
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  למסקנא ח"גיטין דף פ

 

  ב "ז ע"הסיכום כולל את עיקרי הדינים העולים מדף פ
  !בהצלחה. יצא שמה' ב מתני"ח ע"עד פ 'שייר מקצת וכו' במתני

  

  א"ע ח"פ -ב "ז ע"פ דף

אם יש  ,מלמטה והעדים, ו ברוחב המגילהשאצל השני בדף וכתבו ,הגט מקצת שייר .א

למעלה ויש ריוח , שניכר שלא היה כתוב בו יותר וחתכוהו, בימין הגליון ריוח מלמטה

 מימין למטה' הרי את'בו ב ווכת, בשמאל הגליון שניכר שלא חתכוהו מלמעלה

אם ו. ואם לאו פסול. כשר, שאין לחשוש שהתחיל לכתוב גט ונמלך ,למעלה' מותרת'ו

ולא היה ריוח מלמטה לחשוש , כל הגט ממתיחת הקלף שלא היה בו יותר וחתכוהו ניכר

  .בכל אופן כשר, שהתחיל לכתוב אותו ונמלך

. גם אם היה גג החתימה כלפי כתב ,פסול ,י הגליוןצדאו ב ,הדף בראש עדים חתמו. ב

  .ולא באיגרת שהדיין מזמין לבית דין, שטרותאו רק בגיטין  בזהואין להקפיד 

  .פסול, פשוט בגט מאחריו חתמו העדים .ג

שניהם , אם ראשו של זה בצד ראשו של זה) 1: חיבר שני גיטין והעדים באמצע. ד

את , סופו של זה בצד סופו של זה) 2. עם אחד מהםשאין החתימה נקרית , פסולים

, בסופו נקרין שהעדים את, זה של סופו בצד זה של ראשו) 3. שהעדים נקרים עמו כשר

  .כשר ,החתימה כלפי הגטשגג 

  .כשר, יווני אחדו עברי אחד עד ,או להיפך יוונית ועדיו עברית שכתבו גט. ה



 

  

  

  

 .בת סופר אינה משמשת במקום עד אחדאבל כתי. כשר, חתם הסופר ועד אחד. ו

מקוים  אינו, כתב ידי הסופר וחתימת ידו של אחד מן העדיםבו מכירין שטר ש ,ולפיכך

  .השני עד שיכירו גם את חתימת

 עד כתב ולא ,פלוני איש בן פלוני איש .כשר ,עד פלוני איש בן .כשר ,עד פלוני איש. ז

   .חותמין -  שלשונם קצרה -  שבירושלים הדעת נקיי היו וכך .כשר

, כתב חניכת האבות .כשר ,והוא שם לווי של המשפחה כולה, וחניכתה חניכתו כתב. ח

  .מכאן ואילך פסול, ורות כשרא עד שלשה ד"וי, א שעד עשרה דורות כשר"י

  .בודה זרהע דינים בתישבעה  בה שעבדו עד ישראל ארץ חרבה לא. ט

ואף , לרגל ישראל יעלו שלא הדרכים עלשהושיב ירבעם שומרים הושע ביטל את ה. י

 ישראל עלו שלא שנים אותן הוא ברוך הקדוש אמר ,לרגל ישראל עלו לא על פי כן

  .בשבי ילכו לרגל

 שפותחין שבשעה, אלף והמסגר החרש שנאמר, יכניה עם גלו התורה יחכמ רוב. יא

 אלףו, אחרים פותחין ןאי שוב, שאין להם מה להשיב -  שסוגריןוכ ,כחרשין הכל נעשו

 להגלותכדי , מיהר להחריב את ביתוש ,ישראל עם הוא ברוך הקדוש עשה צדקהו. היו

א "וי .אחריהם גוליםל תורה וילמדו ,קיימין יכניה גלות חכמי עדייןכש צדקיהו גלות

 שנים שתי הקדיםו, שנה וחמשים מאות שמונה לסוף הרעהאת  להביא מיהר ה"שהקב

  ."תאבדון אבד כי" בהן תקייםשלא י "ונושנתם"מנין ל

  

  ב"ע ח"דף פ  

  

או שהיא ', יוציא ויתן כתובה'כגון אלו שאמרו בהם , גט המעושה בישראל כדין. א

מעושה על גט ה. ה משום ריח הגטופוסל מן הכהונ, פסול, לא כדיןש. כשר, אסורה עליו

אבל , הם כח לכוףלשאין , כלום אין בודבר תורה אפילו כדין , ידי עובדי כוכבים

  .אינו כלוםכדין   מעושה בישראלשגם ה יאמרו שמא , חכמים אמרו שכדין פוסל לכהונה

  



 

  

  

  

יפו ממעושה על ידי גוים שלא שלא יחל, אפילו ריח הגט אין בו, מעושה שלא כדיןאבל 

  .למעושה על ידי ישראל כדין, כדין

   .כשרהגט , לו אומרים שישראל מה כדי שיעשה אותו חובטין כוכבים עובדיאם . ב

 להיזקק רשאי אתה אי ,ישראל כדיני שדיניהם פי על אף ,כוכבים עובדי של אסיפות. ג

  .כוכבים עובדי לפני ולא לפניהם שנאמר ,להם

הם עושים שליחותם ש, כופין על הגט, )ל"כי אין סמיכה בחו(שהם הדיוטות בל בני ב. ד

 ,עושים שליחותם שהם דברים המצויים הלואותבו הודאותוכן ב .י שנסמכו"של בני א

  .בגזילות וחבלות שאינם מצוייםלא אבל 
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