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  !לומד יקר

להוציא  רבות ועמל המכוןחברי  ,עידו בדף זהדברים הקושי בחשבון ה

 אם ,על הסיכום את חוות דעתכם כאן המקום לבקש .דבר נאה ומתוקן

ובתורתו  ,נו משגיאותייציל והרחמן .אל האמתאת הדברים זכינו לכוון 

  .אמן. יראנו נפלאות

  .המערכתחברי /ב

  

  א"ע ג"דף ס 

 ואמר -  תהא שליח להולכהש, פירוש -  "הבא לי גיטי": האשה שאמרה לשלוחה. א

הדין  -  שאהא שליח לקבלה -  "התקבל לי גיטי אשתך אמרה" :דברי שקר לבעלשליח ה

  :לשליח הבעלתלוי מה השיב 

ו לפי שאינ, מגורשת אינה לידה גט הגיעאם  אפילו "א לך כמה שאמרהה": אמר לואם  )1

ושליח , אמרה לו התקבלהאשה לא משום ש, לקבלה, לקבלהלהולכה ולא  שליחלא 

ולהולכה , שיהיה שליח לקבלהלומר לו סומך עליו וכונתו הבעל שא משום "י, אינולהולכה 

 נתן עיניושהבעל  או, כפי מה שהיא אמרה באמתכוונת הבעל א שגם אם "וי .לא מינהו

, לקבלה נעשה שליחאם לא שליח להולכה ל למנותוולא אכפת לו  ה בכל אופןלגרש

עד  את הגטשיצטרך להוליך  ,להולכההשליח אינו רוצה לטרוח ולהיות שליח פ כן "אע

וכן אם אמר לו הבעל  )2 .יכול הבעל לחזור בו, להאם נמלך והביאו  ולכן גם. האשה

אם אמר לו ו )3. זכרמטעם הנ אינה מגורשת גם כשהגיע לידה, 'זכי לה'או  'התקבל לה'

  .ומשהגיע גט לידה מגורשת ,נעשה שליח להולכה', הולך ותן לה'הבעל 
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שליח ושיקר ה -  לקבלהתהא שליח ש, פירוש -  "לי גיטי תקבלה": אמרה לשלוחה. ב

  :להולכהשאהא שליח  -  "לי גיטי הבא אשתך אמרה" :ואמר לו, לבעל

שאמר  מהנסתפקו בגמרא אם הבעל סומך על  ,"הילך כמה שאמרה" :הבעל לואמר אם  )1

שליח להיות  מינהוו, כפי מה שאתה אומר שהיא אמרה וכוונתו לומר, השליח בשם אשתו

וכוונתו לומר אני , עליושאינו סומך או  .ומתגרשת רק לאחר שיגיע הגט לידה, להולכה

ומגורשת מיד  ,ונעשה שליח לקבלה, אמרהשה והנני מוסר לך לפי מ, מרהאיני יודע מה שא

נעשה שליח  "זכי לה"או  "התקבל לה" :אמר לו )2 .ולא נפשט. כשהגיע הגט ליד השליח

 'הילך כמי שאמרה'לו  כשאמררק כי  ,ויכול בעל לחזור כל זמן שלא הגיע לידה, להולכה

שאמר פ "ואע ,סומך על דברי השליחכאן  אבל ,על דיבור שלה ומךשסלומר צד יש 

נעשה ', הולך ותן לה' :אמר לווכן אם  )3. להולכהשליח למנותו לנתכוון ' התקבל לה'

  .שליח להולכה

. מגורשת, ולא חזר מדבריו עד שהגיע הגט ליד אשתו, לאשתי זה גט התקבל האומר. ג

 שליחות שאין יודע אדם, והבעל אינו יכול לעשות שליח לקבלה' התקבל'פ שאמר לו "ואע

  .הולכה לשם ונתן וגמר לקבלה

שאין הקטן עושה , לידה גט שיגיע עד גט אינו ,גיטי לי התקבל: לשליח שאמרה קטנה. ד

בדעתו  וגמר ,לקטן שליחות שאין יודע שהבעל, גיע הגט לידה מגורשתומשה. שליח

  .שליח הולכה שלול למנותו

  

  ב"ע ג"דף ס 

 אשתך" :דברי אמת לבעל ואמר השליח ,"גיטי לי התקבל" :האשה שאמרה לשליח. א

  :הבעל תלוי במה שהשיב לו הדין. "גיטי לי התקבל אמרה

 )2. ואם רצה לחזור אינו חוזר, שליח לקבלהנעשה , "לה התקבל"או  "לה זכי"אמר לו  )1

הולך א "י ,"תן להו הולך" לו אמר )3. כזכי כי הילך, יכול לחזור אין, "הילך"אמר לו וכן 

וחוזר , ונעשה שליח להולכה, שאינו כזכיא "וי. יכול לחזור ואין ונעשה שליח לקבלה, כזכי

קודם בלא בנים על ולפיכך אם מת הב, שהוא ספקא "וי. ליד האשהכל זמן שלא הגיע 

 הולך אלא ,לה שתקבל איפשי אי לו אמר )4 .ואינה מתיבמת חולצת, שהגיע הגט לידה

  .יכול לחזורשהכל מודים , לה ותן



  ד"בס

 

 א"י, והטעם. א שאינה עושה"וי, בעלה שליח מיד גיטה לקבל שליח עושה אשהא ש"י. ב

 שמא מ"וי. שהוא קל בעיניה שאינה מקבלתו בעצמהשסובר , בעלל בזיוןשהוא  משום

האשה  אם ולפי זה .מכן האשה לאחר קנאתוו ,אחרשל  בחצרניתן שגט יבואו להתיר ש

שאינו דומה לחצרה הבאה  ,כשר, שלוחולשמסר הבעל  קדמה לעשות שליח שלה קודם

 .לאחר מכן

השליח של  שיכולה למנות את א"י, לסובר שאשה עושה שליח לקבלה מיד שליח בעלה .ג

 אצל שליחות חזרהלפי שלא , שאי אפשרא "וי. שליח לקבלה בעבורה שיהאעצמו הבעל 

חולצת , בלא בניםואם מת  .אם הבעל חיוהצריכוה גט אחר , ויש שנסתפקו בדבר .הבעל

  .ולא מתיבמת

ואינם שלוחים , א שעשו שליחותם"י, ושינו את שם האשה, מי שאמר לעדים כתובו גט. ד

אבל  .'אחספ'שליח לכתוב שלא נעשו , א שחוזרים וכותבים"וי. עוד לחזור ולכתוב גט כשר

, פעמיםונותנים ואפילו מאה  כותביםשא "וי. שוב אין כותבים, כתבו גט כשר ונאבדאם 

   .לאשה לכתוב וליתןשעשאם שלוחים 

נסתפקו בגמרא אם  ,ונאבד לו שליחנתנוהו לו ,'כתבו ותנו לשליח'אם אמר להם ו. ה

תנו לשליח ויוליך 'נסתפקו אם אמר להם , שלא יכתבו ועל הצד. או לאחוזרים וכותבים 

  .ולא נפשט. שמא עדיין שלוחים הם כל זמן שלא הוליך לה', לה

 .הן קבלה לשון כולן', בידך לי יהא' 'לי שא' 'לי טול' :שאמרה לשליחהאשה 
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דווח , לטובת הכלל .כל הערה אחרתאם יש לך או , שגיאת כתיבאו אם שמת לב ל, אם לדעתך יש טעות בחומר! לומד יקר

   gmail.com@7600235 :למערכת באמצעות שליחת דואר לכתובת

   .תודה. ועמוד, דף, יש לציין מסכת
  

  .בחומר או לעשות כל שימוש מסחרי/אין להפיץ ו". הדף היומי למסקנא"כל הזכויות שמורות למערכת © 
 :שלחו דואר לכתובת להצטרפות
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