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 ביסוד תקנת בפני נכתב ובפני נחתם
 מסכת גיטין דף ב עמוד א|  חידושי הריטב"אא. 

מתני' המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם. וכי 
תימא תנא היכא קאי דקתני המביא, וי"ל דאפירקא קמא דקדושין 

הלכות גט  קאי, דקתני התם וקונה את עצמה בגט, ובדין הוא דליתני
 ברישא, אלא משום דהיא תקנתא חביבא ליה ואקדמה.

 מסכת גיטין דף ב עמוד א|  הר"ן על הרי"ףב. 

וכתב רש"י ז"ל במשנתינו דשליח זה השנוי במשנה הבעל עשאו שליח 
להולכה ונ"ל שכתב כן משום דאי הוי שליח לקבלה כיון שהאשה 

בקבלתו אינו צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם והיינו נמי דפרכינן  נתגרשה
בפ' המביא תניין )דף כד א( עלה דמתני' דתנן האשה עצמה מביאה 
גיטה ובלבד שתהא צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ אשה מכי מטיא גיטא 
לידה איגרשה לה דאלמא דכל שנתגרשה כבר אינה צריכה קיום הגט 

צריך אלא מפני חשש שמא יבא וטעמא דמלתא דכיון דמדינא לא 
הבעל ויערער אין לחוש לערעורו אלא כשהוא נותנו לשליח להולכה 
לפי שבשעה שהגט יוצא מתחת ידו אינו גומר ומגרש עדיין ולפיכך 
חוששין שמא ימלך ויערער אבל כל שהוא נותנו לידה או ליד שליח 
לקבלה הרי בשעה שהגט יוצא מתחת ידו גומר ומגרש וכיון שאין 
לחוש שמא יבא ויערער הרי האשה מותרת לינשא אף על פי שלא 
נתקיים הגט דכל היכא דליכא למיחש לערעור דבעל אין האשה צריכה 
לקיומו של גט מיהו אם בא בעל וערער יתקיים בחותמיו דהוה ליה 

המביא גט בא"י אינו צריך שיאמר בפני  ]דף ב א[כאותה ששנינו בפרקין 
 ש עליו עוררים יתקיים בחותמיו. כן נראה לי:נכתב ובפני נחתם ואם י

 הלכות גירושין פרק יב|  רמב"םג. 

שליח קבלה שהוציא גט מתחת ידו והבעל אומר מזוייף הוא ]יא[ 
יתקיים בחותמיו או בעידי מסירה כמו שביארנו, אמר הבעל פקדון 
נתתיו לו והשליח אומר לגירושין נתנו לי השליח נאמן, וכן אם היה הגט 

א מתחת ידי האשה והיא אומרת שליח זה נתנו לי, והשליח אומר כן יוצ
היה ולגירושין נתנו לי, והבעל אומר לא נתתיו אלא לפקדון, השליח 

 נאמן והרי זו מגורשת.

 גיטין דף כד עמוד אד. 

האשה עצמה מביאה וכו'. אשה מכי מטי גיטה לידה איגרשה לה! אמר 
ני ב"ד פלוני. סוף סוף כי מטיא רב הונא: באומר לא תתגרשי בו אלא בפ

התם איגרשה בה! וכו' דאמר לה: הוי שליח להולכה עד דמטית התם, 
וכי מטית התם שוי שליח להולכה וקבלי את גיטך מיניה. ואיבעית 
אימא, דאמר לה: הוי שליח להולכה עד דמטית התם, וכי מטית התם 

א שליח אימר קמי בי דינא בפני נכתב ובפני נחתם, ומשוי בי דינ
 וליתבוה ניהליך. 

 מסכת גיטין דף כד עמוד א|  חידושי הרשב"אה. 

אשה מכי מטי גיטא לידה איגרשא לה. כתב הרמב"ם ז"ל שהאשה 
שהגט יוצא מתחת ידה אין חוששין ומחזיקים אותה במגורשת ואף על 
פי שאין הגט מקויים, ונראה שדקדק זה מכאן שאמרו מכי מטי גיטא 

ינה צריכה למימר בפ"נ ובפ"נ שתקנו במקום קיום, לידה איגרשא לה וא
וזה תימה שהרי שנינו בפ' האשה שנתאלמנה )כ"ב א'( האשה שאמרה 
אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת ואם יש עדים שהיתה אשת איש 
אינה נאמנת, אלא מה שאמרו מכי מטי גיטא לידה איגרשה לה לאו 

ן לו ואפילו בלא קיום אין חוששימימרא דכל שהגט יוצא מתחת ידה ל
אלא לפי ששנינו האשה עצמה מביאה גיטה ואינה מגורשת עד שתביא 
גיטה ותאמר בפ"נ ובפ"נ ולפיכך הקשו וכי אין האשה מתגרשת אלא 

בשהבאתה לב"ד ותאמר בפ"נ ובפ"נ והלא מכי נתנו לה הבעל נתגרשה, 
מא ואוקימנא מתני' בנותן לידה בתנאי שתוליכנו לב"ד כדין שליח דעל

 ונאמנת כנ"ל, וזה ברור.

 הלכות גירושין פרק ז|  רמב"םו. 

האיש שנתן גט לאשתו ונכתב ונחתם בפניה ואמר לה הרי את ]כג[  
שלוחה להולכה עד בית דין פלוני והם יעמידו שליח ויתנו לך גט זה 
ותתגרשי בו הרי זו נאמנת לומר בפניהם בפני נכתב ובפני נחתם והם 

 אותו לשליח ליתנו לה כמאמר הבעל. נוטלין אותו ונותנין

במה דברים אמורים בשהתנה עליה הבעל תנאי זה אבל אם לא ]כד[ 
התנה עליה אלא נתן לה גיטה והרי הגט יוצא מתחת ידה אינה צריכה 
לומר כלום והרי היא בחזקת מגורשת הואיל וגט שבידה כתוב כהלכתו 

כתב העדים ולא והעדים חתומים עליו, ואף על פי שאין אנו מכירין 
שהרי אינה מקלקלת על נתקיים אין חוששין לה שמא זייפה אותו 

עצמה, ועוד שהעדים החתומים על הגט הרי הן כמי שנחקרה עדותן 
עד שיהא שם מערער, לפיכך נעמיד הגט בחזקתו ותנשא ואין  בבית דין

חוששין שמא ימצא מזוייף כמו שנעמיד הגט בחזקת כשר כשיביא 
שיערער הבעל או עד שיביא ראיה שהוא מזוייף או  אותו השליח עד

בטל. שאם תבוא לחוש לדברים אלו וכיוצא בהן כך היה לנו לחוש לגט 
שיתן אותו הבעל בפנינו שמא בטלו ואחר כך נתנו, או שמא עדים 
פסולין חתמו בו והרי הוא כמזוייף מתוכו, או שמא שלא לשמה נכתב, 

לא נעמידו על חזקתו עד שיודע וכשם שאין חוששין לזה וכיוצא בו א
שהוא בטל כך לא נחוש לא לשליח ולא לאשה עצמה שהגט יוצא 

 , שאין דיני האיסורין כדיני הממונות.מתחת ידה

 הלכות גירושין פרק יב| רמב"ם ז. 

היו לה שני עדים שהיא גרושה אף על פי שאין שם גט הרי זו ]ב[ 
שני בעלי בזה הרי זו תנשא לכתחלה, הוציאה גט מתחת ידה ואמרה גיר

השגת נאמנת ותנשא בו אף על פי שאינו מקויים כמו שביארנו. +/
/ הוציאה גט מתחת ידה ואמרה גרשני בעלי בזה הרי זו נאמנת הראב"ד

ותנשא בו אף על פי שאינו מקוים. א"א אומר אני שיתקיים בחותמיו 
 אף על פי שלא יצא עליו ערער.

 הלכות עבדים פרק ו| רמב"ם ח. 

וכיצד שוין במוליך ומביא שהמביא גט שחרור בא"י א"צ לומר בפני ז[ ]
נכתב ובפני נחתם ובח"ל אם אין עדים מצויין לקיימו ואמר השליח 
בפני נכתב ובפני נחתם זהו קיומו, ואם בא האדון וערער אח"כ אין 
משגיחין בו כמו שביארנו בגיטי נשים, כשם שהאשה עצמה מביאה 

יימו הואיל והגט יוצא מתחת ידה כך העבד גיטה ואינה צריכה לק
ששטר שחרור יוצא מתחת ידו אינו צריך לקיימו, וכשם שהאשה 
אומרת בפני נכתב ובפני נחתם אם התנה עליה כמו שביארנו במקומו 
כך העבד שהביא גט ואמר בפני נכתב ובפני נחתם נאמן על אותו הדרך 

עצמה מביאה גיטה וכו' עד אינו  כשם שהאשה השגת הראב"ד//ואין צריך קיום. 

צריך לקיימו. א"א זה הדרך הולך על דרך לא טוב לפי דעתנו כי הוא מפרש מה שאומר 
בגמרא אשה מכי מטי גיטא לידה איגרשא לה שאינה צריכה לקיימו ואין זה הדרך נכון 
בעינינו וכי היכן מצינו שטר שקרא עליו ערער שיגבה בו בלא קיום ואם יאמר שאינו 

ריך קיום עד שיערער עליו מנא ליה דמתניתין לאו ה"ק דילמא ה"נ קאמר צריכה צ
שתאמר בפני נכתב ובפני נחתם שלא תבא לידי ערער ולא תוכל לקיימו ואמאי אקשיה 
ליה מכי מטי גיטא לידה איגרשא לה והמתרגם הזה כמו כן איך סתם דבריו ואמר שאינן 

צריכין קיום והשכל מורה שאף אם לא יערער צריכין קיום בודאי אם יערער בעל ואדון 
אין להתיר אשת איש ואיסור עבד בלא קיום הגט אלא ודאי צריך לפרש בו דרך אחרת 

 עכ"ל.

 סימן שפה|  שו"ת הריב"שט. 

ומה שכתב כבודך להתיר גט אשה בלא קיום לינשא לכתחלה כיון שאין 
הבאת מסוף עליו עוררין. אלו דברי הרמב"ם ז"ל הם ויליף לה מההיא ש

המביא תנין )כ"ד( אשה מכי מטי גיטא לידה אגרשה. אבל הראב"ד ז"ל 



שמשוה האשה לדין השליח יפרשה בדרך אחרת כיון שכבר נתגרשה 
מכי מטי גיטא לידה ואינה שליח למה צריכה שתאמר בפני נכתב, כדי 
שלא תזקק לעדים, כיון שכבר נתגרשה הרי אין דבורה מועיל כלום, 

חר שנתן לה הגט ולא אמר בפני נכתב, וצריכה לעדים. כמו השליח א
, דומיא דמאי דמאי דאמרינן במתני' )כ"ג:( צריכה שתאמר בפני נכתב

דאמרינן גבי שליח המביא ממדינת הים צריך שיאמר בפ"נ ובפני נחתם, 
בחותמיו וכשר. כדאיתא  כדי שלא יזקק לעדים, ואם לא אמר יתקיים

ה מתני' באינו יכול, לא שאם יכול לא )ה'( דמאי דקתני לבפרק קמא 
יהא די בקיום חותמיו. אלא שביכול אינו צריך קיום דוקא. אלא באומר 

ו שפי' ר"ת ז"ל במאי בפ"נ, סגי. ובאינו יכול אין תקנה אלא בקיום. כמ
)שם( אי הכי יכול, נמי, דמשמע הא לרבא דאקשי לרבה מסכת גטין 

ולא אמר בפני נכתב, צריך ניחא. וכמו שבשליח המביא בחוצה לארץ 
)ט( אם יש עליו עדים, ולא  ערער כדקתני במתניתין קיום אפילו בלא 

. הכי נמי באשה ש עליו עוררים כדקתני  )ב'( במביא בא"יקתני אם י
עצמה אף ע"פ שאינה שליח כדקס"ד מעקרא. ואפשר שרש"י ז"ל לזה 

פני נכתב, נתכוין שאם לומר כיון דלאו שליח היא אינה צריכה לומר ב
אלא תנשא בלא קיום א"כ לישני ליה צריכה לומר, כדי שאם יבא הבעל 
ויערער לא תהא צריכה לעדים. ומנא ליה שאין לחוש שיבא הבעל 
ויערער כשבא מידו לידה דלקשי ליה, אלא הפירוש הוא כיון שהגט 
כבר נתן לה והרי נגמרו הגרושין ולמה לה למימר בפני נכתב, שהרי לא 

כמו בשליח אחר שנתן לה הגט וצריכה קיום. שהרי זו אינה  יועיל לה
שליח שנאמר לא נגמרו הגרושין. ולהכי מוקמינן לה בהנהו אנפי דהויא 
כעין שליח שלא נתגרשה מכי מטא לידה. ומעולם לא שמענו מי שנהג 
קולא כזו למעשה להתיר אשה שהיא בחזקת אשת איש בגט שבידה 

 בלא קיום.

 הלכות גיטין סימן קמב סעיף יג| י. שו"ע אבן העזר 

האיש שנתן גט לאשתו, ונכתב ונחתם בפניה, ואמר לה הרי את ]יג[ 
שלוחה להולכה עד כד ב"ד פלוני והם יעמידו שליח ויתנו ליך גט זה 

בפניהם: בפני נכתב ובפני נחתם  ותתגרשי בו, הרי זו נאמנת לומר
, והם נוטלים אותו רא"ש(וצריכה לאמרו בשעה שהגט יוצא מתחת ידה( )טור וה)

לה כמאמר הבעל, ואם לא התנה עליה הבעל  ונותנים לשליח ליתנו
תנאי זה, והרי הגט יוצא מתחת ידה, אינה צריכה לומר כלום, והרי היא 
בחזקת מגורשת,ואף ע"פ שלא נתקיימה חתימת ידי העדים; שעדים 
שחתומים על הגט, כמי שנחקרה עדותן בב"ד דמי, כל זמן שאין 

פלוני, תנאה  מערער. ואפילו אמר לה: אל תתגרשי בו אלא בב"ד
בעלמא היא וכשתבא לאותו בית דין והגט ברשותה, מתגרשת בקבלה 

 ראשונה, ואינה צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם.

ויש חולקים ואומרים שאין להתירה לינשא ע"י גט שיוצא מתחת ]יד[ 
ידה, אם לא נתקיים בחותמיו, אף על פי שאין עליו עוררין, מח[ 

 ג קולא כזו.שמעולם לא שמעו מי שנה

 הלכות גיטין סימן קנב|  אבן העזר יא. שו"ע

הוציאה גט מתחת ידה ואמרה: גרשני בעלי בזה, ה"ז נאמנת, ]ט[ 
 ותנשא בו אף ע"פ שאינו מקוים, כמו שנתבאר בסי' )קמ"א וקמ"ב(.

 כתובות דף יח עמוד ביב. 

מתני'. העדים שאמרו: כתב ידינו הוא זה, אבל אנוסים היינו, קטנים 
הרי אלו נאמנים; ואם יש עדים שהוא כתב  -היינו, פסולי עדות היינו 

 אינן נאמנין.  -ידם, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר 

: לא שנו אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת ממון, גמ'. אמר רמי בר חמא
הרי אלו נאמנין. אמר ליה רבא: כל  -אבל אנוסים היינו מחמת נפשות 

כמיניה? כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד! וכי תימא הני מילי על פה, 
 -אבל בשטר לא, והא אמר ריש לקיש: עדים החתומים על השטר 

ארישא אתמר: הרי  -כי אתמר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד! אלא 

אלו נאמנין, אמר רמי בר חמא: לא שנו אלא שאמרו אנוסין היינו מחמת 
אין נאמנין; מאי טעמא?  -נפשות, אבל אמרו אנוסין היינו מחמת ממון 

 אין אדם משים עצמו רשע.

 רש"י
דגבי עדות חדא הגדה כתיבא אם לא  -כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד 

יקרא ה( והכא נמי כיון דחתימי בשטרא היינו הגדה דידהו יגיד וגו' )ו
והיכי מהימני תו למיעקר הואיל וכתב ידן יוצא ממקום אחר בשלמא 
רישא כשאין כתב ידן יוצא ממקום אחר ועלייהו סמכינן כולה חדא 
הגדה היא דהא באותו דבור ]בכדי[ שאילת שלום קאמרי אבל אנוסים 

 מכינן.היינו אבל הכא לאו אפומייהו ס

 ]המתחיל ברמז תקמז[קידושין הגהות מרדכי בפסקי קדושין | מרדכי יג. 

עיקרא של מימרא זו דריש לקיש הוא בירושלמי דפ"ק דכתובות והכי 
איתא התם תני וכן העדים שהעידו בין לטמא בין לטהר בין לרחק בין 
לקרב בין לאסור בין להתיר בין לזכות בין לחובה עד שלא נחקרה 

ב"ד אמרו ]מבודין[ היינו נאמנין אבל אם אמרו משנחקרה עדותן ב
בב"ד ]מבודין[ היינו אין נאמנין וכברייתא זו שנוייה פרק שני דכתובות 
בתוספתא ובסנהדרין פרק ו' ]ריש לקיש[ אמר עשו עדים החתומין על 
השטר כמו שנחקרה עדותן בב"ד מינה שמעינן דעיקר מילתיה דר"ל 

שהעדים מודים שהוא כתב ידן ואתא  לענין חזרה איתמר וכגון
לאשמועינן דכי היכי דבעדות על פה לא מצי למיהדר בהו אחר חקירה 
הכי נמי בשטר לא מצי הדרי בהו אחר חתימה דחתימה במקום חקירה 

 .קיימא

 כתובות דף יט עמוד ביד. 

על השטר ומתו, ובאו שנים מן השוק ואמרו ידענו  ת"ר: שנים חתומין
הרי  -שכתב ידם הוא, אבל אנוסים היו, קטנים היו, פסולי עדות היו 

אלו נאמנים; ואם יש עדים שכתב ידם הוא זה, או שהיה כתב ידם יוצא 
אין אלו נאמנין;  -ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד 

 אמאי? תרי ותרי נינהו!ומגבינן ביה כבשטרא מעליא? ו

 תוספות
ופסולי עדות דקתני לא  -ואם כתב ידן יוצא ממקום אחר אין נאמנים 

שאומרים שעדיין פסולים דאם כן אמאי אין נאמנים אלא פסולי עדות 
הוו אז ועתה מודים שהם כשרים וא"ת ומכל מקום אמאי אין נאמנים 

בכל[ שתי כתי  להימנו במגו דאי בעו אומרים עדיין הם פסולים ]וכן
עדים המכחישות זו את זו אמאי לא מהימני בתראי במגו דאי בעו פסלי 
לקמאי בגזלנותא ואור"י דבשני עדים לא שייך מגו דאין אחד יודע מה 

 בלב חבירו.

 מסכת כתובות פרק ב סימן יג| רא"ש טו. 

ולא מיירי דמעידים שהם עתה פסולין דאהא לא הוה פריך תרי ותרי 
ין לגמרי הן דלא עדיפא עדים החתומים ממה שאם היו נינהו דפסול

עומדים לפנינו דהוו מצו אמרי פסולין הן)י( אלא מיירי דקאמרי פסולין 
היו כשחתמו השטר ועכשיו כשרים הן כך פירשו התוספות. ולי נראה 
דאפילו אי אמרי פסולי עדות הם גם עכשיו לא מהימני לפסול השטר 

ידם יוצא ממקום אחר היה לנו להאמין  שהרי מן הדין אף על פי שכתב
לאחרונים שהרי אינם באים לזייף חתימתם אלא מגרעין)כ( השטר 
בפסול אחר והאי דלא מהימני היינו טעמא)ל( דאנן סהדי דכל שטר 
שנכתב ונחתם בלא שום פסול נחתם הלכך אפילו אי אמרי פסולי עדות 

 א ממקום אחר.  הם עכשיו לא מהימני לפסול השטר כיון דכתב ידם יוצ

 מסכת כתובות דף כ עמוד א|  תוספותטז. 

פי' אבל ע"י השטר  -ורבי יוחנן אומר אף על פי שאין זוכרה מעצמו 
זוכרה אבל אם אין זוכרה כלל לא דמפיהם ולא מפי כתבם כדאמרינן פ' 
ד' אחין )יבמות דף לא: ושם( גבי מפני מה לא תקנו זמן בקדושין 



י דכירי ליתו ולסהדו ואי לא זימנין דחזו דקאמר לינחי גבי עדים א
בכתבא ואתו ומסהדי ואמר רחמנא מפיהם ולא מפי כתבם וא"ת הכא 
נמי אמאי לא אסרינן לכתוב עדות על השטר שמא ישכח לגמרי ואתו 
ומסהדי מכתבא כדחיישינן התם ויש לומר דודאי התם חשו חכמים לפי 

שיעיד אפי' לא יזכור שב"ד מוסרין לו השטר ויסבור שלכך מסרוהו לו 
אבל הכא שמעצמו כותב עדותו על השטר לא חשו חכמים לכך וא"ת 
ואמאי לא מצו חזו בכתבא ולאסהודי הא תנן בגט פשוט )ב"ב דף קסח.( 
מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לב"ד ועושין לו קיומו 

י ומפרש בגמ' מהו קיומו וכן בהגוזל קמא )ב"ק דף צח.( דאמרינן גב
שורף שטרותיו של חבירו פטור מדיני אדם כו' ה"ד אי דאיכא סהדי 
דידעי מה הוה כתוב ביה בשטרא נכתוב ליה שטרא אחרינא אלמא לא 
חשבינן ליה מפיהם ולא מפי כתבם וי"ל דבפ' ד' אחין )יבמות לא: ושם( 
חיישינן דלמא אתו ומסהדי בסתם כאילו זוכרין העדות אבל ודאי אם 

ך ראו בחתימתן הא לא חשיב מפיהם ולא מפי כתבם היו מעידין שכ
דעדים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין והוי 

 כאילו מעידין ראינו עדות שנחקרה בבית דין.

 מסכת בבא קמא דף צח עמוד ב|  תוספותיז. 

לא שייך הכא מפיהם ולא מפי כתבם ולא בההיא  -נכתוב ליה שטרא 
"ב דף קסח.( מי שנמחק שטר חובו דעדים החתומים דתנן בגט פשוט )ב

על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד והוי כאילו אמרי הני עדים 
 ראינום שנחקרו עדותן בב"ד ובפ"ב דכתובות )דף כ.( הארכתי.

 מסכת בבא קמא פרק ט סימן יג| רא"ש יח. 

]דף צח ע"ב[ אי דאיכא עדים לכתבו ליה שטרא אחרינא.ז ולא שייך 
הכא למימר מפיהם ולא מפי כתבם. דעדים החתומים על השטר כמי 

 נעשה כאילו מעידים עדים האחרוניםשנחקרה עדותם בב"ד דמי ו
 ראינו פסק דין שנתחייב פלוני כך וכך ממון.

 פלפולא חריפתא
]ח[ ראינו פסק דין כו'. איכא למתמה וכי עדיף עדות זו מהשטר עצמו 

שטר אינו כמו פסק דין. ובתוספות כאילו אמרי ראינו  דודאי דכל
שנחקרו עדותן בב"ד וכן לשונם ביבמות כאילו מעידים ראינו עדות 

 שנתקבל בב"ד:

 מסכת בבא קמא דף צח עמוד ב|  שיטה מקובצתיט. 

טרא אחרינא וליתבו אית דגרסי אי דאיתנהו לסהדי לכתבו ליה ש
די לכתבו ליה שטרא אחרינא. והגירסא הנכונה אי דאיכא סהליה.וכו' 

וכן גירסת רוב הספרים והכי קאמר אי דאיכא סהדי שראו השטר ומה 
שכתוב בתוכו וראו את קיומיו וידעו שאינו מזויף וכגון שהכירו חתימת 
בית דין של קיום יכתבו לו בית דין על פיהם שטרא אחרינא ועל 

ם המעידים פומייהו דהני סהדי דאין אלו כעדים מפי עדים אלא כעדי
 ויש מפרשיםעל פסק דין דדיינים החתומים על הקיום כפסק דין הוא. 

אף על פי שאינו מקוים אלא כל שהן מכירין כתב ידן של עידי השטר 
יעידו בבית דין ובית דין יכתבו שטר על פיהם שהרי בית דין מקיימין 
את השטר על פי עדים המעידים בפניהם שהם מכירין החתימות ואף 

שאין הבית דין מכירין וכיון שכן מה לי שראו בית דין את  על פי
 .הרשב"א ז"להחתימה או לא ראו והלא על פי עדי קיום הם סומכין. 

 גיטין דף י עמוד בכ. 

מתני'. כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, אף על פי 
כשירים, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים;  -שחותמיהם עובדי כוכבים 

 ר"ש אומר: אף אלו כשירין לא הוזכרו אלא בזמן שנעשו בהדיוט. 

גמ'. קא פסיק ותני, לא שנא מכר ל"ש מתנה; בשלמא מכר, מכי יהיב 
זוזי קמייהו הוא דקנה, ושטרא ראיה בעלמא הוא, דאי לא יהיב זוזי 
קמייהו, לא הוו מרעי נפשייהו וכתבין ליה שטרא, אלא מתנה במאי קא 

טרא, והאי שטרא חספא בעלמא הוא! אמר שמואל: קני? לאו בהאי ש
 דינא דמלכותא דינא. ואב"א, תני: חוץ מכגיטי נשים.

 מסכת גיטין פרק א סימן י הגהה א|  הגהות אשריכא. 

וא"ת א"כ משה ואהרן אמאי לא מהימנו הא ודאי לא מרעי נפשייהו  
 וי"ל דעובדי כוכבים אינם פסולים מן התורה אלא מטעם שהם גזלנים
והני דידעי' בהו דלא מרעי נפשייהו מהימני. מספר החכמה. מורי רבינו 
יקר היה אומר דעובדי כוכבים המוחזקים שאינם שקרנים כשרים 
לעדות כדאמר הכא אבל משה ואהרן פסולין מן התורה מטעם קורבה 
ולא נהירא לי להכשיר עובד כוכבים לעדות כיון שאינו בכלל אחיך ולא 

ראה שתקנת חכמים הוא שתיקנו בשטרות העולים עדיף מעבד והכא נ
בערכאות של עובדי כוכבים שיהו כשרים לפי שהעובדי כוכבים 

 מקפידין על השטרות שבערכאותיהם אם נפסלין. מרדכי:

 מסכת גיטין דף ג עמוד א|  חידושי הריטב"אכב. 

בדין הוא דקיום שטרות לא ליבעי כדריש לקיש. ואי קשיא מאי ראיה 
מההיא דריש לקיש דכי אמר ר"ל עדים החתומים על השטר מייתי 

נעשה כמי שנחקרה כו' היינו לענין שאינן יכולין לומר שוב מבודין אנו 
ובשטר מקויים, אבל שטר שאינו מקויים דאיכא לספוקי דשמא לא 
חתמוהו עדים מעולם אלא מזוייף הוא בהא מנא לן וכו'  ויש לתרץ 

דר"ל ]ד[אפילו בשטר שאינו מקויים ולומר דאפשר דקים להו בההיא 
קאמר, דסתמא עדים החתומים על השטר קאמר ולא אמר בפירוש על 
שטר מקויים וכשאינו מקויים נחקרה עדותן מן התורה וכשמקויים 

דמדאמר ר"ל דעדים  והנכון כמו שתירץ רבינומדרבנן, ואינו מחוור.
ימא החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד אלמא דאל

מלתא דשטרא וליכא למיחש למיחתם שיקרא בשטרא והיינו דאין 
נאמנין לומר שוב מבודין אנו, נפקא מינה נמי דלא בעינן קיום 
מדאורייתא ומהני טעמא דאלימא מלתא דשטרא וכל אדם נזהר שלא 
לעשות שקר בשטר ומדינא ליכא למיחש דמזויף הוא, ובדין הוא דיכול 

כ"ח א'( דתנן נאמן אדם לומר זה כתב ידו לאתויי מתניתין דכתובות )
של אבא וטעמא משום דקיום שטרות דרבנן אלא דהא דר"ל עדיפא 

 ליה דאשמעינן טעמא, מפי רבינו נר"ו.

 מסכת גיטין דף ט עמוד א| חידושי הרמב"ן כג. 

אם יש עליו עוררים יתקיים בחותמיו. ראיתי בתוספות חכמי הצרפתים 
נו משיאין את האשה על פי גיטה ואין ז"ל שדקדקו מכאן דכיון שא

מצריכין אותה לקיימו אלא א"כ יש עליו עוררים, ש"מ שהמוציא שטר 
על חבירו אף על פי שהוא נפרע שלא בפניו או שבא ליפרע מן 

יך לקיים היתומים או מן הלקוחות לא טענינן להו מזוייף הוא ואינו צר
ה של כלום, והדין אינו אלו דבריהם ז"ל, ואין לי בהם ראיאת שטרו וכו' 

כן שבודאי כל הנפרע שלא בפניו ומן היורשין ומלקוחות צריך הוא 
אבל זו לקיים שטרו דאפוקי ממונא לא מפקינן בלא שטרא דמקויים. 

אינה דומה למשנתנו שאין אשה זו ממונו של בעל אלא ברשות עצמה 
ו ה כדאמרי' איהו לא מערער אנן ניקהיא להנשא, ואנן לא מנעינן ל

ונערער, ועוד שמתוך חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה 
 בתחלתה ונאמנת כעין מה שהאמינוה לומר מת בעלי.

 הלכות עבדים פרק ז הלכה ב| רמב"ם כד. 

לך עצמו קנה והרי הוא בן  עבד שהביא גט וכתוב בו עצמך ונכסי קנויין
חורין אבל הנכסים לא קנה עד שיתקיים הגט בחותמיו כשאר השטרות, 
וכן אם היה כתוב בו כל נכסי קנויין לך קנה עצמו ולא קנה הנכסים עד 
שיתקיים הגט בחותמיו שחולקים הדבור ואומרים עצמו קנה מפני 

סים שאין שהוא נאמן להביא גט שחרורו ואינו צריך לקיימו אבל הנכ
אדם קונה אותם אלא בראיה ברורה לא יקנה אותם עד שיתקיים 

 השטר.
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