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ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס.

גיטין – ל"ב
.1

.2

משנה – אלו דיני ביטול הגט למדנו לגבי השולח גט לאשתו?
א.

הגיע בשליח [השיג] או ששלח אחריו שליח ,ואמר לו גט שנתתי לך ,בטל הוא  -הרי זה בטל.

ב.

קידם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ,ואמר לה גט ששלחתי לך ,בטל הוא  -הרי זה בטל.

ג.

משהגיע גט לידה ,שוב אינו יכול לבטלו.

ד.

בראשונה היה עושה בי"ד במקום אחר ומבטלו ,התקין ר"ג הזקן שלא יהיו עושין כן מפני תיקון העולם ,שהרי היא אינה יודעת מביטולו ,ונישאת.

אלו דיוקים וחידושים נתבארו על משנתנו?
א.

מכך שלא שנו 'הגיעו' משמע שאפילו אם פגשו ממילא ,הגט בטל ולא אומרים שכוונתו רק לצערה.

ב.

החידוש בכך ששליח מבטל  -שלא אומרים שלא אלימה השליחות השניה מהראשונה.

ג.

החידוש בקדם אצל אשתו  -שהו"א שאותה וודאי כוונתו רק לצער ,קמ"ל.

ד.

החידוש בשלח אצלה שליח  -הו"א שהוא בעצמו לא יטרח לצערה ,אבל לשלוח שליח לצערה לא איכפת לו קמ"ל.

ה.

החידוש שכשהגיע גט לידה אינו יכול לבטלו – שזה אף באופן שהבעל חיפשו מתחילה לבטל.

.3

בריתא  -אמר הבעל' :בטל הוא' 'אי איפשי בו' – הגט מבוטל' .פסול הוא' 'אינו גט'  -לא אמר כלום .מה ההבדל?
בטל ואי אפשי ,משמע שמבטלו להבא .פסול הוא ,משמע שלשעבר.

.4

היכן מצינו ש'בטל הוא' מתפרש 'לשעבר' [ולא כמו בגט]?
מקבל מתנה שאמר לאחר שבאתה מתנה לידו' :מתנה זו מבוטלת' 'תיבטל אי איפשי בה'  -לא אמר כלום ,כיון שאי אפשר לבטל המתנה מכאן
ולהבא.
'בטלה היא' 'אינה מתנה'  -דבריו קיימין ,כיון שמשמע לשעבר ,קודם שזכה.
ביאור ' -בטל הוא' מתפרש בכל מקום בלשונו המועיל  -במתנה לשעבר ,בגט לעתיד.
ורבינא נסתפק כשאמר 'בטל' ולא הוסיף 'הוא' ,האם גם יתפרש כלשון המועיל.

.5

אביי – במה דומה שליח מתנה לשליח הגט?
בטל הנותן קודם שיגיע ליד המקבל ,הרי היא בטלה ולא אומרים 'הולך כזכי'.

.6

אלו לשונות נוספים נתפרשו?

.7

א.

גט זה לא יועיל ,לא יתיר ,לא יעזיב ,לא ישלח ,ולא יגרש ,יהא חרס ,יהא כחרס  -דבריו קיימין.

ב.

אינו מועיל ,אינו מתיר וכו' ,חרס הוא ,כחרס הוא  -לא אמר כלום ,כיון שמשמע לשעבר.

ג.

נסתפקו  -ב'הרי הוא חרס' ופשטו שכשם ש'הרי הוא הקדש'' ,הרי הוא הפקר' משמע להבא ,כך בגט.

גט שבטלו ,האם יכול לחזור ולגרש בו?
א.

רב נחמן  -חוזר ומגרש בו ,כיון שביטל רק את השליחות.

ב.

רב ששת  -אינו חוזר ומגרש בו ,כיון שביטל את הגט עצמו.
הלכה – כרב נחמן.
והקשו שמצינו שהלכה כר' יוחנן ,בענין :אמר לאשה התקדשי לי במעות אלו לאחר  30יום וחזרה בה בתוך  30יום ,בטלו הקידושין ,כיון
שחזרה לפני שחלו ,ואף בגט שיתבטל.
ותירצו :בענין קידושין – 'אתי דיבור ומבטל דיבור ' ,ומעות הקידושין אכן לא באלו ויכול לשוב אח"כ ולקדש בהם.
אבל בגט ,לא יכול דיבור לבטל גט שהוא ממשי.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

