
 

 

 

 

 

 

 מדוע טען רבינא שלא הועילו חכמים בתקנתם לכתוב זמן בגט? .1

  , וכן היא תוכל לטרוף שלא כדין מלקוחות הפירות.כתב הבעל גט, והניחו בכיסו לראות אם תתפייס ולבסוף גירשה, ויוכל לחפות .א

 אדם לא מקדים פורענותו, ואין חוששים לזה. -ענה לו רבא 

 ומה הועילו חכמים בין לענין זנות, ובין לענין שתטרוף מלקוחות., תשריבמגיעים ו בניסןשנכתבים  ,הים ממדינת הבאים גיטין .ב

 

 אלמנה או גרושה צריכה להמתין ג' חודשים עד שתינשא לאחר. מאימתי מונין? .2

' ג להמתין צריכה - לידה גט כשהגיע, חדשים' ג בדרך שליח ונשתהה לאשתו גט השולח -ומצינו ברייתא כרב , נתינת הגט משעת - רב .א

 . עמה נתייחד לא שהרי ישן', חדשים. ואין זה משום 'גט

 מותרת - לה משנתנו, חדשים' ג לאחר אלא לה תתנהו אל לו ואמר, לאשתו גט המשליש -ומצינו ברייתא כשמואל . תוכתיב משעת - שמואל .ב

 . עמה נתייחד לא שהרי, חוששין אין ישן ולגט, מיד לינשא

כיון שגטה נכתב מאוחר  ,הואחת מותרת להנשא ואחת אסור ,לשיטתו יהיו שני נשים בחצר אחת שקיבלו גט באותו יום -הקשו על שמואל 

  יותר.

 כתיבה. להלכה הגמרא פוסקת משעת אין זה תמוה כיון שכל אחת גטה מוכיח עליה. -תירצו 

 

 שביעית? ומשמטתה חוב שטר כשאר נחשבת כתובה מאימתי .3

 ומצינו ברייתא מפורשת כרב. שתזקוף את השאר במלוה.  ובנוסף , שתיפרע מקצתה,משתפגום –רב  .א

 אף אם רק פוגמת או רק זוקפת. ומצינו ברייתא כשמואל:  – מואלש .ב

 . קפו במלוהנחשבים שנז בדין העמדה משעתו, משמטין - במלוה זקפןרק אם  אשה וכתובת, ופיתוי, וקנס, אונס

 

 . לענין מה?ד"יב כמעשהנחשבת  כתובה :שמואל .4

 אין חיסרון אם יחתם בלילה, ואינו נחשב שטר מוקדם כיון שהשיעבוד חל משעת פסק הדין. ,ביום נכתבאם  ד"יב מעשהכשם ש

 עבוד ואף אם נחתמה בלילה.חל הש לחופה נכנסהש כתיבה משעת - כתובהכך 

 , מואלעם שואין זה משום שמסכים  ., ורב לא אמר כלוםרב בר חייא רביבכתובתו של והיה מעשה כך 

 כיון שיוצא קול כבר משעת כתיבה. וכן שנינו. ,ובאופן כזה בכל השטרות אפשר לחתום בלילה ,אלא ששם היו עסוקין באותו ענין

 

 ואם תטרוף מזמן כתיבה זה בדין. . פירות לו אין שוב, לגרשה עיניו שנתןר' שמעון במשנתנו הכשיר נכתב ביום ונחתם בלילה, שכיון  .5

 באיזה אופן הכשיר ר' שמעון?

 ה ובא עליה וא"כ הוא גט ישן.לא הכשיר. כיוון שחוששים שמא פייס ,ימים עשרה ועד מכאןכשחתמו בו לאלתר אבל אם המתין  -ריש לקיש  .א

 היה מפייסה היה לזה קול. אםו, ימים עשרה ועד מכאן לופיא - יוחנן רבי .ב

 

  ?מה נחשבים כולם, לאשתי גט כתבו לעשרה אמר .6

 השאר רק כדי לביישה, וחותמים רק משום התנאי. וכל, עדיםתוכם התכוון שיהיו מ שנים - יוחנן' ר .א

 כולם חותמים משום עדים.  - לקיש ריש .ב

 . 'ולכם'כ אמרמדובר ש לא. אחותמין ושנים כותב אחד, לאשתי גט כתבו לעשרה מרא -ואין  מדובר שלא אמר 'כולכם', כיון שבזה שנינו 

 פסול. -כשר, למ"ד משום עדות  -למ"ד משום תנאי  :כשחתמו שנים ביום כתיבת הגט והשאר רק בימים הבאים א. -הנפק"מ לדינא 

 . פסול - עדים משום "דלמ, כשר - תנאי משום"ד למ, פסול או קרוב מהם אחד שנמצא כגון ב.

 י"א שכשר כיון שזה רק תנאי, וי"א שפסול כדי שלא יחליפו עם שאר שטרות., פסולה או קרובה בתחילה חתוםכש -אליבא דר' יוחנן ונחלקו 
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