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  .כא �ד גיטי�

  ].ה והלכתא"תוד[? וכתב שטר מתנה עליו באופני� דלהל� הא� מגורשת, כתב גט ונתנו ביד עבדו

  

  בכפות  כשאינו כפות  

  הוי גט  אינו גט  היה העבד יוש�

  אינו גט  אינו גט  כשהיה ניעור

  

  

  ?הא� מגורשת, כתב לה גט ונת� אותו בחצר באופני� דלהל�

  

 נתנו בחצר חברו וקנתה או קבלה את החצר  לה את החצרכ נת�"נתנו בחצר שלו ואח  

מגורשת  לרבא
1

אינה מגורשת  
2

  

אינה מגורשת לאביי 
3

  אינה מגורשת  

  

  :גיטי� ד� כא

  ].ה יצא"תוד[? גט שהיה מחוסר קציצה וקצצו מה דינו

  

 דבר התלוש מהקרקע כנייר גדול ח"דבר המחובר לקרקע או לבע  

  כשר  פסול שמעיה' ר, רבינו שמואל

פסול  פסול ת"ג ר"בה, י בר מנח�"ר
4

  

  

                                                           

1
 .ולא גזרינ� משו� חצרה הבאה לאחר מכ� 
2

מי מגרש  � הגט שבתוכו ע�דהיינו שבשעה שקונה את החצר , דהוי חצרה הבאה לאחר מכ� 
ולבסו� כשבאה החצר ,  לקנותוהלא יכלחברו  בשעה שנת� הבעל את הגט בחצר ל דהנה"ר, אותה

אול� כשנת� את הגט בחצרו ונת� הבעל את החצר . לידה לא באה מכח הבעל ולכ� אינה מגורשת
 .שהגיעה לה החצר מכח בעלה בזה היא מגורשת, לאשתו

3
הרי , תת לה את החצר בעל כרחהוכא� בגט לא יכול ל, סובר אביי שכיו� שחצר מתרבה מכח יד 

ואילו בחצר אינו יכול , בידה הוא יכול לגרשה בי� מדעתה ובי� בעל כרחהכי  ,שאינו דומה ליד
הרי ג� שליחות לקבלה מצאנו , ורב שימי בר אשי הקשה על אביי. לגרשה אלא מדעתה ולא מהני

, ת שלא מתרבה מידהדשאני שליחו, והשיב אביי. שלא מועילה בעל כרחה ובכל אופ� מתגרשת
דהאב עושה שליח לקבלת הגט בעל כרחה , בעל כרחהשליחות ועוד שג� בשליחות קבלה מצאנו 

לא , דמה שיכולה להתגרש בעל כרחה בחצר שלה, )ה ואיבעית"בד(' וכתבו התוס. של בתו קטנה
דבידה להפקיר החצר , בחצר שלה לא הוי בעל כרחהדג� , מיקרי שמצינו בחצר גירושי� בעל כרחה

 .וא� לא הפקירה הרי שמתגרשת לדעתה, וממילא לתא תתגרש
4

אבל א� תולש מעט מהקל� כדי , אכ� דוקא כשתולשו מקל� גדול שצרי� את שארית הקל� 
  .לא נחשב שמחוסר קציצה, ליישר ולייפות הגט
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  :גיטי� ד� כא

  ?מה לומדי� התנאי� דלהל� מפסוקי� אלה

  

יוסי הגלילי' לר  
1

  לרבנ�  

  שיכתוב סיפור דברי� של כריתות  למעט בעלי חיי� ואוכלי�  "ספר"

בכתיבה מתגרשת ולא בכס�  שיכול לכתוב הגט על כל דבר  "וכתב"
2

  

  שלא יהיה תנאי המחבר� יחד  תגרשת ולא בכס�בכתיבה מ  " כריתות�ספר "

  לא דרשי  שלא יהיה תנאי המחבר� יחד  ולא כרת" כריתות"

  

  ?מה הדי�, גט שכתבו במחובר באופני� דלהל�

  

  חתמו במחובר  כתב ג� את התור�  כתב רק את הטופס  

אלעזר' אליבא דר
3

����  בדיעבד' פסול אפי לכתחילה לא ובדיעבד כשר 
4

  

ירמא' אליבא דר
5

 בדיעבד' פסול אפי לכתחילה לא ובדיעבד כשר  לכתחילה כשר 

 בדיעבד' פסול אפי  בדיעבד' פסול אפי לכתחילה לא ובדיעבד כשר יהודה' אליבא דר

  

                                                           

1
על , גיא שהלימוד הוא מכח כלל ופרט וכללשא� שלא נזכר בסו, )ה תלמוד"בד(' ביארו התוס 

 מה �דאז אנו לומדי� כעי� הפרט , "ונת� בידה"כרח� הלימוד הוא ממה שחזר וכלל בסו� ואמר 
דבלא זה [, ספר שאי� בו רוח חיי� ואינו אוכל א� כל שאי� בו רוח חיי� ואינו אוכל כותבי� עליו

 ].ידי אחרינא לאספר אי� מ, ואי� בכלל אלא מה שבפרט, הוי כלל ופרט
2

אול� אביי ילי� שאינה מתגרשת , שדרשא זו היא אליבא דרבא, )ה ואינה"בד(' וכתבו התוס 
 שבכתיבה מתגרשת ולא �" כתב"ולשיטתו ילפינ� מ". אי� סניגור נעשה קטיגור"בכתיבה מהכלל ד

  .בחליצה
3

ר תלשו וחתמו כתבו במחוב"ובאופ� זה העמיד רב יהודה אמר שמואל את משנתנו דמה שאמרה  
ומה שאמרה , היינו בדיעבד באופ� שכתב רק את הטופס ושייר את מקו� התור�" ונתנו לה כשר

לא יכתוב את הטופס שמא יבוא לכתוב את ' היינו שלכתחילה אפי" אי� כותבי� במחובר"ברישא ד
בר בר אושעיא וכ� אמר רבה ' אלעזר בש� ר' וכפירוש זה כ� אמר ר. ת"התור� שאז יהיה פסול מה

 .יוחנ�' חנה בש� ר
4

אכ� יש מציאות שכתב את הגט על ע� תלוש ושוב , כיו� שכבר צרי� לתלוש אותו משעת הכתיבה 
אלעזר ' אכ� לר). ה עד"בד. ד� ד(לעיל ' וכמובא בתוס, נטעו וחתמו כשהוא מחובר ושוב תלשו

 .לא איכפת ל� מה שהיתה החתימה באופ� זה במחובר, ל דעדי מסירה כרתי"דס
5

, אלעזר' שהוא אליבא דר' כי הוקשה לו מה שתירצה הגמ, וכ� העמיד ריש לקיש את המשנה 
' אבל הכתיבה אפי, והיינו שמבואר שרק החתימה נעשתה בתלוש" חתמו"דהרי במשנה כתוב 

' ולכ� על כרח� שאי� משנתנו כר, אלעזר באופ� זה הגט פסול' ולר, כתיבת התור� נעשתה במחובר
 .ל שעדי חתימה כרתי" מאיר דוקא דס'אלעזר אלא כר


