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גיטי ד ב.

המולי גט למקומות דלהל הא צרי לומר בפני נכתב ובפני נחת?

לתנא קמא
לרב גמליאל
לר' אליעזר

למקומות רחוקי 
1
כמדינת הי
צרי לומר
צרי לומר
צרי לומר

המביא ממקומות
המובלעי בא"י
אי צרי
אי צרי
צרי לומר

המביא מרק וחגר 
שסמוכות לאר ישראל
אי צרי
צרי לומר
צרי לומר

מפני מה אמר ר' יהודה במשנתנו שבערי דלהל צרי לומר בפ"נ ובפ"נ? ]תוד"ה ואשקלו [.
לרבינו ת
לר"י
גיטי ד ב:

2

אשקלו
לא נכבשו ע"י עולי בבל
רחוק מעיקר הישוב

רק וחגר
לא נכבשו ע"י עולי בבל
רחוק מעיקר הישוב

3

עכו
מיירי בחציה שבא"י
רחוק מעיקר הישוב

4

באופני דלהל הא צרי לומר בפני נכתב ובפני נחת או לא?

הביאו אותו שני שליחי
מדינה למדינה באר ישראל
באותה מדינה במדינת הי

אליבא דרבה  משו לשמה
צרי לומר
אי צרי
צרי לומר

אליבא דרבא  משו קיו
6
אי צרי
צרי לומר
אי צרי

5

 1כתבו התוס' )בד"ה ממדינת( ,שהטע שלא כתבה המשנה "המביא גט בחו"ל" ,הוא כדי להורות לנו שקאי על
מקו רחוק מא"י  אבל במקו קרוב לא"י ס"ל לת"ק שאה"נ דלא צרי לומר בפ"נ ובפ"נ.
 2הנה נחלקו ר"ת ור"י בתוס' מה הטע שמקומות מסוימי נחשבי משנתנו כאר ישראל ומקומות אחרי לא,
ר"ת מפרש שהכל תלוי א כבשוהו עולי בבל ,דהג שנכבשו ע"י עולי מצרי בראשונה ,מ"מ א לא חזרו וכבשו
אותו שוב עולי בבל לא חשיב במעלת א"י וצרי לומר ש בפ"נ ובפ"נ .ואילו ר"י תולה זאת מה שבמציאות הוא
מקו רחוק מעיקר הישוב ומהבתי דיני ,דבמקומות אלו אפי' שה א"י גמורה כיו שה רחוקי אי בקיאי
ש לשמה ואי עדי מצויי לקיימו.
 3ואלו ה רק וחגר הנמצאי בצד המזרחי של א"י  וה אלו שלא נכבשו ע"י עולי בבל ,אכ יש רק וחגר בצד
המערבי הקרוב לי פלשתי וש ה חלק מא"י וג נכבשו ע"י עולי בבל וכמו שחשיב להו בספרי מהערי
שנכבשו ע"י עולי בבל.
 4דאי אפשר לומר שלא כבשוה עולי בבל ,דהרי החכמי כשהיו נפטרי מחבריה היורדי לבבל היו נפרדי
מה בעכו כי לא רצו לצאת לחו"ל ,ומזה מוכח שעכו היא חלק מא"י ,וג' ר' אבא היה מנשק כיפי דעכו משו
קדושת א"י .ולכ ביאר ר"ת ע"פ הירושלמי שעכו חציה מא"י וחציה מחו"ל ,ומשנתנו שאמרה "מעכו לצפו ועכו
כצפו" מיירי בחלק החצי הצפוני שהוא כבר מחו"ל.
 5פי' ,נחלקו רבה ורבה בטע תקנת בפני נכתב ובפ"נ ,דלרבה הטע משו שאי בני חו"ל בקיאי לשמה,
וחיישינ שמא לא נכתב הגט הזה לשמה ,ולכ צרי שיעיד השליח שנעשה הגט בפניו  וממילא ב"ד ישאלו אותו
הא נעשה לשמה ויענה .ואילו לרבא הטע הוא לפי שאי שיירות מצויות מחו"ל לאר ,וא יבוא הבעל ויערער
שלא כתבו חיישינ שלא נמצא עדי שמכירי את החתימות שבגט ,ולכ צרי שיאמר בפ"נ ובפ"נ  שבאופ זה
נאמי לשליח.
 6רש"י פירש דכיו שהביאו אותו שני השלוחי יחד ויוצא הגט מתחת יד שניה ,הרי שה מצויי לקיי את
הגט א יערער הבעל .והקשו התוס' )בד"ה דאתיוה( דוכי השלוחי נמצאי כל הזמ סמו למקו האשה ,הרי
יש לחוש שה ילכו חזרה למקומ  ומי יקיי הגט .ולכ ביארו ,שמיירי שאומרי השלוחי הללו שהבעל
שלח ,ולכ שוב לא יכול לערער שלא שלח .וא יערער ויאמר שהחתי עדי פסולי )ושלכ צרי קיו
החתימות כדי להוכיח שאינ פסולי( ,זה אינו ,כי לא נאמינו שהחתי בכוונה עדי פסולי להכשילה.

