כל הגט פרק שלישי גיטין

מסורת הש״ם
א( נ ״ מ יח ,.נ( ] ע י ׳ מ ו ס ׳
לקמן

ג(

כמ.

ל״ה

מצאי[,

י(

כ,.

כ ״ מ ימ,.

שס

ה ( ]לשון שאילה ה ו א עי׳
מיס׳ נ ״ נ ק ע נ  :ל ״ ה מינן[,
ו( שס ,ז( ב ״ מ י ח :

]כל

סופו[,
על
העני!
ס ( ] נ ת ו נ ו ת סח,[:

גליון הש״ם
וא״ל

גמ׳

לרכה.

ר׳׳ח

ינמומ לף סא ע ״ נ :

שם

ואשכח.

עי׳

פ ״ נ לאנומ

מ׳׳ט

דק

נפק
מד״ט

ל ״ ה צאו:

מוסף רש״י
דייתיקי.
מרע

צואמ

ולשון

שכינ

ליימיקי

תיקו ,זאמ מ י ק ו ס ,
מרע

שטנ

לא

ללנד
ככמוכין

וכמסורין ל מ י 1ב־ח יג.(.
ושוברין.
<שם>.

שטר

פרעון
דאישתכח

בי

דינא דרב הונא .מקיים
כהנפק

המכיאו

והשליח

א ו מ ר מ מ נ ו נ פ ל <שס כ.(.
לשני

חוששין

שוירי.

א ע ״ פ שכשדרי ה י ל ו ע לנו
אי! נ ה שני י ו ס ף כ! ש מ ע ו ן ,
ש מ א יש שוירי א ח ר ת שיש
ש ס י ו ס ף נ! ש מ ע ו ן

ישם

אחר

נפל

<שם כ .0כ ל מ ע ש ה

ב״ד

נכמנ
הרי

ומשליח
זה

יחזיר.

לטון

ל ל א ה ו ח ו ק ו שני י ו ס ף כן
שמעון

נעיר אמת,

לעיר

א ח ר ת שאינה י ל ו ע ה לנו לא
חיישינן )שם>.

עין מ ש פ ט
נר מ צ ו ה

כז.

מתני׳ ואם לאו פסול .שמא מאחר נפל ואין זה שלו :מצאו הא אמר תנו נותנים )כוי( ואפילו לזמן מרובה .תימה מנא ליה
למילק הא אמר תנו נותנין ללמא אפילו אמר תנו אין נומנין
בחפיסה .כלי רש סימן ככלי שהוא שלו :אם מפירי פשר .מילחא
באנפי נפשיה ואו או קמני או שמטרו ואפי׳ מצאו ככל מקום כשר :משום רחיישינן דאין זה הגט שנכתכ לו אלא נפל מאחר ששמו כשמו
גמ׳ דייהיקי .צוואת שכ״מ .לא תהא למיקס ולהיות :מהנות .מתנת והכי פירושו נמלך עלייהו ועדיין לא נתנו הא אי לא הוה חיישינן
לנמלך היו מתזיריס לה את הגט
בטא :לא יחזיר .לא לבעל ולא
,
אפי׳ אינו שלה כיון דאינה צריכה
לאשה וכן שחרור וכן כולם .ומלתלי
א>אהמביא גט ואבד הימנו מצאו
אלא לראיה ואור״י לטיק מלקפני
טעמא כשאני אומר שמעינן מינה לאלתר כשר ואם לאו פסול ״מצאו בחפיסה
ונמלך ולא קתני שאני אומר כמוכין
לאם אמר הבעל חנו לה שאני
כתבתיו לה נותנין ולא חיישינן לשמא או בדלוסקמא אם מכירו כשר :גמ׳ ורמינהו
היו ולא נתנן משמע דנמלך וחזר כו
ב
אינו זה :במקום שהשיירות מצויות .״ מצא גיטי נשים ושחרורי עבדים דייתיקי
ואינו רוצה לגרשה עול אכל אס היה
פסול שמא מעוברים ושביס אחדם מתנות ושוברין הרי זה לא יחזיר שאני אומר
רוצה היה מגרשה כגט זה ולא
נפל :ואפילו במקום שהשיירות מצויות כתובין היו ונמלך עליהן שלא ליתנן הא
חיישינן שמא מאחר נפל וכהליא
גרסינן בפ״ק לב״מ )לף יח (.בכל
פוי .לאו רבה קאמר לה אלא הש״ס אמר תנו נותנין ואפי׳ לזמן מרובה אמר רבה
ה ס פ ד ם טעמא לנמלך כו׳ וא״ח ומנא
הוא למסלר ואמר להא לאוקי רבה לא קשיא ג כאן במקום שהשיירות מצויות
ליה אפילו לזמן מרובה ללמא לאלחר
במקום שהשיירות מצויות והוא כאן במקום שאין השיירות מצויות ואפילו
לוקא כלפדך ר׳ זירא לקמן ור׳ זירא
שהוחזקו שני אנשים בשם זה באותה במקום שהשיירות מצויות והוא שהוחזקו
נמי אמאי פשוט לו מברייחא ליחזיר
העיר אבל אם לא הוחזקו מספיקא
לא אמדנן טלמא איתנהו ולא ילעינן שני יוסף בן שמעון בעיר אחת דאי לא
לאשה אפי׳ לזמן מרובה טפי ממחני׳
או טלמא יש עיר אחרת ששמה כזו ויש תימא הכי קשיא דרבה אדרבה ״דההוא
ואומר ר״י ללייק מלאיצטריך ונמלך
בה אלם אחר ששמו ושם אשמו כזה גיטא דאישתכח בי דינא דרב הונא והוה
לאשמועינן לאם אמר תנו נופנין
שתובעו :דאי לא תימא מכי .ללא כתיב ביה בשוירי מתא רעל רכים נהרא
ולא חיישינן לגט אחר היינו אפילו
לזמן מרובה ראי לאלפר פשיטא
פסיל רבה אלא במצויות והוחזקו ואמר רב הונא היחוששין לשני שוירי
דאין חוששין לגט אחר ור׳ זירא סבר
קשיא לרבה אלרגה :בי דינא דרב  8ו א מ ר ליה רב חסדא לרבה פוק ועיין בה
להא לקחני ונמלך אורחא דמילחא
הונא .שהובא שם לקיימו בב״ל וכתוב
דלאורתא בעי לה מינך רב הונא  8נפק
נקט ללפי שנמלך לא נחנו ולא ללקלק
בו הנפק ונפל מזה והוא תובעו דק ואשכח דתנן ״יכל מעשה ב״ד הרי
הא אמר חנו נוחנין אבל מברייתא
ולא הוחזקו שני יוסף בן שמעון
באוחה העיר :חיישינן לשני שוירי .זה יחזיר והא בי דינא דרב הונא דכמקום
לייק שפיר ליחזיר אפי׳ לזמן מרובה
ושמא לא זה הוא שנפל מזה :דהנן .שהשיירו׳ מצויות דמי וקא פשיט יחזיר אלמא
לאי לאלחר פשיטא ועול אור״י
בב״מ )כ :(.פל מעשה ב״ד .המוצא אי הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת אין
ללייק אפי׳ לזמן מרובה למשמע ליה
שטר מקרים בכ״ל דליכא למיחש ואי לא לא עבד רבה עובדא בההוא גיטא
לומיא לשטרי חליצה ומיאונין )שס לף
כ (.למייד לזמן מרובה לעל כרחך
לכתובין היו ונמלן עליהם שלא דאישתכח בי כיתגא בפומבדיתא כשמעתיה
המס לא איצטדך לאשמועינן ליחזיר
ליתנם ללא עביל לקיומיה שטרא איכא דאמרי בדוכתא היכא דתרו כיתנא
אלא כשאינו ילוע אם חלצה או מיאנה
אלא מלוה לאחר שנמסר לילו לחייש ואף על גב דהוחזקו דלא שכיחן שיירתא
לבילוע שחלצה או מיאנה פשיטא
שמא ימותו עלים :הרי זה יחזיר .ואיכא דאמרי בדוכתא דמזבני כיתנא והוא
ליחזיר אפי׳ אינו שלה טון לאין
ולא חיישינן לשמא אינו זה :בי
דינא דרב הונא .היו צריטן לו שלא הוחזקו ושכיחן שיירות רבי זירא רמי
צריכה אלא לראיה וטון לבאינו ילוע
ללין ולהוראה ובאים שם וקסשיט מתני׳ אברייתא ומשני תנן המביא גט
מייט ע״י מה שנמצא לאלחר צא
רבה טחזיר ש״מ משום ללא הוחזקו ואבד הימנו אם מצאו לאלתר כשר ואם
ירעינן כלל שהוא שלה טון לאינו
שני יוסף הוא ללשני שדרי לא לאו פסול ״ורמינהו ימצא גט אשה בשוק
ידוע שנכמב לה שטר חליצה מעולם
ור׳ זירא לא מוקי לה לומיא לסיפא
חיישינן :פשמעסיה .לאמר תרתי בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה אין הבעל
ומבטימא טיק שפיר לאפי׳ לזמן
כעינן והכא לא הוה אלא חלא מודה לא יחזיר לא לזה ולא לזה הא
מרובה לבזמן שהבעל מולה למשמע
והחזירו למוכע :איפא דאמרי .האי
בזמן
למולה שממנה נפל וכבר גירשה בו
בי טתנא היכא דמרו טחנא בביח
מי המשרה ששוטן שם פשתן ואין שיירות מצרות שם והחזירו ואי לאלתר לוקא א״כ ראינו גט בילה לבלא ראינו גט בילה אין
ואע״פ שהוחזקו שנים באומה העיר באומו השם :ואיכא דאמרי נפקותא במה שנמצא לאלתר כלפירשנו וטון שראינו טלה פשיטא
היכא דמזבגי פיתנא .בשוק ששיירומ מצויומ והחזירו לפי שלא דיחזיר אפילו אינו שלה ואפי׳ אין הבעל מולה אלא וראי בשלא
הוחזקו :מודה .שאומר לימנו לה :לא לזה ולא לזה .לבעל ראינו הגט בידה וא״כ אפי׳ לזמן מרובה :הא אמר תנו נותנין.
לא יחזיר שמא ככר נסנו לה וממנה נפל וכשיבא לידו יחזר וא״ת ואמאי לא פריך אהך מתני׳ ליתוש שמא כתב ליתן בניסן בו׳
אחר ע ט מסירה רעילו שגירשה וכשתתבע כתובתה יאמר כלפריך אברייתא דלקמן בפ״ק דב״מ )לף ימ (.ואור״י להא אמר
פרעתין שהוצאת הגט בבית דין וחנן* הוציאה גט ואין עמו תנו נומנין משמע שכא עכשיו לגרשה בגט זה לפיכך ליכא למיחש
כתובה גובה כתובתה וחייבוני לפרוע ונתנו לי את הגט כלי מילי בלפירשתי לעיל לבכל גיטין שאין נותנין כיוס הכתיכה קלא
שלא תחזור ותגבה ולאשה לא יחזיר שמא תינשא כו :אית להו ומסקי לקוחות אלעתייהו שפיר לומר לאשה אייתי ראייה
אימת מטא גיטא לילן אבל בברייתא לקתני בזמן שהבעל מולה
איכא

מתני

פירוש שממנה נפל סכורים לקוחות שכ״ל מאמינים לו שמשנבמב כא לידה וטעו טפי ולא יאמרו אייתי ראיה וא״ת והיט רמי ר׳ זירא
מכדיתא אפי׳ לזמן מרוכה לסי׳ קמא הא לאלחר נמי איצטדך לאשמועינן טחזיר למ״ל ליש לכעל פ י מ ת על שעת נתינה ללא חיישינן
לשמא כתב בניסן כו׳ ר״ל לבנמצא לאלתר לא שייך לאקשויי ה ט לללמא כיום שנכתכ איירי אכל אי אייד לזמן מרוכה אע״ג רכשמעכור
שיירא ומשרה קרוי זמן מרובה מ״מ זמן מרובה משמע ככל ענין לא שנא כאומו יום לא שנא אמר כמה ימים ו ט פטך לקמן אר׳
ירמיה מאי למימרא הוה מצי לשנויי ללא מיישינן לשמא כמב בניסן כו׳ אלא לעטפא משני אפילו למאן לאמר אין לבעל פירומ משעמ
חמימה :כאן במקום שאין השיירות מצויות .וא״מ ואמאי לא משני איפבא אילי ואילי במקום שהשיירומ מצרומ באן שהומזקו וכאן
שלא הוחזקו והוה ניחא להוה מוקמינן ההיא למצא גיטי נשים בשיירומ מצויומ לומיא למעשה ב״ל לאייט בשהשיירומ מצרומ ולא
הוחזקו כלמוכח בסמוך ר״ל לההיא עובלא לבסמוך הוה כטשא ואשמועינן כלא הוחזקו יחזיר אפי׳ שיירומ מצרומ והכא אשמעינן לאם
הוחזקו נמי יחזיר אם אין השיירומ מצרומ וא״מ היכא להומזקו אע״ג לאין השיירומ מצרומ היט מהלט׳ מנא ילעינן לשל זה הוא ר״ל
בגון לילעי׳ למזה יוסף בן שמעון נפל ולא חיישינן שמא זהו של יוסף בן שמעון אחר לאין לחוש שגם אחר אכל כאן טון לאין השיירוח
מצרומ ושמעמין אמיא כר״א ללר״מ טון להוחזקו אין יכול לגרש כו אפילו הוא שלו טון לאין מוטח ממוכו כלפירשמי לעיל)לף כל :ל״ה נעלי(:
כבי דיגא דרב הונא .פירש כקונטרס שהוכא שס לקיימו ככ״ל והשמא פשיט שפיר מכל מעשה כ״ל ללא חיישינן שמא של אחר הוא
אע״ג לשיירומ מצויוח טון ללא הוחזקו אי נמי כשאינו מקדים ושנפל מיל השליח ללא חיישינן לנמלך לאין הכעל יכול לבטל
שלא בפני השליח כלאמר בהשולח )לקמן לג (.ואי במקרים איירי אפי׳ לא ידעי׳ ממי נפל יחזיר לאשה כלאמדנן ללוה לא מקיים שטדה אבל
בפ״ק לב״מ )לף כ .ל״ה לאשממז( פירש בקונטרס שמיל השליח נפל ופירש שם נמי גבי הא לפשיט ממעשה ב״ל למקרים היה וקשה
דאם יש לחוש לנמלך כשנפל מיל השליח מה מועיל מה שהיה מקויים ללא ניחוש לנמלך הא ממה נפשך לא הגיע ליל האשה ועול
לאין רגילומ שהבעל יקיים אפ הגט כלפירש כאן בקונטרס וכלאמר בספ״ק לבבא מציעא )לף כ (:דלוה לא מקיים שטדה:
חיישינץ לשני שויד .הא ללא נקט חיישינן לשני יוסף בן שמעון בעיר אממ שמא ילוע היה להם לבאומה שרד לא היה ט
אם אמד :כל מעשה ב׳׳ד הרי זה יחזיר .וא״מ מהך משנה מקשי לר׳ זירא לאמר בסמוך לחל לישנא להיכא
רשיירוח מצויוח חיישינן אע״ג ללא הומזקו וכן לרכ הונא להכא ולאביי לחייש למרי יצחק בפרק האשה שהלכה )יבמות ל ף קמו(:
ואומר ר״י למוקמינן לה לאישחכח חוץ לכ״ל שאין השיירות מצרות שם והכי אימא כהטא כפ״ק לכ״מ )לף ייז (:ורט זירא מי קמני
כל מעשה ב״ד שנמצאו בב״ד כל מעשה כ״ד יחזיר קמני ולעולם דאשתכח אכראי :אין הבעל מודה לא יחזיר לא לוה ולא לוה.
ואינה נאמנת לומר גירשתני לטון לאיכא גט למסייע לה מעיזה ומעיזה:
בזמן
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ככר

נמחל

שעבודו

טעמא

דנמחל

שעבודו

אבל

לא

לשיקרא
עיין

חיישינן

כפרק האשה ש נ ת א ל מ נ ה :

מתני׳ המביא גט ואבד
ממנו

מצאו לאלתר

אם

כשר ואם לאו פ ס ו ל מצאו
בחפיסה

בדלוסקמא

או

כשר .פי׳ השליח שהיה
מביא
אם

הגט
מצאו

ממנו

נאבד

ב א  pלאלחר

כשר ולא חיישינן שמא
נפל

מאחר

זה

ואין

שלו דכיון ש ל א ל ת ר מ צ א ו
ליכא ל מ י ח ש ולקמן מפר׳
כיצד הוי ]לאלתר[ :שלא
פסול

לאלתר

מאחר

למימר

הוא

אחר
מילתא

דאיכא
גפל

זה

שהיו

וגט

ואיקרי
שמותיהן

ש ד ם והשליח א ץ ל ו בו
טביעות עין .ואם מצאו
בחפישה
שהן

בדלוסקמא

או

ומכיק

כליו

בטביעות עין אע״פ שאינו
מכיר ה ג ט כשר שמי היה
משים הגט ה ז ה בין כליו
ובודאי שלו הוא .או א ם
מכירו כשר ואו או קתני
שאע׳׳פ ש מ צ א ו ב א  pאם
שיש

מכירו

טביעות

לו

עין כשר אי נמי יש ל ו מ ר
האי פשיטא שאם מכיר
ה ג ט ב ט ב י ע ו ת עין שכשר
הוא ומאי אתא לאשמעי׳
אם

אלא

גרסי׳

מכירן

ו א ח פ י ש ה ו ד ל ו ס ק מ א קאי
אם

וה׳׳ק
שלו

שהוא

מכירן

אז כ ש ר ואם ל א ו
דשמא

פסול

אחר

של

הן ואע״פ שיש ל ו בהן
סימנין אסימנין לא סמכינן
אלא

עץ.

בטביעות

ורמיגהו מ צ א גיטי נשים
ושחרורי עבדים דייתיקי
מתנה ושוכרים הרי זה לא
יחזיר שאני אומר כתובים
היו

ונמלך

שלא

עליהן

ליתנן הא אמר תנו נותנים
ואפי׳

מרובה .פי׳

לזמן

דייתיקי היא מ ת נ ת ש״מ
ו מ ת נ ה היא מתנת בריא
אלא

ואין

חושש

שמא

נמלך עליהן שלא

התנא

ליתנן הא אמר תנו וכו־
ו ל א אמריי שמא אינו זה
ו מ א ח ר גפל ומתני׳ א מ א י
אמר רבה

חיישיגן:

לא

ק• כאן ב מ ק ו ם שהשיירות
מצויות

כאן

שאין

במקום
מצויות

השיירות

פי׳ מתני׳ מיידי ב מ ק ו ם
שהשיירות מצויות ומש׳׳ה
איכא ל מ י ח ש שמא מ א ח ר
נ פ ל ומתני׳ ד ה ת ם מיירי
במקום

השיירות

שאין

מצויות ו מ ש ו ם הכי ליכא
ל מ י ח ש ש מ א מ א ת ר נפל.
ב מ ק ו ם שהשיירות

ואפי׳
מצויוח

שהוחזקו

והוא

שני יוסף בן שמעון בעיר
א ח ת התם חיישינן שמא
מאחר

נפל ולשם ההוא

יוסף בן שמעון איכחיב
וגם

ש מ ו ח נשוחיהן נמי
שהן

בחזקת

שוין

אבל

מ ס ת מ א לא חיישינן ד ל מ א
שמותיהן

איקרי

שהוא

ואע׳׳פ
שהשיירות

שוץ
במקום

מצויות כ ש ר

)והרב אומר אע׳׳פ שלא
שמות

בחזקת

נשותיהן

שוין הואיל והוחזקו שני
יוסף

בן

שמעק

פסול(.

