
 ד"בס
 

 א" שליטהעשל רייכמ�ר "שיעור מאת הג, מראה מקומות

  בשליח הגט בפני נכתב ובפני נחת
 בעני� � :טוגיטי� 

 ב תמוז"נפטר כ. נ שלמה זבולו� ב� יעקב צבי למשפחת ב� דוד"הוקדש לע

 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

דג� , ע" וצ.ני נחת� לקבלה אינו צרי� לומר בפני נכתב ובפליח דשי ריש גיטי� מבואר"ברש •
שליח לקבלה לכאורה יש לחוש שלא נכתב לשמה ושאי� עדי� מצויי�  על ידי בגט הנשלח

 !לקיימו

ודרשינ� ,  והא כתב רחמנא על פי שני� עדי�?למה סומכי� על עדות שבשטר מדאורייתא •
 ?מפיה� ולא מפי כתב�

 לומר שניתנה הגט מסירההאי� סומכי� על עדי חתימה בלי עדי , ד עדי חתימה כרתי"למ •
גיט� מעל  טלי  הבעל לאשתוי שאמר"כגו� ע, ניחוש שמא לא מסר הגט כהלכתו? בהכשר

 ?גבי קרקע

? האי� אנו סומכי� עליו לגבות בו ולומר שאינו פרוע, מי שהוציא שטר מקויי� על חבירו •
או שאי� לנו אלא סברא בעלמא שיכול , הא� חתימת העדי� על השטר מעידה שאינו פרוע

 ?"שטר� בידי מאי בעי"מלוה לומר ללוה ה

מ א� שליח לקבלה "מ, י עדי�"� מבואר דא� שצריכי� למנות שליח לקבלת הגט ע"ברמב •
ל " קידושי� משמע דסדלעני�, ע" וצ.מגיע וגט בידו אינו צרי� להביא עדי� על מינויו

ו היה ג� א� הביא את הגט ביד, � שא� שליח להולכה היה צרי� להתמנות בעדי�"להרמב
 ?ומאי שנא, צרי� להביא עדי� על מינויו

 

 
ואמר בפני נכתב אבל לא בפני , המביא גט ממדינת הי�"ל "וז, .� טוגיטימשנה . 1

בפני נכתב , בפני נכתב כולו ובפני נחת� חציו, בפני נחת� אבל לא בפני נכתב, נחת�
 ".חציו ובפני נחת� כולו פסול

 
אי כשהגט יוצא " ,ל"וז ,פסול' אחד אומר כו אומר בפני נכתב וחדאה "י ש� ד"ורש

 משו� הכי פסול דלשליח , שהוא מביאו ואי� חבירו שליח בהבאתו,מתחת ידי האחד
בששניה� שלוחי� '  ולמא� דמוקי לה נמי בגמ.אצרכוה רבנ� למימרינהו לתרוייהו

 כיו� דחד הוא דאיכא אחתימה ואיהו לא מסהיד אכתיבה אתי ,ה פסול"אפ
 ").לעיל גיטי� ד� ג(ק "בפ' יו� שטרות דעלמא בעד אחד כדאמרילאיחלופי בק

 
ל "דאמר ר, ל"כדר, בדי� הוא דבקיו� שטרות נמי לא ליבעי", ל"וז, .גמרא גיטי� ג. 2

והכא , ורבנ� הוא דאצרו�, ד"עדי� החתומי� על השטר נעשו כמי שנחקרה עדות� בב
 ".משו� עיגונא אקילו בה רבנ�

 
די� תורה שאי� מקבלי� עדות לא ", ל"וז', הלכה ד' פרק ג� הלכות עדות "רמב. 3

 שנאמר על פי שני� עדי� , העדי�שניבדיני ממונות ולא בדיני נפשות אלא מפי 
אבל מדברי סופרי� שחותכי� דיני ממונות בעדות שבשטר א� , מפיה� ולא מכתב יד�

 בעדות שבשטר ואי� דני�, על פי שאי� העדי� קיימי� כדי שלא תנעול דלת בפני לוי�
 ." אלא מפיה� ולא מכתב יד�,בדיני קנסות ואי� צרי� לומר במכות ובגלות

 
 ,ל"וז,  חיי� הלוי ש�וחידושי רבנו

דהא דלא , ל"והנה על קושייתו הראשונה י"
הוא רק לעני� די� הגדת , מהני מפי כתב

, דמפי כתב לא חשיבא הגדה כלל, עדות
 לאו אבל לעני� ה� דינא דהמקדש בלא עדי

, הרי אי� זה שיי� להגדת עדי, כלו הוא
אלא דבעינ� עדי על מעשה הגירושי� 

ולזה שפיר מהניא ג עדות , וקידושי�
אבל , דנהי דלא חשיבא הגדת עדות, שבשטר



ומועלת לשויה גירושי� , מ הויא"עדות מ
 . וקידושי�

דאי� , אבל הקושיא השניה תקשי עדיי�
, נתגרשהסמכינ� על השטר לעני� ראיה ש

ככל עדות , דבזה הרי בעינ� ג הגדת עדות
כיו� דאי� דבר שבערוה פחות , דעלמא
ואי� סמכינ� אשטרא דהוי מפי , משני
אכ� באמת דג קושיא הראשונה . כתב

דהרי כל עדי חתימה אינ , במקומה עומדת
וליכא , יודעי כלל מגו� הגירושי� וקידושי�

, דושי�רק הגדת� שמעידי� על הגירושי� וקי
דזהו גזירת , ל"ובעל כרח� צ, או על השטר

דהגדת� שבשטר משויא ליה לשטרא , הכתוב
וחשיבא ג עדות ראיה על גו� המעשה של 

כ הרי כל זה "וא, הגירושי� וקידושי� וכדומה
, לא שיי� רק א נימא דהויא הגדה כשרה

ואז ממילא חזר בו כל הגזירת הכתוב של 
יא הגדה  דהו"אבל לדעת הרמב, שטרות
כ "א, משו דהויא מפי כתב, פסולה

וקשה דאי� מהני , ממילא אי� כא� עדות כלל
והא כיו� , עדי חתימה בלא עדי מסירה

דבטלה הגדת� הרי אי� כא� שו עדות 
וממילא אי� כא� עדות על , לאשווייה שטרא

והוי מקדש ומגרש , עצ הגירושי� וקידושי�
ועוד . בלא עדי דבטל הגירושי� וקידושי�

ל דבעינ� עדי "וכדקי, דלא הוי שטר כלל
חתימה או עדי מסירה ג לעני� אשוויי 

ב "ח ע"וכמבואר בכתובות ד� י, שטרא
דיסוד השטרות הוא משו דעדי החתומי� 

, ד"על השטר נעשה כמו שנחקרה עדות� בב
 שפסק דהמגרש בעדי "וקשה על הרמב

, דהא הוי מפי כתב, חתימה לבד מהני
 .ע"וצ

דהנה באמת הרי מבואר בגטי� , אה לומרונר
מה� , דעדות בכתב בטלה] א"ע[א "ד� ע

ופשוט דאי� , דרשא דמפיה ולא מפי כתב
, זה סותר לדי� שטרות דעדות� בכתב קיימת

, עדות בכתב פסולה, משו דשני דיני ה

 "ובזה ג הרמב, ועדות שבשטר כשרה
ורק דא באנו לדו� איזו מקריא , סובר כ�

, ל" וס"בזה חולק הרמב,  שבשטרעדות
כמו , דאי� שטר אלא מה שנעשה לקני�

 גירושי� וקידושי� ושחרורי וקניני
, דאיכא עלייהו די� שטר מדי� תורה, וכדומה

אבל מה שנעשה רק לראיה בזה דעת 
, אלא עדות בכתב,  דלא מקרי שטר"הרמב

האומנ כי ג . ועל כ� פסול בהו מפי כתב
י עיקר� של שטרות הוא  הר"לדעת הרמב

וכדעת כל , רק במה שנעשה מדעת המתחייב
מ זהו די� בפני עצמו דלא "אבל מ, הראשוני

ועל כ� , חייל די� שטר רק היכא שנעשה לקני�
מ "מ, א� דנעשו כדי� שטרות, כל שטרי ראיה

והויי� רק עדות , לא חייל עלייהו די� שטרות
ורק , כתבופסולי משו מפי , בכתב

מדרבנ� הוא דעדות� מתקיימת ונוהג בה� די� 
נ דשטרי מעשה וקני� ג "אבל אה, שטרות

ומועילי� בי� ,  ה מדי� תורה"לדעת הרמב
ומיושב היטב דעת , לגמר מעשה ובי� לעדות

"הרמב... 
עדי ' דהא דאמרינ� בגמ, פ נתבאר"עכ

החתומי� על השטר נעשה כמו שנחקרה 
בזה דלא בעינ� בשטרות נכלל , ד"עדות� בב

וג נתבאר דזה , כל דיני קבלת עדות והגדתה
אבל , דדי� שטר עליה, דוקא בשטרי קני�

 "ז שפיר פסק הרמב"ולפי, לא בשטרי ראיה
כ פסול "דזהו ג, בה� פסולא דמפי כתב

דשטרי ראיה , האמור בדי� הגדת עדות
מדאורייתא פסולי משו דהויי� מפי 

 משטרי גירושי� ולא תקשי עליה, כתב
 וקידושי� וקני� ושיחרור דכשרי

ולא פסלינ� להו משו מפי , מדאורייתא
, דהת הלא די� שטר עליה, כתב

ובשטרות הרי לא בעינ� די� הגדת וקבלת 
ועל כ� לא שיי� בהו ג , עדות וכמו שנתבאר

 ".כ"פסולא דמפי כתב ג

 
' יפ", ל"וז, אי� זוכרה מעצמופ ש"ורבי יוחנ� אומר אע ה"ד. תוספות כתובות כ .4

 אבל א� אי� זוכרה כלל לא דמפיה� ולא מפי כתב� ,י השטר זוכרה"אבל ע
גבי מפני מה לא תקנו זמ� בקדושי� ) וש�: יבמות ד� לא(אחי� ' ד' כדאמרינ� פ

דקאמר לינחי גבי עדי� אי דכירי ליתו ולסהדו ואי לא זימני� דחזו בכתבא ואתו 
וא� תאמר והכא אפילו אי� זה  ....ה� ולא מפי כתב�ומסהדי ואמר רחמנא מפי
 ויש לומר דלא חשיב שטר אלא כשעשוי ...ד"שטרו בב זוכרה כלל מה בכ� יביא

 אז חשיב שטר אבל הכא שכותב עדותו שלא , מדעת הלוה שהוא חייב,מדעת שניה�
 ."מדעת הלוה לא חשיב שטרא

 
דאפיק שטרא על חבריה ואמר אמר רב פפא האי מא� ", ל"וז, .גמרא שבועות מא. 5

, וא� אמר לשתבע לי; זיל שלי�, אמרינ� ליה לאו כל כמינ�, ליה שטרא פרוע הוא
 ."אמרינ� ליה אשתבע ליה

 
הוציא עליו שטר מקויי� ", ל"וז, 'ד הלכה ג" מלוה ולוה פרק י� הלכות"רמב. 6

חוב זה או שטע� ש, והלוה טוע� ואומר שטר מזוי� הוא ומעול� לא כתבתי שטר זה
או שטע� שהוא שטר אמנה או שאמר כתבתי ללוות ולא , רבית הוא או אבק רבית



והמלוה , כללו של דבר טוע� טענה שא� הודה בעל השטר היה השטר בטל, לויתי
ז מחלוקת בי� " ה, ואמר הלוה ישבע לי ויטול,עומד בשטרו ואומר שזה שקר טוע�

 כעי� של תורה כמי שטע� עליו  יש מי שהורה שחייב בעל השטר להשביע:הגאוני�
שהרי , ורבותי הורו שלא ישבע המלוה אלא א� טע� עליו הלוה שפרעו בלבד, שפרעו

אבל כל אלו הטענות לא כל הימנו לבטל שטר , הודה בשטר ולפרעו� הוא עומד
מקויי� אלא ישל� ואחר כ� יטעו� על המלוה במה שירצה שא� יודה יחזיר לו וא� 

 ."ה דעתי נוטה ולז,כפר ישבע היסת

 
השליח שעושה האשה  א", ל"וז', ד' ב' הלכות א' גירושי� פרק ו� הלכות "רמב. 7

ומשיגיע הגט לידו תתגרש כאילו , לקבל לה גיטה מיד בעלה הוא הנקרא שליח קבלה
וצריכה שני עדי� שיעידו שהגיע הגט ליד , וצריכה לעשותו בשני עדי�, הגיע לידה

 ב .� או אחד מ� הראשוני� ואחר הרי זו עדות גמורה ואפילו ה� הראשוני,שלוחה
אבל א� היה הגט יוצא מתחת ידי שליח , במה דברי� אמורי� בשאבד הגט או נקרע

בי� שנמסר לו בעדי� בי� שנתנו לו הבעל בינו לבינו יציאתו , הקבלה אינו צרי� עדי�
הגט אלא וא� על פי כ� לכתחלה לא ית� לו , מתחת ידו כיציאתו מתחת ידי האשה

  .בעדי מסירה כמו האשה עצמה
, טה מיד בעלה וזה הוא הנקרא שליח הבאהיוכ� האשה שולחת שליח להביא לה ג ד

 ." עדי�שניואי� שליח הולכה והבאה צרי� 
 
כל העושה שליח לקבל ", ל"וז, ו"הלכה ט'  אישות פרק ג� הלכות"רמב. 8

ה שליח לקדש לו אשה אינו אבל האיש שעש, הקידושי� צרי� לעשותו בפני שני עדי�
, תת הדבריצרי� לעשותו בעדי� שאי� מקו� לעדי� בשליחות האיש אלא להודיע אמ

לפיכ� א� הודו השליח והמשלח אינ� צריכי� עדי� כמו שליח הגט וכמו שליח 
בכל שלוחו של אד� כמותו ואינו צרי� , שהרשהו להפריש לו תרומה וכיוצא בה�

  ".עדי�
 
כמו שליח הגט וכמו שליח שהרשהו להפריש תרומה וכיוצא  ",ל"וז ,ש�ד "הראבו

 דלעני� שליח הגט גטו מוכיח עליו ולעני� , אי� הנדו� דומה לראיה,ברה�אמר  א.בה�
אבל בקידושי� דאפילו שניה� מודי� אינו כלו� כי מודו , תרומה אי� צרי� עדות כלל

   ".השליח והשולח נמי לא כלו� הוא
 
א דאתיוה בי תרי "ומפרש ריב", ל"וז, דאתיוה בי תרי ה"ד: תוספות גיטי� ב. 9

.) ד� ה( דהכי אמר לקמ� ,ואמרי שהבעל שלח� דתו לא מהימ� לומר לא שלחתי�
 ,ומה אילו יאמרו בפנינו גירשה מי לא מהימני' שני� אי� צריכי� לומר בפני נכתב וכו

דשלח לה גט  דמסתמא כיו� ,ולהאי לא חיישינ� שמא החתי� במזיד עדי� פסולי�
 ".כדי� עשאו דאינו חשוד להכשילה

 
, אבל הנשי� והקרובי� כשרי�", ל"וז', הלכה ז' � הלכות גירושי� פרק ו"רמב. 10

אבל הפסולי� בעבירה , ואפילו הפסולי� מדברי סופרי� בעבירה כשרי� לשליחות גט
 א בשנתקיי� הגט" בד.מדברי תורה פסולי� להבאת הגט וא� הביאו הרי זה פסול

 ."טברי פסול בעבירה מ� התורה אינו ג אבל א� לא נסמו� בו אלא על ד,בחותמיו

 
 וא� נתקיי� ,ברה�אמר  א.א בשנתקיי� הגט בחותמיו"בד", ל"וז ,ש� ד"הראבו

ועוד , הגט בחותמיו ולא הוצר� לומר בפני נכתב ובפני נחת� למה א� הביאו פסול
 ".לו לומר אינה מגורשת והיה ,כשסמכו עליו למה אינו גט אלא שלא תנשא
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