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מי כו נים סי י לים הד   הגמרא ממסקנת העו

ומי בדף   הי
  

  
   למסקנא ח"גיטין דף ע 

  

   א"ע ח"דף ע  

, קנה לוקח לסובר כליו של לוקח ברשות מוכר, העומדת בתוך ביתו שלה מטהזרק גט ל. א

ואם . ומגורשתהיא  רשות בפני עצמה, אם היא גבוהה עשרה, לסובר שלא קנה. מגורשת

  .ינה מגורשתא, היא פחות מעשרה

מגורשת  ,קנה מוכר ברשות לוקח של כליו לסובר, בביתו קלתה או חיקה לתוך זרק. ב

, ואינה תלויהקשורה  ואם היא .מגורשת, קלתה תלויה בהאם  :לסובר שלא קנה. בכל אופן

בקרקע  מונחת אם היאא ש'יו .א שאינה מגורשת"וי מגורשתשא "י, אלא נגררת בקרקע

אם בעלה מוכר קלתות ו. שאין אדם מקפיד על מקום מושב אשתו, מגורשת רכותיהי יןשב

 מקפיד אדם שאין ,בכל אופן מגורשתשא "וי. שאינו מקפיד על מקומה, מגורשת בכל אופן

  .קלתהמקום ו חיקה מקום על

שהיה  או ,זה חוב שטר כנסי מרשאכגון , בשעת נתינה שהוא גטלא אמר לה הבעל אם . ג

 ,גט אינו, או שהיתה ישינה בשעת נתינה, תחוב בין חגורו למתניו ועקם לה מתניו ושלפתו

טלנו בי שמעון בן אלעזר אינו גט עד שיולר. 'גיטיך הא'לאחר שהוא בידה  לה שיאמר עד

  .יחזור ויאמר לה בשעת נתינה הא גיטיךו ,הימנה

אבל אם . גט הרי זה ,כפותהוא ו ,ומשמרתו ישןאם הוא  ,עבדה ביד ונתנו ,גט לה כתב .ד

 פ שהוא ישן"אע ,אם לא היה כפותו. משתמר לדעתו ולא לדעתה כי הגט, לאהוא ניעור 

  .ולא קנה ,יושבאו  עומדגם כשהוא ' חצר המהלכת'נקרא , כול להלךשכל מי שי, אינו גט

  

  

  



  ד"בס

  

   ב"ע ח"דף ע  

 מגורשת אינה ,לו קרוב .מגורשת ,לה קרוב לה וזרקו ,הרבים ברשות עומדת היתה. א

  :ונחלקו אמוראים בביאור דין זה. מגורשת ואינה מגורשת ,מחצה על מחצה

שניהם ואם . לו קרוב זהו שלו אמות ארבע ,לה קרוב זהו שלה אמות ארבעתוך א ש"י :1

אי אפשר לצמצם ובוודאי , אם באו יחדגם ו .ראשון הגיערואים מי  ,עומדים בארבע אמות

שלו  א מארבע אמותוהגט יוצ ,ואם עמדו בשמונה אמות מצומצמות. קדם אחד מהם

ואם היו שתי  .'ונתן'אין כאן , ברשותושמקצת הגט  שכל זמן ,אינה מגורשת, לארבע שלה

  .מגורשת ואינה מגורשת, האחת אומרת קרוב לו ואחת קרוב ל, כיתי עדים

ואם  .מגורשתבמאה אמה  אפילוו ,'קרוב לה'נקרא , הוא לאוה לשומרו יכול היאאם  :2

, או שניהם אין יכוליםלשומרו שניהם יכולים . אינה מגורשת, היא לאוהוא יכול לשומרו 

  .מגורשת ואינה מגורשת

  . הגט קרוב לה כדי שתשוח ותטלנו כן א שאינה מגורשת אלא אם"י :3

, ומת בלא בנים קרוב להזרק לה ואם  .לידההגט עד שיגיע  להתירה יןאשה למעא ש"י. ב

  .חליצהצריכה 

. לא אחרענין לאבל  .'ויצאה והיתה'שנאמר  וגם בקידושין, בגיטיןנוהג  'קרוב לה'דין . ג

, וזרקו ,ין והיפטרבתורת גיטאו זרוק לי חובי , ותיפטרללוה זרוק לי חובי  מלוהואם אמר 

  .יחלוקומחצה על מחצה , קרוב ללוה הלוה חייב, זכה המלוה קרוב למלוה

שאין זה , מגורשת אינה ,אצלו ולהביאו לנתקו יכול אם ,בידו ומשיחה בידה גטנתן . ד

   .מגורשת, אין יכול לנתקו ואם .כריתות

בגמרא אם מגורשת או  נסתפקו, ולא נח, שלה אמות ארבעאויר של הגט ל הגיעאם . ה

  .לא

 אינה ,ונפל לידה גט הגיעו ,לה וזרקו כקטפרס עשויה ידהו, עומדת על גב הנהר היתה. ו

  .מגורשת
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