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   למסקנא א"גיטין דף ע  

  
  ה

  א"ע א"דף ע 

 לכל כפקחין הן הרי וזה זה .אלם זהו ,מדבר ואינו שומע .חרש זהו ,שומע ואינו מדבר .א

  .שדינו כשוטה' חרש'זהו , שאינו מדבר ואינו שומעמי  .דבריהם

 בגירושי כח שאין, עולמית יוציא לא ,נתחרשו, גמוריןשקידש אשה בקידושין  פיקח. ב

 גט ותנו כתבו הקלף על לכתוב יודע אםו. שהן מן התורה חכמה קידושי להפקיע חרשות

אינו שא "וי .ונותנין וכותבין, הוא גמור פיקחש א"י ,להם ומסר ,ופלוני פלוני אתם לאשתי

לא היתה לו הרי ש, הכל מודים שכתב ידו לא תועיל ,חרש מעיקרוואם היה  .יכול לגרש

נפלה כגון אם , ולפיכך אינו יכול לגרש אם היא מקודשת לו מן התורה, דעת צלולה מעולם

  .יו שהיה פיקחלפניו מאח

על "כי התורה אמרה  ,פסולה מתוך הכתבועדות  .שאינו יכול להגיד, אילם פסול לעדות. ג

הקילו חכמים שיכול להעיד מפי  ולעדות אשה .כתבם מפי ולא מפיהם ,"פי שנים עדים

    .הכתב

 למשאות אותו בודקין כך, לענין גיטין בהרכנת ראשוכשם שבודקין את מי שנשתתק . ד

  . להשוותו עם שאר בניו בנו הבכור כשרוצה תולירוש, אשה ותולעד, שלו ולמתנות

 מוציאה כך ברמיזה שכונסה כשםו, תיקנו לו חכמים קידושין מדרבנן ,מעיקרו חרש .ה

, )'ועמד ואמר'אינו בש ואין יכול לחלוץ( כונסה, יקחמאחיו פיבמה אם נפלה לו ו .ברמיזה

יכול לכונסה , מאחיו חרשאם נפלה לו ו .מן התורה שזקוקה לו ,ואינו מוציאה לעולם

  .אלא מדרבנןשאינה זקוקה לו , יזהולהוציאה ברמ
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 .חרשת ואחת פיקחת אחת או, חרשות או פיקחות אחיות שתי נשואין ,חרשין אחין שני .א

 ,חרש ואחד פיקח אחד או חרשין או פיקחין אחין לשני נשואות ,חרשות אחיות שתי וכן

והיא אחות אשתו , כי כל הזיקה אינה אלא מדרבנן. היבום ומן החליצה מן פטורות

 יוציאו ,להוציאן רצו ואם .יכנסו ,נכריות היו .דרבנן פוטרת זיקה דרבנןוערוה מ, מדרבנן

  .)בגט דרבנן ויוצאות ,מדרבנןשהזיקה (

, נשתטית .בלא דעתהיכול לגרש פיקחת שהרי גם  ,יכול לגרשה ,ונתחרשה קידש אשה. ב

 מנהג בה ינהגו שלאכדי אבל חכמים אמרו שאינה מתגרשת , יכול לגרשהמן התורה 

  .הפקר

  

LkLkLkLkLkLkLkLkLkLkLkLkL 

  

או כתבו , כתבו גט לאשתי דין האומר לשנים או לשלשה :ומד יקרל

 דיןוכן . ולעדים אחרים וחתמו ,כתבואמרו לאחר ו, גט לאשתי ותנו

  מועיל או לא אם , ולפלוני ופלוני ויחתמו ,לסופר ויכתוב 'אמרו אומרה'

  .משם קחנו .ב"ו ע"דף סשל נתבאר יפה בסיכום  ,רבי יוסילומאיר רבי ל
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