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בשיעור הקוד� ראינו את מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר בשאלה הא� עדי 

ביררנו את הדעות השונות בעניי הצור� בעדי . חתימה כרתי או עדי מסירה כרתי

  .וראינו הסברי� שוני� ליסוד המחלוקת, מסירה ובעדי חתימה בשטרות

,  חשובה נוספתנפקא מינהשלמחלוקת תנאי� זו יש ,  נית ללמודמכמה סוגיות

מובילות , הדעות השונות בשאלה מיה� העדי� העיקריי� בגט. המיוחדת להלכות גיטי

בתורה נאמר שהבעל צרי� . כל אחד מהתנאי� לדרוש את פסוקי התורה בצורה שונה

רבי אלעזר פסוק זה לפי ). א, ד"דברי� כ" (תוכתב לה ספר כרית9: "לכתוב את הגט

מוציא את הפסוק , לעומת זאת, רבי מאיר. ביחס לכתיבת תוכ הגט, מתפרש כפשוטו

  .ולא לכתיבתו, ומפרש שהכוונה לחתימת העדי� על הגט, מפשוטו

. למחלוקת הזו בפירוש הפסוק יש מספר השלכות לדיני� הנלמדי� מפסוק זה

, לפי רבי אלעזר".  לשמה–ב לה וכת"על פי הדרשה , הגט צרי� להיכתב לשמה, כידוע

עוד לפני שהעדי� חותמי� , הדרישה שהגט ייכתב לשמה מתייחסת לכתיבת תוכ הגט

והעיקר הוא , סובר שאי הכרח לכתוב את הגט לשמה, לעומתו, רבי מאיר. עליו

  :כ� מבואר בגמרא בפרק הראשו. שהעדי� יחתמו לשמה

"ÔÓÁ� ·¯ ¯Ó‡ ‡‰Â :¯È‡Ó È·¯ ‰È‰ ¯ÓÂ‡ ,ÈÙ‡ ‰Ï Â�˙�Â ÂÓ˙ÁÂ ‰Ù˘‡· Â‡ˆÓ ÂÏ–¯˘Î "   
  )‚ ÔÈËÈ‚:-„.(.  

וייתכ , הגט הזה בוודאי לא נכתב לשמה של אשתו, כאשר הבעל מוצא גט באשפה

כיוו שלדעתו , א� על פי כ רבי מאיר מכשיר אותו. שהוא כלל לא נכתב לש� גירושי

  .מהודי בכ� שהבעל יחתי� עליו עדי� לש, אי צור� שהגט ייכתב לשמה
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 , 1כפי שלמדנו בשיעורי� הקודמי�". מחוסר קציצה"השלכה נוספת היא לעניי די

ואסור , שצרי� להיות רצ� בי הכתיבה לנתינה" ונת... וכתב"הגמרא דורשת מהפסוק 

, א� הגט נכתב על גבי דבר מחובר, לכ. לקטוע את הרצ� הזה על ידי קציצת הגט

שג� די זה תלוי , מבואר:) כא(בגמרא . ל הוא פסו–ואחר כ� נתלש לפני הנתינה 

א� הגט נכתב במחובר ואחר כ� , לפי רבי אלעזר. במחלוקת רבי אלעזר ורבי מאיר

רבי מאיר סובר שבמקרה . ג� א� הקציצה הייתה לפני החתימה,  הוא פסול–נקצ� 

הגט יהיה פסול משו� . כיוו שאי כל חשיבות לשלב הכתיבה של הגט, כזה הגט כשר

  .ר קציצה רק א� הוא נקצ� לאחר שחתמו עליו העדי�מחוס

ודיני , שג� לפי רבי מאיר תהיה משמעות לכתיבת הגט, מסברה נית היה לומר

אמנ� לדעת רבי מאיר עדי . ולא רק בשלב החתימה, הגט יחולו ג� בשלב הכתיבה

, א� על כל פני�. וללא חתימה אי כל תוק� לגט הכתוב, החתימה ה� עיקר הגט

הכתיבה ג� היא . � אינ� יכולי� לחתו� על הגט מבלי שהוא ייכתב קוד� לכהעדי

 כגו לשמה –ולכ הדיני� השוני� הנלמדי� מהפסוק , שלב הכרחי ביצירת הגט

  . חלי� ג� עליה–ומחוסר קציצה 

כיוו שמבואר בגמרא שרבי , למעשה ברור שהגמרא דוחה הבנה זו בדעת רבי מאיר

. ייתכ שקיימת דעה אחרת הסוברת כ�, אול�. יכתב לשמהמאיר איננו דורש שהגט י

  :כ� נית להסביר את דעתו של רבי יהודה במשנה העוסקת בדי מחוסר קציצה

"Ú˜¯˜Ï ¯·ÂÁÓ· ÔÈ·˙ÂÎ ÔÈ‡ .¯·ÂÁÓ· Â·˙Î , ‰Ï Â�˙�Â ÂÓ˙ÁÂ Â˘Ï˙–¯˘Î  . ‰„Â‰È È·¯
˘ÂÏ˙· Â˙ÓÈ˙ÁÂ Â˙·È˙Î ‡‰˙˘ „Ú ÏÒÂÙ"    

                                                                   )‡Î ÔÈËÈ‚ ‰�˘Ó.(:  

 הכתיבה –מתייחס לשני השלבי� " וכתב"שלפי רבי יהודה הפסוק , מבואר.) ד(בגמרא 

וחתימת העדי� , ייתכ שרבי יהודה סובר כרבי מאיר שעדי חתימה כרתי. והחתימה

ולכ , ביצירת הגטלשיטתו ג� הכתיבה היא שלב חיוני , ע� זאת. היא עיקר הגט

  .2מתייחס לשני השלבי� האלה ג� יחד" וכתב"הפסוק 

שרבי יהודה מייצג דעה שלישית במחלוקת התנאי� בעניי , לחלופי נית להבי

לדעת רבי יהודה יש חשיבות לשתי כיתות . מעמד� של עדי המסירה ועדי החתימה

ה נחוצי� כדי עדי החתימ. וכל אחת מה באה למלא תפקיד שונה, העדי� האלה

  

 .171' לעיל עמ  1
 .� במפורשיהודה הכותב כ' ה ר"ד. א כא"עיי רשב  2
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וה� , עדי המסירה ממלאי� את תפקיד העדי� לקיו� הדבר. להעניק תוק� לשטר

מתייחס " וכתב"דעה זו מובילה אותו לפרש שהפסוק . נחוצי� ליצירת חלות הגירושי

יש חשיבות ג� לכתיבת התוכ שאליו מתייחסי� עדי : ג� לכתיבה וג� לחתימה

  .ה מעמד של שטר המעניקה לכתב ז–וג� לחתימה , המסירה

        חתימה לשמה לרבי אלעזרחתימה לשמה לרבי אלעזרחתימה לשמה לרבי אלעזרחתימה לשמה לרבי אלעזר

לכתחילה יש , אול�. מעיקר הדי הגט כשר ג� ללא עדי חתימה כלל, לדעת רבי אלעזר

רבי אלעזר סובר שהפסוק , כפי שראינו. מפני תיקו העול�, להחתי� עדי� על הגט

ולכ ג� הדרישה שהגט ייכתב לשמה נאמרה , מתייחס מעיקרו לכתיבת הגט" וכתב לה"

 הא� לפי רבי אלעזר החתימות צריכות –כאשר יש ג� עדי חתימה . ביחס לכתיבת הגט

  ?או שג� במצב כזה מסתפק רבי אלעזר בכ� שהגט ייכתב לשמה, להיות לשמה

. שג� לפי רבי אלעזר העדי� צריכי� לחתו� לשמה, מהגמרא בפרק הראשו עולה

גט חתימות וה לא נכתבו א� כאשר יש ב, אמנ� מעיקר הדי כלל אי צור� בחתימות

  : הגט נחשב מזוי� מתוכו–לשמה 

" ‰ÓÈ˙Á ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ÈÚ· ‡Ï ÈÎÂ–ÏÏÎ ÌÈ„Ú ‡ÎÈÏ„ ‡ÎÈ‰  , ÌÈ„Ú ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰–ÈÚ·  ,
‡·‡ È·¯ ¯Ó‡„ :ÏÂÒÙ ‡Â‰˘ ÂÎÂ˙Ó ÛÈÈÂÊÓ· ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ‰„ÂÓ"    

                                                                              )„ ÔÈËÈ‚.(.  

 ביחס למקרה שבו חתמו על הגט :) י(מופיע בגמרא בפרק הראשו " מזוי� מתוכו"די

מהגמרא ש� עולה שלא מדובר בדי , כפי שנראה בהמש� השיעור. עדי� פסולי�

הסבר זה אכ מתקבל על הדעת ביחס למקרה . אלא בגזרה דרבנ, עקרוני מדאורייתא

מי� פסלו את הגט כדי שאנשי� לא יחשבו בטעות חכ: שחתמו על הגט עדי� פסולי�

במקרה שהחתימה , לעומת זאת. ויבואו לסמו� עליה� שלא כדי, שהעדי� כשרי�

כ� . קשה יותר להבי מהו הבסיס לגזרה דרבנ הפוסלת את הגט, הייתה שלא לשמה

  :אמנ� מקשי� התוספות על אתר

"¯Ï ‰ÓÈ˙"È :ÓÂ˙Á˘ ÂÎÂ˙Ó ÛÈÈÂÊÓÏ ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ÔÈ�Ú ‰ÓÌÈÏÂÒÙ Â‡ ÔÈ·Â¯˜ Â· ÌÈ , Ì˙‰„
Â‰ÈÈÂÏÈÚ ÍÓÒÓÏ È˙‡ ‡ÓÏ„ ÌÂ˘Ó ÏÈÒÙÈÓ ÔÈ„· ... ‡Ï‡ ÌÈ¯˘Î ÌÈ„Ú‰˘ ‡Î‰ Ï·‡

 ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ÂÓ˙Á˘–Ô‰ÈÏÚ ÍÂÓÒ� Ì‡ ÍÎ· ˘È ‰Ï˜˙ ‰Ó ?"    

                                                          )„ Ì˘ ˙ÂÙÒÂ˙"‰„ÂÓ ‰.(  

הגט פסול , שבו העדי� חתמו שלא לשמה, והתוספות מתרצי� שג� במקרה שלנ

 , ראשוני� אחרי� דחו תירו� זה.  שמא יכתוב את הגט שלא לשמה–משו� גזרה דרבנ
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א על אתר מדוע ג� לפי רבי אלעזר "כ� מסביר הרשב. וניסו להציע הסבר עקרוני יותר

  :החתימות צריכות להיות לשמה

"ÂÎÂ˙Ó ÛÈÈÂÊÓ ‰ÈÏ È¯˜ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó„ ,È„È„Ï„ ÌÂ˘ÓÈÚ· ‰Ó˘Ï ‰·È˙Î ‰ , Ï˘ Ô˙ÓÈ˙ÁÂ
‡È‰ Ë‚‰ ˙·È˙Î ÏÏÎÓ ÌÈ„Ú , ÂÈÓ˙ÂÁ· ÌÈÈ˜˙Ó ‰Ê Ë‚Â ‰¯ÈÒÓ È„ÈÚ Ô‡Î ÔÈ‡˘ ÌÈÓÚÙ„

¯ÊÚÏ‡ È·¯Ï Û‡ ¯˘ÎÂ"  

  )·˘¯"„ Ì˘ ‡"˙ÈÚ· È‡Â ‰.(  

הסובר שלפי רבי אלעזר יש , א נאמר אפילו לשיטת רבנו אפרי�"ההסבר של הרשב

עדי חתימה בלבד , אמנ�.  בעדי חתימהואי אפשר להסתפק, צור� בעדי מסירה דווקא

לאחר שהאישה התגרשה כבר בפני עדי , א� בדיעבד. לא מועילי� להכשיר את הגירושי

כאשר האישה מוציאה .  עדי החתימה מועילי� להוכיח שהיא אכ התגרשה–מסירה 

ג� מבלי שיבואו עדי ,  אפשר לסמו� על גט זה ולהתיר לאישה להינשא–גט חתו� 

וחלי� עליה כל , חתימות העדי� הופכות למרכיב מרכזי בגט, יוו שכ�כ. המסירה

  .הדיני� החלי� על כתיבת הגט

אמנ� לעדי . � על אתר תמהו על הסבר זה"� שי"והמהר) ח, א"קל(א "הגר

וה� מאפשרי� לאישה להוכיח שהיא , החתימה יש תפקיד חשוב לאחר הגירושי

פשט הפסוק . ולא לדיני גירושי, ושטרותא� תפקיד זה שיי� לדיני ראיות . התגרשה

 השלב היחיד הנחו� כדי –והוא עדיי מתייחס לכתיבה בלבד , לא השתנה" וכתב לה"

הדרישה שהגט ייכתב לשמה נאמרה ג� היא א� ורק , כיוו שכ�. שהאישה תתגרש

  .ואי לה כל שייכות לחתימות העדי�, ביחס לכתיבה

פ הכריתות : י שני הפני� של הגטא כנראה סבר שאי אפשר לנתק ב"הרשב

 ה –א� יש לחתימות תפקיד במישור הראיה . ופ הראיה לאחר מעשה, בשעת מעשה

וכיו דעידי חתימה : " ש�א באומרו"זו כוונת הרשב. הופכות לחלק בלתי נפרד מהגט

כל הדיני� שנאמרו ביחס לפ , לפיכ�".  בודאי מכלל כתיבת הגט ה–משוו לה גט כשר 

  .חלי� ג� ביחס לחתימות, כגו לשמה ומחוסר קציצה, תות של הגטהכרי

שאי , ד סבר"הגרי. יק'ד סולובייצ"טענה זו מסתברת במיוחד לפי דעתו של הגרי

האפשרות היחידה של האישה להוכיח . אפשרות לכתוב לאישה שטר ראיה על גירושיה

שר חתומי� עליו כא, שהיא התגרשה היא על ידי אותו הגט שבאמצעותו היא התגרשה

 גירושי האישה –טענה זו מחזקת את הקשר בי שני התפקידי� של הגט . עדי חתימה

חל באופ " לשמה"שדי , א"הקשר הזה מהווה בסיס לשיטת הרשב. והוכחת הגירושי

  . הכתיבה והחתימה–שווה על כל חלקי הגט 
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ודה שלפיה ג� רבי אלעזר מ, �"א לשיטת הרי"בהמש� דבריו מתייחס הרשב

� "שלפי הרי, א טוע"הרשב. שאפשר להסתפק בדיעבד בעדי חתימה ללא עדי מסירה

  :קל יותר להסביר מדוע החתימה צריכה להיות לשמה

"Ê ÈÒÙÏ‡ ·¯‰ È¯·„ÏÂ"Ï ,È˙¯Î ÈÓ� ‰ÓÈ˙Á È„Ú ¯ÊÚÏ‡ È·¯Ï˘ ·˙Î˘ , Â�È‡„ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡
ÏÏÎ ‰˘˜ , È˙¯Î ÌÈÓÚÙ˘ ÔÂÈÎ„–ÈÚ· ‰Ó˘Ï  ,' ‰Ó˘Ï ·È˙Î ÈÎ„–‡ '˙ÎÂ· 'È‡˜ , ÔÈ·Â

ÌÈ„Ú‰ ˙·È˙Î‡ ÔÈ· ÂÓˆÚ· Ë‚‰ ˙·È˙Î‡"    

                                                                         )·˘¯"Ì˘ ‡.(  

  החתימות צריכות תמיד –כיוו שבמקרי� מסוימי� עדי החתימה ה� עיקר הגירושי

חתימה למעשה אינ� ועדי ה, ג� במקרה שבו יש עדי מסירה, זאת. להיות לשמה

  :נית להסביר טענה זו בשני מישורי�. נחוצי�

ייתכ ". וכתב"א מדגיש בדבריו את הלימוד מהפסוק " הרשב– במישור הפרשני ....אאאא

כיוו שיש מקרי� שבה� החתימות ה : א נוגעת לפירוש הפסוק"שטענתו של הרשב

 מילא עלינו לומר מ. מתפרש ג� ביחס לחתימות שבגט" וכתב" הפסוק –עיקר הגירושי

ולא רק ביחס , נאמר ג� ביחס לחתימה, "וכתב לה"הנלמד מהפסוק , שדי לשמה

ללא קשר , והיא קיימת בכל מקרה, הדרישה הזו נלמדת באופ ישיר מהפסוק. לכתיבה

  .3לשאלה הא� הגירושי כרגע מתבצעי� בפני עדי מסירה או לא

מלמדת שיש , די חתימה בלבד העובדה שאפשר לגרש אישה בע– במישור המהותי ....בבבב

ללא , העובדה הזו עומדת בעינה. לעדי החתימה תפקיד מרכזי בגירושי ובעיצוב השטר

אמנ� הגירושי . קשר לשאלה הא� הגירושי כרגע מתבצעי� בפני עדי מסירה או לא

 ה נחשבות לחלק –א� כאשר יש חתימות בגט , היו יכולי� לחול ללא עדי חתימה

4 ג� ה צריכות להיות לשמהולכ, מרכזי בגט.  

ומקבל את שיטת , א את כל ההסברי� האלה"בסופו של דבר דוחה הרשב

עדיי נותרה שאלה . שהצור� בחתימה לשמה לרבי אלעזר הוא מדרבנ בלבד, התוספות

� שרבי אלעזר מכשיר את הגט בעדי חתימה "במסגרת שיטת הרי, אחת שיש לברר

ו חלקי� של הגט צריכי� להיות לשמה במקרה שבו איל: לפי שיטתו יש לשאול. בלבד

  

 ש� מעלה את האפשרות "הרמב). �"בדפי הרי. מו(בהקשר אחר ,  במלחמות"רעיו דומה מציע הרמב  3

  . כיוו שבחלק מהמקרי� היא מתבצעת בפני עדי מסירה, שמסירת הגט צריכה להיות תמיד לשמה

שויה להתפרש לפי ע"  בודאי מכלל כתיבת הגט ה–וכיו דעידי חתימה משוו לה גט כשר "א "לשו הרשב  4

 .כל אחת מהאפשרויות שהעלינו
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בעניי זה יש מספר שיטות ? ללא עדי מסירה, הגירושי היו בעדי חתימה בלבד

  :בראשוני�

והחתימה אינה , א סובר שלפי רבי אלעזר תמיד הכתיבה צריכה להיות לשמה" הרשב....אאאא

מתייחס " וכתב לה"רבי אלעזר מפרש שהפסוק ). מעיקר הדי(צריכה להיות לשמה 

קביעה זו נכונה בי במקרה . ולכ רק היא צריכה להיות לשמה, לכתיבה בלבד

  .שהגירושי היו בעדי מסירה בלבד ובי א� היו בעדי חתימה בלבד

, סובר שכאשר הגירושי נעשי� בעדי חתימה בלבד) ה אי רבי אלעזר"ד: ג( " הרמב....בבבב

זאת . ג� לרבי אלעזר, ר הדיהחתימות צריכות להיות לשמה מעיק, ללא עדי מסירה

שבו החתימות צריכות להיות לשמה רק , בשונה ממקרה שבו היו ג� עדי מסירה

 הכתיבה תמיד צריכה להיות "לדעת הרמב, על כל פני�. מדי מזוי� מתוכו, מדרבנ

  .ג� כאשר אי עדי מסירה, לשמה לרבי אלעזר

שלפיה קיי� הבדל עקרוני בי , מביא דעה) ה אי רבי אלעזר"ד: ג(א " המיוחס לריטב....גגגג

 הכתיבה –כאשר הגירושי נעשי� בפני עדי מסירה . שני המסלולי� בשיטת רבי אלעזר

. ואילו החתימה צריכה להיות לשמה רק מדרבנ, צריכה להיות לשמה מעיקר הדי

 החתימה בלבד צריכה להיות –כאשר הגירושי נעשי� בעדי חתימה ללא עדי מסירה 

לפי שיטה זו אי ספק שגדרי די לשמה נקבעי� . ולא הכתיבה, דילשמה מעיקר ה

ולא רק על פי פירוש ,  איזה חלק בגט הוא עיקר הגירושי–בהתא� לשאלה המהותית 

  .הפסוק

        די לשמה מדרבנדי לשמה מדרבנדי לשמה מדרבנדי לשמה מדרבנ

בשלב ? באילו חלקי� מהגט חל די לשמה מדאורייתא: עד כה עסקנו בעיקר בשאלה

ה במסגרת שיטת רבי ,  קיי� די לשמה מדרבנהשני יש לברר באילו חלקי� של הגט

  .מאיר וה במסגרת שיטת רבי אלעזר

ולא הכתיבה , לפי רבי מאיר מדאורייתא רק החתימה צריכה להיות לשמה, כאמור

שלפיה ג� רבי מאיר ידרוש , הגמרא בפרק הראשו מעלה הווה אמינא. של תוכ הגט

  :מדרבנ, שהכתיבה תהיה לשמה

"·¯ ÈÚ· ‡Ï ÈÎÂ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‰Ó˘Ï ‰·È˙Î ¯È‡Ó È ,ÈÚ· Ô�·¯„Ó"    

                                                                               )‚ ÔÈËÈ‚.(:  

מדאורייתא ". וכתב"חכמי� הרחיבו מדרבנ את פירוש הפסוק , לפי ההווה אמינא הזו

ו מדרבנ הוא כולל בתוכו ג� ואיל, לפי רבי מאיר הפסוק הזה מתייחס א� ורק לחתימה
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הגמרא דוחה את ההווה אמינא הזו . ולכ ג� היא צריכה להיות לשמה, את הכתיבה

רב נחמ קובע שרבי מאיר מכשיר אפילו גט . לאור דבריו של רב נחמ שציטטנו לעיל

מכא מוכח שרבי מאיר כלל איננו דורש . שנמצא באשפה וחתמו עליו עדי� לשמה

מתייחס לחתימה " וכתב"וג� מדרבנ אנו מפרשי� שהפסוק , מהשהכתיבה תהיה לש

  .בלבד

 –שאלת היחס בי רובד הדאורייתא לרובד הדרבנ מתעוררת ביחס לדי נוס� 

מדאורייתא לפי רבי מאיר רק החתימות , כפי שראינו. פסול מחובר ומחוסר קציצה

 ממהל� הגמרא ,אול�. ואילו הכתיבה יכולה להיות במחובר, צריכות להיות בתלוש

לכתחילה . עולה שלדעת רבי מאיר די מחובר קיי� מדרבנ ג� בכתיבת הגט: בד� כא

יש להבי מהו . אפילו א� יתלשו את הגט לפני החתימות, אי לכתוב את הגט במחובר

ומדוע בדי לשמה לא גזרו חכמי� על הכתיבה , ההבדל בי די מחובר לדי לשמה

  .5אפילו מדרבנ

, : ביחס להווה אמינא של הגמרא בד� ג מתעוררת)בכיוו הפו�( שאלה דומה

טועני� שלפי ההווה ) ה וכי"ד(התוספות ש� . שהכתיבה צריכה להיות לשמה מדרבנ

זאת בשונה מדי .  פסול מדרבנ א� בדיעבד–גט שנכתב שלא לשמה , אמינא הזו

מהו הבסיס . עבדואיננו פוסל את הגט בדי, שהוא די לכתחילה בלבד, מחובר בכתיבה

  ? לשמה ומחובר–להבדלי� בי שני הדיני� האלה 

בשיעור . ייתכ שההבדלי� האלה נובעי� משוני מהותי באופיי� של שני הדיני�

שאפשר להבי את הפסול של גט מחובר בשני , בעניי מחובר ומחוסר קציצה ראינו

� ראשוני� רבי� ישנ. 6או כפסול בתהלי� הגירושי, כפסול בחפצא של הגט: אופני�

 נתינת הגט לאישה איננה אפשרית כאשר הגט –הסוברי� שמחובר הוא פסול בתהלי� 

קציצת הגט קוטעת את הרצ� בי הכתיבה לנתינה ופוגעת בתהלי� , כמו כ. מחובר

  .הגירושי

א� קיימת דרישה , אמנ�. ג� ביחס לדי לשמה קיימי� שני הכיווני� האלה

 זהו –:) י שסוברי� חלק מהאמוראי� בגמרא בד� פוכפ(שנתינת הגט תהיה לשמה 

 ייתכ –א� כאשר אנו עוסקי� בדי לשמה בכתיבת הגט . בוודאי די בתהלי� הגירושי

הכתיבה לשמה מעצבת את הגט ומעניקה לו מעמד . בהחלט שזהו די בחפצא של הגט

  

ה וחתמו מתרצי� שחכמי� גזרו על הכתיבה במחובר כיוו שיש חשש שג� החתימה תהיה "ד. תוספות ד  5

 .א� לא קיי� חשש דומה ביחס לכתיבה שלא לשמה, במחובר
  .174' לעיל עמ  6
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� אלא עצ,  הפג� איננו רק בתהלי�–כאשר הגט נכתב שלא לשמה . שונה בחפצא

  .7החפ� של הגט פסול לגירושי

לגמרא היה ברור שפסולי . לאור זאת נית להציע הסבר להבדלי� שראינו לעיל

חכמי� אינ� , כיוו שכ�. חפצא ה� חמורי� יותר מאשר פגמי� בתהלי� הגירושי

שה� דיני� בתהלי� , יכולי� לפסול את הגט בדיעבד משו� מחובר ומחוסר קציצה

, לעומת זאת. רבנ שהגט ייכתב בתלוש היא די לכתחילה בלבדהדרישה מד. הגירושי

א� אכ קיימת מדרבנ דרישה כזו ג� , לכ. גט שנכתב שלא לשמה הוא פסול בחפצא

משו� כ� הגמרא מתלבטת בי .  יש לפסול את הגט אפילו בדיעבד–ביחס לכתיבה 

ואיננה , לההא� הגט פסול בדיעבד או כשר א� לכתחי: שתי האפשרויות הקיצוניות

  .מעלה את אפשרות הביניי� שמדובר בדי לכתחילה שאיננו פוסל בדיעבד

שלפיה חכמי� , ג� במסגרת שיטת רבי אלעזר מציעה הגמרא הווה אמינא דומה

בסופו של דבר הגמרא דוחה את ההווה אמינא . :)ג (גזרו על החתימה שתהיה לשמה

כפי ,  משו� מזוי� מתוכוומגיעה למסקנה שגט שנחת� שלא לשמה פסול רק, הזו

בהווה אמינא . מסתבר שקיי� הבדל עקרוני בי שני השלבי� האלה בסוגיה. שראינו

מדאורייתא פסוק ". וכתב"שחכמי� הרחיבו מדרבנ את פירוש הפסוק , סברה הגמרא

לפי מסקנת . ואילו מדרבנ הוא מתייחס ג� לחתימה, זה מתייחס א� ורק לכתיבה

הפסול של . עוסק בכתיבה בלבד" וכתב"והפסוק , קיימתהגמרא הרחבה זו אינה 

  .שאת גדריו נברר בהמש� השיעור,  מזוי� מתוכו–החתימות נובע מדי צדדי 

ולכ , שעדי מסירה כרתי, אנו פוסקי� להלכה בגיטי כדעת רבי אלעזר, כידוע

מקרה שבו העדי� לא ל� מתייחס "הרמב. כתיבת הגט צריכה להיות לשמה מדאורייתא

  :�"א� קיי� חוסר בהירות ביחס לגרסה המדויקת בדברי הרמב, תמו לשמהח

"‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ÌÈ„Ú‰ ÂÓ˙ÁÂ Â˙ÎÏ‰Î ‰Ó˘ÏÂ ÂÓ˘Ï Ë‚‰ ·˙Î˘ ¯ÙÂÒ , ‰Ï Â¯ÒÓÂ ÏÈ‡Â‰
 ÌÈ„Ú·– Ë‚ ‰Ê È¯‰ )ÏÂÒÙ ‡Â‰˘ ‡Ï‡ .ÏË· Â�È‡ ‰ÓÏÂ? ( ÏÚ ÔÈÓ˙ÂÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ

ÌÏÂÚ‰ ÔÂ˜˙ È�ÙÓ ‡Ï‡ Ë‚‰"    

                                                   )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ÔÈ˘Â¯È‚"‰ ‚"Á.(  

� פוסק להלכה שהגט שנחת� שלא לשמה פסול "הרמב, לפי הגרסה שבסוגריי�

� למעשה " הרמב–א� לא גורסי� את הקטע המוסגר , לעומת זאת. בדיעבד מדרבנ

א ומתעל� לחלוטי מבעיית מזוי� מתוכו בחתימה של, מכשיר גט כזה לכתחילה

  

נחלקו . בשאלה הא� גט שביטלו חוזר ומגרש בו: מוראי� בד� לבבהקשר זה נזכיר את מחלוקת הא  7

 .ש" עיי–הראשוני� ש� בהבנת הדעה שחוזר ומגרש בו 
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סבירו והאחרוני� ה, פסק זה סותר לכאורה את מסקנת הגמרא בפרק הראשו. 8לשמה

� יש "ייתכ שלדעת הרמב. � ע� סוגיה זו"תמודד הרמבבדרכי� שונות כיצד ה

 אי –ולפי תירו� אחר שאומר רב אשי , מחלוקת בי התירוצי� השוני� בגמרא ש�

  ).ח"רכ'  סי'תרומת הדש'עיי  (צור� לפסול גט שנחת� שלא לשמה מדי מזוי� מתוכו

        מזוי� מתוכומזוי� מתוכומזוי� מתוכומזוי� מתוכו

. די מזוי� מתוכו מופיע בגמרא ביחס לגט שחתמו בו עדי� נוכרי�, כפי שהזכרנו לעיל

 לפי רבי אלעזר אפשר להכשיר אותו ללא עדי –א� הגט נמסר בפני עדי מסירה 

.  הגט פסול משו� מזוי� מתוכו–א� כאשר חותמי� בו עדי� נוכרי� . חתימה כלל

המשנה ש� מביאה מחלוקת תנאי� . המקור לדי זה נמצא בסוגיה בפרק הראשו

  :בעניי גט שנכתב ונחת� בערכאות של גויי�

"ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ Ï˘ ˙Â‡Î¯Ú· ÌÈÏÂÚ‰ ˙Â¯Ë˘‰ ÏÎ , ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ Ì‰ÈÓ˙ÂÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
–ÌÈ¯È˘Î  ,ÌÈ„·Ú È¯Â¯Á˘Â ÌÈ˘� ÈËÈ‚Ó ıÂÁ. ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ :ÔÈ¯È˘Î ÂÏ‡ Û‡"    

  )È ÔÈËÈ‚.(:  

בהמש� מסבירה . שעדי מסירה כרתי, הגמרא מפרשת שרבי שמעו סובר כרבי אלעזר

  :כיצד מתמודד רבי שמעו ע� בעיית מזוי� מתוכו, הגמרא

"‡·‡ È·¯ ¯Ó‡‰Â :ÏÂÒÙ˘ ÂÎÂ˙Ó ÛÈÂÊÓ· ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ‰„ÂÓ ! Ô�È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰– ˙ÂÓ˘· 
ÔÈ˜‰·ÂÓ"    

                                                                                    )Ì˘.(  

אי בעיה של מזוי� מתוכו כאשר השמות של העדי� ה� שמות , לפי תירו� הגמרא

מחשש , שפסול מזוי� מתוכו הוא גזרה דרבנ, מכא עולה בבירור. מובהקי� של גויי�

 ניכר מתו� א�, כיוו שכ�. שמא יבואו לסמו� על אות� העדי� לענייני� נוספי�

 –ואי כל חשש שמישהו יבוא לסמו� עליה� כעדי� כשרי� , החתימות שמדובר בגויי�

א "הסוגיה הזו היא הבסיס לשיטת התוספות והרשב. והגט כשר, הגזרה אינה קיימת

, שלפיה ג� במקרה של חתימה שלא לשמה הפסול הוא גזרה דרבנ בלבד, שראינו לעיל

  .ואי מדובר בדי עקרוני

  

 עיי שינויי נוסחאות –וכ בפניה� של מפרשי� שוני� , שתי הגרסאות נמצאו בכתבי יד שוני�  8

 .במהדורת שבתאי פרנקל
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ישנ� ראשוני� הסוברי� שבמקרי� מסוימי� הפסול משו� מזוי� , ת זאתלעומ

מביא דעה של אחד מהגאוני� ביחס למקרה של .) מח(� "הרי. מתוכו הוא די דאורייתא

. רק עד אחד חת� עליו, דהיינו כאשר מלבד הסופר שכתב את הגט, "כתב סופר ועד"

ג� . והוולד ממזר, י� מתוכובמקרה כזה הגט בטל מדאורייתא משו� מזו, לדעת הגאו

  :ומייש� אותה במקרי� נוספי�, � מביא דעה זו"הרמב

"‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ÌÈ„Ú‰ ÂÓ˙Á Ì‡˘ ¯ÓÂ‡˘ ÈÓ ˘ÈÂ , ÂÎÂ˙Ó ÛÈÈÂÊÓÎ ‡Â‰Â ÏÈ‡Â‰– Ë‚ ‰Ê È¯‰ 
ÏË· .ÏÂÒÙ ÂÈ„ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ,¯˘Î „·Ï· „Á‡ „Ú Â· ‰È‰˘ Â‡ , ¯ÒÓ�˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

 ÌÈ„Ú·–ÏË· Ë‚ ‰Ê È¯‰  . ‰‡¯È ‡ÏÂ‰Ê ¯·„ ÈÏ , ‡Ï‡ÎÎÎÎÈ‡„Â ÛÈÈÂÊÓ ‡Ï ÛÈÈÂÊÓ , ÏÈ‡Â‰Â
 ÔÈ¯˘Î ‰¯ÈÒÓ È„Ú· ¯ÒÓ�Â–Ì‰È¯·„Ó ÏÂÒÙ ‰Ê È¯‰ "  

  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ÔÈ˘Â¯È‚"‰ ‚"Á.(  

הפסול משו� מזוי� מתוכו הוא פסול דאורייתא בגט , �"לפי הדעה שמביא הרמב

עצמו � "הרמב. בגט שיש בו רק עד אחד ובגט שאחד מעדיו פסול, שנחת� שלא לשמה

וסובר שבמקרי� אלה הגט אינו נחשב מזוי� מתוכו הפסול , חולק על דעה זו

שלא ברור באילו , יש לציי. ופסול מדרבנ, מזוי� מתוכוככככאלא הוא רק , מדאורייתא

  .� את הגט מדאורייתא משו� מזוי� מתוכו"מקרי� יפסול הרמב

מזוי� מתוכו שלפיה פסול , כיצד מתיישבת דעת הגאו ע� הגמרא בפרק הראשו

. מסתבר שיש לחלק בי מקרי� שוני�? שמא יבואו לסמו� על העדי�, הוא גזרה דרבנ

מחשש שמא ,  הפסול הוא מדרבנ–כאשר הפסול הוא משו� שהעדי� ה� נוכרי� 

אנו , או שהעדי� חתמו שלא לשמה, כאשר יש רק עד אחד כשר. יבואו לסמו� עליה�

  .וכא הגט פסול מדאורייתא, תוכונתקלי� בדי יסודי יותר של מזוי� מ

כפי . בהמש� הקטע שראינו לעיל, א"בסיס אפשרי לחילוק כזה נמצא בדברי הרשב

הגמרא הסבירה שהעדי� הנוכרי� שחתמו על הגט ה� בעלי שמות נוכריי� , שראינו

. א התקשה בתירו� זה"הרשב. ולכ הגט איננו פסול משו� מזוי� מתוכו, מובהקי�

כיוו שברור , מנ� התגברנו על החשש שבית די יסמכו על החתימהא, א"לטענת הרשב

לפי . א� על כל פני� עדיי יש כא חתימות שלא לשמה, לכל שהעדי� ה� נוכרי�

, גט שנחת� שלא לשמה אמור להיות פסול מדי מזוי� מתוכו, הגמרא בתחילת הפרק

  !ללא קשר לשאלה הא� שמות העדי� ה� שמות מובהקי� או לא

  :ומסביר מהו ההבדל בי המקרי�, א מתר� את קושייתו"הרשב

"¯ÓÂÏ ˘ÈÂ ,ÏÏÎ ‰ÓÈ˙Á ‰�È‡ È¯Î� ˙ÓÈ˙Á„ ,ÈÓ„ ‡ËÂÈ„· ‰ÈÈÏÓ„ Ô‡ÓÎÂ , ‡Ï ÍÎÏÈ‰Â
Ô˙ÓÈ˙Á· ÏÒÙÈÓ"  

  )·˘¯"„ ÔÈËÈ‚ ‡ .„"‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ· È‡Â ‰.(  
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לבי מקרי� שבה� , א מחלק בי מקרי� שבה� החתימות קיימות א� פגומות"הרשב

 יש –כאשר עדי� ישראלי� חותמי� שלא לשמה . ל כלל לא קיימותהחתימות כביכו

הגט פסול משו� מזוי� , כיוו שכ�. אלא שהחתימות האלה פגומות, חתימות בגט

 נחשב הדבר כאילו הגט –כאשר חתומי� על הגט עדי� נוכרי� , לעומת זאת. מתוכו

ובכל , בה כללהשאלה הא� העדי� חתמו לשמה או לא איננה חשו, לפיכ�. איננו חתו�

הבעיה היחידה שיש להתמודד . אופ הגט לא יהיה פסול משו� שנחת� שלא לשמה

 –ולכ כאשר השמות ה� מובהקי� , איתה היא החשש מדרבנ שמא יסמכו על העדי�

  .הגט כשר

ייתכ שלדעת הגאו . א עשוי לסייע לנו לתר� את שיטת הגאו"החילוק של הרשב

. א� החתימות האלה פגומות, רה שבו יש חתימות בגטגט מזוי� מתוכו פסול רק במק

 ה אינ יכולות –במקו� שבו החתימות כלל אינ נחשבות לחתימות אלא לדיו בעלמא 

והוא כשר לפי רבי אלעזר בעדי , גט כזה נחשב כגט שאיננו חתו�. לפסול את הגט

  .מסירה

� ייש� "בהרמ. יש לבחו את ההצעה הזו ביחס למקרי� שאליה� התייחס הגאו

גט שחתמו בו עדי� , גט שנחת� שלא לשמה: את שיטתו של הגאו בשלושה מקרי�

כגו גט שנחת� שלא לשמה , בחלק מהמקרי�. פסולי� וגט שחת� בו עד אחד בלבד

במקרי� האלה חתמו על הגט . קל יותר לקבל את ההצעה שלנו, או גט שעדיו קרובי�

משו� . � נקודתי ביחס לחתימות שלה�ורק כרגע קיי� פג, עדי� הכשרי� בכל מקו�

והגט פסול משו� , כ� מסתבר לומר שהחתימות האלה נחשבות לחתימות פגומות

, שאינ נחשבות לחתימות כלל, זאת בשונה מחתימות של עדי� נוכרי�. מזוי� מתוכו

  .ולכ הגט כשר בעדי מסירה

. לבדקשה יותר לאמ� את ההצעה שלנו ביחס למקרה שחת� על הגט עד אחד ב

וא� . אלא חסרה חתימה אחת, בפשטות נראה שבמקרה כזה אי כא חתימות פסולות

לפי ההסבר שהצענו ראוי . לא ברור מדוע לדעת הגאו גט כזה פסול מדאורייתא, כ

כיוו שהוא לא גרע מגט שאי עליו עדי� , היה שנכשיר את הגט שיש בו רק עד אחד

  !כלל

התשובה לשאלה זו תהיה .  מעמדו של עד אחדכדי ליישב קושיה זו יש לברר מהו

מקובל להבי שיש מעמד לעד אחד בפני , בדיני ממונות. שונה בתחומי� שוני� בהלכה

מסתבר שבדיני . עובדה זו באה לידי ביטוי בכ� שעד אחד יכול לחייב שבועה. עצמו

י� לשני עד. וה� אינ� מצטרפי� לכת אחת, ממונות כל אחד מהעדי� עומד בפני עצמו
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, א� ג� לעד אחד יש מעמד בפני עצמו, המעידי� יחד יש כוח גדול יותר מאשר לאחד

  .9והוא איננו תלוי בקיומו של העד השני

עד אחד איננו יכול לעמוד ". כת של עדי�"מושג הקיי� , לעומת זאת, בדיני נפשות

.  עדי�וליצור ביחד כת של, אלא הוא חייב להצטר� לעד נוס�, בפני עצמו בדיני נפשות

אלא ההרכב ,  אי מדובר רק בחיסרו של עד–כאשר מופיע בפנינו עד אחד בלבד 

בכל דיו בדיני נפשות אנו בוחני� את ההרכב של . הניצב בפנינו הוא הרכב פסול

 אי הוא נחשב –א� ההרכב הזה כולל עד אחד בלבד . העדי� שהובא בפנינו כמכלול

  .�10אלא כהרכב שיש בו פג, כהרכב חסר בלבד

בשלב . נוכל להסביר את שיטת הגאו, 11א� נשווה את הדי בגיטי לדיני נפשות

 –בי א� עד אחד או שניי� , א� חתומי� על הגט מספר כלשהו של עדי�, הראשו

א� . בשלב השני אנו בודקי� כמה חתימות יש בגט. הגט נחשב לגט שיש בו חתימות

ולכ הגט יהיה פסול , הרכב פסול ההרכב כולו נחשב כ–חתו� על הגט רק עד אחד 

  .מדאורייתא מדי מזוי� מתוכו

        סוגי שטרות שוני�סוגי שטרות שוני�סוגי שטרות שוני�סוגי שטרות שוני�

כותב ששטר שחתמו בו עדי� פסולי� ) ה במזוי� מתוכו"ד: כח(י במסכת סנהדרי "רש

וכלל אינו , מדבריו נראה שהשטר הזה פסול מדאורייתא". חספא בעלמא"נחשב ל

  ).ה מודה"ד. קע(במסכת בבא בתרא � "כ� משתמע קצת ג� מדברי הרשב. נחשב לשטר

שלפיה מזוי� מתוכו , � עולה בקנה אחד ע� שיטת הגאו"י והרשב"שיטת� של רש

, � עסקו בשטרי ממו"י והרשב"שרש, אול� יש לשי� לב לכ�. הוא פסול דאורייתא

: נית להצביע על הבדל יסודי בי שני סוגי השטרות האלה. ואילו הגאו עסק בגיטי

בשאר . והחתימה מהווה תימוכי לכתיבה,  מעמד חשוב לכתיבת השטרבגיטי יש

  .ועיקר השטר הוא בחתימה, שטרי ממו הכתיבה איננה משמעותית

ההבדל הזה עשוי להוביל אותנו למסקנות הפוכות בנוגע לדינ� של השטרות 

 .שההבדל בי גיטי לשטרי ממו יגרו� לחומרה בגיטי, בכיוו אחד אפשר לומר. האלה

, הפסול של החתימה בפני עצמה איננו מספיק כדי לפסול את השטר כולו, בשטרי ממו

הפסול של , לעומת זאת, בגיטי. כיוו שעל כל פני� אפשר לסמו� על עדי המסירה

  

 .בדי צירו� שני עדי� לדיני ממונות: סנהדרי לו, בעניי שבועת העדות בעד אחד. עיי שבועות לה  9
 .67' עמ, בעניי מעמדו של עד אחד עיי לעיל בשיעור בעניי כולכ� כתבו גט לאשתי  10
בעניי צירו� עד אחד בכתב ועד אחד : ב קסה" עיי ב–צרי� עיו הא� יש די של כת בחתימת שטרות   11

 .ד"ה הל"בירושלמי כתובות פוכ , בעל פה
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כעת ג� עדי המסירה לא יועילו . החתימות מקרי על כתיבת הגט ופוסל ג� אותה

, �"י והרשב"לפי הבנה זו ייתכ שרש. אכיוו שהוא כבר נפסל בחפצ, להכשיר את הגט

הפוסל , מחמירי� יותר מהגאו, הפוסלי� מזוי� מתוכו מדאורייתא אפילו בשטרי ממו

  .זאת רק בגיטי

שדווקא בשטרי ממו הדי יהיה חמור יותר מאשר , בכיוו ההפו� אפשר לטעו

. החתימותועיקר השטר הוא , בשטרי ממו אי מעמד מיוחד לכתיבת השטר. בגיטי

, בגיטי.  השטר כולו בטל מדאורייתא–א� יש פסול בחתימות האלה , כיוו שכ�

כיוו שבמקביל לכ� יש מעמד , המשקל של החתימות הוא קט יותר, לעומת זאת

 לא די בכ� כדי –ג� א� יש פסול בחתימות , משו� כ�. משמעותי ג� לכתיבת הגט

ייתכ , לפי הבנה זו.  ועדי המסירהוהוא כשר מכוח הכתיבה, לפסול את הגט כולו

, �"י והרשב"מחמיר יותר מרש, שהגאו הפוסל מזוי� מתוכו מדאורייתא בגיטי

  .הפוסלי� זאת רק בשטרי ממו

ה במסכת בבא בתרא משתמע שמזוי� מתוכו הוא פסול "ג� מדברי היד רמ

, לדעתו. ה מציע חילוק חדש בי סוגי� שוני� של שטרות"היד רמ, אול�. דאורייתא

ולא בשטר המיועד , פסול מזוי� מתוכו קיי� רק בשטר המיועד לשמש כשטר ראיה

  :לשמש לקניי בלבד

" ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ ÈÓÈ˙Á„ ÔÂÈÎ ‡Î‰ Ï·‡–·È˙Î‡ ‰È‡¯Ï ‰�ÈÓ ÚÓ˘  ,‰È‡¯Ï ÏÈÒÙ„ Â‚ÓÂ ,
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡ ‡‰„ ,‰È�˜‰Ï ÈÓ� ÏÈÒÙ"    

                                                ) „ÈÓ¯"Ù ‡¯˙· ‡·· ‰"ÈÒ È 'Âˆ.(  

ה מסביר מהו ההבדל בי שטר שאי עליו עדי� כלל לבי שטר שיש עליו עדי� "היד רמ

 ברור שהוא התכוו שהשטר –כאשר המקנה איננו מחתי� עדי� על השטר . פסולי�

אי כל פג� בכ� שהשטר איננו מועיל , משו� כ�. ולא לראיה, ישמש לקניי בלבד

הוא הראה , א� המקנה החתי� עדי� על השטר, לעומת זאת. ר לקנייוהוא כש, לראיה

 –א� יימצא פסול בעדי� , כעת. ולא רק לקניי, בכ� שכוונתו להשתמש בשטר לראיה

כיוו שהשטר איננו יכול לשמש , ה"לדעת הרמ. השטר כבר אינו יכול לשמש למטרה זו

 .12לוטיוהוא פסול לח,  הוא אינו יכול לשמש ג� לקניי–לראיה 

  

שלפיו רבי מאיר דורש מכל שטר , ה דומה להסבר שראינו בשיעור הקוד� לשיטת רבי מאיר"שיטת הרמ  12

אלא רק , ה איננו דורש זאת בכל מקרה"הרמ, א� בשונה משיטת רבי מאיר. קניי שיהיה ג� שטר ראיה

ה מסתברת יותר "שיטת הרמ. יהכאשר האד� גילה דעתו שהוא אכ מעוניי שהשטר ישמש ג� לרא

  .א� אפשר לקבלה ג� ביחס לגיטי נשי�, בשטרי ממו




