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  .טז �ד גיטי�

  ,ובאמצעית ארבעי	, שלש גומות של מי גשמי	 בעליונה ובתחתונה יש עשרי	 סאה בכל אחת
  ].ה הנצוק"תוד[? הא	 מטבילי	 בעליונה והתחתונה, ויש חרדלית של גשמי	 שעוברת ביניה	

  

  בתחתונה  בעליונה  

   דאמרינ� גוד אחית�מטביל    דאמרינ� גוד אסיק�מטביל   מאיר' לר

   דאמרינ� גוד אחית�מטביל    דאי� גוד אסיק�אינו מטביל   ודהיה' לר

אינו מטביל אלא באמצעית  לחכמי�
1

  

   

  ].הנצוקה "תוד[? הא	 מטבילי	 בה�, סאה' גומות ובכל אחת יש כ' היו רק ב

  

  בתחתונה  בעליונה  

   דאי� מקוה של� ביניה� �אי� מטבילי�   ת"לר

  מטבילי�  אי� מטבילי�  י"לר

  

  ].הנצוקה "תוד[? או לעשות השקה, להל� הא	 מהני להשלי	 שיעור מקוהחיבורי	 ד

  

  לעני� השקה  להשלי� שיעור מקוה  

  מהני  מהני  אצבעות' בשפופרת הנוד עובי וחלל ב

  . בנקב�טופח על מנת להטפיח 
   בצפי� המי� על הכותל�כקליפת השו� 

 מהני:ת"לר
2

  
   לא מהני:י"לר

  מהני

  ילא מהנ  מהני  ניצוק וקטפרס

  

  ?טבילהלשני הא� עלתה , טבל שניכ "אחו, סאה בצמצו� וירד הראשו� וטבל' מקוה שיש בו מ

  

  הראשו� במי� וגופו לחיכשרגל  כשיצא הראשו� לגמרי  

  לא עלתה לו  לא עלתה לו  לרבנ�

  השני טהור  לא עלתה לו  יהודה' לר

  

                                                           

1
 .ל דלא הוי חיבור לא למעלה ולא למטה"דס, בסו דבריה
' כ� הביאו התוס 

2
מי
 שעוברי
 ש
 לא צרי� יותר מטופח על מנת אול
 ב, ת דצרי� שיהיה הנקב כשפופרת הנוד"ופירש ר 

 . י הרבה להקשות על שיטה זו ופירש אחרת"אכ� ר. להטפיח
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   :גיטי� ד� טז

  ?די�מה ה באופני� דלהל�שני� או שלשה שהביאו את הגט 

  

 אי� הגט   

  יוצא מתחת יד שניה�
 הגט 

  יוצא מתחת יד שניה�

  אחד אומר בפני נכתב 
  ואחד אומר בפני נחת�

פסול
1

  ללישנא   כשר  
  קמא 
  דרב 

  שמואל
  שני� אומרי� בפנינו נכתב 

  ואחד אומר בפני נחת�
   פסול:לרבנ�

 כשר:יהודה' לר
2

  
  כשר

  ב אחד אומר בפני נכת
  ואחד אומר בפני נחת�

 פסול:לרבנ�  פסול
3

  
 כשר:יהודה' לר

4
  

  ללישנא
   בתרא 
  דרב 

  שמואל
  שני� אומרי� בפנינו נכתב 

  ואחד אומר בפני נחת�
 פסול:לרבנ�  פסול

5
  

   כשר:יהודה' לר

  

                                                           

1
וחכמי
 האמינו רק לשליח כשאומר בפני נכתב ובפני , והשני לא שליח, דכיו� שרק אחד מה
 שליח 

דסו סו יש שליח , ז א
 יוצא הגט מתחת ידי שניה
 יש להכשיר"ולפ. נחת
 ולא לאד
 אחר לכ� פסול
וקשה דאכתי מה שמצאנו שהאמינו לשליח על . שהעיד על הכתיבה ויש שליח שהעיד על החתימה

אול
 א
 לא מעיד ,  שאז אי� לחוש לאיחלופי בקיו
 שטרות� תימה הוא רק כשמעיד ג
 על הכתיבה הח
ל דשני
 שהביאו גט ממדינת הי
 אי� צריכי� שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו "דס', ותירצה הגמ. לא האמינו


י� להעיד על וכיו� שאי� צר, דכיו� שה
 שני
 ה
 יוכלו לקיי
 את הגט א
 יבוא הבעל ויערער, נחת
  .החתימה כשר

2
מ "מ,  ואי� כא� היכר בי� זה לבי� שאר שטרות�דא שהאחד שמעיד בפנינו נחת
 לא העיד שבפניו נכתב  

ואילו חכמי
 גזרו . יהודה לאיחלופי בקיו
 שטרות שיביאו להעיד בעד אחד דלא גזר בזה' לא חש ר
  .כ בעד אחד"ופסלו משו
 איחלופי שלא יבואו להתיר
 ג

3
נ לכ� "נ בפ"וכיו� שכא� אי� כל אחד אומר בפ, נ"נ ובפ"ל שני
 שהביאו את הגט צריכי
 שיאמרו בפ"ס 

  .יש לפסול
4

, יהודה ג
 בראשונה' דחלוק ר" אתמר עלה"מ כ� "מ, יהודה חולק בזה' והג
 שבמשנה לא כתוב שר 
אחר שלמדו לא ע בעו לשמה אלא ש"יהודה אליבא דרבה דכו' והטע
 דהרי העמדנו עתה את סברת ר

, נ משו
 לשמה אלא רק משו
 קיו
"נ ובפ"יהודה שמא יחזור דבר לקלקולו ולא צרי� לומר בפ' חשש ר

דהיינו בי� בשני
 , וסברא זו נכונה בי� ברישא ובי� בסיפא. וכיו� שה
 שני
 לא צרי� לומר ג
 משו
 קיו


,  שלשה ושני
 אמרו בפני נכתבובי� בסיפא שהביאו, שהביאו ואחד אמר בפני נכתב ואחד בפני נחת

  .יהודה' בכל עני� יש להכשיר לר, ואחד אמר בפני נחת

5
לכ� הצריכו ג
 שני
 שיאמרו בפני , ואליבא דרבה הטע
 משו
 דחששו שמא יחזור הדבר לקלקולו 


יש לחוש שמא יחליפו ע
 די� , וכא� כיו� שזה שאומר בפני נחת
 לא אומר בפני נכתב, נכתב ובפני נחת
  .יו
 שטרות בעלמא שלא מהני בעד אחדק


