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מהו גט 'כלל' שכולם מגורשים ומה הוא 'טופס' שרק האחרון מגורש?
א.

ר' יוחנן – תאריך אחד לכל הזוגות זה כלל ,תאריך אחד לכולן זה טופס.

ב.

ריש לריש – גם בתאריך אחד נחשב טופס ,וכלל זה כשכתב 'אנו פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית' .ולהלן קושיות שהקשו עליהן:
א.

על ר' יוחנן  -נחשוש שהעדים חתמו רק על האחרון וכפי ששנינו :עדים חתומין על שאילת שלום בגט  -פסול ,כיון שחוששים שמא
חתמו רק על השאילת שלום .ותירצו ש'שאלו' פסול אבל 'ושאלו' כשר ,וכן כאן כתוב וו החיבור בין כולם.

ב.

על רבי יוחנן – מדוע הטופס לא נפסל משום שנכתב ביום ונחתם בלילה .ותירצו :מדובר שכתוב בכולן אותו יום.

ג.

על ריש לקיש – כשכותב 'אנו פלוני ופלוני וכו' נמצאו שתי נשים מתגרשות בגט אחד ,והתורה אמרה :וכתב לה  -ולא לה ולחברתה.
ותירצו :מדובר שחוזר וכותב אח"כ פלוני גירש פלונית וכו'.
מצינו ברייתא כר' יוחנן  -חמשה שכתבו בתוך הגט איש פלוני מגרש פלונית ופלוני וכו' ,וזמן אחד לכולן והעדים מלמטה  -כולן כשרים
ותנתן כתובה לכל אחת .זמן לכל אחד והעדים מלמטה ,התחתון – כשר .ולריב"ב אם יש ריוח ביניהן  -פסול ,ואם לאו – כשר אפילו
לעליונים לפי שאין זמן מפסיקן.
ומצינו ברייתא כריש לקיש  -חמשה שכתבו כלל בתוך הגט ,אנו פלוני ופלוני גירשנו וכו' ,פלוני גירש פלונית ופלוני וכו' וזמן אחד לכולן
והעדים מלמטה  -כולן כשרין ,וכתובה לכולן .זמן לכל אחד ,וריוח לכל אחד ,והעדים מלמטה ,האחרון כשר.
ולר' מאיר אף אם אין ריוח ביניהם פסול כיון שהזמן מפסיקן.
ומה שאמר ריש לקיש שזמן אחד נחשב טופס זה דווקא כשלא עירבן מתחילה ,אבל אם עירבן מתחילה רק אם חלק להם זמן כשר.

משנה – אלו דינים שנינו בענין שני גיטין שכתבן ברוחב הדף זה לצד זה?
א.

כשחתומים שני עדים עברים ששמותיהם תחת הגט הימני ושמות אביהם תחת הגט השמאלי ותחתיהם חתומים בלשון יווני שני ישראלים,
הימני כשר .אך אם חתמו הקודש בלשון יווני השמאלי כשר  ,כיון שחתימה יוונית של יוסף בן שמעון מתפרשת בנו של יוסף בו שמעון.

ב.

כשחתומים אחד עברי ואחריו אחד יוני שחותם משמאל לימין ,ותחתיהם אחד עברי שחתם משמאל לימין ואחריו יווני שחתם כדרכו ,שניהם
פסולים.

אלו קושיות הקשו בגמרא על האופן הראשון שבמשנה?
א.

מדוע לא יתכשר הימני בראובן והשמאלי בבן יעקב עד כדשנינו :בן איש פלוני עד – כשר  .מדובר שכתב תחת הראשון ראובן בן ,ותחת השני
יעקב עד.

ב.

מדוע לא יתכשר באופן זה הרי שנינו' :איש פלוני עד – כשר ' ותירצו .א .מדובר שלא כתב .עד .ב אף אם כתב עד מדובר שמכירים את
החתימה ויודעים שהיא לא של יעקב אלא של ראובן .ואין לומר שחתם בשם אביו כיון שאדם לא עוזב שמו וחותם בשם אביו.

ג.

מדוע לא נכשיר 'יעקב' כיון שאולי זה סימן החתימ ה שלו כפי שמצינו על כמה מהאמוראים שהיו חותמים 'צורה' ,ותירצו :לא חצוף אדם
לעשות את שם אביו סימן.

ד.

ויתכשר הגט הימני בשני עדים עברים ,והשמאלי בשני עדים יונים ,כפי ששנינו :גט שכתבו עברית ועדיו יונית ,יונית ועדיו עברית – כשר .ואין
לומר שכיון שמופלג בשני שיטין פסול ,שהרי פסק חזקיה :מלאהו בקרובים – כשר .ואכן זעירי פסק שניהן כשרין.
ותירצו שהתנא שלנו חשש שמא העדים חתמו שלא כדרכם ונמצא שכולם חתמו על עד אחד.

אלו עוד אופני מקום חתימת העדים שנינו?
א.

שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני ,והעדים מלמטה  -כשר.

ב.

חתמו עדים בראש הדף ,מן הצד ,או מאחריו בגט פשוט  -פסול.

ג.

הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה והעדים באמצע  -שניהם פסולין.

ד.

סופו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע ,את שהעדים נקרין עמו – כשר.

ה.

ראשו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע ,את שהעדים נקרין בסופו  -כשר.

ו.

גט שכתבו עברית ועדיו יוונית ,יוונית ועדיו עברית ,עד אחד עברי ועד אחד יווני ,כתב סופר ועד  -כשר.

ז.

איש פלוני עד – כשר ,בן איש פלוני עד – כשר ,איש פלוני בן איש פלוני ולא כתב עד – כשר ,וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין .המשך –

ח.

כתב חניכתו וחניכתה  -כשר.
ועל האופן הראשון הקשו בגמרא מדוע שלא נחשוש שהיו אלו שני גיטין על ניר אחד גדול והשמאלי היה יותר גבוה ונחתך ראשו .ותירצו
בשני אופנים:
א.

בשם רב – יש ריוח בגליון למטה תחת חציו הראשון וריוח בגליון למעלה מעל חציו השני ,וכן המילים 'הרי את' כתובות בחציו הראשון
ומותרת כתוב בחציו השני.

ב.

לרב אשי – מדובר שניכר מתיחת הקלף מסביב לגט.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

