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1
ואי� חילוק בי� ערכאות לבי� הדיוטות בעני� גט אשה שטע� פסולו הוא . ובעדי מסירה ישראל 

 שאי� לפסול �ולכ� א� כשרי� ערכאות באופ� שה� שמות מובהקי, משו� דלאו בני כריתות נינהו
ה דבי� כה אי� אנחנו סומכי� על העדי חתימ, כ יש להכשיר ג� בהדיוטות"א, משו� מזוי� מתוכו

הכי נמי קאמר במה דברי� "בתירוצה ' וזה שאמרה הגמ. הגוי� אלא על עדי מסירה הישראלי�
פירושו " אמורי� בשמות מובהקי� אבל בשמות שאי� מובהקי� נעשה כמי שנעשו בהדיוט ופסולי�

 אבל א� זה נעשה כמו שנעשה �ש שג� בגט אשה כשר הוא דוקא בשמות מובהקי"שמה שאמר ר
כי בזה אי� סבה לפסול , ולא קאי על גט אשה שנעשה בהדיוט. טרות שפסולבהדיוטות בשאר ש

 היכא שנעשו �בעדי מסירה ושמות מובהקי' שכ� יכל לפסול אפי' א הבינה הגמ"אכ� בהו. [ל"וכנ
א לגזור בגיטי "שהוא משו� דהיה הו, )ה לפלוג"בד(' והטע� כתבו התוס, בהדיוט ג� בגט אשה

 ].נשי� אטו שאר שטרות
2

� שלא יבואו " של עכו� שמיירי בעדי מסירה ישראל ובשמות מובהקי,)ה לא"בד(' תבו התוסוכ 
. דודאי יש לחוש שה� חותמי� לשקר, אבל בלא זה אי� להכשיר מה שנעשו בהדיוט, לאיחלופי

 �ל שאי� לגזור שמא יבוא לאיחלופי בנעשה בלא עדי מסירה או בלא שמות מובהקי"ע ס"ור
 .וחכמי� חוששי� ופוסלי�

3
דדוקא בשאר שטרות שבערכאות לא , מ בגט אשה לא גזרו"מ, וא� שגזרו חכמי� בשאר שטרות 

ולכ� , צרי� עדי מסירה יש לחוש שמא יבואו לטעות ולחשוב שג� בהדיוט לא צרי� עדי מסירה
לכ� ש� , ראלאבל בגיטי נשי� שג� בערכאות צרי� דוקא עדי מסירה יש. פסלו בכל מקרה בהדיוט

  .אי� לטעות ולא גזרו
4

 דהיינו גיטי נשי� ושחרורי עבדי� שאמרת שה� כשרי� �ג בא להחמיר ואומר דא� אלו "רשב 
ה� כשרי� דוקא במקו� שאי� ישראל ,  ועדי מסירה�� בשמות מובהקי"בחתמו בה� עכו

 שאי� שאז הכל יודעי�, � מרשי� את ישראל לחתו� בשטרות"דהיינו שאי� העכו, חותמי�
, אבל במקו� שישראל חותמי� לא, ישראל חותמי� ולא יבואו לסמו� בלא עדי מסירה ישראלי�

 ועדי מסירה דיש לחשוש שיבואו לסמו� על �בשמות מובהקי' דאז פסול בכל עני� בגיטי נשי� אפי
ג לאיחלופי "ל דחושש רשב"ר,  כי יאמרו שישראל חתמו�החתימות בשמות שאינ� מובהקי

ל דא� ששמא בשמא מיחל� מקו� במקו� לא "אכ� ס. � אטו שאינ� מובהקי�קיבשמות מובה
מיחל� ולכ� לא גזרו על מקו� שאי� מניחי� את ישראל לחתו� אטו מקו� שמניחי� את ישראל 

  .לחתו�
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  :גיטי� ד� יא

  ?מה הדי�, עדי� החתומי� על הגט ושמותיה� כשמות עובדי כוכבי�

  

  �בשמות שאינ� מובהקי ס כלוקוס ולו�בשמות מובהקי  
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פסול  
2

  

כשר  כשר  בגיטי� הביא� ממדינת הי�
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  ,  קוד� שבא ליד�ונתחרט, "ת� גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי"האומר 
  ?ח כבר זכה את השטר בעבור�או שהשלי, הא� יכול לחזור בו

  

  בשטר שחרור זה לעבדי  בת� גט זה לאשתי   

 דחוב הוא לה להתגרש�יכול לחזור   מאיר ' לר
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  דזכות הוא לו להשתחרר�אינו חוזר    דחוב הוא לה להתגרש�יכול לחזור   לחכמי�

  

  ?התופס לבעל חוב מה הדי�

  

  במקו� שחב לאחרי�  במקו� שאינו חב לאחרי�  

מהני  מהני  לרב הונא
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הנילא מ  מהני   לרב ירמיה
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1
ובודאי מסרו בפני ,  ה� של גוי� ודאי לא סמכו עליה� להיות עדי מסירה�דכיו� דשמות מובהקי 

 .אלעזר דעדי מסירה כרתי' רעדי מסירה כשרי� וכ
2

� רגילי� " דאי� עכו�דא� שיש לנו לצדד ולומר שמסתמא עדי� החתומי� על הגט ה� ישראלי�  
אלעזר אמרינ� שמסתמא ' ואליבא דר, מ בעדי החתימה האלו"יה כשר ג� לרהוי, לחתו� על הגט

, חוש שמא טעו בה�יש ל, �"מ אנו פוסלי� דכיו� דשמות� כשמות עכו"מ, היו עדי מסירה כשרי�
 .ורק בשמות מובהקי� מכשירי�

3
לכ� אי� , � וג� רוב החותמי� על הגט ה� יהודי�"ל שמות� כשמות עכו"דרוב ישראל שבחו 

 .י גוי�"לחוש שמא נעשה ע
4

 .דאי� חבי� לאד� אלא בפניו, וכיו� שכ� אי� השליח זוכה לה� 
5

 .לתת אותו לעבד א� שהאדו� חזר בוודייק לה ממשנתנו שיכול לרבנ� השליח לתפוס את הגט  
6

כ כבר "וא, וכל האומר ת� כאמור זכה דמי" ת�"דמשנתנו הרי אמר , ודחה את הדיוק מהמשנה 
, ולכ� לא יכול לחזור בו, זכה העבד בגט אליבא דרבנ� שזכות הוא לעבד לצאת מיד רבו לחירות

 .ח"ולא משו� די� תופס לבע


