
 

 

 

 

 

 

 באיזה אופן מדובר?. כשר - נחתם בפנינו אומרים ושנים, נכתב בפני אומר שנינו: אחד .1

 ושנים על חתימה. ,כתיבה על כשנים נעשוו הוא השליח ,כתיבה עדדווקא כשה :יוחנן בשם רבי אמי רבי .א

 לומר 'בפ"נ'. צריכין גט שהביאו שנים -משמע שסבר . פסול - מביאים את הגט חתימה עדי אבל

 לרבנן פסול. –כשהשנים מביאים הגט  ואפילו -. מכשיר יהודה' ור ,פסול - 'נחתם' אומר ואחד, 'נכתב' אומרים שנים -פסק רבי אמי  ולפ"ז

 שנים שהביאו אין צריכין לומר.  –אפילו כשעדי החתימה מביאים את הגט. משמע שסבר  -בהזדמנות אחרת אמר רבי אמי  .ב

 בשנים אומרים נכתב, ושנים אומרים נחתם והם שליחי הגט, אף לרבנן כשר. ולפ"ז

 . תמוט שלא היא יתד לשון אחרון, ענה רבי אמי:הרי אמרת פעם הפוך..  שאלו רב אסי:

 

 ?בלילה ונחתם ביוםכיצד הדין אם נכתב . כשר - ביום ונחתם בלילה, בלילה ונחתם בלילה, ביום ונחתם ביום נכתב -משנה  .2

 כיון שהגט מוקדם הוא. .פסול - רבנן .א

 בגיטי נשים שאינם עומדים לגביה, רק ו ,כשר - שמעון רבי .ב

 כדין.וקדם הוא ויטרוף מלקוחות שלא כיון שמ, פסולין - בלילה ונחתמו ביום שנכתבו אבל שטרות אחרים

 

 אע"פ שאינו עומד לגביה? ,מה הטעם שהצריכו חכמים זמן בשטר גט .3

 , ותטען גרושה הייתי.זמן בלא גטלה  וכותב תחנק שלאוזינתה, ומרחמה  ,אשתו היאש - אחותו בת משום - יוחנן רבי .א

 כיון שזנות לא שכיח. -ריש לקיש לא פירש כך 

 שימכור פירות נכסי מלוג שלה לאחר הגירושין ויטען שמכרם קודם. - פירות משום - לקיש ריש .ב

 .כיון שסבר שהפירות שייכים לבעל עד שעת נתינת הגט –לא פירש כך  יוחנןר' 

 

 מה טעמו של ר' שמעון המכשיר גט מוקדם? .4

 .כתיבה וםמי לקוחותולכן יכולה לטרוף מה ,פירות לו אין שוב ,לגרשה עיניו שנתןכ -לריש לקיש  .א

 קשה שהרי אם תזנה לילה קודם, יחפה משום יום הכתיבה. ולכן דברי ר' יוחנן הם רק לשיטת רבנן שאף גט מוקדם פסול. – יוחנן לרבי .ב

 

 מה שורש מחלוקתם של רבנן ור' שמעון? .5

תקנו משום פירות, ומשעת פירות כבר אין לו פירות ותוכל  לרבנן תקנו זמן משום בת אחותו, ואף במוקדם יש לחוש. לר"ש – יוחנן לרבי .א

 לטרוף.

 רבנן יש לבעל פירות עד חתימה, ולכן פסול. לר"ש כבר אין לו ולכן כשר.  ל –כשהבעל מוכר בין כתיבת הגט לחתימתו  – לקיש רישל .ב

 

 בענין תקנת זמן? יוסף לרב אבייאלו קושיות הקשה  .6

  ..בתקנתן חכמים הועילו מה, ואחד מהם הוא גט שאין בו זמן. ואם בדיעבד כשר כשר הולד - ניסת ואם ,פסולים גיטין' ג: שנינו .א

 כיון שלכתחילה אינה יכולה להנשא בזה, לא יכתבו ויחתמו על כזה גט. –ענה רב יוסף 

 את הזמן ויתן לה ועדין יוכל לחפות עליה, וכן למכור פירות. הבעליחתוך  .ב

 לא חוששים לרמאות שתהיה ניכרת. –ענה רב יוסף 

 ..בתקנתן חכמים הועילו מהא"כ . 'כשר -, שבת, חדש, שנהאו , שמיטה שבוע בו כתובגט ש' אתה פוסקכיון ש .ג

 לפני השבוע או השנה הכתובה, שאל"כ אף באותו יום יכול להיות חששות שימכור או שיחפה.הועיל ל -ענה רב יוסף 
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