גיטין דף פ"ז למסקנא

דף פ"ז ע"א

א  .שנים ששלחו שני גיטין שוין ונתערבו  ,נותן שניהם לזו ושניהם לזו  .ואם אבד אחד
מהן  ,השני בטל  .ו י ש אומרים ש לרבי אלעזר צריך נתינה לשמה ומבוררת  ,ו לא יחול ו
הגירושין גם אם נותן את שניהם  ,כי העדים אין יודעים באיזה גט מגרשה  .וי " א שגם
לרבי אלעזר כשר  ,ש רק ה ' כתיבה ' צריך שת הא לשמה ולא ה נתינה .
ב  .חמשה שכתבו גט בשטר אחד  ,והעדים חתומים למטה  .נחלקו אמוראים בדבר :
שיטת רבי יוחנן  :אם כתב זמן אחד לכולם  ,וכתב כל גט בפני עצמו  ,פלוני מגרש פלונית
וכו ' ,ובכל גט ) שלאחר הראשון ( כתוב ' ופלוני ' ,חתימת העדים עולה על כולן  ,ויתנו את
הגט לכל א חת ואחת והן מגורשות  .אבל אם כתב בגיטין הבאים לאחר הראשון ' פלוני ',
אין החתימה עולה אלא על התחתון  ,ו העליונים פסולים  .ואם כ תב לכל גט זמן בפני
עצמו  ,אע " פ שכתוב בכולם אותו הזמן ואין כאן מוקדם  ,התחתון שהעדים ניקרין עמו ,
כשר  .והעליונים פסולים  ] .ולרבי יהודה בן בת ירה אם יש ריוח ביניהם העליונים פסולים ,
אבל אם אין ריוח ביניהם  ,אין זמן מפסיקן [.
שיטת ריש לקיש  :אם הזכיר כל אחד בפני עצמו  ,אפילו כתב זמן אחד לכולם  ,התחתון
כשר והעליונים פסולים  .ואם הזכיר את כולם ביחד  ,שכתב " אנו פלוני ופלוני גירשנו
נשותינו פלונית ופלונית "  ,ו חזר וכתב לאחר מכן פלוני גירש פלונית ופלוני גירש
פלונית  ,כולם כשרים  .ואם כתב זמן וריוח לכל אחד ואחד כשחזר וכתבם בפני עצמן ,

העליונים פסולים  .ולרבי מאיר זמן פוסל גם בלא ריוח  .ואם לא חזר וכתב כל גט בפני
עצמו  ,כולם פסולים  ,שנאמר ' לה ' ולא ' לה ולחברתה ' .
ג  .עדים ה חתומי ן על שאילת שלום ה נזכר בשטר לאחר הגט  ,אם כתוב ' שאלו בשלומו ',
פסול  ,שמא לא חתמו אלא על שאילת שלום  .ו אם כתוב ' ושאלו ' ,כשר .
ד  .הכותב כל נכסיו לשני עבדיו בשני שטרות  ,ונתנו להם בבת אחת  ,קנו שניהם את כל
הנכסים  ,וכל אחד חציו עבד וחציו בן חורין  ,ומשחררין זה את זה  .אבל אם כתב בשטר
אחד כל נכסי לשני עבדי  ,לא קנו  ,כי שטר שחרור הוקש לגט אשה  ,והתורה אמרה ' לה '
ולא לה ולחברתה .
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א  .שני גיטין הכתובים זה בצד זה  ,ו חתימת שני עדים עברים באים מתחת זה לתחת זה ,
ושני עדים יונים החותמים את שמם משמאל לימין  -יעקב בן ראובן במקום ראובן בן
יעקב  -באים מתחת זה לתחת זה :
ל שיטת זעירי  ,שני הגיטין כשרים  ,העומד ב ימין כשר בחתימות העברים  ,והעומד
משמאל כשר בחתימת היוונים  ,כי גט שכתבו עברית ועדיו יוונית כשר  .ואע " פ שחתימת
העברים מפסקת בין הגט העומד משמאל לחתימת היוונים  ,אין בכך כלו ם .
ל שיטת התנא במשנתינו אין סומכין על חתימת היונים להכשיר את הגט העומד
משמאל  ,שמא הפכו את חתימתם וחתמו כדרכם של העברים  .אלא שיש פ עמים
שחתימת העברים תשמש לשני הגיטין .
ולפיכך  :אם חתמו העברים " ראובן " תחת הגט העומד מימין  ,ו ' בן יעקב עד ' משמאל ,
שניהם כשרים  ,כי ה חותם ' בן איש פלוני עד ' ולא כתב שמו כשר  .ואם חתמו ' ראובן בן '
מימין  ,ו ' יעקב עד ' משמאל  ,אם החתימה משמאל היא של אביהם  ,שניהם כשרים  ,כי
החותם ' איש פלוני עד ' כשר  ,ואם אנו מכירין שאין זו חתימת אביהם  ,הגט העומד
משמאל פסול  ,כי אין לומר שהעד חתם בו עם שם אביו בתורת סימן  ,שאין אדם חצוף
לעשות את שם אביו כסימן על חתימתו  .ואם תחת הגט העומד משמאל חתום ' יעקב '

לבד בלא ' עד '  .הגט השמאלי פסול גם אם הוא של אביהם  ,כי החותם ' איש פלוני ' בלא
תיבת ' עד ' פסול .
ב  .אם חתימת אחד עברי ו אחד יוני באים מתחת גט ימין אל תחת השמאל  ,ו עברי ו יוני
באים מתחת גט השמאל אל תחת הימין  :לזעירי שניהם כשרים  ,העומד מימין בחתימת
העברי והיוני העליונים  ,והעומד משמאל בחתימת העברי והיוני התחתונים .
לתנא במשנתינו  ,שני הגיטין פסולים  ,כי יתכן שהיוני העליון חתם כדרך העברים  ,ושמו
עומד תחת הגט העומד משמאל  ,ואין על הגט הע ומד מימין יותר מחתימה אחת  .ואפשר
שהיוני התחתון חתם כדרך העברים  ,ושלשה חתמו על העומד מימין  ,והגט העומד
משמאל אין בו אלא חתימה אחת .
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