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ָנה     סב,ב         ִמׁשְ

י"  :ָהאֹוֵמר תִּ ט ֶזה ְלִאׁשְ ל ּגֵ    ,"ִהְתַקּבֵ
י",  תִּ ט ֶזה ְלִאׁשְ   אֹו "הֹוֵלְך ּגֵ

  .ַיֲחזֹור –ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור 
י",  יטִּ ל ִלי ּגִ ָאְמָרה: "ִהְתַקּבֵ ה ׁשֶ ָ   ָהִאׁשּ

  . לֹא ַיֲחזֹור - ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור 
ַעל: א הֹוֵלְך ְוֵתן ָלּה",  ְלִפיָכְך, ִאם ָאַמר לֹו ַהּבַ ל ָלּה, ֶאּלָ ַקּבֵ תְּ י ׁשֶ   "ִאי ִאיְפׁשִ

  ַיֲחזֹור.  - ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור 
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

י" יטִּ   .  ַלֲחזֹור לֹא ַיֲחזֹור -ַאף אֹוֶמֶרת: "טֹול ִלי ּגִ
   

ָמָרא             ּגְ

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָאְוָיאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ָלה, ּדְ ַטֲעָמא  ִליַח ְלַקּבָ ִויֵתיּה ִאיִהי ׁשָ   לֹא ׁשְ

ִויֵתיּה ִאיִהי  ָלהָהא ׁשְ ִליַח ְלַקּבָ   ַאף ָרָצה ַלֲחזֹור לֹא ַיֲחזֹור.  -  ׁשָ
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

ֵמי "הֹוֵלְך" "ְזֵכי" ּדָ    .ּכִ
  

  : ךְ לֹא, ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ 
"ְזֵכי"  - "הֹוֵלְך" ֵמי, ָלאו ּכִ   ּדָ

י"וְ  תִּ ט ְלִאׁשְ ל ּגֵ    ,ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  "ִהְתַקּבֵ
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ָסְלָקא ּדַ ָלה הּוא,  :ּדְ ִליַח ְלַקּבָ ְוֵיּה ׁשָ ר ׁשַ   הֹוִאיל ּוַבַעל ָלאו ּבַ

א  יּטָ א ְלָיָדּה לֹא ֶלֱהֵוי ּגִ יּטָ ְמָטא ּגִ ב ּדִ   ַאף ַעל ּגַ
ַמע ָלן ל ְוהֹולֵ  :ָקא ַמׁשְ    .ְך" ָקָאַמר"ִהְתַקּבֵ

  
ַנן    :ּתְ

י" יטִּ ל ִלי ּגִ ָאְמָרה: "ִהְתַקּבֵ ה ׁשֶ ָ   . "ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור לֹא ַיֲחזֹור -  "ָהִאׁשּ
ָנא  ָלהּקַ 'ַא ַמאי ָלאו לֹא ׁשְ ָנא 'ּבָ    '!הֹוָלָכה'ַא , לֹא ׁשְ

  
ָלהּקַ ַא לֹא,    .ּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַעל: "ִאי ִאיְפׁשִ " א הוֹ ְלִפיָכְך, ִאם ָאַמר לֹו ַהּבַ ל ָלּה, ֶאּלָ ַקּבֵ תְּ   , ֵלְך ְוֵתן ָלּה י ׁשֶ
  . "ַיֲחזֹור - ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור 

י" :ָאַמרּדְ ַטֲעָמא    , "ִאי ִאיְפׁשִ
י" :ָהא לֹא ָאַמר   ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור לֹא ַיֲחזֹור,  -  "ִאי ִאיְפׁשִ

ּה  ַמע ִמיּנָ ֵמיכִּ  "הֹוֵלְך" :ׁשְ    ."ְזֵכי" ּדָ
  

יְלָמא ּבְ    '.ֵהיָלךְ 'ּדִ
  
  
  
  
  
  

    רש"י

  מתני' 
  : האומר התקבל

   . הבעל:רצה לחזור
. דגט חוב הוא לה ואין יחזור

חבין לאדם אלא מדעתו ליעשות 
   לו שליח לחובתו:

. כיון דאיהי שויתיה לא יחזור
שליח הרי הוא כידה ונתגרשה 

   מיד בקבלתו של זה:
. כיון דאמרן אין יכול לפיכך

לחזור אין לו תקנה לחזור 
אא''כ אמר לו הבעל לזה 

בלה אי שעשתה אותו שליח לק
אפשי שתקבל לה להיות כידה 
אלא שליח שלי תהא להוליכו 

   לידה:
. כל זמן שלא אם רצה לחזור

   הגיע גט לידה:
. שאינה מתגרשת אלא יחזור

מדעת המגרש והרי אמר לא 
   יהא גט עד שיגיע גט לידה:
. לשון אף האומרת טול לי גיטי

   קבלה הוא:
  

  גמ' 
טעמא דלא שויתיה שליח 

גט זה לאשתי . אהולך לקבלה
קאי דקתני מתני' יחזור ומיירי 
בדלא שויתיה איהי שליח 
לקבלה ובעל לאו בר שוייה 
שליח לקבלה הוא דהא חוב הוא 
   לה והכא הוא דקאמרינן יחזור:

הא שויתיה איהי שליח 
   . וקאמר איהו הולך:לקבלה

. דלא עקריה לא יחזור
   משליחותא דידה:

. ופלוגתא אלמא הולך כזכי דמי
   בפ''ק (לעיל דף יד.):היא 

. ואפילו לא לעולם לאו כזכי דמי
שויתיה איהי שליח לקבלה 
ואמר לו איהו הולך מיעקר 
עקריה משליחותא ושוייה איהו 
שליח להולכה והאי דנקט מתני' 
בדלא שויתיה שליח משום 
התקבל נקט לה דהתקבל 
איצטריכא ליה לאשמועי' 
דאע''ג דלא שויתיה היא שליח 

ו בר שוייה שליח ובעל נמי לא
לקבלה הוא אלא להולכה ואיהו 
לא אמר הולך אפ''ה כי מטא גט 

   לידה מיהא מגורשת:
. דהא לאו לא ליהוי גיטא

להולכה שוייה שליח ולקבלה 
   נמי לא בר שוייה שליח הוא:

. דהתקבל דקאמר ליה קמ''ל
התקבל והולך קאמר דאדם 
יודע שאין לו שליחות לקבלה 

נא הולך ואיידי דתנא התקבל ת
דהכי קאמר מתני' בין שאמר 
בעל בלשון קבלה בין שאמר 
בלשון הולכה הוי שליח 

   להולכה:
. אתרוייהו מילי דתנא מאי לאו

לעיל מינה קאי לא שנא כי אמר 
הבעל קבלה ולא שנא הולכה אי 
שויתיה איהי שליח לקבלה 
מעיקרא לא יחזור ש''מ הולך 

   כזכי דמי:
. בהך סיפא לא דלמא בהילך

תני הולך ותן לה אלא הילך תי
ותן לה דהילך ודאי הילך 
כדקאמרה היא ואי לאו דאמר 
אי אפשי הוה ליה שליח 

 לקבלה:
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ּתֹו,  ט ְלִאׁשְ ַעל מֹוִליְך ּגֵ ן ּבַ ּכֵ ִליַח ְלהֹוָלָכה, ׁשֶ יָטא ִאיׁש ָהֵוי ׁשָ ׁשִ   ּפְ

ְעָלּה.  ד ּבַ ּה ִמּיַ יּטָ ֶלת ּגִ ה ְמַקּבֶ ָ ן ִאׁשּ ּכֵ ָלה, ׁשֶ ִליַח ְלַקּבָ ה ָהְוָיא ׁשָ ָ   ְוִאׁשּ
ה ְלהֹוָלָכה, ַמאי?  ָ ָלה, ְוָהִאׁשּ   ִאיׁש ְלַקּבָ

  
ַמ  א ׁשְ    :עּתָ

י" אוֹ " תִּ ט ֶזה ְלִאׁשְ ל ּגֵ י" ָהאֹוֵמר: "ִהְתַקּבֵ תִּ ט ֶזה ְלִאׁשְ   ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור ַיֲחזֹור.  - "הֹוֵלְך ּגֵ

י" יטִּ ל ִלי ּגִ ָאְמָרה: "ִהְתַקּבֵ ה ׁשֶ ָ   , "ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור לֹא ַיֲחזֹור - ָהִאׁשּ
ִליַח,  ַחד ׁשָ   ַמאי ָלאו ּבְ

ּה  ַמע ִמיּנָ ר :ּוׁשְ ׁשֵ ר ְלהֹוָלָכה.  ּכָ ׁשֵ ָלה ּכָ   ְלַקּבָ
  

לּוִחין.  ֵני ׁשְ ׁשְ   לֹא, ּבִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
א הֹוֵלְך ְוֵתן ָלּה", " ל ָלּה, ֶאּלָ ַקּבֵ תְּ י ׁשֶ ַעל: "ִאי ִאיְפׁשִ   ְלִפיָכְך, ִאם ָאַמר לֹו ַהּבַ

  . "ַיֲחזֹור –ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור 
ִליַח הּוא,  ,ְוָהא ָהָכא ַחד ׁשָ   ּדְ
ַמע ִמ  ּה ּוׁשְ ר  :יּנָ ׁשֵ ר לְ לְ ּכָ ׁשֵ ָלה ּכָ   הֹוָלָכה. ַקּבָ

  
ּה  ׁשֹוט ִמיּנָ ָלה,  :ּפְ ִליַח ְלַקּבָ   ִאיׁש ָהֵוי ׁשָ

ה.  ט ְלִבּתֹו ְקַטּנָ ל ּגֵ ן ָאב ְמַקּבֵ ּכֵ   ׁשֶ
ֵעי ְלָך ַמאי יּבָ ה ְלהֹוָלָכה תִּ ָ    ?ִאׁשּ

  
  :ַרב ָמִריָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֵאין ֶנֱאָמנֹות" ים ׁשֶ ׁשִ ְעָלּה " :לֹוַמר ַאף ַהּנָ ּה  "ֵמת ּבַ יטָּ   , (גיטין כג:) "ֶנֱאָמנֹות ְלָהִביא ֶאת ּגִ

  ְוָהָתם הֹוָלָכה ִהיא. 
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ּה,  ַמע ִמיּנָ יָפא ַנִמי ׁשְ   ִמּסֵ

ָקָתֵני ֵסיָפא ּה, " :ּדְ יטָּ ה ַעְצָמּה ְמִביָאה ֶאת ּגִ ָ   ָהִאׁשּ

ָפ  ִהיא ְצִריָכה לֹוַמר: "ּבְ ם"ּוִבְלַבד ׁשֶ ב ּוְבָפַני ֶנְחתַּ   , "ַני ִנְכתַּ
הֹוָלָכהְואֹוִקיְמָנא     .ּבְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ

   

    רש"י

. זכר יכול ליעשות פשיטא איש
שליח לבעל להולכה כיון 
דאיתרבי שליחות מקרא 
מושלחה פשיטא דודאי זכר 

   להולכה רבי:
. עליו להוליך גט שכן בעל

כשר לאשתו ובמידי דאיהו 
   שלוחו נמי כשר:

. אחרת פשיטא לן דהויא ואשה
שליח לחברתה לקבלה מאחר 
דרבי קרא שליחות לקבלה 
מושלחה מביתו קרי ביה 

   ושלחה:
   . היא עצמה מקבלת גיטה:שכן

. מי אמרי' כיון איפכא מאי
דהוא עצמו לאו בר קבלה הוא 
שאר זכרים נמי לאו בני קבלה 

   נינהו וכן לענין הולכה באשה:
. קאמר דבין א''ל ד שליחבח

בעל הולך בין א''ל התקבל הוי 
שליח להולכה ואי אמרה ליה 
איהי מעיקרא לההוא התקבל 
הוי שליח לקבלה אלמא ההוא 
דאכשר להיות שליח לבעל 
להולכה מכשר להיות שליח 

   לאשה לקבלה:
. וה''ק הבעל לא בשני שלוחין

שאמר לאיש בין התקבל בין 
אשה הולך לשון הולכה היא וה

שאמרה לחברתה התקבל ונתנו 
לה הבעל אם רצה לחזור לא 
   יחזור ולאו אשליח דרישא קאי:
. והא הכא דחד שליח הוא

לההוא דאמרה ליה איהי 
התקבל א''ל איהו אי איפשי 

   שתקבל אלא הולך:
פשוט מינה איש דהוי שליח 

. כלומר מתרתי בעיין לקבלה
דבעינן לעיל חדא מצית למפשט 

ימר מתני' מינה דאיכא למ
באיש קמיירי דכשר אף לקבלה 
ודין הוא שהרי מצינו שהוא 
ראוי לקבלה בגט של בתו קטנה 
שהתורה זכתה לו לקבל 
קידושיה כדילפינן בכתובות (דף 
מו:) מויצאה חנם אין כסף 
ולקבל את גיטה דכתיב ויצאה 
והיתה לאיש איתקש יציאה 
להויה הלכך בשליחות נמי כשר 

מיבעי  אבל אשה להולכה אכתי
   לן:

. חמותה ובת אף הנשים כו'
חמותה צרתה ויבמתה ובת 

   בעלה:
. דקתני והתם הולכה היא

   להביא:
. בפרק קמא ואוקימנא בהולכה

מדקתני צריכה לומר בפני נכתב 
והוינן בה מכי מטא גיטא לידה 
איגרשה לה ומתרצינן דאמר לה 
הוי שליח להולכה עד דמטית 

 התם:



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        סג, אסג, אסג, אסג, א    ––––    סב, בסב, בסב, בסב, ב .3
ַמר    :ִאיּתְ

י",  יּטִ   "ָהֵבא ִלי ּגִ
ָך ָאְמָרה ּתְ י",  :ְו"ִאׁשְ יּטִ ל ִלי ּגִ   ִהְתַקּבֵ

ָאְמָרה"ְוהּוא ָאַמר: "ֵהיָלְך  ָמה ׁשֶ    .ּכְ
ר ֲאבּוהַּ ַר ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ּבָ

ט ְלָיָדּה  יַע ּגֵ ת.  - ֲאִפיּלּו ִהּגִ   ֵאיָנּה ְמגֹוֶרׁשֶ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
יֵדיּה ָקא ָסֵמיְך.  יּבּוָרא ּדִ   ַאּדִ

יָדּה ָקא ָסֵמיְך  יּבּוָרא ּדִ ִאי ַאּדִ ֵרׁש  -ּדְ יּגָ א ְלָיָדּה ִמיָהא תִּ יּטָ י ָמֵטי ּגִ    !ִמּכִ
  

  : יַרב ַאׁשִ ָאַמר 
א ּתָ   ?!ָהִכי ָהׁשְ

ָכא   סג,א ַמר ִאיּפְ ָלָמא ִאי ִאיּתְ ׁשְ י",  :ּבִ יּטִ ל ִלי ּגִ   "ִהְתַקּבֵ
י",  יּטִ ָך ָאְמָרה ָהֵבא ִלי ּגִ ּתְ   ְו"ִאׁשְ

ָאְמָרה",  ָמה ׁשֶ   ְוהּוא ָאַמר: "ֵהיָלְך ּכְ
ר ֲאבּוהַּ  ה ּבַ   ָאַמר ַרב:  ְוָאַמר ַרב ַנְחָמן ָאַמר ַרּבָ

ִהגִּ  יָון ׁשֶ ת, ּכֵ ט ְלָידֹו ְמגֹוֶרׁשֶ   יַע ּגֵ
ָקא ָסֵמיְך,  :ַאְלָמא יָדּה ּדְ יּבּוָרא ּדִ   ַאּדִ
יֵדיּה ָקא ָסֵמיְך.  :ְלָיָדּה ִאי ַנִמי  יּבּוָרא ּדִ   ַאּדִ

א ָהָכא ִליחּוֵתיּה ְלַגְמֵרי הּוא,  ,ֶאּלָ ִליַח ִלׁשְ ַעְקֵריּה ׁשָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ָלה ָהֵוינָ ּדְ  ִליַח ְלַקּבָ    !ְלהֹוָלָכה לֹא ָהֵויָנא ,אָאַמר: ׁשָ
  

יאָאַמר  ר ִחּיָ    :ַרב הּוָנא ּבַ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י" " תִּ ט ֶזה ְלִאׁשְ ל ּגֵ   ָהאֹוֵמר: "ִהְתַקּבֵ

י",  תִּ ט ֶזה ְלִאׁשְ   אֹו "הֹוֵלְך ּגֵ

  . "ַיֲחזֹור –ָרָצה ַלֲחזֹור 
  ָרָצה, ּדְ ַטֲעָמא 

ט,  -ָהא לֹא ָרָצה    ָהֵוי ּגֵ
אי?    ְוַאּמַ

ַע  וּ ל ָלאו ָהא ּבַ ר ׁשָ ָלה הּוא!  43ייֵ וּ ּבַ ִליַח ְלַקּבָ   ׁשָ
ה ְרׁשָ ִמּגָ ל ֵהיִכי ּדְ ֵרׁש ּכָ יּגָ ּה, ֵמיַמר ָאַמר: ּתִ ַתן ֵעיָניו ְלָגְרׁשָ ּנָ יָון ׁשֶ    .ֶאָלא ָאְמִריַנן: ּכֵ

ל ֵהיִכי ּדְ  ֵרׁש ּכָ יּגָ ּה, ֵמיַמר ָאַמר: ּתִ ַתן ֵעיָניו ְלָגְרׁשָ ּנָ יָון ׁשֶ ה! ָהָכא ַנִמי, ּכֵ ְרׁשָ   ִמּגָ
  

א ּתָ    ?!ָהִכי ָהׁשְ
ם הֹוָלָכה.  - ָהָתם  ָלה, ְוָגַמר ְוָנַתן ְלׁשֵ ִליחּות ְלַקּבָ ֵאין ׁשְ   ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ
  ָטֵעי.  -ָהָכא 

  
  :ָרָבאָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י" " יטִּ ל ִלי ּגִ ָאְמָרה: "ִהְתַקּבֵ ה ׁשֶ ט ְלָיָד  -ְקַטּנָ יַע ּגֵ ּגִ ּיַ ט ַעד ׁשֶ   . (גיטין סה.) "ּה ֵאינֹו ּגֵ

ּה,  ְרׁשָ א ְלָיָדּה ִמיָהא ִמּגָ יּטָ י ָמֵטי ּגִ   ּכִ
ְוֵייּה!  ִליַח ְלהֹוָלָכה ׁשַ אי? ְוָהא ָלאו ׁשָ   ְוַאּמַ

א ָאְמִריַנן ה.  :ֶאּלָ ְרׁשָ ִמּגָ ל ֵהיִכי ּדְ ֵרׁש ּכָ יּגָ ּה, ֵמיַמר ָאַמר: ּתִ ַתן ֵעיָניו ְלָגְרׁשָ ּנָ יָון ׁשֶ   ּכֵ
יוָ  ,ָהָכא ַנִמי ה! ּכֵ ְרׁשָ ִמּגָ ל ֵהיִכי ּדְ ֵרׁש ּכָ יּגָ ּה, ֵמיַמר ָאַמר: ּתִ ַתן ֵעיָניו ְלָגְרׁשָ ּנָ   ן ׁשֶ

  
א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ

יֵדיּה,  - ָהָתם  ִליחּות ְלָקָטן,  ְוָגַמר ְוָנַתן ָלּה ְלׁשּום הֹוָלָכה ּדִ ֵאין ׁשְ   ָאָדם יֹוֵדַע ׁשֶ
   .ָטֵעי –ָהָכא 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ
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    רש"י

י ואשתך אמרה התקבל לי ה''ג הבא לי גיט
. האשה שאמרה לשלוחה הבא לי גיטי גיטי

והוא אומר לבעל אשתך אמרה התקבל לי 
   גיטי:

. הבעל אמר לו הילך כמה והוא אומר
   שאמרה:

. כדמפרש אפי' הגיע גט לידה אינה מגורשת
   ואזיל:

. דמאן דאמר לשליח הילך כמה שאמרה ש''מ
משלחך אדיבורא דידיה סמיך אדעתא 

בורא דשליח קאמר ליה האי הילך כמה דדי
שאמרה דמהימנת לי דשליח לקבלה את 
הילכך אינה מגורשת דכי יהב בעל ניהליה 
אדעתא דשליחות קבלה יהיב ניהליה ולאו 
אדעתא דהולכה ושליח לקבלה לא הוי 
ותפשוט מינה בעיא דאיבעיא לן בב''מ 
   בהשוכר את האומנין אדיבורא דשליח סמיך:

. והכי קאמר ליה ידה סמיךדאי אדיבורא ד
אנא לא ידענא אלא כדאמרה איהי מסרנא 

   ליה ניהלך:
. דהא בעל כי מטא גט לידה מיהא תתגרש

  נמי שליח להולכה שוייה:
הכי השתא בשלמא אי אתמר איפכא התקבל 

. אמרה ליה היא והוא אמר לבעל לי גיטי
אשתך אמרה הבא לי גיטי ובעל אמר ליה 

מיפשט בעיין הילך כמה שאמרה איכא ל
מדרב נחמן דאי אמר רב נחמן עלה משיגיע 
גט לידו מגורשת איכא למיפשט דאדיבורא 
דידה סמיך ולא הימניה אלא תלה בדעתה 

   ומסריה ניהליה בתורת קבלה:
. הוה אמר רב נחמן עלה משיגיע גט ואי נמי

לידה מגורשת פשטינן מינה דאדיבורא דידיה 
ידיה סמיך והימניה דהכי אמרה ומסריה ל

   בתורת הולכה:
. השתא דאמר רב נחמן אינה מגורשת אלא

ליכא למיפשט דטעמא משום דסמך 
אדיבוריה דשליח הוא דאי נמי אדיבורא 
דידה סמיך ושויה שליח להולכה אשמועי' רב 
נחמן דשליח גופיה לאו בתורת הכי קבליה 
דלא ניחא ליה בטירחא דהולכה ועקריה 

י להיות לשליחותיה ואמר שליח לקבלה אפש
שליח להולכה אי אפשי להיות הלכך אי נמי 
אמליך ואמטייה ניהלה לאו גיטא הוא 
דמעיקרא לא קבל עליו להיות שליח לבעל 

   להוליך: ת''ש: תיובתא לרב נחמן:
. ואמטייה טעמא דרצה לחזור הא לא רצה

   לידה מגורשת:
אמאי והא בעל לאו בר שויא שליח לקבלה 

   ביה:. ואיהו בתורת קבלה יההוא
. על כרחיך משום דאמרי' אע''ג דלא אלא

יהביה אלא בתורת קבלה כיון דאמטייה 
לידה מיגרשה משום דכיון שנתן עיניו לגרשה 
לכי מתיידע ליה דלא מצי לשוייה שליח 

   לקבלה ניחא ליה דליהוי שליח להולכה:
. גבי מילתיה דרב נחמן נמי אע''ג והכא

הו דההיא שעתא לא נעשה שליח להולכה מי
לכי מימליך ואמטייה מינח ניחא ליה לבעל 

   והוי שלוחו להולכה:
. והתקבל דקאמר ליה וגמר ונתן לשם הולכה

התקבל והולך קאמר ולא טעמא כדקאמרת 
   הוא דהיכא דשני ניהוי שליחות:

. בעל כסבור שהיא עשאתו אבל הכא טעי
שליח לקבלה דסמך אדיבוריה ולא יהביה 

אשי נמי דאוקי  ניהליה אלא לשם קבלה ולרב
טעמא דרב נחמן משום דמעיקרא עקריה 
שליח לשליחותיה שפיר מיתרצה בהכי 
כדתרצינן דטעמא דמתניתין משום דהתקבל 
והולך קאמר ומתחילה נעשה שלוחו ולא 
איצטריכא למינקט הכא טעי אלא אליבא 
דלישנא קמא דקא סלקא דעתין טעמא דרב 

 משום דאדיבורא דידיה סמיך הוא:
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י""ָהֵבא ִלי ּגִ " י",  ,יטִּ יטִּ ל ִלי ּגִ ָך ָאְמָרה ִהְתַקּבֵ תְּ   ְו"ִאׁשְ

י" יטִּ ל ִלי ּגִ י",  ,"ִהְתַקּבֵ יטִּ ָך ָאְמָרה ָהֵבא ִלי ּגִ תְּ   ְו"ִאׁשְ
  , ""הֹוֵלְך, ְוֵתן ָלּה   ְוהּוא ָאַמר: 

  , "ְזֵכי ָלּה "
ל ָלּה", "וְ    ִהְתַקּבֵ
  ַיֲחזֹור,  - ָרָצה ַלֲחזֹור 

ט ְליָ  יַע ּגֵ ִהּגִ ֶ ת –ָדּה ִמׁשּ   . "ְמגֹוֶרׁשֶ
ָלה  ָלהּקַ ַא ַמאי ָלאו ַקּבָ    ,ּבָ

   !הֹוָלָכהַא ְוהֹוָלָכה 
  

ָלה     ,הֹוָלָכהַא לֹא, ַקּבָ
ָלהּקַ ַא ְוהֹוָלָכה     .ּבָ

  
ָלה  א! ַא ִאי ַקּבָ יּטָ ר ֶליֱהֵוי ּגִ א ְלָיֵדיּה ְלַאְלּתַ יּטָ י ָמֵטי ּגִ   הֹוָלָכה ִמּכִ

  
ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ יּבּוָר  :ׁשָ ַאּדִ יֵדיּה ָקא ָסֵמיךְ ּדְ    .א ּדִ

  
א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ

ָאְמָרה",  :ָקָאַמר ֵליּה  - ָהָתם  ָמה ׁשֶ   "ֵהיָלְך ּכְ
ָאְמָרה"?  -ָהָכא  ָמה ׁשֶ   ִמי ָקָאַמר ֵליּה "ֵהיָלְך ּכְ

  

    רש"י

. שאין הקטן אינו גט עד שיגיע גט לידה
עושה שליח הילכך לאו שלוחא דידה 
הוא אלא שלוחו דידיה הוא: ה''ג ואמאי 

   הא לאו שליח להולכה שוייה:
. ואין זה אדם יודע שאין שליחות לקטן

   שליח לקבלה וגמר ונתן לשום הולכה:
   . גרסי' בכולהו:ואשתך אמרה

אחד . הולך ותן לה זכי לה והתקבל לה
   מכל הלשונות הללו אמר לו:

   . מפרשינן לה ואזלינן:רצה לחזור יחזור
מאי לאו קבלה אקבלה והולכה 

. זכי והתקבל דקתני קאי אהולכה
אאשתך אמרה התקבל והולך ותן לה 
דקתני קאי אאשתך אמרה הבא וקתני 
בתרוייהו משיגיע גט לידה מגורשת 
ותיובתא דרב נחמן מקבלה אקבלה 

גיטי ואשתך אמרה  דקתני הבא לי
התקבל והוא אומר התקבל דבהדיא 
יהביה ניהליה בתורת קבלה ובעל לאו 
בר הכי הוא ואיהי נמי לא שויתיה וקתני 
דהוי מיהא שליח להולכה דכיון שנתן 
עיניו לגרשה כו' כדלעיל וכ''ש היכא 
דאמר לו הילך כמה שאמרה דאיכא 
למימר לאו אדיבוריה סמך אלא בדעתה 

   נמי שליח להולכה:תלה ושוייה 
. דקתני זכי לה והתקבל לה לא קבלה

קאי אהולכה אאשתך אמרה הבא לי 
דאיהי נמי שליח לקבלה שויתיה שהרי 
אמרה לו התקבל ולקמיה פריך אם רצה 

   לחזור אמאי יחזור:
. דקתני הולך ותן לה אאשתך והולכה

   אמרה התקבל:
. דשליח תיגרש דהא מכי מטי גט לידיה

לקבלה שוייה ואמאי אם תרוייהו שליח 
   רצה לחזור יחזור:

. ה''ג שמע מינה דאדיבורא דידיה
דשליח סמיך כלומר תיפשוט מדקתני 
יחזור דאדיבורא דידיה סמיך ואיהו 
א''ל אשתך אמרה הבא לי והא הימניה 
והתקבל דקאמר ליה התקבל והולך 
קאמר דהכי נמי אוקימנא לעיל דאי 

טי אתמר דרב נחמן איפכא התקבל לי גי
ואשתך אמרה הבא והוא אמר הילך 
כמה שאמרה ואמר רב נחמן משיגיע גט 
לידה מגורשת הוה פשטינן מיניה 

   דאדיבורא דשליח סמיך:
הכי השתא התם קאמר ליה הילך כמה 

. הא דאמרן לעיל דאי אתמר שאמרה
דרב נחמן איפכא כי הא דהכא התקבל 
לי גיטי ואשתך אמרה הבא לי גיטי והוא 

ה שאמרה והוה אמר רב אמר הילך כמ
נחמן דכשיגיע גט לידה הוא דהויא 
מגורשת הוה פשטינן מיניה דאדיבורא 
דידיה סמיך דהא קאמר ליה הילך כמה 
שאמרה וכיון דלא מיגרשה בקבלה 
דהאי איכא למיפשט מינה בעיין 
דהשוכר דאיבעיא לן בכי האי גוונא 
דהאי כמה שאמרה דקאמר ה''ק לה 

ובתורת מהימנת לי דהכי קאמרה 
   הולכה יהביה ניהליה:

   . דקאמר ליה זכי והתקבל:הכא
. מי קאמר ליה הילך כמה שאמרה

דתיפשוט בעיין דהשוכר מינה הא דקתני 
הכא יחזור משום דכיון דאמר ליה שליח 
להולכה עשאתני אשתך ואיהו א''ל 
התקבל אדם יודע שאין עושה שליח 
לקבלה והתקבל והולך קאמר אבל אי 

כמה שאמרה אימא לך  אמר לו הילך
דאדיבורא דידה סמיך ולא הימניה 
ובדעתה תלה ואם רצה לחזור לא יחזור 

 :דתרוייהו שליח לקבלה שוינהו
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        סג, אסג, אסג, אסג, א .4
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

י",  יטִּ ל ִלי ּגִ י"וְ "ִהְתַקּבֵ יטִּ ל ִלי ּגִ ָך ָאְמָרה ִהְתַקּבֵ תְּ   , "ִאׁשְ
  , ""הֹוֵלְך, ְוֵתן ָלּה   אֹוֵמר: ְוהּוא

ל ָלּה", "   ְזֵכי ָלּה ְוִהְתַקּבֵ
  לֹא ַיֲחזֹור.  - ָרָצה ַלֲחזֹור 

י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
    - "הֹוֵלְך, ְוֵתן ָלּה"

  . ַיֲחזֹור - ָרָצה ַלֲחזֹור 
ל ָלּה"    – "ְזֵכי ָלּה ְוִהְתַקּבֵ

  לֹא ַיֲחזֹור.  - ָרָצה ַלֲחזֹור 
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ן ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור  כּוּלָ   לֹא ַיֲחזֹור.  -ּבְ
א הֹוֵלְך ְוֵתן ָלּה",  ל ָלּה, ֶאּלָ ַקּבֵ תְּ י ׁשֶ   ֲאָבל ִאם ָאַמר לֹו: "ִאי ִאיְפׁשִ

  . "ַיֲחזֹור –ָרָצה ַלֲחזֹור 
  

א א ַקּמָ ּנָ י ַהְיינּו ּתַ    !ַרּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
מוּ  י" ֲאָתא ְלַאׁשְ   ִעיַנן. "ִאי ִאיְפׁשִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
א א ַקּמָ ּנָ י.   ?ַמאן ּתַ   ַרּבִ

   
  
  

    רש"י

. ת''ר כו' רצה לחזור לא יחזור
   קסבר הולך כזכי דמי:

. גלי אמר לו אי אפשי שתקבל
דעתיה דהולך דקאמר ליה לאו 
זכי הוא ה''ג הילך לרבי נתן 

  או לא:כזכי דמי 
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        בבבב- - - - סג, אסג, אסג, אסג, א .5
י ָנָתן"[    אֹוֵמר:  ַרּבִ

    - "הֹוֵלְך, ְוֵתן ָלּה"
  ַיֲחזֹור.  - ָרָצה ַלֲחזֹור 

ל ָלּה"    – "ְזֵכי ָלּה ְוִהְתַקּבֵ

  ]."לֹא ַיֲחזֹור - ָרָצה ַלֲחזֹור 

  
ֲעיָ     :א ְלהוּ ִאיּבַ

י ָנָתן,    "ֵהיָלְך" ְלַרּבִ
ֵמי "ְזֵכי" ּדָ ֵמי ?ּכִ "ְזֵכי" ּדָ    ?אֹו ָלאו ּכִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י" :ָהאֹוֵמר" תִּ ט ֶזה ְלִאׁשְ ל ּגֵ    ,"ִהְתַקּבֵ
י",  תִּ ט ֶזה ְלִאׁשְ   אֹו "הֹוֵלְך ּגֵ

  ַיֲחזֹור.  - ָרָצה ַלֲחזֹור 
יטִּ  ל ִלי ּגִ ָאְמָרה: "ִהְתַקּבֵ ה ׁשֶ ָ   י", ָהִאׁשּ

    ."לֹא ַיֲחזֹור - ָרָצה ַלֲחזֹור 
י ָנָתן   סג,ב "ֵהיָלְך", ְוַרּבִ    .ַמאי ָלאו ּבְ

  
"הֹוֵלְך" יוְ  ,לֹא, ּבְ    .ַרּבִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

א הֹוֵלְך ְוֵתן ָלּה", " ל ָלּה ֶאּלָ ַקּבֵ תְּ י ׁשֶ ַעל: "ִאי ֶאְפׁשִ   ְלִפיָכְך, ִאם ָאַמר לֹו ַהּבַ

  . "ַיֲחזֹור –ָרָצה ַלֲחזֹור 
י" :ָאַמרּדְ ַטֲעָמא  י",  :, ָהא לֹא ָאַמר"ִאי ֶאְפׁשִ   "ִאי ֶאְפׁשִ

  לֹא ַיֲחזֹור.  -ָרָצה ַלֲחזֹור 
"ֵהיָלְך" וְ  י ָנָתןַמאי ָלאו ּבְ    .ַרּבִ

  
"הֹוֵלְך" וְ  י. לֹא, ּבְ   ַרּבִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י" ּתִ ט ֶזה ְלִאׁשְ    - "הֹוֵלְך ּגֵ
   .ַיֲחזֹור –ָרָצה ַלֲחזֹור ּבֹו 

י" "" תִּ ט ֶזה ְלִאׁשְ    –ֵהיָלְך ּגֵ

  . "לֹא ַיֲחזֹור - ָרָצה ַלֲחזֹור 
"הֹוֵלְך", ָרָצה ַלֲחזֹור ַיֲחזֹור?  ָאַמר ּבְ ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ   ַמאן ׁשָ

י ָנָתן,    ַרּבִ
"ֵהיָלְך",  :ְוָקָאַמר   ּבְ

  לֹא ַיֲחזֹור,  -ָרָצה ַלֲחזֹור 
ּה  ַמע ִמיּנָ ֵמי,  :ׁשְ "ְזֵכי" ּדָ   "ֵהיָלְך" ּכִ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  
  
  

    רש"י

האשה שאמרה התקבל לי 
. כלומר ואם אמרה לו גיטי

מתחלה האשה התקבל ונתנו 
ליה הבעל באחת משתי לשונות 

 הללו רצה לחזור לא יחזור:
  

. קתני בה ור' מאי לאו בהילך
נתן היא דפליג בהולך ומודה 

   בהילך:
. משנתינו אם אמר לו הבעל כו'

   היא:
  . תנן במתני':מאי לאו בהילך
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        סג, בסג, בסג, בסג, ב .6
ַמר    :ִאּתְ

י", וְ  יּטִ ל ִלי ּגִ י", "ִהְתַקּבֵ יּטִ ל ִלי ּגִ ָך ָאְמָרה ִהְתַקּבֵ ּתְ   "ִאׁשְ
   .אֹוֵמר: "הֹוֵלְך ְוֵתן ָלּה"ְוהּוא, 

  
אָאַמר  י ַאּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ

לּוחֹו וּ  ה ׁשְ לּוָחּה ַנֲעׂשָ    .חֹוֶלֶצתוְ ׁשְ
  

ֵמי :יְמָראְלֵמ  "ְזֵכי" ּדָ ֵמי ִאי ָלאו ּכִ "ְזֵכי" ּדָ ָקא ֵליּה ְלַרב ִאי "הֹוֵלְך" ּכִ ּפְ ִמּסַ    .ּדְ
ַמר ֲאִני ַחָייב לֹו""הֹוֵלְך ָמֶנה  :ְוָהא ִאּתְ    :ִלְפלֹוִני ׁשֶ

  : ַרבָאַמר 
ַאֲחָריּותוֹ  א ַלֲחזֹור וְ  ,ַחָייב ּבְ   ֵאינֹו חֹוֵזר! - ִאם ּבָ

  
א  ָהָתם ְסֵפק ָממֹוָנא א –ְלקּוּלָ    ,ְלקּוּלָ

   .ָהָכא ְסֵפק ִאיּסּוָרא ְלחּוְמָרא
  

    רש"י

. נעשה שלוחו ושלוחה וחולצת
אם מת הבעל קודם שהגיע גט 

   לידה חולצת ולא מתייבמת:
. מספקא ליה אי הולך כזכי

ונתגרשה בקבלתו של זה אי לאו 
   כזכי:
. המשלח באחריותו שהרי חייב

   לא צוהו המלוה לשולחו:
. אלמא ואם בא לחזור אינו חוזר

   כזכי דמי:
א . והמוציספק ממונא לקולא

מחבירו ידו על התחתונה לפיכך 
 אינו חוזר:
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        סג, בסג, בסג, בסג, ב .7
  : ַרבָאַמר 

י ל ָלּה ּגִ ִליַח ְלַקּבֵ ה ׁשָ ה עֹוׂשָ ָ ְעָלּה ֵאין ָהִאׁשּ ִליַח ּבַ ד ׁשְ ּה ִמּיַ    .ּטָ
  
י ֲחִניָנאו   ָאַמר:  ַרּבִ

ִליַח  ד ׁשְ ּה ִמּיַ יּטָ ל ָלּה ּגִ ִליַח ְלַקּבֵ ה ׁשָ ה עֹוׂשָ ָ ְעָלּה.  ִאׁשּ   ּבַ
  

   ?ַרבּדְ ַמאי ַטֲעָמא 
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ַעל.  ל ַהּבַ יֹון ׁשָ ּזָ ּום ּבִ   ִמׁשּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאי ּבָ

ן.  א ְלַאַחר ִמיּכָ ּום ֲחֵצָרּה ַהּבָ   ִמׁשּ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ָראּדְ  ִליַח ֵמִעיּקָ ְוָיה ׁשָ    .ָקְדָמה ִאיִהי ְוׁשָ
  

ְבָרא ּדְ  א ִלְדֵביְתהּו, ׁשָ ַההּוא ּגַ יּטָ   ַדר ָלּה ּגִ
א,  י ָיְתָבה ְוָקא ָלְיׁשָ ָחּה ּכִ ּכַ ִליָחא ַאׁשְ   ֲאַזל ׁשְ

ְך",  יּטֵ   ָאַמר ָלּה: "ֵהיָלְך ּגִ
יָדְך" :ָאְמָרה ֵליּה     ."ֶליֱהֵוי ּבִ

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
י ֲחִניָנא, ָע ְד לִ ִאם ִאיָתא  ּה עּוְב ּדִ ְב ַרּבִ   .ָדאי ּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ּה עּוְבָדא?ְד ְוִאם ִאיָתא לִ  י ֲחִניָנא, ָעְבַדּתְ ּבָ    !ַרּבִ
ַעל!  ִליחּות ֵאֶצל ַהּבַ   ָהא לֹא ָחְזָרה ׁשְ

  
לָ  יּה  חּוהָּ ׁשְ י ַאִמיּדְ ְלַקּמֵ   , ַרּבִ

ַעל ִליחּות ֵאֶצל ַהּבַ ַלח ְלהּו: לֹא ָחְזָרה ׁשְ    .ׁשָ
  
ר ַאּבָ וְ  יא ּבַ י ִחּיָ   ָאַמר:  אַרּבִ

ָבר.  ּדָ ב ּבַ ֵ   ִנְתַייׁשּ
  

יּה  ַלחּוּה ַקּמֵ א, ּדְ ֲהדּור ׁשְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   ַרּבִ
ְלחּו ָלּה ְוָאְזִלי?  ל ָהֵני ׁשָ   ָאַמר: ּכָ

ָקא ָלן ְלִדיָדן ּפְ ָקא ְלהּו ְלִדיְדהּו, ָהִכי ַנִמי ִמּסַ ּפְ ִמּסַ י ֵהיִכי ּדְ    .ּכִ
ֶעְרָוה,  ּבְ ָבר ׁשֶ   ָהֵוי ּדָ

ֶעְרָוה חֹוֶלֶצת. ָד וְ  ּבְ   ָבר ׁשֶ
  

ר ָמְרָתאֲהָוה עּוְבָדא ְוַאְצְרָכּה  מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ ט.  ַרב ִיְצָחק ּבַ   ּגֵ
  

י? ְרּתֵ    !ּתַ
  

ט  ים,  - ּגֵ   ֵמַחּיִ
  ְלַאַחר ִמיָתה.   -ַוֲחִליָצה 

   
  
  

    רש"י

. כסבור משום בזיון דבעל
קלותי בעיניה שאינה מקבלתו 
בעצמה דאילו כי עבדא לקבל 
מיד הבעל אין כאן חשש בזיון 

   דהא ידע ולא קפיד:
משום חצרה הבאה לה לאחר 

. לאחר שנתן לה הבעל הגט מיכן
בחצר של אחרים קנאתו דההוא 

ה דבעינן ונתן בידה לאו גיטא הו
או בחצרה דאיתרבאי מידה וזה 
בשעה שנתן לא היה החצר שלה 
וגזרינן שלא יקבל שליח האשה 
מיד שליח בעלה משום דדמי 
להא שקדם הבעל ומסרו ליד 
שליח ואחר כך עשתה היא 
שליח לקבלו ואתו נמי למימר 
חצר הוי שליח הבעל וכשקנאתו 

   היא נעשה החצר עצמו שלוחה:
. בין הני תרי ייהומאי בינ

   לישני:
. דקדמה איהי ושויה שליח

דידה קודם שמסר הבעל ליד 
שלוחו דהשתא לא דמי לחצר 

   הבא לאחר מיכן:
. ותהיה אתה שלוחי ליהוי בידך

   לקבלה:
. אם אם איתא לדרבי חנינא
   הייתי יודע שהלכה כמותו:

. בהא מילתא עובדא עבידנא
כוותיה ואמינא מגורשת ולא 

חצרה הבאה לאחר חיישינן ל
   מיכן:

. לא חזרה שליחות אצל הבעל
שליח שחזר ונעשה שליח למי 
שנשתלח לו ניתק משליחות 
הראשון עד שלא היה לו שהות 
לחזור אצל שולחו ולומר עשיתי 
שליחותך ושליחות שאינה 
ראויה לחזור ולהגיד אינה 

   שליחות:
. נעיין בה עד נתיישב בדבר

   שיתיישב דעתנו להשיב כהלכה:
. לאחר ימים לדעת הדור שלחוה

   מה נתיישב בדבר:
. כל אלו פעמים חוזרים כל הני

   ושולחים:
. שנולד בו הוי דבר שבערוה
   ספק בבית המדרש:

   . אם מת:חולצת ולא מתייבמת
   . כי האי גוונא:הוה עובדא

. אחר משום דלא ואצרכה גט
   חזרה שליחות:

. בתמיה אם גט למה תרתי
   חליצה משמת:

. אם באת לינשא ייםגט מח
   מחיים צריכה גט שני:
. אם מת וחליצה לאחר מיתה

 ולא נתן לה גט:
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        סג, בסג, בסג, בסג, ב .8
תּוב ָהוּו ָקרּו ָלּה ְנָפאָתה, ָאזּול ָסֲהֵדי ּכְ ָפאָתה" :ַהִהיא ּדְ    ".ּתְ

ר ָמְרָתאָאַמר  מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ ֵמיּה  ַרב ִיְצָחק ּבַ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
ִליחּוָתן.  וּ שׂ ָע    ֵעִדים ׁשְ
  

הַמְתִקיף ָלּה    : ַרּבָ
א ַוֲהבּו ָלּה"? :ִמי ָקָאַמר ְלהוּ  תֹובּו ַחְסּפָ    !"ּכְ

  
א ָאַמר  הֶאּלָ   : ַרּבָ

א ַמַעְלָיא  יּטָ תּוב ָסֲהֵדי ּגִ אי, ִאי ּכְ ִליחּוָתן -  ְוָאַבדַוּדַ    .ָעׂשּו ֵעִדים ׁשְ
  

  : ַרב ַנְחָמןַמְתִקיף ָלּה 
ְתבּו ְוַאְנחּוהָּ  :ִמי ָקָאַמר ְלהוּ  ִכיַסְייכּו? "ּכִ    !ּבְ

  
א ָאַמר    : ַרב ַנְחָמןֶאּלָ

  ּכֹוְתִבין ְונֹוְתִנין, ֲאִפיּלּו ֵמָאה ְפָעִמים. 
  
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ
ְתבּו ּוְת  ִליַח "ּכִ   ", ַמהּו? נּו ְלׁשָ

  
  ַסּלּוֵקי ָסֵליק ְלהּו, 

יְלָמא    :אֹו ּדִ
יְדהּו ָחֵייׁש?    ְלִטיְרָחא ּדִ

  
  

ילְ  ַרִביָנאָאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ
  ְויֹוִליְך ָלּה", ַמהּו? "... 

  
יקוּ     .ּתֵ

   
  
  
  

    רש"י

   . כך שמה:נפאתה
. שאמר להם בעל אזול סהדי

   כתבו גט ותנו לה:
   . טעו בשמה:וכתבו תפאתה

. לגט אחד עשו עדים שליחותם
עשאם שלוחים ועדים והרי 
כתבו גט אחד ואינן שלוחים עוד 

   ב גט כשר:לחזור ולכתו
   . קודם שנתנוהו לה:ואבד

. ואינן עשו עדים שליחותם
רשאין לכתוב גט שני וליתן לה 

   שהרי כבר כתבו גט כשר:
. לשליח שלי כתבו ותנו לשליח

שמיניתי וכן עשו ואבד בדרך מי 
אמרינן עשו כל שליחותם 

   ונסתלקו:
. האי נמי עד שיבא גט או דלמא

לידה ותתגרש עשאן שלוחין 
אלא לטירחא דידהו חש לכתוב 

   שלא להטריחם בהולכה:
א''ל רבינא לרב אשי ויוליך לה 

. את''ל בהך דלא אמר אלא מהו
כתבו ותנו לשליח והם כתבו 
ונתנו לו ואבד דעשו שליחותם 
דהא כל מה שצום גמרו ועשו 
הכא מאי מי אמרינן כיון דאמר 
כתבו ותנו לשליח ויוליך לה 
עשאן שלוחים לחזור ולכתוב עד 
שיגיע לידה לכך פירש להם כל 

  כך או דלמא לא שנא:
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        סג, בסג, בסג, בסג, ב .9
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

י",  "טֹול :ַאף ָהאֹוֶמֶרת יטִּ   ִלי ּגִ
  ."לֹא ַיֲחזֹור - ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור 

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

  "טֹול ִלי", "

א ִלי",    "ׂשָ
ָיְדָך"     –"ְיֵהא ִלי ּבְ

ָלה ֵהן ן ְלׁשֹון ַקּבָ   .  "ּכּוּלָ
   

  
  

    רש"י

. טול לי שא לי יהא לי בידך ה''ג
 כו':
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        סד, אסד, אסד, אסד, א    ––––סג, ב סג, ב סג, ב סג, ב  .10
ָנה     ִמׁשְ

י"  טִּ ל ִלי ּגִ ָאְמָרה: "ִהְתַקּבֵ ה ׁשֶ ָ י ִכ  - ָהִאׁשּ תֵּ י ֵעִדים, ְצִריָכה ׁשְ   יתֵּ
ַנִים ׁשֶ  ָפֵנינּו ָאְמָרהׁשְ   ", אֹוְמִרים: "ּבְ

ל ְוָקַרע".  ָפֵנינּו ִקּבֵ ַנִים: "ּבְ   ּוׁשְ
  ,ֲאִפיּלּו ֵהן ָהִראׁשֹוִנים ְוֵהן ָהַאֲחרֹוִנים

  אֹו ֶאָחד ִמן ָהִראׁשֹוִנים ְוֶאָחד ִמן ָהַאֲחרֹוִנים,    סד,א
ֶהן   .  "ְוֶאָחד ִמְצָטֵרף ִעּמָ

   

מָ              ָראּגְ

  ִאיְתַמר: 
דֹון,  ַעל אֹוֵמר ְלִפּקָ   ּבַ

ִליׁש אֹוֵמר ין,  :ְוׁשָ ירּוׁשִ   ְלּגֵ
  ִמי ֶנֱאָמן? 

ַעל ֶנֱאָמן ַרב הּוָנא    .ָאַמר: ּבַ
אוְ  ִליׁש ֶנֱאָמן.  ַרב ִחְסּדָ   ָאַמר: ׁשָ
  
ַעל ֶנֱאָמן :ָאַמר ַרב הּוָנא" ין ְיָהֵביּה ִניֲהֵליּה, לְ  -" ּבַ   ִדיָדּה ֲהָוה ָיֵהיב ָלּה ִניֲהָלּה. ִאם ִאיָתא ְלֵגירּוׁשִ

  

אוְ " ִליׁש ֶנֱאָמן ַרב ִחְסּדָ ָהא ֵהיְמֵניּה.  - " ָאַמר: ׁשָ   ּדְ
  

אְמִתיב  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ין " ַעל ּדִ ֵמי,  - הֹוָדַאת ּבַ ֵמָאה ֵעִדים ּדָ   ּכְ

ֵניֶהם ְ ִליׁש ֶנֱאָמן ִמׁשּ    .ְוׁשָ
יַצד?    ּכֵ

ְך,    ֶזה אֹוֵמר ּכָ
  ְך, ְוֶזה אֹוֵמר ּכָ 

ִליׁש    ! "ֶנֱאָמן –ׁשָ
  

ִאיְתְיִהיב ִלְמִחיָלה.  אֵני ָממֹון, ּדְ   ׁשָ
  

ְנָיא:    ְוָהא ּתַ
ין"   ! "ְוֵכן ְלִגיטִּ
  

י ָממֹון יּטֵ   .ּגִ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
ָטרֹות"    !"ְוֵכן ִלׁשְ
  

ְנָיא י ֲהָדֵדי ּתַ ּבֵ   ?!ִמיֵדי ּגַ
  

ַנן    :ּתְ

יטִּ " ל ִלי ּגִ ָאְמָרה: "ִהְתַקּבֵ ה ׁשֶ ָ י ֵעִדים,  - י" ָהִאׁשּ י ִכיתֵּ תֵּ   ְצִריָכה ׁשְ

ּיֹ  ַנִים ׁשֶ ָפֵנינּו ָאְמָרה", ׁשְ   אְמרּו: "ּבְ

ּיֹ ַנִים ׁשֶ ל ְוָקַרע"ּוׁשְ ָפֵנינּו ִקּבֵ   . "אְמרּו: "ּבְ
ִליׁש!  אי? ִליֵהְמֵניּה ְלׁשָ   ְוַאּמַ

  
ִליֵהְמֵניּה  א ִמּתּוֵתי ְיֵדיּה ּדְ יּטָ    ?!ִמי ָקא ָנֵפיק ּגִ

  
יַנח  ל", "ָרהָאְמ "ּתֵ ה ִלי "ִקיּבֵ    !ָלּמָ

  
  :אָרָב ָאַמר 

י ֶאְלָעָזר ִהיא,  י? ַרּבִ   ָהא ַמּנִ
ְרִתיּדְ     .ָאַמר: ֵעֵדי ְמִסיָרה ּכָ
  

  רש"י
   מתני'

האשה שאמרה התקבל לי 
   . והוא חזר ואמר קבלתי:גיטי

. להביא לפנינו ב' כיתי צריכה
   עדים:

. לו שנים שיאמרו בפנינו אמרה
   לקבלו:
או אחד מן הראשונים  ושנים

. האחרונים ואחדואחד מן 
שלישי שנעשה עד בזו ובזו 

   מצטרף עמהם:
  

  גמ' 
. גט שנתון בעל אומר לפקדון

ביד שליש בעל אומר לפקדון 
נתתיו בידך ושליש אומר 
לגירושין נתת לי שהייתי שלוחה 
לקבלה ונתגרשה בקבלתי 

   והאיש והאשה יחד בעיר:
   . כשמסרו בידו:דהא הימניה

. שאם מחלו דאיתיהיב למחילה
מחול הלכך שליש נאמן דכיון 
שהאמינו ומסר בידו נתרצה 
בהבטחתו עליו למחול על ממונו 
ולהאמין כל מה שיאמר אבל 
במילתא דאיסורא אין בידו 

   להאמין:
. שאין גט אלא לשון גיטי ממון

   שטר:
. וכן לגיטין מידי גבי הדדי תניא

וכן לשטרות דנימא מדהא 
לשטרות דממון קמייתא לגיטי 

תרי תנאי נינהו  נשים הני
   ותרוייהו בממון איירי:

. בעי עדים כלל לא ואמאי
בקבלה ולא באמירה אלא 
באמירתו בלבד להימניה דהא 

   הימניה בעל:
. מי קא נפיק גיטא מתותי ידיה

בפנינו להראותו לנו דניהמניה 
הא קרעו ואע''פ שהקרעים בידו 
בפנינו אין שליש אא''כ 
השלישית בידו דמיגו דאי בעי 

ה עביד ביה מאי דקאמר הו
נאמן נמי על אמירתו אבל זה 
 שקרעו אין בידו למוסרו בידה:
. תינח אמרה קיבל למה לי

לאתויי עדים שראוהו מקבלו 
מיד הבעל הרי הוא בידו בפנינו 

   והא ודאי קבליה:
. דאמר אין גט רבי אלעזר היא

    כשר בלא עדי מסירה:
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ה ִלי?  "ָקַרע"   ָלּמָ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
נּו.  ֵזיָרה ׁשָ ַעת ַהּגְ ׁשְ   ּבִ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ִאי ָאְמָרה ִא ַרב הּוָנאּומֹוֶדה  ִליׁש , ּדְ ין ְיָהֵביּה ִניֲהֵליּה ּדִ יִהי: ְלִדיִדי ָאַמר ִלי ׁשָ   ְמֵהיְמָנא.  - ְלֵגירּוׁשִ
  

א ִמיֵדי  ִליׁש ּגּוֵפיּה לֹא ְמֵהיַמן, ְוִאיִהי ְמֵהיְמָנא?ּדְ ִמי ִאיּכָ    !ׁשָ
  

ין ְיָהֵביּה ִניֲהֵליּה ְמֵהיְמָנא יִדי ְלֵגרּוׁשִ אי ּדִ א, ִאי ָאְמָרה ַקּמַ    ,ֶאּלָ
ַעל.   ִמיּגוֹ  ֲעָיא ָאְמָרה ְלִדיָדּה ְיָהֵביּה ִניֲהֵליּה ּבַ ִאי ּבָ   ּדְ

   
  
  
  

    רש"י

. כלומר למה לי קרע למה לי
   למקרעיה:

. שגזרו שעת גזרת המלכות הוה
   על המצות:

. ואיהי שליש גופיה לא מהימן
  כי אמרה משמיה מהימנא:
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        בבבב- - - - סד, אסד, אסד, אסד, א .11
ין,  ירּוׁשִ ַעל ָאַמר ְלּגֵ   ּבַ

ין,  ִליׁש אֹוֵמר ְלֵגירּוׁשִ   ְוׁשָ
   .ְוִהיא אֹוֶמֶרת: ָנַתן ִלי, ְוָאַבד

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ּבְ  ָבר ׁשֶ ֶעְרָוה, ְוֵאין ּדָ ּבְ ָבר ׁשֶ ַנִים. ֲהָוה ּדָ ְ חֹות ִמׁשּ   ֶעְרָוה ּפָ
  

אי?    ְוַאּמַ
ִליׁש!    ְוִליֵהיְמֵניּה ְלׁשָ

  
ִלֵהיְמֵניּה  א ִמּתּוֵתי ְיֵדיּה ּדְ יּטָ    ?!ִמי ָקא ָנֵפיק ּגִ

  
  ְוִלֵהיְמֵניּה ְלַבַעל, 

ר ָאִביןָאַמר ּדְ  יא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ַרּבִ
ָאַמר ַעל ׁשֶ י ֶאת ִא  :ּבַ ּתִ יַרׁשְ י" "ּגֵ ּתִ   ֶנֱאָמן!  - ׁשְ

  
י" :ִמי ָקָאַמר ּתִ יַרׁשְ   ?! "ּגֵ

  
ִליחּותֹו!  ה ׁשְ ִליַח עֹוׂשֶ   ְוֵליָמא: ֲחָזָקה ׁשָ

י ִיְצָחקָאַמר ּדְ     :ַרּבִ
לּוחֹו  ה" ְסָתם, ּוֵמת ׁשְ ָ ׁש ִלי ִאׁשּ לּוחֹו: "ֵצא ְוַקּדֵ עֹוָלם - ָהאֹוֵמר ִלׁשְ ּבָ ים ׁשֶ ׁשִ ָכל ַהּנָ    ,ָאסּור ּבְ

ִליחּותוֹ ֲחָזָקה ׁשָ  ה ׁשְ   !ִליַח עֹוׂשֶ
 

  ָהֵני ִמיֵלי ְלחּוְמָרא,    סד,ב
א    לֹא.  - ֲאָבל ְלקּוּלָ

  
  ַרב ַהְמנּוָנא, ּדְ ְוִליֵהְמָנּה ְלִדיָדּה ִמ 

  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ּדְ 
ָאְמָרה ְלַבְעָלּה  ה ׁשֶ ָ ִני"  :ָהִאׁשּ ּתָ יַרׁשְ   ֶנֱאֶמֶנת,  -"ּגֵ

ה ְמִעיָזה  ָ ְפֵני ַבְעָלּה! ֲחָזָקה ֵאין ָהִאׁשּ ֶניָה ּבִ   ּפָ
  

יַע ָלּה,  ָקא ְמַסּיֵ א ּדְ ֵליּכָ   ָהֵני ִמיֵלי ֵהיָכא ּדְ
יַע ָלּה, ְמִעיָזה ּוְמִעיָזהּדִ ֲאָבל ֵהיָכא    .ְמַסּיֵ

  
  

    רש"י

. נתתיו בעל אומר לגירושין
   לשליש למוסרו לה:

. דמה גירשתי את אשתי נאמן
   לו לשקר הרי בידו לגרשה:

. שליח מי קאמר גירשתי
   להולכה הוא דעבד:

. כיון ונימא דחזקה שליח כו'
בעל נאמן דמסריה להאי על ד

מנת לגרשה נימא שחזקה 
   שהשליח עושה שליחותו:

. שמא זו אסור בכל הנשים
קרובת ארוסתו שקדש לו 
שלוחו היא אא''כ חזר שלוחו 
לומר לו פלונית קדשתי לך או 
  לא קדשתי לך שום אשה: 

 . כי הא דרבי יצחק:לחומרא
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ָנה     ִמׁשְ

   :ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה
ּה. וְ ִהיא  יטָּ ִלין ֶאת ּגִ   ָאִביָה ְמַקּבְ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ַאַחת ֵאין י ָיַדִים זֹוכֹות ּכְ תֵּ ְלַבד. , ׁשְ ּה ּבִ יטָּ ל ֶאת ּגִ א ָאִביָה ְמַקּבֵ   ֶאּלָ

  
ֵאיָנּה יְ ָכ וְ  ּה ל ׁשֶ יטָּ מֹור ֶאת ּגִ ֵרׁש  - כֹוָלה ִלׁשְ   .  ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהְתּגָ
   

ָמָרא             ּגְ

ַמאי     ?ָקִמיְפְלֵגיּבְ
  

ַנן ָסְבִרי א ָזֵכי ָלּה ַר  :ַרּבָ   ֲחָמָנא. ָיָדא ְיֵתיְרּתָ
  
לּום ִהיא.  וְ  יָלּה ָלאו ּכְ ְמקֹום ָאִביָה, ָיד ּדִ י ְיהּוָדה ָסַבר: ּבִ   ַרּבִ
   

  
  

  רש"י
  מתני' 

. או היא או אביה היא ואביה
יש לה יד דהא גדולה היא היא 

ואביה נמי זכאי לקבלו ומ''מ יד 
דידה כדקיימא קיימא דהא 
גדולה היא ואם היתה יתומה 
היא מהוה את עצמה והיא 
מקבלת את גיטה והשתא נמי 

   לא שנא:

  גמ' 

. דלגמרי יד דידה לאו כלום היא
אוקמה רחמנא ברשותיה כל 

   ימי נערות אלא א''כ ניסת:
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ּה ָכ "וְ  יטָּ מֹור ֶאת ּגִ ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלׁשְ ֵרׁש  - [ ל ׁשֶ   ]."ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהְתּגָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּה " יטָּ מֹור ֶאת ּגִ ה ַהּיֹוַדַעת ִלׁשְ ת,  - ְקַטּנָ ֶרׁשֶ   ִמְתּגָ

ּה  יטָּ מֹור ֶאת ּגִ ֵאיָנּה יֹוַדַעת ִלׁשְ ת.  - ְוׁשֶ ֶרׁשֶ   ֵאיָנּה ִמְתּגָ
  

ה"ְוֵאיזֹו ִהיא    ?  "ְקַטּנָ
ּה ְוָדָבר ַאֵחר יטָּ ֶרת ּגִ ּמֶ ׁשַ ּמְ ל ׁשֶ   . "ּכָ

  
   ?ַמאי ָקָאַמר

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ָבר ַאֵחר  :ָהִכי ָקָאַמר ֶרת ּדָ ּמֶ ׁשַ ּמְ ל ׁשֶ יּטָ ּכָ   . ּה ֵמֲחַמת ּגִ
  

ר ָמנֹוַח ַמְתִקיף ָלּה    : ַרב הּוָנא ּבַ
ָעְלָמא ִהיא!    ָהא ׁשֹוָטה ּבְ

  
א ָאַמר  ר ָמנֹוַח ֶאּלָ ֵמיּה  ַרב הּוָנא ּבַ ְ ֵריּה ּדְ ִמׁשּ   : ַרב ִאיָקאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ

ּה ְלָדָבר ַאֵחר יּטָ ין ּגִ ְבֶחֶנת ּבֵ ּמַ ל ׁשֶ    .ּכָ
  

  רש"י
. דכתיב ושלחה שתאינה מתגר

מביתו מי שמשלחה ואינה 
חוזרת יצתה זו שמשלחה 
וחוזרת הכי דרשינן לה ביבמות 
בפרק חרש שנשא (דף קיג:) 
הלכך אפילו בקבלת אביה אינה 

   מתגרשת:
כל שמשמרת דבר אחר מחמת 

. שאם אבדה גיטה גיטה
משמרת דבר אחר שאינו דומה 

   לו וסבורה שהוא גיטה:
ואין לך . הא שוטה בעלמא היא

משלחת וחוזרת יותר ממנה 
דמדלא קתני שמשמרת שטר 
אחר מכלל דלאו שטר הוא אלא 

    מידי דלא דמי ליה

 



                                                   ""ָהאֹוֵמר –מסכת גיטין פרק ו' 

         

247

        סה, אסה, אסה, אסה, א    ––––סד, ב סד, ב סד, ב סד, ב  .14
י ַאִסיָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר    : ַרּבִ
   .ֵאין זֹוֶכה ַלֲאֵחִריםוְ ְלַעְצמֹו, זֹוֶכה  – ְונֹוְטלוֹ ֱאגֹוז  ,ְוזֹוְרקוֹ  ְצרֹור

ָעה ין ְלַעְצמֹו ּוֵבין ַלֲאֵחִרים.  - ֵחֶפץ ּוַמֲחִזירֹו ְלַאַחר ׁשָ   זֹוֶכה ּבֵ
  

יּה  י ָאְמִריָתּה ַקּמֵ מּוֵאלּדִ ּכִ   , ׁשְ
א ְוָד    ַאַחת ִהיא.  -א ָאַמר ִלי: ּדָ

  
א ְוָדא ַאַחת ִהיא"?    ַמאי "ּדָ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

  .ְוֵאין זֹוֶכה ַלֲאֵחִרים ,זֹוֶכה ְלַעְצמוֹ  - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה 
  

ָנא ַווְרָדאןְמִתיב    : ַרב ִחיּנָ
ָמבֹוי? " ִפין ּבְ תְּ תַּ יַצד ִמׁשְ   ּכֵ

יַח ֶאת ֶהָחִבית, ְואֹוֵמר: "ֲהֵרי זֹו ְל  נֵ ַמּנִ בֹוי", ָכל ּבְ   י ַהּמָ
ה ָלֶהם דֹוִלים,   ּוְמַזּכֶ נֹו ּוִבּתֹו ַהּגְ   ַעל ְיֵדי ּבְ

ְפָחתֹו ָהִעְבִרים   . "ְוַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ
ְפָחה"ַהאי  ֵמי "ׁשִ    ?ֵהיִכי ּדָ

ָערֹות  י ׂשְ תֵּ ָאְתָיא ׁשְ יּה? - ִאי ּדְ ֲעָיא ַגּבֵ    !ַמאי ּבָ
א ָלאו  ּתֵ ּדְ ֶאּלָ ָערֹות, ְוָקָתֵניָלא ַאְתָיא ׁשְ   '!זֹוָכה ַלֲאֵחִרים' :י ׂשְ

  
ַנן ַרּבָ יּתּוֵפי ְמבֹואֹות ּדְ אֵני ׁשִ    .ׁשָ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

יק ַווְרָדאן.  ּתִ   ִאיׁשְ
  

  ַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר? 
  

ל ּדְ    סה,א ַנן ַת ּכָ קּון. ^קּון ַרּבָ אֹוַרְייָתא ּתְ ֵעין ּדְ   ּכְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

י ָאְמִרי אֹוַרְייָתא ּתַ  :ַנןּכִ ֵעין ּדְ ַנן ּכְ ְתקּון ַרּבָ ל ּדִ ר ִמן ַהּתֹוָרה,  - קּון ּכָ ִאית ָלּה ִעיּקָ ָתא ּדְ ִמיּלְ   ּבְ
ר ִמן ַהּתֹוָרה  ֵלית ָלּה ִעיּקָ ָתא ּדְ   לֹא.  - ֲאָבל ִמילְּ

  
   :ַרב ָאְוָיאְמִתיב 

ִני. " ר ׁשֵ   ַמֲעִריִמין ַעל ַמֲעׂשֵ
יַצד?    ּכֵ

דֹוִלים, אֹוֵמר ָאָדם ִלְבנ   ֹו ּוִבּתֹו ַהּגְ
ְפָחתֹו ָהִעְבִרים:    ְלַעְבּדֹו ְוׁשִ

לֹא חֹוֶמׁש  ִני ֶזה" ְואֹוְכלֹו, ּבְ ר ׁשֵ ֶהן ַמֲעׂשֵ לּו ּוְפדּו ּבָ   . ""ֵהא ָלֶכם ָמעֹות ַהּלָ
ְפָחה"ַהאי  ֵמי "ׁשִ    ?ֵהיִכי ּדָ

ָאְתָיא  ָערֹותִאי ּדְ י ׂשְ ּתֵ יּה  -  ׁשְ ֲעָיא ַגּבֵ     !ַמאי ּבָ
א ָערֹותלֹא ַאְתָיא ּדְ ָלאו  ֶאּלָ י ׂשְ ּתֵ    !ׁשְ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ַנן ַרּבָ ה ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ר ּבַ ַמֲעׂשֵ    .ּבְ
  

א? ה ִמי ִאיּכָ ַמן ַהּזֶ זְּ ה ּבַ    !ְוָאָמה ָהִעְבִרּיָ
   :ְוָהַתְנָיא

ַהּיֹוֵבל נֹוֵהגֵאין ֶעֶבד ִעְבִרי נֹוֵהג ֶאּלָ " ְזַמן ׁשֶ   ! "א ּבִ
  

א ַנןּבְ  ,ֶאּלָ ַרּבָ ֵאינֹו ָנקּוב, ּדְ    .ָעִציץ ׁשֶ

  רש"י
. קטן שנותנין לו [צרור וזורקו]

צרור וזורקו וכשנותנין לו אגוז 
   נוטלו:

זוכה לעצמו ואינו זוכה 
. אם זיכה אדם לחברו לאחרים

דבר ע''י אותו קטן שמסר בידו 
ר זכה בחפץ זה החפץ ואמ

לפלוני לא זכה ואם בא הנותן 
   לחזור חוזר:

. חפץ ומחזירו לאחר שעה
   כשתובעין אותו ממנו:

   . ומדרבנן:זוכה אף לאחרים
. שתי תקנות אלו דינן דא ודא

   שוה:
. שניהם לזכות מאי אחת היא

   או שניהם שלא לזכות:
   . מאנשי וורדניא מקום:וורדאן

. להיות כל משתתפים במבוי
חצרות מוציאין לתוכו ה

   ויטלטלו בכולן:
. שהיין בתוכה את החבית

   לשיתוף דסתם שיתוף ביין:
. הרי היא מאי בעיא גביה

   יוצאת בסימנין:
. שיתופי מבואות דרבנן

דמדאורייתא אין אסור להכניס 
ולהוציא אלא מרשות היחיד 

   לרשות הרבים:
. נאלם שלא אשתיק וורדאן

  השיב תשובה על תירוץ זה: 
. לפדותו בלא חומש מערימין

שאדם מוסיף חומש כשפודה 
את מעשר שני שלו ואינו מוסיף 
חומש על של אחרים אם קונהו 

   מחבירו:
. ממנו דהוו ופדו בהן מעשר שני

להו אחרים לגביה והם סמוכים 
על שולחנו ושלהם שלו שהם 

   חוזרים ונותנים לו:
. דבעינן אלא בזמן שהיובל נוהג

ואיש אל משפחתו תשובו 
 (ויקרא כה):
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  :ָרָבאָאַמר 

ָקָטן:  לֹׁש ִמּדֹות ּבְ   ׁשָ
  זֹוֶכה ְלַעְצמֹו ְוֵאין זֹוֶכה ַלֲאֵחִרים,  -ְונֹוְטלֹו  -ְוזֹוְרקֹו, ֱאגֹוז  -ְצרֹור 

ה  ְקַטּנָ ן ּבִ ת ְלֵמיאּון.  –ּוְכֶנְגּדָ ׁשֶ   ִמְתַקּדֶ
  

עֹוטֹות    :ַהּפָ
ָחן  ח - ִמּקָ ָרן  ,ִמּקָ ְלְטִלין -ּוִמְמּכָ ִמּטַ ר ּבְ    .ִמְמּכָ

ה  ְקַטּנָ ן ּבִ י ָאִביָה  -ּוְכֶנְגּדָ ִקיּדּוׁשֵ ת ּבְ ֶרׁשֶ   .ִמְתּגָ
  

יעּו ְלעֹוַנת ְנָדִרים   : ִהּגִ
ן  ,ֶנֶדר -ִנְדֵריֶהן  ׁשָ ׁש,   -ְוֶהְקּדֵ   ֶהְקּדֵ

ה  ְקַטּנָ ן ּבִ   חֹוֶלֶצת.  -ּוְכֶנְגּדָ
  

ִנְכֵסי ִרים -ָאִביו  וִלְמּכֹור ּבְ ן ֶעׂשְ ֵהא ּבֶ ּיְ   .ַעד ׁשֶ
   

  
  

    רש"י

. חלוקות בזכיית שלש מדות
   קטן:

. חשיב לה יודעת וכנגדן בקטנה
לשמור קידושיה ומתקדשת 
בקידושי אמה או אחיה לדעתה 
או בקבלת עצמה אם יתומה 

   היא:
. שצריכה למאן ואינה למיאון

יוצאה בלא מיאון דתנן ביבמות 
(דף קז:) כל תינוקת שאינה 

ולה לשמור קדושיה אינה יכ
צריכה למאן וזו יודעת לשמור 

   היא:
. תנן בהניזקין (לעיל הפעוטות

דף נט.) דמקחן מקח במטלטלין 
   ופרשי' כבר שית כבר תמני:

. משהגיעה לימים וכנגדן בקטנה
הללו משלחה ואינה חוזרת 
קרינא בה ומתגרשת בקבלת 
עצמה אפי' קיבל בה אביה 

יה קידושין ומת ואע''פ שקידוש
   קידושין מן התורה:
. שנה אחת הגיעו לעונת נדרים

לפני נערותה נדריה נבדקין 
כדתנן במס' נדה (דף מה:) בת 
אחת עשרה שנה ויום אחד 
נדריה נבדקין ואם ידעה לומר 
לשם מי נדרה לשם מי הקדישה 

   נדרה נדר והקדישה הקדש:
. אם הביאה סימנין ולא חולצת

אמרי' שומא נינהו אבל קודם 
הזה קטנה היא ואין הזמן 

סימניה סימנין ואינה חולצת 
דאיש כתוב בפרשה ומקשינן 

   אשה לאיש:
   . קרקעות:למכור בנכסי אביו

 . הוי קטן:עד שיהא בן עשרים
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        סה, א סה, א סה, א סה, א  .16
ָנה           ִמׁשְ

י"  יטִּ ל ִלי ּגִ ָאְמָרה: "ִהְתַקּבֵ ה ׁשֶ ט ְלָיָדּה,  -ְקַטּנָ יע ּגֵ ּגִ ּיַ ט ַעד ׁשֶ   ֵאינֹו ּגֵ
ַעל ַלֲחזֹור     .ַיֲחזֹור –ְלִפיָכְך, ִאם ָרָצה ַהּבַ

ִליַח  ה ׁשָ ֵאין ָקָטן עֹוׁשֶ   . ׁשֶ
  

ּה", ְוִאם ָאַמר ל יטָּ י ּגִ ל ְלִבתִּ   ֹו, ָאִביָה: "ֵצא ְוִהְתַקּבֵ
  לֹא ַיֲחזֹור.  - ִאם ָרָצה ַלֲחזֹור 

  
ָמקֹום ַאֵחר  לֹוִני", ּוְנָתנֹו ָלּה ּבְ ָמקֹום ּפְ י ּבְ תִּ ט ֶזה ְלִאׁשְ ן ּגֵ סּול.  - ָהאֹוֵמר: "תֵּ   ּפָ

ָמקֹום ַאֵחר לֹוִני", ּוְנָתנֹו ָלּה ּבְ ָמקֹום ּפְ ר.  -  "ֲהֵרי ִהיא ּבְ ׁשֵ   ּכָ
  

ָמקֹום ַאֵחר  לֹו ָלּה ּבְ לֹוִני", ְוִקיּבְ ָמקֹום ּפְ י ּבְ יטִּ ל ִלי ּגִ ָאְמָרה: "ִהְתַקּבֵ ה ׁשֶ ָ סּול,  - ָהִאׁשּ   ּפָ
י ֶאְלָעָזר יר.  ַרּבִ   ַמְכׁשִ

קֹום ַאֵחר  לֹוִני", ְוֵהִביאֹו ָלּה ִמּמָ קֹום ּפְ י ִמּמָ יטִּ ר - "ָהֵבא ִלי ּגִ ׁשֵ   .  ּכָ
   

ָמָרא             ּגְ

י ֶאְלָעָזר, וְ    ַרּבִ
א  ָנא ֵריׁשָ ֵליג -ַמאי ׁשְ ָלא ּפָ    ,ּדְ
ָנא ֵסיָפא  ָפֵליג?  - ּוַמאי ׁשְ   ּדְ

  
יּה ְמָגֵרׁש  ְעּתֵ ִמּדַ   ָקֵפיד  -ִאיהּו ּדְ

תּדִ  - ִאיִהי  ֶרׁשֶ ְרָחּה ִמְתּגָ   ַמְרָאה ָמקֹום ִהיא לֹו.   ,ְבַעל ּכָ
   

  
  
  

    רש"י

  מתני' 
. קודם אם רצה הבעל לחזור

   שיגיע גט לידה:
. דאין רצונו שיעליזו עליו פסול

   שם וקפידא היא:
. אינו הרי היא במקום פלוני

מקום שם  אלא כמראה
   תמצאנה:

. טעמא מפרש ור' אלעזר מכשיר
   בגמ':

  
  גמ' 

מאי שנא רישא דלא פליג רבי 
. גבי תן גט זה לאשתי אלעזר

   במקום פלוני וקתני פסול:
. והדבר תלוי בו מדעתיה מגרש

איכא למימר קפידא היא ודוקא 
קאמר ליה אבל איהי דבעל 
כרחה מיגרשה מנא ידעה דניחא 

לכך ליה לבעל למיתבי' התם ה
אינה אלא כמראה מקום שם 

 תמצאנו:
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            בבבב- - - - סה, אסה, אסה, אסה, א .17
ָנה           ִמׁשְ

י" יטִּ ט ְלָיָדּה.  -  "ָהֵבא ִלי ּגִ יַע ּגֵ ּגִ ּיַ ְתרּוָמה ַעד ׁשֶ   אֹוֶכֶלת ּבִ
י"  יטִּ ל ִלי ּגִ ד.  -"ִהְתַקּבֵ ְתרּוָמה ִמּיָ   ֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ּבִ

לֹוִני"  ָמקֹום ּפְ י ּבְ יטִּ ל ִלי ּגִ ט ְלאֹותֹו ָמקֹום,  -"ִהְתַקּבֵ יַע ּגֵ ּגִ ּיַ ְתרּוָמה ַעד ׁשֶ   אֹוֶכֶלת ּבִ
י ֶאְלָעָזר ד אֹוֵסר ַרּבִ   .  ִמּיָ

   

ָמָרא             ּגְ

א ִמיָהא ָהֵוי?    ְוִגיּטָ
א א!  :ְוָהָאְמַרּתְ ֵריׁשָ יּטָ   ָלא ָהֵוי ּגִ

  
  ָאְמָרה ֵליּה: ּדְ לֹא ְצִריָכא 

א ּבְ  יּטָ ל ִלי ּגִ ֶבל". "ִהְתַקּבֵ ּבָ ַחּתְ ֵליּה ּבְ ּכַ ַמׁשְ   ָמָתא ְמַחְסָיא, ְוִזיְמִנין ּדְ
ָקל כָּ  יּה ְוָהִכי ָקָאְמָרה ֵליּה: "ִמׁשְ ַקֵליּה ִמיּנֵ ַחּתְ ֵליּה ׁשְ ּכַ ַמׁשְ  ל ֵהיָכא ּדְ

ָמֵטית ְלָמָתא ְמַחְסָיא.     סה,ב א ָלא ָהֵוי ַעד ּדְ יּטָ   ּגִ
   

  
  

    רש"י

  מתני' 
. הבא לי גיטי אוכלת בתרומה

אם אשת כהן היא עד שיגיע גט 
   לידה:

. שכך אמרה לו לא לאותו מקום
תהא שלוחי לקבלה אלא שם 
ובגמרא פריך וגיטא היכי הוי 
הואיל וקיבלו במקום אחר 
ואפי' כשיגיע שם והא תנן לעיל 

   פסול:
ה . משפירש מאצלאוסר מיד

רבי אלעזר לטעמיה דמכשיר 
כשקיבלו במקום אחר דמראה 
מקום היא לו ומשעת קבלה 
איגרשא לה לפיכך משעה 
שפירש מלפניה אסורה שמא 

   מצאו חוץ לעיר וקיבלו הימנו:
  

  גמ' 
. וזימנין דמשכחת ליה בבבל

כיון דהדר אמרה ליה הכי מכלל 
דלא קפדה אי מקבל ליה 
בדוכתא אחרינא והאי דקבעה 

במתא מחסיא הכי  ליה עיקר
קאמרה לא תהא שלוחי לקבלה 
להתגרש אני על ידך עד דמטית 

 התם:
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            בבבבסה, סה, סה, סה,  .18
לֹוִני" [ ָמקֹום ּפְ י ּבְ יטִּ ל ִלי ּגִ ט ְלאֹותֹו ָמקֹום, - "ִהְתַקּבֵ יַע ּגֵ ּגִ ּיַ ְתרּוָמה ַעד ׁשֶ   ]אֹוֶכֶלת ּבִ
י ֶאְלָעָזרוְ  ד ַרּבִ   . "אֹוֵסר ִמּיָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
ָהא ַמְרָאה ָמקֹום ִהיא לֹו!    ּדְ

  
ְזָרח, ְוָקא ֲאַזל  ּמִ ִאיֵתיּה ּבַ ְזָרח ּדְ ָאְמָרה ֵליּה: ִזיל ַלּמִ   ַמֲעָרב, לְ לֹא ְצִריָכא ּדְ

ֵתיָמא ֲעָרב ָהא ֵליֵתיּה,  :ַמהּו ּדְ ּמַ   ּבַ
ָקָאֵזיל ֵמ  ֲהֵדי ּדְ יְלָמא ּבַ ַמע ַלן, ּדִ א. ָקא ַמׁשְ יּטָ יּה ִויַהב ֵליּה ּגִ ֵאיס ּבֵ   יַגס ּגָ

  
  
  

לּוחוֹ  ְגרֹוָגרֹות  :ָהאֹוֵמר ִלׁשְ ְתָמִרים" ְוֵעיֵרב לֹו ּבִ   "ָעֵרב ִלי ּבִ
ְתָמִרים, " ְגרֹוָגרֹות" ְוֵעיֵרב לֹו ּבִ   ּבִ
  

ֵני ֲחָדא   , "ֵעירּובֹו ֵעירּוב" :ּתָ
  ! "ֵאין ֵעירּובֹו ֵעירּוב" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ַנן,  - ָהא    ַרּבָ
י ֶאְלָעָזר.  - ָהא    ַרּבִ

  
ַנן - ָהא " ָאְמִרי: ְקֵפיָדא - "ַרּבָ    .ּדְ

י ֶאְלָעָזר - ָהא "   ָאַמר: ַמְרָאה ָמקֹום ִהיא לֹו. ּדְ  -" ַרּבִ
  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסףוְ 

ַנן.  -ָהא ְוָהא    ַרּבָ
אן  ּלֹו,  - ּכָ ׁשֶ   ּבְ
אן  ל ֲח  - ּכָ ׁשֶ   ֵבירֹו. ּבְ

  
ֵיי יּה לֵ  ָאַמר    :ַאּבַ

ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ְוֶאּלָ
לּוחֹו: "ָעֵרב ִלי" ל" ְוֵעיֵרב לֹו ּבַ ּמִ ּבַ   ָהאֹוֵמר ִלׁשְ   ׁשֹוָבְך, ְגּדָ

ל"ּבַ  ִמְגּדָ   , "ׁשֹוָבְך" ְוֵעיֵרב לֹו ּבְ
ַתְנָיא ֲחָדא   , "ֵעירּובֹו ֵעירּוב" :ּדְ
   !"בֵאין ֵעירּובֹו ֵעירוּ " :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ּלוֹ "ַמאי  - ָהָתם  ל ֲחֵבירוֹ "וְ  "ׁשֶ א? "ׁשֶ    !ִאיּכָ
  

יֵרי  א ּפֵ לּדְ ָהָתם ַנִמי ִאיּכָ    .ׁשֹוָבךְ ּדְ ּוֵפיֵרי  ,ִמְגּדָ
  
  

    רש"י

. דהא מראה מקום היא לו
דאמר רבי אלעזר לעיל אשה 

יון דלאו בדידה תליא קביעות כ
מקומה לא הויא קפידא אלא 

   כמראה מקום:
. הא דאיצטריך לא צריכא

למיתני אוסר מיד אלא דאיתיה 
לבעל במזרח והאי שליח אזיל 

   למערב:
. לא תתסר מיד מהו דתימא

דהא למערב ליתיה לבעל 
דניחוש דלמא משכח ליה 

   באורחיה בצאתו מן העיר:
   . פוגע בו:מיגס גייס ביה

. לסוף אלפים ערב לי בתמרים
   של תחום:

. דאמרי לעיל גבי דידה הא רבנן
אע''ג דלא בדידה תליא ולא 
איכפת לה אמרי' כל מאי דאמר 
איניש לשלוחיה אי שני לאו 
שלוחיה הוא ה''נ אין עירובו 

   עירוב:
. במידי מראה מקום הוא לו

   דליכא פסידא ולא איכפת ליה:
. ואינהו נמי לא הא והא רבנן

ור קפידא אלא גבי אשה אמ
דהתם ניחא ליה דתיתזל ולאו 
בדוכתא אחרינא והנך מתנייתא 
כאן בשלו עירובו עירוב דלא 
איכפת ליה והאי דקתני אינו 
עירוב כגון דיהב ליה חבריה 
רשות לערובי מתמרים דידיה 
ואמר לו האיך לשלוחיה ערב לי 
בתמרים דפלוני דהכא ודאי 
קפידא הוא דבגרוגרות דחבריה 

   לית ליה רשותא:
. קא סלקא דעתין הנח לי במגדל

   עירובי במגדל שבסוף אלפים:
. מאי שלו ומאי של חבירו איכא

דמקפיד מי מקפיד ההוא 
חבריה אי מנח ליה בהאי או 

   בהאי:
. במגדל דקתני לאו פירי דמגדל

לאתנוחיה הוא אלא ערב לי 
 מפירות פלוני שיש לו במגדל:



  ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

252

        סה, ב סה, ב סה, ב סה, ב  .19
ָנה           ִמׁשְ

י",   :ָהאֹוֵמר תִּ ט ּוְתנּו ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ   "ּכִ
ְרׁשּוָה",    "ּגָ

ֶרת ּוְתנּו ָלּה"  ְתבּו ִאיּגֶ    -  "ּכִ
נוּ  וּ ֲהֵרי ֵאל בּו ְוִיתְּ    .ִיְכתְּ

  
רּוָה",  טְּ   "ּפַ

ְרְנסּוָה",    "ּפַ
ימּוס" ּנִ    ,"ֲעׂשּו ָלּה ּכַ
ָראּוי"     –"ֲעׂשּו ָלּה ּכָ

לּום   .  לֹא ָאַמר ּכְ
   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

חּוָה", " ּלְ   "ׁשַ

ְבקּוָה",    "ׁשִ
ְרכּוָה"     –"תַּ

נּו.  בּו ְוִיתְּ   ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכתְּ
  

רּוָה", "ּפַ    טְּ
ְרְנסּוָה",    "ּפַ

ימּוס",  ּנִ   "ֲעׂשּו ָלּה ּכַ
ָראּוי"     –"ֲעׂשּו ָלּה ּכָ

לּום   . "לֹא ָאַמר ּכְ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ָנָתן"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

רּוָה"  טְּ יִמין,  -"ּפַ ָבָריו ַקּיָ   ּדְ
יְטרּוָה"  לּום -"ּפִ   . "לֹא ָאַמר ּכְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ַבְבָלָא  י ָנָתן ּדְ ין ַרּבִ יְטרּוָה"ה הּוא ְוָדֵייק ּבֵ רּוָה"לְ  "ּפִ טְּ   , "ּפַ
ֵייק.  ָרֵאל הּוא, ָלא ּדָ ַבר ֶאֶרץ ִיׂשְ יָדן ּדְ א ּדִ ּנָ   ּתַ

  
ֲעָיא ְלהּו    ִאיּבַ

  "הֹוִציאּוָה", ַמהּו? 
  "ִעְזבּוָה", ַמהּו? 

ירּוָה", ַמהּו?    "ַהּתִ
יחּוָה", ַמהּו?    "ַהּנִ

  "הֹוִעילּו ָלּה", ַמהּו? 
ת", ַמהּו?  "ֲעׂשוּ  ּדָ   ָלּה ּכַ

  
ׁשֹוט ִמיָהא ֲחָדא,    ּפְ

ַתְנָיא    :ּדְ

ת", " ּדָ   "ֲעׂשּו ָלּה ּכַ

ימּוס",  ּנִ   "ֲעׂשּו ָלּה ּכַ
ָראּוי"     –"ֲעׂשּו ָלּה ּכָ

לּום    ."לֹא ָאַמר ּכְ

    רש"י
  מתני' 

ון בני . לשכתבו גט ותנו לאשתי
לקרות אדם הוא כבר החזיקו בו 

   לספר כריתות אשה גט:
. נמי כבר נהגו לקרות גרשוה

   גירושין:
. גם זה כתבו איגרת ותנו לה

לשון הגט שכותבין בו ודן דיהוי 
ליכי מינאי ספר תירוכין ואיגרת 

   שבוקין:
. דדלמא פטרוה לא אמר כלום

לשון פטור וחובה להקל מעליה 
   חובות שחייבת:

. כל לשון פרנסה לשון פרנסוה
עשיית צרכיה הוא קונדיי''ר 

בלע''ז  }קונריי"ד: ציוד, צרכים{
כמו לפרנסה שמין באב (כתובות 
דף סח.) וכמו מוציאין לפרנסה 
ואין מוציאין למזונות (שם דף 
סט.) הלכך לא ידעינן אי צורכי 
גט הוא שלא תהא זקוקה ליבם 

   או צורכי מלבוש וכסות הוא:
לא ידעינן אי חק . כחוק כנימוס

גט אי חק מזון וכסות וכן 
   כראוי:

  
  גמ' 

. לשון ושלחה מביתו שלחוה
   (דברים כד) נקט האי גברא:

   . לשון אגרת שבוקין:שבקוה
   . לשון תרוכין גירושין:תרכוה

ר' נתן אומר פיטרוה דבריו 
. לשון גט פטורין כך קיימין

שמעתי ולי נראה הפוך פטרוה 
ו שעל כרחך בלשון צואה הוא כמ

שלחוה וכמו דברו שברו הוא 
לשון גט פטורין שהוא דגש 
פיטרוה שבלשון צוואה הוא רפי 
כמו אמרו שלחו מכם (בראשית 
מב) שמעו מלכים (שופטים ה) 
אף פיטרוה הוא לשון פטור 
וחובה דאי לשון פטורין היה צ ו 

   להדגיש פטרוה:
. שבא רבי נתן דבבלאה הוא

מבבל כדאמרינן בבבא בתרא 
והעזתי פני בנתן  (דף קלא.)

   הבבלי:
. ודייק בין פיטרוה לפטרוה

שמספרין פעמים בלשון ארמי 
ופעמים בלשון עברי הלכך כי 
אמר פטרוה לשון גט פטורין הוא 
שהדגיש וסיפר בלשון ארמי וכי 
אמר פיטרוה סיפר בלשון עברי 

   ואמר לשון פטור וחובה:
תנא דידן דבר ארעא דישראל 

לא  . וכל סיפורו לשון עבריהוא
דייק בין פטרוה ובין פיטרוה 
ולאו לגט פיטורין איכוון 
דפיטורין לשון ארמי הוא תרגום 

   של שילוח:
. מי אמרי' לישנא הוציאוה מהו

דקרא נקט ויצאה מביתו (דברים 
כד) או דילמא לאו לישנא דקרא 
הוא דלא כתיב והוציאה מביתו 

   אלא ויצאה היא מעצמה:
. לשון איגרת שיבוקין עזבוה מהו

הוא או דלמא כיון דלאו לשון 
עזיבה כתבינן בגט לאו לישנא 

   דגיטא הוא:
. לשון מותרת לכל התירוה מהו

אדם הוא או לשון התרת נדרים 
   או התרת חגורה:

. מתניתא חדא מהני פשוט מיהא
בעיין עשו לה כדת לא אמר 

 כלום:
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            סו, אסו, אסו, אסו, א    ––––    סה, בסה, בסה, בסה, ב .20
ָנה     ִמׁשְ

ִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים:    ּבָ
קֹוָלר, ְוָאַמר: "ּכִ  י" ַהּיֹוֵצא ּבְ תִּ ט ְלִאׁשְ נּו.  -ְתבּו ּגֵ בּו ְוִיתְּ   ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכתְּ

  ָחְזרּו לֹוַמר: 
יָרא.  ּיָ ׁשַ   ַאף ַהְמָפֵרׁש, ְוַהּיֹוֵצא ּבְ

זּוִרי ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ן   .  ַאף ַהְמסּוּכָ

   

ָמָרא             ּגְ

קֹוָלר ֲהָוה,  ֵניָבא יֹוֵצא ּבְ   ּגְ
י ֲהָוה ָקא ָנֵפיק, ָאַמר ע ֵמָאה זּוֵזי לְ ּכִ י ָאִביָנא: ֲהבּו ַאְרּבַ ְנָיא. ּדִ , ֵמַחְמָרא ַרּבִ   ְנַהר ּפַ

  
י ֵזיָראָאַמר      :ַרּבִ

ָרא    סו,א י ָאִביָנאּדְ יּה  ַרּבִ י  ,ְלִסיְלּתֵ יּה.  ַרב הּוָנאַוֲאַזל ְלַגּבֵ   ַרּבֵ
  : ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 

יּטֹו  ָנתוֹ ּגִ ַמּתְ    :ּכְ
ָנתֹו, ִאם ָע  ּתְ   חֹוֵזר,  -ַמד ַמה ּמַ

יּטֹו, ִאם ָעַמד    חֹוֵזר.  -ַאף ּגִ
ב וּ  יּטֹו, ַאף ַעל ּגַ יָון ּדְ ַמה ּגִ ֵריׁש, ּכֵ ב  :ָאַמרּדְ לֹא ּפָ ְתבּו" ַאף ַעל ּגַ נּו", ּדְ "ּכִ   לֹא ָאַמר "ּתְ

יָון  ָנתֹו, ּכֵ ב ּדְ ַאף ַמּתְ נּו" ַאף ַעל ּגַ יּה. ּדְ ָאַמר "ּתְ   לֹא ָקנּו ִמיּנֵ
  

א ַמְתִקיף ָלּה  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ָנּה ְלַאַחר ִמיָתה,  ָנה ֶיׁשְ ּתָ   ִאי: ַמה ּמַ

נֹו ְלַאַחר ִמיָתה ט ֶיׁשְ   ! ?ַאף ּגֵ
  

א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
ָנה ִאיָתּה ְלַאַחר ִמיָתה,  ָלָמא ַמּתָ ׁשְ   ּבִ

א ט ְלַאַחר ִמיָתה ִמי ִאיּכָ א ּגֵ    ?!ֶאּלָ
  

ָיא ֵליּה  א ָהִכי ָקא ַקׁשְ י ַאּבָ א, ַרּבִ    :ֶאּלָ
ִכיב ְמַרע  ַנת ׁשְ ִמְקָצת ִהיא,  - ַמּתְ   ּבְ

ִמְקָצת  ִכיב ְמַרע ּבְ ַנת ׁשְ ֲעָיא ִקְנָין!  -ּוַמּתְ   ּבָ
  

ָלל  ֲעָיא ִקְנָין?ּדְ ִמּכְ    !ַרב הּוָנא ָסַבר ָלא ּבָ
ָבֲעָיא ִקְנָין!  :ְוָהא ַקְייָמא ָלן   ּדְ

  
אֵני ָהָכא ה ֵמֲחַמת ִמיָתה הּוא. ּדִ  ,ׁשָ   ְמַצּוֶ

  
ָלל  א ָסַבר: ּדְ ִמּכְ י ַאּבָ   ַרּבִ

ֲעָיא ִקְנָין? ה ֵמֲחַמת ִמיָתה ּבָ    !ְמַצּוֶ
ֵעי ִקְנָין! ּדְ  :ְוָהא ַקְייָמא ַלן   לֹא ּבָ

  
ָיא ֵליּה  א ָהִכי ָקא ַקׁשְ י ַאּבָ א ַרּבִ    :ֶאּלָ

   ,לֹא ָקָאַמר - ַחְמָרא" "
ֵמי ַחְמָרא"    לֹא ָקָאַמר,  - "ּדְ

  ֵמַחְמָרא" ָקָאַמר! "
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ֵדי ְלַייּפֹות ֶאת ּכֹ  - "ֵמַחְמָרא"    חֹו. ּכְ
  

ם ְלחּו ִמּתָ ֵדי ְלַייּפֹות ֶאת ּכֹ  - "ֵמַחְמָרא"  :ׁשָ    .חוֹ ּכְ

    רש"י

  מתני' 
   . ליהרג למלכות:היוצא בקולר

. אע''פ שלא אמר ואמר כתבו
   תנו:

. דאגב פחדיה טריד תבו ויתנויכ
   ולא פריש:

   . לים:המפרש
   . למדברות:והיוצא בשיירא

   . חולה:המסוכן
  

  גמ' 
            . מיין שיש לי:מחמרא

. בינא לסילתיהדרא רבי א
יטעון רבי אבינא סלו על כתיפו 
למזונותיו להוצאת הדרך וילך 
לו אצל רב הונא רבו כי על פיו 
ושמועותיו יזכה במתנה בלא 

   קנין:
. בפרק מי שאחזו דאמר ר''ה

   (לקמן דף עב:):
   . דשכיב מרע:גיטו

. ומינה ילפינן אנן כמתנתו כו'
נמי דמה גיטו אע''ג דלא פריש 

דתנן במתניתין תנו נותנין כ
ביוצא בקולר ובמסוכן אף 

   מתנתו כו':
. לאחר לאחר מיתה מי איכא

שמת מי מגרשה ובשעת מיתה 
הוזקקה ליבם ולהא מילתא 

   היכי נדמינהו:
. לאו הכי אתקיף אלא ר' אבא

אלא הא קשיא ליה אדר' זירא 
דאמר קנה רבי אבינא להא 

   מתנה דגניבא:
. ששייר לעצמו שלא נתן במקצת

ובעי קנין דהכי קיי''ל  כל נכסיו
בב''ב בפרק מי שמת (דף קנא:) 
דכיון ששייר לגרמיה מידי אינו 
כמצוה מחמת מיתה הואיל וחס 
על פרנסת עצמו והרי היא 

   כמתנת בריא:
. מכלל דרב הונא סבר ופרכינן

   דלא בעי קנין:
. שהיה דמצוה מחמת מיתה הוא

   יודע שהיוצא בקולר אינו חוזר:
   נקני:. היכי הכי קשיא ליה
. הבו ליה חמרא חמרא לא אמר

   בארבע מאה זוזי:
. הבו ליה דמי חמרא לא קאמר

ארבע מאה זוזי מדמי חמרא 
דנימא לזבוני חמרא ומיתב 

   ליה:
. זוזי מחמרא מחמרא קאמר

קאמר דניתבו ליה וכי עושין 
   מעות מיין:

. לכך לא כדי לייפות את כחו
פירש לא זו ולא זו כדי לייפות 

כל היין שלו  את כחו שיהא לו
אחריות שאם אמר תנו לו יין 
אם החמיץ מן היין מאה חביות 
היו היורשין אומרים לו שלך 
החמיץ ואי אמר דמי חמרא 
ומכרו ממנו קצת ואבדו המעות 
אומרים לו אבדו מעותיך הלכך 
אמר מחמרא דמשמע יין ודמיו 

 שהכל אחריות לו:
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        סו, א סו, א סו, א סו, א  .21
ָנה           ִמׁשְ

ָלְך ַלּבֹור,  ָהָיה מּוׁשְ   ִמי ׁשֶ
ֹוֵמַע ֶאת קֹולֹו  ל ַהׁשּ ּתוֹ ְוָאַמר:  "ּכָ ט ְלִאׁשְ בּו  -" ִיְכּתֹוב ּגֵ נוּ ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכתְּ   .  ְוִיתְּ

   

ָמָרא    ּגְ

ד הּוא!  א ׁשֵ ּמָ   ְוֵליחּוׁש ׁשֶ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָראּו לוֹ  ׁשֶ מּות ָאָדם.  ּכְ   ּדְ

  
ּמּו!  ּמּוֵיי ִאיּדַ   ִאיְנהּו ַנִמי ִאיּדַ

  
בּוָאה.  ָחזּו ֵליּה ּבָ   ּדְ

  
בּוָאה!    ִאיְנהּו ַנִמי ִאית ְלהּו ּבָ

  
ָבבּוָא  בּוָאה ּדְ ָחזּו ֵליּה ּבָ    .הּדְ

  
   !ְוִדְלָמא ִאיְנהּו ַנִמי ִאית ְלהוּ 

  
י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ

ִני:  י יֹוָנָתן ּבְ ַדּנִ   ִליּמְ
בּוָאה     ,ִאית ְלהוּ  -ּבָ

ָבבּוָאה  בּוָאה ּדְ    .ֵלית ְלהוּ  - ּבָ
  
ְלָמא ָצָרה ִהיא! וְ    ּדִ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ָנה, ּכֹוְתִבי" ּכָ ַעת ַהסַּ ׁשְ יִריןּבִ ֵאין ַמּכִ י ׁשֶ   . "ן ְונֹוְתִנין ַאף ַעל ּפִ
   

  
  

    רש"י

  מתני' 
. ופירש שמו כל השומע קולו

   ושם עירו:
  

  גמ' 
. פעמים שעושין אידמויי אידמו

   עצמם בדמות אדם:
   . צל:בבואה

. שמתכוונת היא צרה היא
לקלקלה שתנשא בגט זה 

   ותאסר על בעלה:
. כגון זה שמסוכן בשעת הסכנה

   למות ואם לא עכשיו אימתי:
. אם זהו שפירש שאין מכירין

  שמו:
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        סו, א סו, א סו, א סו, א  .22
ָנה     ִמׁשְ

י"  תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ ָאַמר: "ּכִ ִריא ׁשֶ ּה  - ַהּבָ ֵחק ּבָ   .ָרָצה ְלׂשַ
  

ָאַמר ָבִריא ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ י",  :ַמֲעׂשֶ תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ   "ּכִ
ג ְוָנַפל ּוֵמת, ְוָעָלה ְלרֹ   אׁש ַהּגַ

ְמִליֵאלר ָאַמ וְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ
ט,  - ִאם ֵמַעְצמֹו ָנַפל   ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
ַחּתּו  ט -ִאם ָהרּוח ּדָ    .ֵאינֹו ּגֵ

   

ָמָרא             ּגְ

ה ִלְסּתֹור?    !ַמֲעׂשֶ
  

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
תֹו " ִחיּלָ ט - ִאם הֹוִכיַח סֹופֹו ַעל ּתְ    .ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
הוּ  ָאַמרַנִמי  ַמֲעׂשֶ ָבִריא ׁשֶ י",  :ּבְ תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ   "ּכִ

ג ְוָנַפל ּוֵמת, ְוָעָלה ְלרֹ   אׁש ַהּגַ
ְמִליֵאלְוָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

ט,  -ִאם ֵמַעְצמֹו ָנַפל    ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
ַחּתּו  ט -ִאם ָהרּוַח ּדָ   . "ֵאינֹו ּגֵ

  
  

    רש"י

  מתני' 
. הואיל ולא רצה לשחק בה

   אמר תנו:
. אם מעצמו נפל הרי זה גט

דדעתו מתחילה היתה לכך 
וסופו הוכיח והוה ליה כמפרש 

   ומסוכן:
  

. רישא תנא גמ' מעשה לסתור
לא אמר כלום ואח''כ נתן חילוק 
בין מעצמו נפל ובין דחתו 

  הרוח:
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        סו, א סו, א סו, א סו, א  .23
ָעל ְלֵב  ְבָרא ּדְ ְייהּו, ַההּוא ּגַ ּבַ ָיְתִבי ְוָיֵתיב ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ּגַ ח ַמְקֵרי ָינֹוָקא ּוְבֵריּה ּדְ ּכַ א, ַאׁשְ ּתָ   י ְכִניׁשְ

א ִלְדֵביְתהּו,  יּטָ בּו ּגִ ְייכּו ִנְכּתְ ֵרי ִמיּנַ י ּתְ   ָאַמר ְלהּו: ּבֵ
ִכיב ַמְקֵרי ָינֹוָקא,    ְלסֹוף ׁשְ

ִליָחא  ָרא ׁשְ י ּבְ ּוּו ֱאיָנׁשֵ א, אֹו לֹא? ִמי ְמׁשַ ְמקֹום ַאּבָ   ּבִ
  

  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן
ִליָחא  ָרא ׁשְ י ּבְ ּוּו ֱאיָנׁשֵ אָלא ְמׁשַ ְמקֹום ַאּבָ    .ּבִ

  
יוְ  ּפִ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

א.  ְמקֹום ָאּבָ ִליָחא ּבִ ָרא ׁשְ י ּבְ ּוּו ֱאיָנׁשֵ   ְמׁשַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
  ִהיְלְכָתא: 

ִליָחא ּבִ  ָרא ׁשְ י ּבְ ּוּו ֱאיָנׁשֵ אְמׁשַ   .ְמקֹום ַאּבָ
  

    רש"י

מי משוי איניש ברא שליח 
. דלא מקפיד בהי במקום אבא

מינייהו ומעיקרא להאי ברא 
נמי שווייה שליח ועכשיו שמת 

בן הזה וחבירו האב יתנו לה ה
 שהרי הלך הבעל למדינת הים:



                                                   ""ָהאֹוֵמר –מסכת גיטין פרק ו' 
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        סז, אסז, אסז, אסז, א    ––––סו, א סו, א סו, א סו, א  .24
ָנה     ִמׁשְ

י",  תִּ ט ְלִאׁשְ נּו ּגֵ ַנִים: "תְּ  ָאַמר ִלׁשְ
י"    סו,ב תִּ ט ּוְתנּו ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ ה: "ּכִ לׁשָ    –אֹו ִלׁשְ

נּו.  בּו ְוִיתְּ   ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכתְּ
  

י"  תִּ ט ְלִאׁשְ נּו ּגֵ ה: "תְּ לֹׁשָ בּו, אְמרּו ֲהֵרי ֵאלּו יֹ -ָאַמר ִלׁשְ   ַלֲאֵחִרים ְוִיְכתְּ
ין,  ית ּדִ ָאן ּבֵ ֲעׂשָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ֲחִניָנא ִאיׁש אֹונוֹ ְוזֹו ֲהָלָכה ֶהֱעָלה  ית ָהֲאסּוִרין:  ַרּבִ   ִמּבֵ

י"  תִּ ט ְלִאׁשְ נּו ּגֵ ה: "תְּ לֹׁשָ אֹוֵמר ִלׁשְ ל ֲאִני, ּבְ ּיֹ - ְמקּוּבָ בּו, אְמרּו ַלֲאֵחִרים ְוִיְכ ׁשֶ   תְּ
יןִמ  ית ּדִ ָאן ּבֵ ֲעׂשָ ֵני ׁשֶ    .ּפְ

י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ
ִליַח  ָ ִלין,  :נֹוֵמינּו ַלׁשּ   ַאף ָאנּו ְמקּוּבָ

ַלִים ירּוׁשָ ּבִ דֹול ׁשֶ ין ַהּגָ ֲאִפיּלּו ָאַמר ְלֵבית ּדִ י"  :ׁשֶ תִּ ט ְלִאׁשְ נּו ּגֵ נּו.  -"תְּ בּו ְוִיתְּ ְלְמדּו ְוִיְכתְּ ּיִ   ׁשֶ
  

י"ָאַמר ַלֲע  תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּוְתנּו ּגֵ ָרה: "ּכִ    :ׁשָ
   ,ּכֹוֵתב –ֶאָחד 

ַנִים     .חֹוְתִמין –ּוׁשְ
תֹובּו" ֶכם ּכְ    :"ּכּוּלְ

   ,ּכֹוֵתב –ֶאָחד 
ם    חֹוְתִמין,  -ְוכּוּלָ

ֵטל -ְלִפיָכְך ִאם ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן  ט ּבָ   .  ֲהֵרי ֶזה ּגֵ
   

ָמָרא             ּגְ

ר ַאּבָ ָאַמר  י ִיְרְמָיה ּבַ   : אַרּבִ
י  ְלחּו ֵליּה ִמּבֵ מּוֵאללִ  ַרבׁשָ   : ׁשְ

ינּו,  ֵדנּו ַרּבֵ   ְיַלּמְ
י", ְוָאְמרּו  ּתִ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּוְתנּו ּגֵ ַנִים: "ּכִ   ַמהּו?  -  ַלּסֹוֵפר ְוָכַתב ְוָחְתמּו ֵהןָאַמר ִלׁשְ

  

ֵצא,  ַלח ְלהּו: תֵּ ְלמּודׁשָ ָבר ָצִריְך ּתַ   . ְוַהּדָ
  

ָבר ָצִריְך  ְלמּוד"? ַמאי "ַהּדָ   ּתַ
ִליַח,  :ִאיֵליָמא ָקא ֵליּה, ִמיֵלי ִאי ִמיְמְסָרן ְלׁשָ ּפְ ָהוּו ְלהּו ִמיֵלי, ּוִמּסַ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ִליַח.    ִאי לֹא ִמיְמְסָרן ְלׁשָ
מּוֵאלְוָהָאַמר  יָאַמר  ׁשְ   : ַרּבִ

י יֹוֵסי,  ַרּבִ ִליַח! ּדְ ֲהָלָכה ּכְ   ָאַמר: ִמיֵלי לֹא ִמיְמְסָרן ְלׁשָ
  

ֲעָיא ֵליּה: ֶאלָּ  מּוֵאל ָהא ָקא ִמיּבָ   א, ִלׁשְ
תֹובּו"?    ַהאי "ּכְ

ַתב ָיָדן ט?   ,ִאי ּכְ ַתב ַהּגֵ   ִאי ּכְ
   

ְתִניִתין:    ְוִתיְפׁשֹוט ֵליּה ִמּמַ
ַנִים" י",  :ָאַמר ִלׁשְ תִּ ט ְלִאׁשְ נּו ּגֵ   "תְּ

ה לׁשָ י"  :אֹו ִלׁשְ תִּ ט ּוְתנּו ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ    –"ּכִ
נוּ י ֵאּלּו יִ ֲהֵר  בּו ְוִיתְּ   ! "ְכתְּ

  
ֲעָיא לֵ    : יּה ִהיא, ּגּוָפא ָקא ִמיּבָ

בוּ " "ִיְכתְּ
ט הּוא?  - 44 ַתב ַהּגֵ ַתב ָיָדן הּוא, אֹו ּכְ   ּכְ

  
יָטא  ׁשִ ָקָתֵני ֵסיָפאכְ ּדִ ּפְ ט הּוא, ּדְ    :ַתב ַהּגֵ

י יֹוֵסיָאַמר " ִליַח: ַרּבִ ָ   , נֹוֵמינּו ַלׁשּ
ִלין,    ַאף ָאנּו ְמקּוּבָ

ֲאִפילּ  ַלִיםׁשֶ ירּוׁשָ ּבִ דֹול ׁשֶ ין ַהּגָ י"  :ּו ָאַמר ְלֵבית ּדִ תִּ ט ְלִאׁשְ נּו ּגֵ    –"תְּ
                                                           

תֹובּו" גירסת הרש"ש. גירסת הדפוס: 44 תֹובּו""ּכְ תֹובּו""ּכְ תֹובּו""ּכְ   "ּכְ

    רש"י

  מתני' 
. אמר לשנים תנו גט לאשתי

אע''ג דלא אמר כתבו ותנו הרי 
אלו יחתמו בעצמן ולא יאמרו 
לעדים אחרים לחתום דלאו בית 
דין מנינהו לצוות על אחרים 
אלא עדים שווינהו ובגמרא 
מפרש על כתב הגט אם יכולין 
לצוות לסופר אחר לכתוב או 

      צמם צריכין לכותבו:הם ע
או לשלשה (נמי) כתבו ותנו גט 

. אע''פ שהן ראויין לאשתי
ליעשות בית דין כיון דבהדיא 

וינהו אמר להו כתבו לא ב''ד ש
   אלא עדים:

. ולא אמר אמר לשלשה תנו
   כתבו:

. לעדים אחרים הרי אלו יאמרו
לכתוב ולחתום וליתן מפני 

   שעשאן ב''ד:
. משמו של רבי מבית האסורין

   עקיבא שנחבש בבית האסורין:
. אמרנו לשליח נומינו לשליח

לחנינא שנעשה שליח בהלכה זו 
   לאומרה בבית המדרש:

תוב . אם אינם יודעין לכילמדו
ילמדו לכתוב עד שיכתבוהו 
בעצמן: גמ' הכי גרסינן אמר 
לשנים כתבו ותנו גט לאשתי 
ואמרו לסופר וכתב וחתמו הן 
מהו. הא דקתני מתניתין לכתבו 
בעצמן אחתימה קאי והכא הרי 
חתמו הן או דילמא אכתב הגט 

   קאי:
. אם ניסת בגט שלח להו תצא

זה תצא מספק דמספקא לן אי 
   כשר או לא:

. כלומר אין צריך תלמוד והדבר
הדבר הזה ברור לנו וצריכין אנו 
ללמוד מן הגדולים ממנו אם 

   כשר הוא או לא:
. מאי מאי הדבר צריך תלמוד

   מספקא ליה לשמואל בגווה:
אי נימא מילי אי מימסרן 

. וכשר ודברים שנאמר לשליח
לשליח זה אם יכול למוסרן 

   לשליח אחר:
. ופסול דהכא אי לא מימסרן

עלמא מסר להו ואינן מילי ב
חוזרין ונמסרין לסופר ולא דמי 
למוסר גט לשלוחו שיכול לחזור 

   ולעשות שליח אחר:
   . דמתני':הלכה כר' יוסי

. מספקא ליה אי האי כתבו אלא
   דקאמר להו:

. חתימתן הוא אי כתב ידן הוא
   דקאמר והרי חתמו הן:

. והרי לא או כתב הגט הוא
 כתבוהו:
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נּו ָלּה  בּו ְוִיתְּ ְלְמדּו ְוִיְכתְּ ּיִ   . "ׁשֶ
ָלָמא ׁשְ ט הּוא :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ַתב ַהּגֵ יר.  -  ּכְ ּפִ   ׁשַ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ַתב ָיָדן הּוא  :ֶאּלָ י ִדיָנא ּדְ  -ּכְ א ּבֵ    !ָלא ָיְדִעי ִמֲחַתם ֲחִתיַמת ְיַדְייהּו?ִמי ִאיּכָ
  

א.  י ִדיָנא ֲחַדּתָ א ּבֵ   ִאין, ִאיּכָ
  

ַתב ָיָדן הּוא,  תֹובּו" ּכְ ַהאי "ּכְ   ְוִאי ְסִביָרא ָלן ּדְ
ר? ׁשֵ ט ּכָ ַתב ַהּגֵ    !ָהא ּכְ

מּוֵאלְוָהָאַמר  יָאַמר  ׁשְ   : ַרּבִ
י יֹוֵסי,  ַרּבִ ִליַח! ָאַמר: ִמיֵלי לֹא ִמיּדְ ֲהָלָכה ּכְ   ְמְסָרן ְלׁשָ

  
ַתב ָיָדן הּוא"כְ ּדִ י: ִאי ְסִביִרי ָלן ָאְמֵר  אֹוֵמר:  - תֹובּו" ּכְ ה ּכְ ט ַנֲעׂשָ ַתב ַהּגֵ   ", "ִאְמרוּ ּכְ

אֹוֵמר י יֹוֵסי ּבְ   "."ִאְמרוּ  :ּומֹוֶדה ַרּבִ
  

אֹוֵמר "ִאְמרּו"? י יֹוֵסי ּבְ    !ּוִמי מֹוֶדה ַרּבִ
   :ְוָהְתַנן

ַתב סֹוֵפר, ְוֵע " ר –ד ּכְ ׁשֵ    .(גיטין פז:) "ּכָ
י ִיְרְמָיהְוָאַמר    : ַרּבִ

ִנינוּ     .ָחַתם סֹוֵפר ׁשָ
אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

י?    ַמְתִניִתין ַמּנִ
י יֹוֵסי ִהיא,    ַרּבִ

ִליַח. ּדְ    ָאַמר: ִמיֵלי לֹא ִמיְמְסָרן ְלׁשָ
ךְ  ְעּתָ אֹוֵמר :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ י יֹוֵסי ּבְ ּה חּוְרָבה - "ִאְמרּו" :מֹוֶדה ַרּבִ     ,ָנֵפיק ִמיּנָ

ָאַמר ְלהּו    סז,א ִזיְמִנין ּדְ ַנִיםּדְ מּו", ^ :ִלׁשְ   "ִאְמרּו ַלּסֹוֵפר ְוִיְכּתֹוב ְוִלְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ְוַיְחּתְ
יּסּוָפא  ּום ּכִ ֲהַדְייהּו, ּדְ ּוִמׁשּ ִמי ַחד ֵמָהָנְך ָסֲהֵדי ְוסֹוֵפר ּבַ י ּוַמְחּתְ   סֹוֵפר, ָחְייׁשִ

  ַעל לֹא ָאַמר ָהִכי! ּוַב 
  

יָון  ִכיַח.  :ָאַמר ָמרּדְ ּכֵ ָרֵאל" לֹא ׁשְ ִיׂשְ ן ּבְ ה ּכֵ ָעׂשֵ ר, ְולֹא ּתֵ ׁשֵ   "ּכָ
  

יְלָמא ָאַמר ְלהּו ְלֵבי ְתֵרי:    ְוֵליחּוׁש ּדִ
ם ֲחתֹומּו",    "ִאְמרּו ַלּסֹוֵפר ְוִיְכּתֹוב, ְוַאּתֶ

יּסּוָפא  ּום ּכִ ִמי ֵליּה וּ  ,סֹוֵפרּדְ ְוָאְזִלי ָהָנך ִמׁשּ ְייהוּ לְּ ַמְחּתְ ֲהֵדי ַחד ִמיּנַ    ,סֹוֵפר ּבַ
  ּוַבַעל לֹא ָאַמר ָהִכי! 

  
ה" הּואי: ָהא ַנִמי ָאְמֵר  ָעׂשֶ ר ְולֹא ּתֵ ׁשֵ   . "ּכָ

  
ָאַמר ה",  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ָעׂשֶ ר ְולֹא ּתֵ ׁשֵ   "ּכָ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ה"  :ֶאּלָ ר ְוֵתָעׂשֶ ׁשֵ א ְלֵמיַמ  - "ּכָ   ר? ַמאי ִאיּכָ
  

י ָאַמר,  ְרּתֵ י יֹוֵסי תַּ א ַרּבִ   ֶאּלָ
ֲחָדא ֲחָדא, ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ ָווֵתיּה ּבַ מּוֵאל ָסַבר ָלּה ּכְ    .ּוׁשְ

  
  
  
  

    רש"י

שלא למדו . אין איכא בי דינא חדתא
   לחתום עדיין:

ופרכינן ואי סבירא לן כתובו כתב ידן 
. הא כתב הגט אם אמרו הוא דהוי

   לסופר וכתב כשר בתמיה:
. והאמר שמואל כו' הלכה כר' יוסי

דמתני' וכיון דפריש שמואל טעמא 
דר''י משום דמילי לא מימסרן לשליח 
הוא היאך כשר הא מילי נינהו ומשני 

א לן דכתובו אי הוה סבירא לן ופשיט
דקאמר לא הוי אלא כתב ידן איכא 
למימר דכתב הגט מדלא קפיד עליה 
נעשה כאומר אמרו לסופר ויכתוב 

   וקס''ד דמודה רבי יוסי באומר אמרו:
. והא אנן תנן כתב סופר את ומי מודה

   הגט וחתם עד אחר כשר:
. האי ואמר ר' ירמיה חתם סופר שנינו

כתב סופר דקתני חתם הוא שאם חתם 
   סופר בעד ועד אחר עמו כשר:ה

. דמכשר חתימת סופר בגט רבי מתני'
   יוסי היא:

. הלכך דאמר מילי לא מימסרן לשליח
אין אדם חותם בגט אא''כ שמע מפי 
עצמו לפי שאין השליח רשאי לומר 
לעדים חתמו בגט פלוני ומשום הכי 
ליכא למיחש הכא שמא הבעל לא צוה 
שיחתום אלא לשלוחו צוה שיאמר 

זה לכתוב ולאחרים לחתום  לסופר
והשליח חשש שמא יתבייש הסופר 
לומר אין מקבלין אותו בעד ומתוך 
חששא זו צוה לסופר לחתום ומהכא 
שמעינן דבאומר אמרו נמי פליג רבי 
יוסי דאי סלקא דעתין מודי ביה היכי 
מכשר חתימת סופר בגט נפיק מינה 

   חורבא כו':
. לקמן בשמעתין גבי כיון דאמר מר

אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני 
   ויחתמו כשר הגט אבל לא תעשה:

. הלכך לא גזרינן ושמואל לא שכיחא
 לית ליה דרבי ירמיה דאמר חתם סופר

שנינו אלא כתב סופר וחתם עד 
כדאמרינן בהמגרש (לקמן דף פו.) ולא 
מוקי לה כר' יוסי ולא איירי מתני' 
בחתימת סופר כלל ובין לרבי יוסי ובין 
לר' מאיר כשרה החתימה ושמואל לית 
ליה דרב חסדא דאמר רבי יוסי היא 

   וכתב סופר ודברי הכל היא:
. אתם חתומו ואמרו דלמא אמר להו

ויכתוב דבהא אמרי' לקמן כשר לפלוני 
ותעשה ואי מכשרת חתימת סופר בגט 
אזלי הני סהדי ומחתמי לסופר משום 

   כיסופא:
. פלוגתא היא לקמן למ''ד כו'הניחא 

   בשמעתין:
. אלא ודאי אלא ר' יוסי תרתי אמר כו'

רבי יוסי תרתי אמר לפסולא בין שאמר 
לשלשה תנו בין שאמר אמרו לפלוני 

לוני ויחתמו פסול והנך ויכתוב ופלוני ופ
אמוראי דאמרי לקמן תעשה ולא 
תעשה אליבא דרבי מאיר פליגי דלרבי 
יוסי פסול לגמרי ואיתא לדרב חסדא 
דהא דקתני חתם סופר כשר רבי יוסי 
היא דליכא למיחש שמא שליח צוה 

   ולא בעל:
. דאמר לעיל הדבר צריך ושמואל

תלמוד דאי כתובו כתב ידו הא כתב 
   ר אמרו וכשר:הגט נעשה כאומ

. דאמר סבר לה כרבי יוסי בחדא
שמואל הלכה כרבי יוסי היכא דלא 

   אמר אמרו:
 . באומר אמרו:ופליג עליה
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        סז, אסז, אסז, אסז, א .25
  ּגּוָפא: 

מּוֵאלָאַמר " יָאַמר  ׁשְ   : ַרּבִ
י יֹוֵסי,  ַרּבִ ִליַח. ּדְ ֲהָלָכה ּכְ   ָאַמר: ִמיֵלי לֹא ִמיְמְסָרן ְלׁשָ

  
י: ָאַמר ְלָפנָ  ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ   יו ַרּבִ

י יֹוֵסי,  י ֵמִאיר ַוֲחִניָנא ִאיׁש אֹונֹו חֹוְלִקין ַעל ַרּבִ ַרּבִ   ֵמַאַחר ׁשֶ
י לֹוַמר י יֹוֵסי" :ָמה ָרָאה ַרּבִ ַרּבִ   ? "ֲהָלָכה ּכְ

תֹוק,  ִני, ׁשְ תֹוק, ּבְ   ָאַמר לֹו: ׁשְ
י יֹוֵסי,    לֹא ָרִאיָת ֶאת ַרּבִ

  ִנּמּוקּו ִעּמֹו.  ,ִאיְלָמֵלי ְרִאיתוֹ 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ְיהּוָדה" ל ֲחָכִמים,  ִאיִסי ּבֶ ְבָחן ׁשֶ   ָהָיה מֹוֶנה ׁשִ

י ֵמִאיר   ָחָכם ְוסֹוֵפר,  -  ַרּבִ
י ְיהּוָדה ְרֶצה,  - ַרּבִ ּיִ   ָחָכם ִלְכׁשֶ
י ַטְרפֹון ל ֱאגֹוִזין,  - ַרּבִ ל ׁשֶ   ּגַ

ָמֵעאל י ִיׁשְ ֶנת,  - ַרּבִ   ָחנּות ְמיּוּזֶ
י לּום,  - ֲעִקיָבא ַרּבִ   אֹוָצר ּבָ

ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ ת ָהרֹוְכִלים,  -  ַרּבִ   קּוּפַ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ִמים,  - ַרּבִ ׂשָ ל ּבְ ה ׁשֶ   קּוּפָ

ַנת  ן ִמׁשְ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ַקב ְוָנִקי,  - ַיֲעקֹבַרּבִ
י יֹוֵסי   ִנּמּוקּו ִעּמֹו,  - ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ ה ּומֹוִציא ִקיְמָעאטֹוֵח  -  ַרּבִ   . "ן ַהְרּבֵ
  

ָנא    :ּתָ
ַח ִקיְמָעא" ּכֵ    ,ְמׁשַ

ּמֹוִציא ֶ ין.  - ּוַמה ׁשּ א סּוּבִ   ֵאינֹו מֹוִציא ֶאּלָ
ְמעֹוןְוֵכן ָאַמר  י ׁשִ   ְלַתְלִמיָדיו:  ַרּבִ

ל  רּומֹות ִמיּדֹוָתיו ׁשֶ רּומֹות ִמתְּ ּדֹוַתי תְּ ּמִ נּו ִמּדֹוַתי, ׁשֶ ַניי, ׁשְ י ֲעִק ּבָ   .  "יָבאַרּבִ
   

  
  
  

    רש"י

. פירושו עמו לתת טעם נמוקו עמו
לכל דבריו שהיה מיישב את 

   דבריו:
. כדאמרינן במסכת חכם וסופר

   סוטה (דף כ.) אמרתי לו לבלר אני:
. כשהיה רוצה חכם לכשירצה

ון ומתיישב בדבריו היה להיות מת
   חכם:

. מפרש באבות דר' גל של אגוזים
נתן (פ' יח) מה גל של אגוזים אדם 
נוטל אחת מהן והם נקבצות 
ונופלות זו על זו כולן כך ר' טרפון 
בא תלמיד ושאלו דבר היה מביא 
לו ראיה מקרא מדרש משנה הלכה 

   ואגדה הכל יחד:
. יינה מוכן בה תמיד חנות מיוזנת

וני צריך לומר ללוקחין שאין החנ
המתינו ואביא לכם כך נצרך אדם 
ללמד מפיו מזומן לו ותלמודו ערוך 

   בפיו:
. כך מפורש באבות אוצר בלום

דרבי נתן למה היה ר' עקיבא דומה 
לעני שנטל קופתו ויצא לשדה מצא 
שעורים קצר ונתן בה מצא חטין 
נתן בה וכן פולים וכן עדשים 

מין וכשבא לביתו בירר כל מין ו
לעצמו כך ר''ע כשלמד מרבותיו 
שמע דבר מקרא מרבותיו ואחריו 
הלכה ואחריו מדרש ואחריו אגדה 
נתן לבו לחזור עליהן ולגורסן עד 
שהיו סדורין בפיו ולא אמר אלמוד 
מקרא לעצמו מדרש לעצמו אבל 
כשנעשה חכם גדול עשה כל התורה 
מטבעות מטבעות סידר מדרש 

מן ספרי וסיפרא לבדן ושנאן לעצ
לתלמידיו והלכות לעצמן ואגדות 
לעצמן ונראה בעיני אוצר בלום 
סגור מסגירות לבדן מחיצות 
מחיצות כמו שעושין בתיבות 
גדולות ליתן חטין מכאן שעורין 
מכאן עדשים מכאן כמו פיו בלום 
ורגליו מבולמות בבכורות (דף מ:) 

 }קלושי"ץ: תאים{קלושיי''א 
   בלעז:

 . מפרש התם מהקופת הרוכלים
רוכל זה שבא לעיר שואלין ממנו 
אפרסמון עמך אומר הין פלייטון 
עמך אומר הין קנמון עמך אומר 
הין כך נצרך אדם לשאול דבר 
במקרא משיבו וכן בגמרא וכן 
במדרש וכן באגדה ואין שבח זה 
דומה לשל ר''ע שנתן לבו תחילה 

   ולמד הכל מבולבל ואח''כ סדרן:
. דומה לקופת קופה של בשמים

ין אלא שהרוכל מתוך הרוכל
שאומנתו לכך מרבה מינין יותר 
וקושר כל אחד בצרור לבדו להיות 

   מזומן לשואלו:
. לא לימד הרבה כשאר קב ונקי

חבריו אלא מה שאומר בבית 
המדרש נקי הוא שהלכה כמותו 

   לעולם:
   . שנה הרבה:טוחן הרבה

   . מפרש ליה:מוציא קימעא
   . מתלמודו:תנא משכח קימעא

ינו מוציא אלא ומה שמוציא א
. מה ששכח מתלמודו לא סובין

שכח אלא דברים שלא נראו 
   שהלכה כמותן:

   . למדו תורתי:שנו מדותי
שמדותי תרומות מתרומות מדותיו 

. בחרתים ותרמתים מתוך של ר''ע
עקרי משניותיו של ר''ע והיינו 

 ברירה אחר ברירה:
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        בבבב- - - - סז, אסז, אסז, אסז, א .26
  ּגּוָפא: 

ַנִים" מּו",  ,"ִאְמרּו ַלּסֹוֵפר ְוִיְכּתֹוב :ָאַמר ִלׁשְ   ְוִלְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ְוַיְחתְּ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
ה זֹ  ָעׂשֶ ר, ְולֹא ּתֵ ׁשֵ ָרֵאלּכָ ִיׂשְ    .את ּבְ

  
אָאַמר ֵליּה  אלְ  ב ַנְחָמןַר  :, ְוָאְמִרי ָלּה ַרב ַנְחָמןלְ  עּוּלָ   : עּוּלָ

ר"ּדְ ֵמַאַחר  ׁשֵ ה זֹ  -" ּכָ ָעׂשֶ אי לֹא ּתֵ ָרֵאל? ַאּמַ ִיׂשְ   את ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ּכֹור ֵעִדים.  ׂשְ א ּתִ ּמָ יַנן ׁשֶ   ָחְייׁשִ

  
יַנן?    !ּוִמי ָחְייׁשִ

   :ְוָהַתְנָיא
ח   :ֵעִדים ַהֲחתּוִמין" ֵדה ִמּקָ    ,ַעל ׂשְ

ה,  ָ ט ִאׁשּ   ְוַעל ּגֵ
  ! "ֲחָכִמים ְלָדָבר ֶזהלֹא ָחׁשּו 

  
ה ָלא ָעְבִדי,    ַמֲעׂשֶ

ּבּוָרא ָקָאְמִרי    .ּדִ
  
  

ַנִים ם ֲחתוֹ  ,"ִאְמרּו ַלּסֹוֵפר ְוִיְכּתֹוב :ָאַמר ִלׁשְ    .מּו"ְוַאּתֶ
  

א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ
ר ׁשֵ ה ,ּכָ ָעׂשֶ   .ְולֹא ּתֵ

  
ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ   ָאַמר:  ַרּבָ

ר ׁשֵ ה ,ּכָ    .ְוֵתָעׂשֶ
  

  ָאַמר:  ןַרב ַנְחָמ 
ר ׁשֵ ה ,ּכָ ָעׂשֶ    .ְולֹא ּתֵ

  
ת ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

ר ׁשֵ    .הְוֵתָעׂשֶ  ,ּכָ
  

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
ר ׁשֵ ה ,ּכָ ָעׂשֶ    .ְולֹא ּתֵ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

ר ׁשֵ ה ,ּכָ     .ְוֵתָעׂשֶ
  

יך ְלהּו.     סז,ב ַאּפֵ א ּדְ   ְוִאיּכָ
   

  
  

    רש"י

. לכך שמא תשכור עדים
שיאמרו בשם בעלה לסופר 

   ם לחתום:לכתוב ולעדי
. לא חששו חכמים לדבר זה

מאחר שמכירין חתימתן לא 
   חשו לומר שקר חתמו:

. שיחתמו שקר מעשה לא עבדי
   או יעידו שקר:
. אומר לאחרים דיבורא עבדי

לעשות והאחרים סבורים 
   שהבעל ציוה:
. דליכא למיחש ואתם חתומו

שמא תשכור כיון דאין חותמין 
אלא אם כן שמעו מפי הבעל 

   עצמו:
      . גזירה הא אטו הא:תעשהולא 

. לרבה ורב ואיכא דאפיך להו
 :יוסף
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        סז, בסז, בסז, בסז, ב .27
ָרה" ט :ָאַמר ַלֲעׂשָ ְתבּו ּגֵ י"ּוְתנ[ "ּכִ תִּ ט ְלִאׁשְ    :ּו ּגֵ

   ,ּכֹוֵתב –ֶאָחד 
ַנִים    ]."חֹוְתִמין –ּוׁשְ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָרה: "   ָאַמר ַלֲעׂשָ

י"  תִּ ט ּוְתנּו ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ ם.  - "ּכִ   ֶאָחד ּכֹוֵתב ַעל ְיֵדי כּוּלָ
תֹובּו"  ֶכם ּכְ ם.  - "ּכּוּלְ ַמֲעַמד ּכּוּלָ   ֶאָחד ּכֹוֵתב ּבְ

ט ְל  י" "הֹוִליכּו ּגֵ תִּ ם.  - ִאׁשְ   ֶאָחד מֹוִליך ַעל ְיֵדי כּוּלָ

ֶכם הֹוִליכוּ  ם -" "ּכּוּלְ ַמֲעַמד ּכּוּלָ   . "ֶאָחד מֹוִליְך ּבְ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
   ?ַמהוּ  – ָמָנה אֹוָתן

  
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

ֶכם" "כּוּלְ    .ָמָנה ֵאינֹו ּכְ
  

י יֹוָחָנן ּום  ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ִמׁשּ   ָאַמר:  ֹוָמהִמן רּדְ ַרּבִ
ֶכם".  "כּוּלְ   ָמָנה ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ִליֵגיְולֹא    : ּפְ
הוּ ּדְ  - ָהא     .ָמָנה ּכּוּלְ

ָצַתְייהּו.  -ְוָהא    ָמָנה ִמּקְ
  

יָסא, ָאְמֵר    י ָלּה ְלַהאי ּגִ
יָסא. ְוָאְמֵר    י ָלּה ְלַהאי ּגִ

  
א  ַרב ְיהּוָדהַאְתֵקין  ִגיּטָ ֶכם"ּבְ תֹובוּ "ּכּוּלְ כֹון ,: "ּכְ כֹון, ֲחתֹומוּ  ,אֹו ּכּוּלְ ל ַחד ְוַחד ִמיּנְ    ,אֹו ּכָ

כֹון כֹון, אֹוִבילוּ  ,אֹו ּכּוּלְ ֵרי ִמיּנְ ל ּתְ כֹון ,אֹו ּכָ כֹון ,אֹו ּכּוּלְ ל ַחד ְוַחד ִמיּנְ   ".אֹו ּכָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָגֵאיז ֵליּה ְלִדיּבּוֵריּה  כֹון :ְוָאַמר ,ִזיְמִנין ּדְ כֹון" ְוָלא ָאַמר "ּכּוּלְ ל ַחד ִמיּנְ   ", ְוָאֵתי ְלִאיְפסּוֵלי! "ּכָ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

כֹון, אֹוִבילּו  ֵרי ִמיּנְ ל ּתְ כֹון, ֲחתֹומּו ּכָ ל ַחד ִמיּנְ תֹובּו ּכָ כֹון""ּכְ ל ַחד ִמיּנְ   .  ּכָ
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    רש"י

   . בשביל כולן:ע''י כולן
. כולן ילכו מוליך במעמד כולן

   עמו:
אם לא אמר כולכם . מנה מהו

אבל מנאן א' ב' ג' ד' ואמר כתבו 
גט לאשתי מהו מדמננהו 
לכולהו הנך מנויין איכוון או 
דלמא כיון דלא אמר להו כולכם 

   המנויין כתבו לא בעינן כולם:
. מנה אמרי לה להאי גיסא

כולהו אכולהו קפיד מנה 
מקצתייהו לא קפיד אלא 
אמנויין השנים מהני מנויין 

השאר שלא נמנו חתמו למעוטי 
אתא ולא לכל הני מנויין איכוין 
שיחתמו כולם כיון דלא מנה 
לכולהו הוברר שטורח הדבר 
עליו וחדל לו מדעתו הראשונה 
ואפי' המנויין אינם צריכין 

   לחתום אלא מקצתן:
. מנה ואמרי לה להאי גיסא

מקצתן גלי דעתיה דאהני קפיד 
וצריכין כולן המנויין לחתום 

לא אמר כולכם מנה כולן כיון ד
לא הקפיד אלא לומר בפני מנין 

   זה ולא שיחתמו כולם:
אתקין רב יהודה בגיטא 

. בגט שאדם אומר דכולכם
במעמד רבים ויש לחוש שמא 
יאמר לכולכם איכוין ולא 
יחתמו כולם ונמצא גט בטל 
התקין שיהו כותבין בו כך אמר 
לנו פלוני כתבו או כולכון או כל 

תב חד מנכון כולכון אחד כו
במעמד כולם או כל חד מנכון 

   :אפי' אין חביריו עמו
   . הוליכו:אובילו

. שמא לא יהא ואתי לאיפסולי
אחד מהן במעמד כתיבתו או לא 

   יחתמו כולן:
. ולא חתומו כל תרין מנכון

 לימא (אינש) כולכם:


