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, תת ליושליש אומר לגירושין נ, הבעל אומר לפקדון נתתיו בידך, גט הנתון ביד שליש .א

מתכוין כי אם היה , נאמן בעלא שה"י .ונתגרשה בקבלתי, לקבלה שליח של האשהשהייתי 

ונאמן במיגו שאם  ,והגט בידו(האמינו לפי ש, א שליש נאמן"וי ,ידהמוסרו להיה  לגרשה

  ).י"רש. היה רוצה היה נותנו לה

יכולה נאמנת במיגו שהיתה , ואם האשה אומרת בפני נתנה הבעל לשליש לשם גירושין. ב

  .תנו לידישהבעל נ לומר

  .ובידו להאמינו שניתן למחילהלפי , לדברי הכל נאמן, שיש בידו ממוןליש וש. ג

וקרעתי אותו לפי שהיה , קיבלתיומר ווהוא א, גיטי לי התקבל: לשליח שאמרה האשה. ד

, לו התקבל אמרה בפנינו להביא שני עדים שיעידו צריכה. והקרעים בידו ,שעת השמד

עדי 'לשיטת רבי אלעזר שו. )לגרשהגט שלם שיוכל ו ואינו נאמן כשליש לפי שאין ביד(

, והשנים עצמם שראו שאמרה לו. וקרע קבל בפנינוצריכה גם שנים שיעידו ', מסירה כרתי

עד שלישי , ה עד אחד לאמירה ועד אחד לקבלההיוכן אם . על הקבלה יכולים להעיד

  .מצטרף עמהם לשני העדיות

, אין צריכה להביא עדים, לסוברים שהשליש נאמן לומר לגירושין, ואם הגט שלם בידו. ה

להביא עדי אמירה ועדי  צריכה, ולסוברים שאינו נאמן. נאמן כשליששהגט בידו שליח שה

  .קבלה
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והיא , והשליש אומר נתתיו לה, לאשה שימסרנובעל שאמר נתתי את הגט לשליש כדי . ו

. שאין הגט בידו ,השליש אינו נאמןכי  .בלא עדים מותרתאינה . אומרת נתן לי ואבד

אינו יודע אם שהרי ', גרשתי את אשתי נאמןהאומר בעל 'שוהבעל אינו נאמן מכח הדין 

והאשה . רק לחומראכין אין סומ', שליח עושה שליחותו'על החזקה שהו. השליח נתנו לה

כיון שיש לה מסייע ', האשה שאמרה בפני בעלה גרשתני נאמנת'שאינה נאמנת מכח הדין 

  .ר שקרהיא מעיזה לומ

  י

  ב"ע ד"דף ס 

, אביה שהתורה זיכתה לו ,גיטה את מקבלין אביההיא ו נא קמאלת, המאורסה נערה .א

אין שתי ידים זוכות ש, ולרבי יהודה אביה מקבל ולא היא. יש לה ידלפי שהגדולה  והיא

  .כאחד

מתגרשת על ידי , פירוש שמבחנת בין גיטה לדבר אחר, גיטה את לשמור היודעת קטנה. ב

יצתה זו , שנאמר ושלחה, אפילו על ידי אביה מתגרשת אינה ,יודעת אינהאבל אם . אביה

  .שמשלחה וחוזרת

 ,חפץ נותנים לו ואם. לאחריםולא  לעצמו זוכה ,ונוטלו אגוז וזורקו צרורקטן שנותנים לו . ג

א שזוכה רק "וי, מדרבנן לאחריםגם  זוכהא ש"י, כשתובעו ממנו שעה לאחר ומחזירו

ולא תקנו חכמים כעין . זוכה גם לאחרים, אות שהוא מדרבנןובשיתופי מבו .לעצמו

  .מן התורהבדבר שאין לו עיקר  דאורייתא
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דווח , לטובת הכלל. או אם יש לך כל הערה אחרת, או אם שמת לב לשגיאת כתיב, אם לדעתך יש טעות בחומר! לומד יקר
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  . תודה. ועמוד, דף, יש לציין מסכת
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