גיטין דף ע"ט למסקנא

דף ע"ט ע"א
א  .היתה עומדת על ראש הגג שלה  ,וזרקו לה מחצר שלו  ,אם יש לגג מעקה  ,כיון שהגיע
לאויר הגג מגורשת  .וכן אם אין לו מעקה והגיע לפחות משלשה טפחים סמוך לגג ,
מגורשת .
ב  .הוא מלמעלה והיא מלמטה  ,וזרקו לה מגג שלו לחצר שלה  ,אם המחיצות התחתונות
עודפות על העליונות  ,כיון שיצא מרשות הגג  ,אפילו אם נמחק או נשרף באמצע ירידתו ,
מגורשת  .גם לחכמים שאין ' קלוטה כמי שהונחה ' ל ענין שבת  ,בגט אין צריך אלא שתהא
משתמרת  .ו אם נמחק או נשרף ב דרך עליתו  ,שעד יין אינו עומד לנוח  ,אינה מגורשת  .וכל
זה כשקדם גט לדליקה  ,אבל אם קדמה דליקה לגט  ,וכבר עמד מעיקרו לשריפה  ,אינה
מגורשת .
ג  .רשויות חלוקות לגיטין  -ש אם השאיל הבעל לאשתו מקום בחצירו לקבלת גי טה  ,לא
השאיל ל ה גגו או ביתו  ,שאין אדם משאיל שני מקומות .
ד  .שלש מדות חלוקות ב גיטין משבת  :א ( קלוטה כמי שהונחה  ,לענין שבת מחלוקת
תנאים היא  ,ולענין גט  ,אם הוא משתמר מגורשת  .ב ( נ עץ קנה ברשות היחיד ובראשו
טרסקל  ,וזרק ונח על גביו  ,לענין שבת  ,אפילו גבוה מאה אמה חי יב  ,שרשות היחיד עולה
עד לרקיע  .בגט אינה מגורשת  ,לפי שאינו משתמר  .ג ( כשיש דיורין חלוקין למטה  ,לענין
שבת חלוקין גם למעלה  ,ולפיכך לא יעמוד אדם בגג זה  ,ויקלוט מי גשמים מגגו של
חבירו אם לא עירבו  .ובגט  ,אם השאיל לה מקום בגג אחד לקבל את גיטה וקיבלתו
באחר  ,מגורשת  ,כי רק בביתו שהוא מקום תשמיש אינו משאיל שני מקומות .

דף ע"ט ע"ב
א  .שתי חצרות זו לפנים מזו  ,פנימית שלה וחיצונה שלו  ,ומחיצות החיצונות עודפות על
הפנימיות  ,וזרקו לה  ,כיון שהגיע לאויר מחיצות החיצונה מגורשת  ,שה פנימית עצמה
משתמרת במחיצות החיצונה .
ב  .שתי קופות זו בתוך זו  ,פנימית שלה וחיצונה שלו  ,וזרקו לה  ,אפילו הגיע לאויר
פנימית אינה מגורשת אם לא נח  ,ש אין מחיצות כלי עשוין לאוירן לשמור אלא להניח
בתוכו  .ואם נח  ,אם יש לחיצונה שוליים  ,תלוי במחלוקת אם כליו של לוקח ברשות מוכר
קנה  .ואם אין לה שוליים  ,מגורשת .
ג  .גט ישן  ,שנתיחד עמה בין כתיבה לנתינה  ,לבית שמאי מגרשים בו לכתחילה  ,שאין
גוזרים ש יאמרו גיטה קודם לבנה  .ולבית הלל אין מגרשים בו  ,שמא יאמרו גיטה קודם
לבנה והוא בן פנויה  .ו אם גירשה בו ו נישאת  ,לא תצא  .וי " א שא ם נתגרשה תינשא
לכתחלה .
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