
 

 

 

 

 

 

 כיצד הם כשרים הרי אינם בני דעה? .וקטן שוטה, חרשהכל כשרין לכתוב גט, אפילו משנה  .1

 והרי שנינו שכתבו עכו"ם פסול. ,על גביוכתבו עכו"ם וישראל עומד כש תכשיר אף א"כ טען לו רב נחמן,שגדול עומד על גביו, מדובר  –רב הונא  .א

 אף כשישראל עומד על גביו. ,עכו"ם הוא גדול ויעשה על דעת עצמו –ענה רב הונא 

  .לענין הבאהרק שעכו"ם כשר לכתוב אף כשאין גדול עומד על גביו. והראיה מכך שנפסל : וסובר -חזר בו רב נחמן  .ב

 כרתי ולכן חש"ו כשרים לכתוב. "חשע "מומשנתנו כרוצריך כתיבה לשמה, היא בשיטת ר"א שעדי מסירה כרתי,  והברייתא שפוסלת עכו"ם

 שייר מקום תורף שכתבו גדול, ומשנתנו כר"א שצריכים לכתוב את התורף לשמה.  מדובר שש  -יש מבארים  .ג

 בדעת רבי יוחנן האם מעמיד את המשנה כר"א או כר"מ.  ונחלקו אמוראים

 

 מהיכן הקשו עליו, וכיצד יתרץ?. כשר - לה ונתנו חתמור' מאיר אפילו מצאו באשפה ו לדעת .2

 הכוונה לחתימת העדים.ותירצו: , ולכאורה הכוונה לכתיבת הגט. לשמה – לה וכתב .א

 '.שנחתםיגרוס ' ותירצו:. פסול – אשה לשום שלא שנכתב גט כל - שנינו .ב

 .]וי"א שזה לפי ר"א[. לשמה כותבו כאילו ,לשמה חותמוהכוונה, כש ותירצו:כותב את כולו לשמה.  כאילו ,מקצת הגט לשמה כשכותב - שנינו .ג

 

 ?נתגייר, נשתפה, נתפתח, נתפקח, גדילאם נשתנה מצבם: ה כיצד הדין .ועכו"ם פסולים להבאת הגט, וסומא, וקטן, שוטה, חרש -משנה  .3

 . כשר - בדעת וסופו שתחילתו כל: הכלל זה .כשר - ונתפקח וחזר ונתחרש פקח. כיון שמעולם לא נתמנה. אבל אם פסול

 

 ? סומאמה הטעם ב = דבר שאינו ראוי לעצמו אינו יכול לעשות לאחרים.אינם בני דעה, עכו"ם  -חש"ו : טעם פסולם  .4

 . נותנו ולמי נוטלו ממי יודע אינוכיון ש -רב ששת  .א

 אלא מכוח שיש בטביעות עין של הקול.  ,בלילה בנשותיהם מותרים אדם בני היאךו ,באשתו מותר ומאא"כ כיצד ס -רב יוסף דחה 

 וכן דייקו מהכלל שבמשנה. ,יכול להביאוכדו' תח ונסתמא פי ,ולפ"זמדובר בשליח המביא מחו"ל וחסרונו שאינו יכול לומר בפ"נ.  - יוסף ר' .ב

 

 האם עבד כנעני כשר להיות שליח לקבלת גט האשה מהבעל? .5

 מכך שמשנתנו פסלה רק עכו"ם להבאת הגט, משמע שעבד כשר.  – אמי ירב .א

  .וקדושין גיטין בתורת שאינו לפיאינו כשר,  – יוחנן רביבשם  .ב

עכו"ם וכותי יכולים להפריש מתבואתם אך אינו יכול להפריש מתבואת ש מצינו כשר. והרי ,שייכות עבדמשמע שבדבר שיש ל - והקשו

לפ"ז נפסל אף העבד, אע"פ שהוא . וישראל שלוחכם אף, ישראל אתם מה, 'אתם גםולכאורה המקור, 'ישראל אפילו אם נתמנה לשליח, 

 .הפרשה בתורת

 , ולפ"ז עבד כשר להפרשה. ברית בני שלוחכם אף, ברית בני אתם מה'גם אתם'  -המקור למעט עכו"ם וכותי  -ותירצו 

 

 הן?ר' יוחנן אמר לתלמידו שתי שמועות ]למסקנת הגמרא[ אלו  .6

  .וקידושין גיטיןכיון שאינו בתורת  פסול לשליחות קבלת גט אשה בדע .א

 כיון שיד העבד כיד רבו. , שלו רבו מיד לא אבל, חבירו של רבו מיד לחבירו גט מקבל שהעבד דברים נראים .ב

מעוברת זוכה עבור  נינו שאדון הכותב שטר שחרור לשפחתו ואומר לה שמשחרר רק את וולדה, אם היתהש - להקשות אדם לחשך ואם

 אחד לה שהקנה כמי ונעשה ,אמו ירך עובר, וסבר שקנה - עבדו חצי המשחררברייתא זו היא בשיטת רבי ש - שני גדולי הדור פירשוהולד, הו

 . מאבריה

 

 טעם ההבדל? מה. בעלה ובת, ויבמתה, וצרתה, חמותה ובת, חמותה: גיטה את להביא נאמנות, בעלה מת לומר נאמנות שאינן הנשים אף -משנה  .7

  .כיון שבגט יש את הכתב עצמו שמוכיח

  "נ.בפ לומר צריכה שהיא ובלבד, גיטה את מביאה עצמה האשה -עוד שנינו 
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