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גיטי ד לו.

מה גדר חתימת הגט?

לר' אלעזר
לר' מאיר

הא חותמי עליו מה"ת
לא ,רק מדרבנ
מדאורייתא

מה תיקו העול יש בחתימת הגט
א לא יהיו עדי מסירה יתקיי בחותמיו
1
שיהיו מפרשי שמותיה בגט

אליבא דמא התקי הלל פרוזבול? ]תוד"ה מי[.
לאביי  בשמיטת כספי דרבנ לרבא  הפקר ב"ד הוי הפקר
2
תיק לשיטתו
תיק לשיטתו
לרבי דשמיטה בזמ הזה דרבנ
3
לרש"י :תיק לשיטתו
לא תיק
לרבנ דשמיטה מה"ת
4
לתוס' :לא תיק
גיטי ד לו:

הא ב"ד יכול לבטל דברי בית די חברו שהיה קוד לו? ]תוד"ה אלא[.

לתי' א' בתוס'
לתי' ב' בתוס'

א הוא גדול בחכמה ובמני
יכול לבטל
יכול לבטל

א אינו גדול בחכמה ובמני
אינו יכול אלא א לא פשט ולא יכולי לעמוד
6
אינו יכול לבטל אלא באחד מב' טעמי הנ"ל

5

 1בראשונה לא היו מפרשי שמותיה בשטר החתימה ,אלא היו כותבי "אני פלוני חתמתי עד" ,והיה
קשה לקיי את הגט כי לא היו יודעי מי החות  ,עד שהיו מוצאי שטר אחר שיש בו כתיבה דומה,
ולכ תקנו תקנה גדולה שיהיו מפרשי שמות בחתימת  .אכ אנשי שפקיעי שמייהו כמו רבנ ,ה לא
היו צריכי לחתו בשמ  ,כי הכל היו יודעי לפי הסימ שלה שה  .ותחילת פירסו שמ היה ע"י
שחתמו בשטרי שאלות ותשובות בהלכה ובשטרי שלומות.
 2אבל על הצד דשמיטה מה"ת לא יכל לתק ולעקור די תורה שאמרה ד"שביעית משטמת" .ומה שיכלו
חכמי להפקיע את החובות ולומר דשביעית משטמת למ"ד זה דס"ל דמה"ת אינה משמטת ,ביאר אביי
שהוא ב"שב ואל תעשה" שאז יש כח לחכמי לעקור דבר מה"ת ,וג כא הוא שב ואל תעשה ,דהרי
אומרי לו לחכמי שישב וימנע מלהחזיר את החוב.
 3רש"י מפרש שאליבא דרבא דהפקר ב"ד הפקר ,הרי זה מועיל ג על הצד ששביעית היא מדאורייתא,
ומפרש רש"י שרבא אינו מדבר רק על השאלה כיצד תקנו חכמי שביעית בזמ הזה א שמה"ת אינה
משמטת ,אלא ג על השאלה הקודמת כיצד התקי הלל פרוזבול הרי מה"ת משטמת.
 4מפרשי תוס' ,דא שאפשר לעקור די תורה ע"י הפקר ב"ד הפקר ,מ"מ עיקר השאלה היתה מדוע
תיק הלל דבר כזה נגד די תורה ,ועל זה רבא לא עונה.
 5בתי' הראשו ס"ל לתוס' שדוקא היכא שיש ב' תנאי שג לא פשט ברוב ציבור וג אי יכולי לעמוד
בתקנה אז אמרינ שאפשר לבטל אפי' דברי ב"ד הגדול ממנו ,וכמו שעשו גבי שמ שר' יהודה הנשיא ובית
דינו נמנו עליו ובטלו איסורו .אבל גבי פרוזבול שאי את שני הטעמי יחד ,אי אפשר לבטל אא"כ הב"ד
שרוצה לבטל גדול מהלל ,וזה לא היה.
 6ולא צרי שני הטעמי שג פשט וג לא יכולי לעמוד ,אלא אפי' באחד מב' טעמי יכולי לבטל.
ודוקא גבי י"ח דבר אפי' ב"ד יותר גדול לא יכול לבטל ,משו שעמדו לה בפשות .

