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  .ה �ד גיטי�

  ?שליח שנתחרש מה דינו

  

  נ"נ ובפ"נתחרש אחר שנת� לה קוד� שאמר בפ נתחרש קוד� שנת� לאשה  

   אינו גט:קוד� שלמדו לשמה  אינו גט  לרבה 
 הוי גט:אחר שלמדו לשמה

1
   

   ויתקיי� בחותמיו�הוי גט   אינו גט  לרבא

  

  :גיטי� ד� ה

  ?בפני כמה צרי� השליח לתת את הגט ומדוע

  

'א א"להו  
2

'א ב"להו  
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  למסקנא  

 לפי   יוחנ� בפני שני�' לר
  שאי� בקיאי� לשמה

 שליח נעשה עד 
  ועד נעשה דיי�

כול� יודעי� שאשה 
 פסולה לדו� ולא יצרפו

 לפי  חנינא בפני שלשה' לר
  שאי� מצויי� לקיימו

 שליח נעשה עד 
 אבל אי� עד נעשה דיי�

חיישינ� שמא יסמכו 
 על אשה שתביא הגט

  

  ?ששכח לומר בפני נכתב ובפני נחת� מה יעשההשליח 

  

  אחר הנשואי�  קוד� הנשואי�  

יטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה בפני שני�  לרבנ�
4

  

אי� תקנה  'יטלנו ממנה וכו  מאיר' לר
5

  

  

                                                           

1
 מחמת הגזירה שמא יחזור הדבר ,צרי� לומרכ�  הוא � נ"נ ובפ"יכול לומר בפשליח שוהג� שב 

 .כול כמו המקרה כא� דהוי מלתא דלא שכיחא לא גזרו בזה רבנ�מ במי שלא י"מ, לקלקולו
2

, ל לפי שאי� בקיאי� לשמה"ל ס"ל דריב"יוחנ� וריב' דלעיל הסקנו במחלוקת ר) א: 'ודחתה הגמ 
והיינו , דהא רבה הודה לרבא) ב. יוחנ� הוא זה שסובר הטע� שאי� מצויי� לקיימו' כ ממילא ר"וא

 . יוחנ� הצרי� רק שני�' ומה טע� שר, ע"שצרי� שלשה מדי� קיו� שטרות לכו
3

דהרי , זאת' אלא שדחתה הגמ. כ מהשלשה"ל שהשליח מצטר� להיות ג"שני� סד בפני "למ', פי 
ד שמטע� שלא מצטר� השליח צרי� "ואי� יסבור מ, ע עד נעשה דיי�"כא� הוא די� דרבנ� ולכו

  .שלשה
4

כ יעשה כ� כדי "ואחר הנשואי� ג. כדי שתוכל להנשא לכתחילה, דהיינו קוד� הנשואי� יעשה כ� 
דודאי לא עבדינ� לחכמי� ממזר , אכ� לגבי הולד אי� חשש לממזרות. השלא תצטר� לצאת מבעל

  .ה כיצד"כמבואר כל זה בתוד, מחמת איסור דרבנ�
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 .).ד� פ(ותצא מזה ומזה והוולד ממזר ומפסדת כתובתה וכל הדרכי� המבוארי� לקמ�  


