
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

גיטין-המביא גט

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

וכ"ת, אנן מדאורייתא קא מתנינן לה!ד.

אי הכי, אומר היה ר"מ דבר תורה מיבעי ליהִ ¿ד.

!◊ד.
אלא לעולם רבי אלעזר היא, וכי לא בעי רבי אלעזר חתימה ־ היכא דליכא עדים כלל, היכא דאיכא עדים 

בעי

מודה רבי אלעזר, במזוייף מתוכו שהוא פסול.דאמר רבי אבא:▀!◊ד.

הא מני? ר' יהודה היארב אשי:!◊ד.

פוסל, עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש.דתנן: ר' יהודה:!◊ד.

ומעיקרא מאי טעמא לא מוקמינן לה כר' יהודה?¿ד.

מהדרינן אר"מ, דסתם מתני' ר"מ, מהדרינן אר' אלעזר, דקי"ל הילכתא כוותיה בגיטין.!ד.

אף המביא מן הרקם ומן החגרתנן, רבן גמליאל:♦▀>ד.

ֹ רבי אליעזר:♦▀>ד. אפילו מכפר לודים ללוד

בעיירות הסמוכות לארץ ישראל ומובלעות בתחום א"י עסקינןואמר אביי:▀◊ד.

ֹ ואמר רבה בר בר חנה:Оד. לדידי חזי לי ההוא אתרא, והוי כמבי כובי לפומבדיתא

מכלל דת"ק סבר: הני לא צריך▀ד.

¿◊ד.
מאי לאו בהא קמיפלגי, דמר סבר: לפי שאין בקיאין לשמה, והני גמירי, ומר סבר: לפי שאין עדים מצויין 

לקיימו, והני נמי לא שכיחיִ 

לא, רבה מתרץ לטעמיה, ורבא מתרץ לטעמיה.!ד.

רבה מתרץ לטעמיה, דכולי עלמא ־ לפי שאין בקיאין לשמה, והכא בהא קמיפלגי[רבה]▀!◊ד.

הני כיון דסמוכות מיגמר גמירית"ק סבר:♦▀!◊ד.

מובלעות גמירי, סמוכות לא גמיריואתא רבן גמליאל למימר:♦▀!◊ד.

ומובלעות נמי לא, שלא תחלוק במדינת היםאתא רבי אליעזר למימר:♦▀!◊ד.

רבא מתרץ לטעמיה, דכולי עלמא ־ לפי שאין עדים מצויין לקיימו[רבא]▀!◊ד.

ותנא קמא סבר: הני כיון דסמוכות מישכח שכיחיות"ק סבר:♦▀!◊ד.

אתא רבן גמליאל למימר: מובלעות שכיחי, סמוכות לא שכיחיואתא רבן גמליאל למימר:♦▀!◊ד.

אתא רבי אליעזר למימר: מובלעות נמי לא, שלא תחלוק במדינת הים.ואתא רבי אליעזר למימר:♦▀!◊ד.

ֹ תנן, וחכמים:▀>ד. אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא המביא ממדינת הים והמוליך

מכלל דתנא קמא סבר: מוליך לא צריך▀ד.

מאי לאו בהא קמיפלגי¿ד.

לפי שאין בקיאין לשמה, והני גמירידמר סבר:[ת"ק]♦▀¿◊ד.

לפי שאין עדים מצויין לקיימו, והני נמי לא שכיחיִ ומר סבר:[חכמים]♦▀¿◊ד.

רבה מתרץ לטעמיה, ורבא מתרץ לטעמיה.!ד.

רבה מתרץ לטעמיה, דכולי עלמא ־ לפי שאין בקיאין לשמה, והכא בגזירת מוליך אטו מביא קמיפלגי[רבה]▀!◊ד:

לא גזרינן מוליך אטו מביאדתנא קמא סבר:♦▀!◊ד:

גזרינן מוליך אטו מביא.רבנן בתראי סברי:♦▀!◊ד:

[רבא]▀!◊ד:
ורבא מתרץ לטעמיה, דכולי עלמא ־ לפי שאין עדים מצויין לקיימו, ורבנן בתראי לפרושי טעמיה דתנא 

קמא הוא דאתו.

Talmud Navigator עמוד 1 גיטין ד



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

גיטין-המביא גט

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים ־ צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתםתנן:▀◊ד:

הא באותה מדינה במדינת הים ־ לא צריך¿◊ד:

לרבא ניחא, לרבה קשיאִ ¿◊ד:

!◊ד:
לא תימא: הא באותה מדינה במדינת הים ־ לא צריך, אלא אימא: ממדינה למדינה בארץ ישראל ־ לא 

צריך.

הא בהדיא קתני לה: המביא גט בארץ ישראל, אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתםִ ¿ד:

אי מההיא, הוה אמינא הני מילי דיעבד, אבל לכתחילה לא, קא משמע לן.!ד:

ואיכא דמותיב לה הכי: הא ממדינה למדינה בארץ ישראל ־ לא צריך¿◊ד:

לרבה ניחא, לרבא קשיאִ ¿◊ד:

!◊ד:
לא תימא: ממדינה למדינה בארץ ישראל ־ לא צריך, אלא אימא: הא באותה מדינה במדינת הים ־ לא 

צריך.

אבל ממדינה למדינה בארץ ישראל, מאי? צריך, ליתני המביא ממדינה למדינה סתםִ ¿ד:

לעולם ממדינה למדינה בארץ ישראל נמי לא צריך, דכיון דאיכא עולי רגלים מישכח שכיחי.!◊ד:

תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מאי איכא למימר?¿ד:

כיון דאיכא בתי דינין דקביעי, מישכח שכיחי.!◊ד:

▀◊ד:
תנן, רבן שמעון בן 

גמליאל:
אפילו מהגמוניא להגמוניא

ואמר רבי יצחק:▀ד:
עיר אחת היתה בארץ ישראל ועססיות שמה, והיו בה ב' הגמוניות שהיו מקפידין זה על זה, לפיכך 

 ֹ הוצרכו לומר מהגמוניא להגמוניא

לרבא ניחא, לרבה קשיאִ ¿◊ד:

רבה אית ליה דרבא.!◊ד:

אלא מאי בינייהו?¿ד:

ֹ !◊ד: איכא בינייהו, דאתיוה בי תרי

אי נמי, באותה מדינה במדינת הים.!◊ד:

המביא גט ממדינת הים, ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם, אם יש עליו עדים ־ יתקיים בחותמיֹותנן:▀◊ד:

והוינן בה, מאי ואינו יכול לומר?^ד:
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