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  גיטין דף ל"ד למסקנא

 

 א. אסור לפרסם סיכום זה בלא רשות המערכת. דף ל"ד ע"א
 ,הגטבשליחות ייחפץיישאינויידעתוייאתהבעל שגילה ', בגיטא בדעתא גילוי' .א

 אלרב. לידההגט הגיע לא שעדיין שמע ש בשעה' והמטיבהטוב 'שבירך  כגון

  .בטלולא מועיל אינו ולאביי , בטל הגטומועיל 

כי אין כאן , באאין הגט בטל גם לר, 'טלוצוה לבפלוני 'אמר הבעל לשליח . ב

, אינו בטל, ולא שמעו שביטלווכן אם רץ אחריהם  .חפץ לבטלוהוא גילוי דעת ש

  .לגרש םאות למהר אולי רוצהכי 

מר אם לא שאכגון , תנאי שהתנה כדי שלא יהא גטשחפץ לקיים המגלה דעתו . ג

אין הגט , 'ראו שבאתי'צווח עומד ווהוא , והפסיקו נהר, עד שלשים יוםבאתי 

  .רק על קיום התנאיי הגטי ביטולי עלי דעתיגילויי כאןשאין , בטל גם לרבא

בצרכי חופה ולא עלתה וטרח , אם לא ישאנה עד שלשים יוםנתן גט לארוסתו . ד

לאביי אינו מועיל ' דעתאגילוי 'ומשום , שאין טענת אונס בגיטין. הרי זה גט, בידו

  .)'תוס. מבואר לעילכקיום תנאי שהוא על וגם לרבא (



וכרב נחמן שהלכה , בפני שנים )קודם תקנה(כרב נחמן שביטול הגט הלכה . ה

גילוי 'וכאביי ש. שרה מבטל לזה שלא בפני זהואם אמר לע, שבטלו מבוטלכרבי 

  .אינו מועיל' יטאדעתא בג

  דף ל"ד 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.

ואחד במדינת  במקום כתיבת הגטאחד , שמותשני לו שהוחזק לפנינו שיש מי  . א

וכן  .'כל שם שיש שיש לוו איש פלוני'שיהא כותב התקין רבן גמליאל הזקן , הים

, השני מן בניה על לעז יוציאו שלאכדי , עירהשם וכן בשם עירו או . באשה

  . אינה מגורשת, ואם לא כתב כן .שמו זה איןכי  בעלה גירשה לאש ויאמרו

   .מגרש באחד משמותיו, שמותהשניהלוהשישההוחזקהקום שלאבמאם הוא . ב

 מרים'כותב בגט ', שרה'בני עירה קורין לה ומיעוט ', מרים'לה  אשה שקורין. ג

  .'להששישששוםשוכלששרה' ולא', לה שיש שום וכל

  .לבדורה לכותב כי הזכות שמו, אין להעבירו, אם נכתב על ידי אחר. ד

********  

  

  

  

  

  

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@5760023 :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

  :להצטרפות לרשימת התפוצה
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