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גיטי ד כ.
הא הכריתות הכתובה בספר תורה מועילה לגט אשה ,כשגירשה בספר תורה? ]תוד"ה אי[.
אליבא דמ"ד מגילת סוטה
מוחקי לה מהתורה
1
לרב פפא :מועילה
לרב יוס :לא מועילה
2
מועילה
3
לא מועילה

לתי' א' בתוס'
לתי' ב' בתוס'
לתי' ג' בתוס'

אליבא דמ"ד מגילת סוטה
אי מוחקי לה מהתורה
לא מועילה
לא מועילה
לא מועילה

גט שכתבו שלא לשמה והעביר על אותיותיו שוב את הקולמוס בכוונת לשמה ,מה הדי?
אליבא דר' יהודה
מהני
מהני

5

לרב חסדא
לרב אחא בר יעקב
גיטי ד כ:

4

אליבא דחכמי
לא מהני
6
יתכ דמהני

גט הכתוב על יד של עבד מה דינו?

אליבא דר' אלעזר בעדי מסירה
בלא עדי מסירה

7

בכתב שיכול להזדיי
כשר
פסול

בכתובת קעקע שאינו מזדיי
כשר
כשר

 1וכ היא סברת רב פפא בעירובי )ד יג (.דאפי' למא דבעי כתיבה לשמה במגילת סוטה ,כיו שתורה
נכתבת בסתמא לכל מה שצרי הוי שפיר לשמה ,וה"ה לעני גט מהני .ורב יוס בסוגיי שאמר שלא מהני
פליג עליה ,וס"ל דלא הוי לשמה ,והמ"ד שסובר שמוחקי לה מה"ת איהו לא בעי לשמה במגילת סוטה,
אבל בגט לכו"ע בעינ לשמה.
 2ורב יוס דשמעתי ס"ל כאיד מ"ד דאי מוחקי לה מה"ת.
 3ואפי' רב פפא שמכשיר במגילת סוטה מודה גבי גט שלא מהני ,דדוקא גבי מגילת סוטה מהני מה שנכתב
בסתמא ,משא"כ בגט בעינ שיכתב במכוו לש פלוני ופלונית ,וזה לא הוי בס"ת.
 4הנה נחלקו ר' יהודה וחכמי באד שהיה צרי לכתוב בכתיבת סת" ש הוי"ה ,וחשב שהוא צרי
לכתוב ש יהודה ולכ לא קידש את הש ,וכשבא לכתוב כתב ש הוי"ה  דהיינו מה שהיה צרי באמת,
ונמצא שנכתב ש הוי"ה בלא קידוש .וסובר ר' יהודה שאי צרי לקלו את הש ,אלא עובר עליו
בקולמוס בכוונת לשמה .וחכמי חולקי וסוברי דאי הש מ המובחר )פי' ,ה"ק :א לשיטת ר'
יהודה שאתה מכשיר  אתה מודה שאי הש מ המובחר ,אבל לשיטתנו הוא פסול לגמרי  .רשב"א(.
וצרי לקלו את כתיבת הש ולכתוב שוב.
 5רב חסדא מפרש את מחלוקת ר' יהודה ורבנ דלעיל שנחלקו הא כתב העליו נחשב כתב או לא ,לר'
יהודה נחשב כתב ולכ מועיל מה שהכתב השני נכתב לשמה ,וממילא כמו שמועיל בס"ת כ מועיל בגט.
ואילו רבנ פליגי וס"ל שאינו כתב ולכ לא מועיל ג בגט.
 6דדוקא ש גבי ס"ת פסלו רבנ משו "זה אלי ואנוהו"  ולכ צרי לכתוב את הש בהידור דהיינו
שמתחילה יכוו בו לשמה ,משא"כ בגט דלא בעינ "ואנווהו" מודי רבנ דכתב העליו כתב .וג אליבא
דר' יהודה שהכשיר בגט.
 7ויש עתה לפנינו את העדי המסירה המעידי שכ היה הגט ולא נזדיי ואז יכולה להנשא בגט כזה.

