לרבה
[וכ"ה דעת רבי
יהושע בן לוי (ה]):

לפי שאין
בקיאין
לשמה

מטרת
האמירה

טעם
האמירה

טעם
נאמנות השליח
לבדו (וא"צ שני
א
עדים)

טעם שלא
הצריכו שנים
מחשש
שהבעל יערער

בנוסח האמירה

להעיד
שנכתב
ונחתם
לשמהב.

לפי שאין בני מדינת
הים יודעין שצריך
'לשמה'.
ויש לחשוש :שמא מצא
גט שנכתב ונחתם לזוג
אחר ששמותיהן שוות
(רש"י ב :ד"ה ורבנן)ג.

דמצד הדין אין לחשוש
שנכתב שלא לשמהד,
ורק החכמים הצריכו
עדות שנכתב לשמה.
ומשום עגונא (שמא לא
תמצא האשה שני עדים
שיכשירו הגט) הקילו
בה רבנן להאמין
השליח ע"פ שהוא עד
אחד.

כיון דצריך השליח
למסרו בפני ב' או ג',
לפיכך מתחלה (בשעה
שמקבלו מיד הבעל)
מידק דייק שברצון נתנו
לו הבעל ,דלא אתי
לאורועי נפשיה .ולכן
אין לחשוש שמא יבא
הבעל לערער.
~
ומוסיף רש"י :ואפילו
אם יבא הבעל ויערער,
השליח נאמן נגדו,
מהאי טעמא ד'מידק
דייק דלא אתי לאורועי
נפשיהה.

א) הטעם שאינו אומר בפני נו"נ "לשמה":
דאם אתה מרבה עליו דיבורים ,יש לחשוש
שיחסר מהדיבורים( ,ונמצא משנה ממטבע
שטבעו חכמים ו'כל המשנה ממטבע שטבעו
חכמים הולד ממזר' ,רש"י).
~
ב) אם אומר השליח "ידעתי" במקום
"בפני":
לא מהניו.
~
ג) הטעם שהשליח מעיד בין על 'הכתיבה'
ובין על 'החתימה' שהם לשמהז:
א .משנתינו רבי אלעזר הוא ,דבעי 'כתיבה'
לשמה מה"ת ,ואם חתומים עליו עדים ,צריך
גם חתימתם לשמה (מדרבנןח) (גמ' ד.).
ב .משנתינו רבי יהודה הוא ,דבעי כתיבה
וחתימה לשמה (רב אשי ד.).
אבל לרבי מאיר לא אתיא משנתינו ,דלרבי
מאיר א"צ כתיבה לשמה ,ואף לא מדרבנן (גמ'
ג ,):ואפילו מצאו באשפה וחתמו ונתנו לה,
כשר (רב נחמן ג.):

דמצד הדין א"צ שני
עדים לקיימוי ,ד'עדים
החתומים על השטר
נעשה כמי שנחקרה
עדותן בבי"ד'יא .ורק
החכמים הצריכו לקיים
השטר ע"י שני עדים.
ומשום עגונא הקילו בה
רבנן ,שהגט מתקיים
ע"י השליח ,אע"פ
שהוא עד אחדיב.

כיון דצריך השליח
למסרו בפני ב' או ג',
לפיכך מתחלה מידק
דייק שברצון נתנו לו
הבעל ,דלא לאורועי
נפשיה .ולכן אין
לחשוש שמא יבא הבעל
לערער.
ואפילו אם יבא הבעל
ויערער ,השליח נאמן
נגדו ,מהאי טעמא
ד'מידק דייק דלא אתי
לאורועי נפשיהיג.

א) הטעם שאומר "בפני נכתב" :שלא יבואו
להחליף ולומר שגם בשאר שטרות אפשר
לקיים בעד אחד( .פי' ,וע"י אמירת גם 'בפני
נכתב' יהא ניכר שדוקא כאן בגט יש תקנה
מיוחדת שעד אחד נאמן).
~
ב) אם אומר השליח "ידעתי" במקום
"בפני" :עיין הערהיד.

לרבא
[וכ"ה דעת רבי
יוחנן (ה]):
(ולמסקנא :רבה אית
ליה טעמא דרבא
ג"כ)

לפי שאין
עדים
מצויין
לקיימו

לקיים
חתימות
הגט

לפי שאין עדים הבאים
ממדה"י מצויין בארץ
ישראל לקיימו אם יבא
ט
הבעל ויערער.

א וא"א לומר משום דע"א נאמן באיסורין ,דהא איתחזק איסורא והוי דבר שבערוה.
ב ואף שהשליח לא אומר במפורש שנכתב ונחתם 'לשמה' ,כתב רש"י ב' דרכים :א) שלאחר אמירת בפ"נ ,שואלים אותו אם נכתב לשמה .ב) דבעצם אמירתו בפ"נ מסתמא כוונתו להעיד שנכתב לשמה .והטעם
שאינו אומר במפורש "שנכתב לשמה" יתבאר בסמוך.
ג כ"ה למסקנת הגמ' שאין לחשוש שהסופר נתנו לו גט שנו"נ שלא לשמה ,דסתם סופרי הדיינים יודעין שצריכין לשמה* .ועיין תוס' (ב :ד"ה ורבנן) שכתבו דהחשש הוא אחרת.
ד מכיון דרוב בקיאין שצריך לשמה .וכן סתם סופרי הדיינים בקיאין שצריך לשמה ,ולכן אפילו לרבי מאיר דחייש למיעוטא אין לחשוש.
ה *לכאורה ,נאמנות זו הוא רק מדרבנן ומטעם ד'משום עגונא אקילו ביה'( ,אך יל"ע בזה בסמוך בדיון הגמ' לפי רבא ,לפי הדיעות דכשיש ערעור צריך קיום מה"ת ,ודו"ק).
ו *והטעם כתבו התוס' (ד"ה הכא) דבאמירת "ידעתי" לא מדייק כ"כ ,דליכא סברת "לא אתי לאורועי נפשיה" כ"כ.
ז בדין לשמה יש ג' דיעות ,והן:
א .שיטת רבי מאיר :כתיבה :אין צריך לשמה ,ואף לא מדרבנן (גמ' ג ,):דאפילו מצאו באשפה וחתמו ונתנו לה ,כשר (רב נחמן ג .):חתימה :צריך לשמה.
ב .שיטת רבי אלעזר :כתיבה :צריך לשמה .חתימה :אין צריך לשמה ,ואף לא מדרבנן ,ואף אין צריכין חתימה כלל (ג .):וקיימא לן כוותיה (ד.).
ג .שיטת רבי יהודה :כתיבה וחתימה :צריכין לשמה.
ח *והטעם ,עיין תוס' (ד"ה וחתמו) ,ורש"י (י :ד"ה מודה).
ט *כן כתב רש"י ,ומשמע שהחשש הוא רק שמא יבא הבעל ויערער 'מזוייף' ,אבל כל זמן שאין ערעור על הגט א"צ קיום .אבל בחת"ס כתב דמשום החשש שמא יערער הבעל והוצרכו לתקן אמירת בפ"נ ובפ"נ,
גזרו חז"ל שיהיה חשש בעצם שמא מזוייף הוא ,ואפילו בלא ערעור הבעל .ולפ"ז מתפרש היטב השו"ט בגמ' בסמוך דפריך ליבעי תרי וכו'.
י * מפשטות דברי הגמ' נראה ,דכן הוא ב"כל שטרות דעלמא" ,דקיומם אינם אלא מדרבנן ,וכ"ה דעת רוב הראשונים והפוסקים .אולם יש עוד דרכים בענין זה ,ובפרט לפי שיטת הרמב"ם (עדות ג ד) ,עיין
נתיה"מ (סימן כ"ח סק"ז) ,ועוד ,ואכמ"ל.
יא דלא חציף איניש לזיופי ,רש"י.
יב עיין חת"ס דהיינו רק כל זמן שלא ערער הבעל ,אבל אם הבעל מערער צריכין לסברת 'מידק דייק' וכדבסמוך .ואף דלדעת רש"י משמע דכל זמן שאין ערעור על הגט א"צ קיום כתב החת"ס דמשום החשש
שמא יערער הבעל והוצרכו לתקן אמירת בפ"נ ובפ"נ ,גזרו חז"ל שיהיה חשש בעצם שמא מזוייף הוא ,ואפילו בלא ערעור הבעל .והרבה יש להאריך בענין זה ,ובפרט לפי הדיעות דכשיש ערעור צריכין קיום
מה"ת ואכמל"ב.
יג * זהו לפי פי' החת"ס הנ"ל .אבל יש דרך אחרת בדברי הגמ' דנאמנות השליח נגד הבעל סגי בזה ד'משום עגונא אקילו ביה רבנן' ,והא דהוצרכו לסברת 'מידק דייק' הוא רק שלא נחשוש שהבעל יוציא
לעזאע"ג דאינו נאמן .ואכמ"ל בזה יותר.
יד מפשטות לשון הגמ' ופירוש רש"י (ד"ה אטו) משמע דלרבא מהני גם כשהשליח אומר "ידעתי" .אולם התוס' (ד"ה אטו) חולקים וס"ל דלא מהני.

סדר תקנת "אמירת בפני נכתב ובפני נחתם" לשליח המביא גט

