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 דף ל"ב ע"א

או , )שלא רדף אחריו, אפילו ממילא(והגיע בשליח , השולח גט לאשתו. א

, אשתואצל שקידם או , הואבבטלבלךבשנתתיבואמר לו גט ששלח אחריו שליח

ואין . הרי זה בטל, ששלחתי לך בטל הואגט לה ואמר , שליחאצלה ששלח או 

  . תולין לומר שלא נתכון אלא לצערה

, פ שהיה מחזר אחריה קודם לכן"אע, אם הגיע אצלה לאחר שבא הגט לידה. ב

התקין , אחר ומבטלובממקוםבדיןבביתבעושהבבראשונה היה. ל לבטלואינו יכו

שהשליח אינו יודע , רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תיקון העולם

  .ומוליכו לה והיא ניסת בו

אי אפשי ') לשליח או לאשה(כגון שאמר , ביטל הבעל את הגט בלשון עתיד. ג

אינו 'לאול'הואלפסול'לכגוןלעברלשוןאמר בל. דבריו קיימין ואינה מגורשת', בו

  .שלא משמע שהוא מבטלו רק מוציא עליו שם פסול, לא אמר כלום', גט

אם אמר לאחר שבאתה לידו בלשון , והלה אינו חפץ בה, נתן מתנה לחבירו. ד

, לא אמר כלום', אי אפשי בה'או ', תיבטל'או ' מתנה זו מבוטלת'כגון , עתיד



', אינה מתנה'כגון , אבל אם אמר בלשון עבר. זורשכבר זכה בה ואינו יכול לח

  .שהוא מודה שמתחילה לא רצה לזכות בה, דבריו קיימין

אם אמר לשליח : ולפיכך, משמש גם בלשון עבר וגם בלשון עתיד' בטל'לשון . ה

ומקבל מתנה שאמר . כוונתו באופן המועיל לבטלו ובלשון עתיד', הגט בטל'

  .ואסור להפיצו .ר והמתנה בטילהכוונתו בלשון עב', בטלה היא'

  דף ל"ב ע"ב
 א. המביא גט בארץ ישראל ואמר ומסכם בפני נכתב ונחתם מועיל. ואם ביומי  ניסן או תשרי, אין צריך לומר למסקנא בפני נכתב ונחתם. ואסור להביא בין לכתחילה ובין בדיעבד.

 

ואם ביטלה הנותן קודם שהגיע , הגט כשליח הוא מתנה שליח ,לשיטת אביי. א

  .'כזכי לאו הולך' כי לשיטתו. הרי היא בטלה, ליד המקבל

אם הוא לשון עבר יש ספק  ',הוא בטל'ולא אמר ' בטל'אמר הבעל לשליח . ב

  .לאחריםלהעבירו ואסור  .בדבריו כלום או שהוא לשון עתיד והשליחות בטל ואין

 ולא, ישלח לא, יעזיב לא, יתיר לא, יועיל לא זה גט :שליחאמר הבעל ל. ג

. כי כולם לשון עתיד הן, קיימין דבריו, הרי הוא חרס, כחרס יהא, חרס יהא, יגרש

 חרס, מגרש אינו, משלח אינו, מעזיב אינו, מתיר אינו, מועיל אינו אבל אם אמר

, שאינו מבטלו אלא מעיד עליו שיש בו פסול, כלום אמר לא, הוא כחרס, הוא

  .אין בו והרי

 ומגרש חוזר אינוא ש"וילל,שלוחוללאצלללשביטלגרש בגט חוזר ומבעל הא ש"י. ד

לא ביטל אלא את , שדיבור מבטל דיבורפ "אעכי , ולהלכה חוזר ומגרש בו. בו

  .לנפס אינווא בעין שההגט אבל , השליח

******  

דווח , לטובת הכלל, או כל הערה אחרת לשיפור התקציר, שגיאת כתיב, אם לדעתך יש טעות בחומר! לומד יקר

. בכדי שנוכל לתקן את הצריך תיקון. gmail.com@7600235 :למערכת באמצעות שליחת דואר לכתובת

  .תודה. ועמוד, דף, יש לציין מסכת

אין להעביר ! התקציר מיועד לשימוש אישי בלבד". הדף היומי למסקנא"כל הזכויות שמורות למערכת  ©
  !או להפיץ או לעשות בו כל שימוש אחר ללא רשות מפורשת בכתב מהמערכת
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