
  עיו� הד�י כולל"הוכ� ע

  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .כד �ד גיטי�

אשה שהביאה את גיטה בתנאי שתעשה עוד שליח אחר
1

  ?הא� יכולה לעשות שליחי� דלהל�, 

  

  לעשות שליח הולכה   לעשות שליח קבלה   

  יכולה  יכולה  ד האשה עושה שליח"למ

לטע� בזיו� הבעל
2

יכולה  
3

  ד אי� האשה "למ  יכולה  
'משו� חצרה וכו  עושה שליח

4
  יכולה  אינה יכולה   

  

  ?המדרגות בגט שנכתב שלא לשמה המוזכרי� במשנה' דה� מה 

  

  הטע� שפסול  מקרי� ה  

   לא נכתב לגירושי� כלל�בסופרי� המתלמדי�   'שמע קול סופרי� מקרי� כשמו וכו .א

  לא נכתב לגירושי� דידיה  'גט של חברו ב� עירו שהוא כשמו וכו .ב

  ירושי אשה זולא נכתב לש� ג  כתב גט לאשתו הראשונה ורוצה לשניה .ג

  לא מהני דאי� ברירה  אמר לסופר תכתוב לש� אחת מנשותי .ד

  

  :גיטי� ד� כד

  ?דברי� דלהל� הא� פוסלי� את החליצה באופ� שתהא פסולה לגבי אחי� או לא

  

  קט� שחל� חל� בנעל של בד  חל� בשמאל חל� בלילה  

  פסולה ופוסלת על האחי�  פסולה ופוסלת על האחי�  לשמואל

  פסולה ואינה חליצה לפסול על האחי�  סולה ופוסלת על האחי�פ  למערבא

  

                                                           

1
דהרי המשנה אומרת שהאשה עצמה שמביאה את , על כרח� שהמשנה מדברת באופני� אלו 

הרי מרגע שקיבלה את הגט מיד בעלה היא ,  ולכאורה תמוה.נ"נ ובפ"גיטה צריכה לומר בפ
� על כרח� מיירי שהבעל התנה עמה שלא תתגרש עד ולכ. ומה שיי� צור� שתאמר כ�, מתגרשת

 .וכמבואר בסוגיי�, שתגיע למקו� פלוני וש� תעשה שליח
2

ולכ� עושה שליח קבלה שיקבל לה , שהוא מתבזה בזה שאינה רוצה לקבל את גיטה מיד שליחו 
 .את הגט

3
 .כיו� שהוא עצמו צוה כ� שתעשה שליח, דאי� כא� בזיו� דבעל 
4

חצרה הבאה לאחר "א� נתיר לאשה לעשות שליח קבלה יבואו להתיר ג� ביש לחוש ש', פי 
כ קנתה או קיבלה האשה את זו "ואח, ג שזרק הבעל את הגט בחצר של חברו"דהיינו בכה, "מכא�

כי בשעה שנת� הבעל את הגט בחצר לא היה שיי� לאשה , שהדי� שאינה מגורשת, החצר מחברו
וא� נתיר לאשה לעשות שליח . י� כא� נתינה של הבעלכ כשקבלה את החצר א"ואח, שתקנה אותו

דכשנת� הבעל את ,  והדמיו� הוא.יבואו לטעות ג� בחצר �קבלה שיקבל משליח הולכה של הבעל 
וכשהאשה קונה את החצר הרי שהיא עושה את , הגט בחצר חברו הוי כמו שמינה שליח הולכה

 .החצר שליח קבלה שלה


