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גיטי ד סז.

1

אמר לשני לשונות דלהל מה הדי?

אמר לשני אמרו לסופר
אמר לשני אמרו לסופר
ויכתוב ואת חתומו
ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו
3
1
כשר ולא תעשה כ בישראל 2כשר ולא תעשה כ בישראל
לרב חסדא ,לרב נחמ ,לרבה
כשר ותעשה
לרבה בב"ח ,לרב ששת ,לרב יוס כשר ולא תעשה כ בישראל
גיטי ד סז:
היו לפניו עשרה אנשי ומנה אות ואמר לה א' ב' ג' ד' וכו' כתבו גט לאשתי ,מה הדי?

אמר לה להאי גיסא
ואמרי לה להאי גיסא

לרב הונא :מנה אינו ככולכ 
ואחד כותב ע"י כול
5
כשמנה רק מקצת
6
כשמנה את כול

לר' יוחנ מנה הוא ככולכ 
4
אחד כותב במעמד כול
כשמנה את כול
7
כשמנה רק מקצת

 1ויש אמוראי שהופכי את שיטת רבה ורב יוס.
 2חיישינ שמא תשכור האשה עדי שיאמרו בש בעלה לסופר לכתוב ולעדי אחר לחתו,
והג שבכל עדות החתומי על שדה מקח ועל גט אשה לא חששו חכמי שיאמרו שקר חתמו
היכא שאנו מכירי חתימת ,היינו דוקא היכא שעשו אלו העדי מעשה לחתו או להעיד ,שעל
זה ה לא חשודי להעיד שקר ,אול לומר דיבור לאחרי לעשות בשקר והאחרי יהיו סבורי
שהבעל צוה ,בזה יש לחשוש ,ולכ אמר רב שא שכשר הוא לא תעשה כ בישראל.
 3דא שכא ה בעצמ חותמי  אי חשש שמא יחתמו שקר ,מ"מ גזרו חכמי מקרה זה אטו
אומר אמרו לעדי לחתו שש יש לחוש וכנ"ל.
 4כלומר שכול צריכי להיות נמצאי בשעה שהוא כותב את הגט.
 5דכיו שלא מנה את כול ש"מ שחזר בו מכוונתו הראשונה שיהיו כול ,וחדל לו מטורח זה ואי
כוונתו שיהיו כול במעמד כתיבת הגט ,ואפי' המנויי עצמ אינ צריכי להיות אלא מקצת,
דהיינו אחד כותב ושני חותמי וזהו.
 6דמזה שרק מנה ולא סיי לומר "כולכ" יש לנו לפרש כוונתו שאחד מכ יכתוב ועוד שני
יחתמו ,אבל אינו מקפיד שכול יהיו במעמד הכתיבה.
 7דכיו שמנה אות בפירוש  כל אלו שמנה צריכי לכתוב ולחתו ,והוי די ככולכ שכול
צריכי לכתוב ולחתו ,אכ אלה שהיו ש ולא מנה אות אינ צריכי.

