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 יתקיים בביהמ"ד שיעור כללי 12:00' שבט בשעה יביום רביעי ב"ה 

 ציון לוז שליט"א בהרה"ג הר –מפי דיין ביה"ד הגדול 

 )גיטין ה:( עד נעשה דיין"בפני כמה נותנו לה" ו"ת "ימ"מ לשיעור בסוגי

"איתמר בפני כמה נותנו   -גמרא גיטין ה' ע"ב  (1

 – לה...כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין

 .יוציא והוולד ממזר"

האם שלושת הדיינים הינם לצורך פסק הקיום של  (2

 הגט או לצורך קבלת העדות של השליח ? 

 .ד"ה לפי שאין עדים רש"י (א

 .ד"ה לימא  ריטב"א )קרשקש( (ב

 בשם גדולי ההר. מאירי (ג

עד נעשה דיין בדרבנן )בקיום שטרות והכא(, כשהוא  (3

 - עד ודיין כאחת

 ד"ה והא דאמר דבעד, בשם הר"י. ריטב"א (א

 . פ"ב סימן י"ט רא"ש כתובות (ב

 כ"א ע"ב ד"ה והא דמקשו.   רמב"ן כתובות (ג

 על הרי"ף כתובות שם, בשם הרשב"א.  ר"ן (ד

 קיב.' צ"א, וסי ')המיוחסות( סי שו"ת הרשב"א (ה

 כות עדות פ"ז ה"ו., הלכסף משנה (ו

 - הטעם דאין עד נעשה דיין (4

 שם ד"ה הנח. כתובותתוספות  (א

 .קי"ד ע"א ד"ה ואין רשב"ם בבא בתרא (ב

בשם  -ע"ב ד"ה כגון  'צדף  בבא קמאתוספות  (ג

 .הרשב"ם

 סימן ז' סק"ג.  נתיבות המשפט (ד

מדוע לשון הגמרא הוא  "בפני כמה נותנו לה", ולא  (5

 "בפני כמה אומר" ?!

, ובדיון )גיטין ה: (    יטלנותוד"ה ביעויין  (א

שעת האמירה של שם מתי היא בראשונים 

 השליח.

האם קיום חתימות על ידי עדים לאחר הנתינה  (6

  מכשירה את הגט למפרע לר"מ ולחכמים?

 דף ה' ע"א ד"ה כשנישאת. גיטין תוספות  (א

וכן , ה"ו הרמב"ם  בפ"ז מגירושיןדקדק בלשון  (ב

 ה"ט. -ה"ח  הרמב"ם בפ"ה מהלכות עדותבלשון 

 

  ב עמוד ה דף גיטין מסכת למאירי הבחירה בית

 בפני לומר צריך והוא הגט את במביא זו בסוגיא נחלקו

 שנים בפני אמר חד לה נותנו כמה בפני נחתם ובפני נכתב

 שהאומר לומר התלמוד בעל סבור והיה שלשה בפני אמר וחד

 והאומר הוא לשמה דמטעם דקסבר משום שנים בפני

 ואף תאמר ושמא .בשלשה שטרות וקיום קיום משום בשלושה

 ששנים בשלשה עדות וקבלת הוא עדות קבלת לשמה לטעם

 ?הוא עד מפי עד להעיד מנת על יקבלוהו ואם לדון יכולים אינם

 שפלני מעידים שאינם עדות קבלת זה שאין ההר גדולי תירצו

 אלא כך על דין בית מעשה יעשו ושהם לשמה שנכתב העיד

 ולא פלני גט ונחתם נכתב שבפניו להם אמר שהוא שמעידין

 כבעל שהוא שליח בתורת אלא עדות בתורת כן הוא שיאמר

 :פיהם על דין בית מעשה לו ועושין בכך האמינוהו וחכמים דבר

 

  ב עמוד ה דף גיטין מסכת א"הריטב חידושי

 שאין לפי קסבר שנים בפני ד"דמ קמיפלגי בהא לימא

 עדים שאין לפי קסבר שלשה לפני ד"ומ לשמה בקיאין

 אמאי לשמה בקיאין שאין לפי ד"ולמ תימא וכי .לקיימו מצויין

 והתם דהכא, קיום משום דטעמא דאמר מלמאן טפי בתרי סגי

 קבלת או החתימות מן עדות קבלת לי מה הוא עדות קבלת

 דטעמא דאמר דלמאן ל"וי? לשמה שהיא הכתיבה מן עדות

 אי באיסורין נאמן אחד דעד מהימן שליח מדינא לשמה משום

 משום ומיהו, לעיל וכדאיתא שבערוה דבר דהוי טעמא לאו

 אחד דעד איסורים כשאר זה איסור ועשו בה אקילו עיגונא

 אינו הוא באיסורין נאמן אחד דעד משום דטעמא וכיון, נאמן

 צריך שיהא איסור על המעיד עד מצינו שלא שלשה צריך

 תרי דאפילו הוא ובדין, עדות כקבלת דאינו שלשה בפני להעיד

 שיאמר הצריכו איש דאשת חומרא משום אלא ליבעי לא נמי

 אומר שהוא במה נזהר שליח שיהא כדי שנים בפני הדבר

 אינו שליח קיום משום דטעמא ד"למ אבל, בעדותו ושידקדק

 משום טעמא אלא, באיסורין נאמן שהוא אחד עד מדין נאמן

 ואקילו דאצרוך הוא דרבנן אלא ליבעי לא שטרות קיום דמדינא

 בקבלת ומיהו, כשנים נאמן שליח שיהא עיגונא משום הכא

 וזה ,דעלמא עדות כקבלת שלשה והצריכו הקילו לא עדות

 .נכון
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 דאינו הוא המעיד עד' פי .דיין נעשה עד דאין ל"קיי והא

 בשעה שראה כל נ"א, המעיד עד שהוא הכא כי דיין נעשה

 שראוה שכיון בלילה שראוה לבנה עדי כגון לדין ראויה שאינה

 המעיד כעד להו והוו עדים נעשו לדין ראויה שאינה בשעה

 העיד כאילו הוא הרי להעיד שנזדמן וכל להעיד נזדמנו שהרי

 דנזדמנו משום טעמא דלאו אפשר נ"א, דיין נעשה אין ושוב

 נתכוונו שהם תאמר ואם, לאלו זימנם דמי[, להעיד( ]עדים לה)

 בסנהדרין וכדאיתא פוסלת[ אינה( ]אמת[ )ן]כונת, להעיד

 פ"ע הם דנין אי בלילה דחזו דכיון משום טעמא אלא, וביבמות

 עדות קבלת ואין עדות כקבלת ראייה אותה ל"הו ראייתם

 בדבר ויודע הרואה עד אבל, דין כתחלת שהיא מפני בלילה

 אחרים בהגדת שלא ידיעתו פ"ע ממונות בדיני דיין נעשה ודאי

 עד אפילו נפשות בדיני אבל, מראיה גדולה שמיעה תהא שלא

 משום וטעמא, אחרים בהגדת ואפילו דיין נעשה אינו הרואה

 מצלת ועדה שופטת עדה העדה והצילו העדה ושפטו דכתיב

 ,זכותא ליה חזי מצו לא תו נפשא דקטל דחזו וכיון

 

  ב עמוד ה דף גיטין מסכת א"הריטב חידושי

 דרבנן מילי בכל לאו. דיין נעשה עד דבדרבנן דאמרינן והא

'(.ב א"כ) בכתובות וכדאיתא לבד שטרות בקיום אלא קאמר

 איכא. קמיפלגי דיין נעשה דבעד דאמרינן והא 

 בשעת שלא דוקא דיין נעשה המעיד דעד ד"למ דאפילו למידק

 ותירץ, כאחד נעשה ודיין דעד[ עדותו בשעת לא אבל] עדותו

 לאחר[ דוקא] דיין נעשה דעד בעלמא ד"למ אפילו[ד] י"ר

 .כאחד ודיין עד להיותו הקלו עיגונא משום הכא(ד, )עדותו

 

  ב עמוד כא דף כתובות מסכת בבלי תלמוד

 בר שמואל בר יצחק רב אמר אבא רבי אמר ספרא רב אמר

: רב אמר הונא רב אמר ליה ואמרי, הונא רב אמר מרתא

 ידי חתימות מכירין שנים, השטר את לקיים שישבו שלשה

, וחותם בפניו מעידין - חתמו שלא עד, מכיר אינו ואחד עדים

 רב והאמר? כתבינן ומי. וחותם בפניו מעידין אין - משחתמו

 דניחוו מקמיה דניכתב דדייני אשרתא האי: דרבא משמיה פפי

 נמי הכא, כשקרא דמתחזי, פסולה - ידייהו אחתימת סהדי

 בפניו מעידין - כתבו שלא עד: אימא אלא! כשקרא מתחזי

 מ"ש: תלת מ"ש. וחותם בפניו מעידין אין - משכתבו, וחותם

 אינן - עדים ידי חתימות המכירין דיינין מ"וש, דיין נעשה עד

 ידי חתימות מכירין שאין דיינין מ"וש, בפניהם להעיד צריכין

: אשי רב לה מתקיף. ואחד אחד כל בפני להעיד צריכין - עדים

 המכירין דיינין אלא, מינה שמעינן דיין נעשה עד בשלמא

 לעולם דלמא - בפניהם להעיד צריכין אין עדים ידי חתימות

 ודיינין; בחד הגדה מקיימא דקא, הכא ושאני, צריכין לך אימא

 אחד כל בפני להעיד צריכין עדים ידי חתימות מכירין שאין

 קא דלא, הכא ושאני, צריכין אין לך אימא לעולם דלמא - ואחד

 שמעתא להא לה וקאמר אבא' ר יתיב. כלל הגדה מקיימא

 שלשה ראוהו: אבא לרבי ספרא רב איתיביה. דיין נעשה דעד

 ויעידו, היחיד אצל מחבריהם ויושיבו שנים יעמדו דין בית והן

 על נאמן היחיד שאין, מקודש, החדש מקודש: ויאמרו בפניהם

? האי כולי לי למה, דיין נעשה דעד דעתך סלקא ואי; עצמו ידי

 לי קשיא לדידי אף: ליה אמר! וליקדשי בדוכתייהו ליתבו

 לרב יצחק ורב, מרתא בר שמואל בר יצחק לרב ושאילתיה

: להו ואמר, לרב רב בר וחייא, רב בר לחייא הונא ורב, הונא

 .דרבנן - שטרות וקיום', דאוריית - החדש לעדות הנח

 

  יט סימן ב פרק כתובות מסכת ש"רא

 שישבו שלשה רב אמר הונא רב אמר[ ב"ע כא דף] כ יט

 ואחד העדים ידי חתימת מכירין מהם שנים השטר לקיים

 אין משחתמו וחותם בפניו מעידין חתמו שלא עד מכיר אינו

 בקיום דיין נעשה עד מ"ש תלת מ"ש. וחותם בפניו מעידין

 צריך אין העדים ידי חתימת המכירין דיינין מ"וש דרבנן שטרות

 ידי חתימת מכירין שאין דיינים מינה ושמע בפניהם להעיד

 בפניו להעיד וצריך. ואחד אחד כל בפני להעיד צריך העדים

 בפני העידו כ"ואח השנים חתמו אם אבל כולן שחתמו קודם

 שכתבו שקר חתימת חתמו שהשנים מפני פסול השלישי

 ידייהו חתימת דהאי לנא ואשתמודע הוינא תלתא במותב

 ויש. ידם חתימת שהוא השלישי ידע לא שחתמו ובשעה

 כל בפני העדים חתימת על להעיד צריך שאין מכאן לדקדק

 עצמו בפני ואחד אחד כל בפני שיעידו די אלא יחד שלשתן

 עד ס"הש ודייק. שקר שחתמו בשביל אלא הכא פסלינן דלא

 דרבא משמיה פפי רב והאמר כתבי מיכתב הא חתמו שלא

 אחתימת סהדי דמיחוי מקמי דכתיבא דדייני אשרתא האי

 כשיקרא מיתחזי נמי הכא כשיקרא מיתחזי אלמא פסול ידייהו

 אין משכתבו וחותם לפניו מעידין כתבו שלא עד אימא אלא

 . וחותם לפניו מעידין

 

  ב עמוד כא דף כתובות מסכת ן"הרמב חידושי

 ושאני צריכין לך אימא לעולם ודילמא אשי רב דמקשי והא

 שצריך לך אימא לעולם ק"ה, בחד הגדה מקיימא דקא הכא

 כבר השלישי אותו בפני העידו עצמן שהם כיון כאן אבל הגדה

 היה לא השלישי בפני העידו לא ואילו ד"ב בפני עדות שמעו

 גמורה עדות שמעו גופייהו אינהו השתא אבל עדות נקרא

 בפני שהעידו העדות תמה ואני. ודיינין עדים ונעשים ד"בב
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 אלא עדות ואין' ג צריך והא עדות שמה היאך השלישי אותו

, ממונות דיני בשאר לדון וראוי מומחה כשהיה ל"וי, ד"ב בפני

 .עדות בשעת אצלו מחבריהן שיושיבו או

 

  א עמוד ח דף כתובות מסכת ף"הרי על ן"הר

 שיעידו עדים העדאת ובלא. השטר את לקיים שישבו שלשה

 :אותן מכירין עצמם שהדיינים לפי ידן כתב על

 על' ב. חתמו שלא עד :מכיר אינו והאחד אותם מכירים השנים

 חתומין של ידן כתב שזהו השלישי לפני. מעידים :ההנפק

 לשטרא וקיימנוהו אשרנוהו שכותבין מה על עמהם וחותם

 דהיכי ת"וכ .הוא דסהדי ידא דחתימת דאשתמודענא דנא

 דהא השלישי בפני השנים אלו שמעידין עדות האי מהני

 תירץ ?אחד אלא ליכא והכא בעינן שלשה העדות בקבלת

 בשעה השנים אפילו דרבנן שטרות דקיום דכיון ל"ז א"הרשב

 עדות לקבל השלישי עם ומצטרפין דיינים נעשים שמעידין

 גט המביא דשליח( ב ה דף) דגטין ק"בפ אמרינן נ"וה עצמן

 נחתם ובפני נכתב בפני בפניהם ואומר שנים בפני לה נותנו

 והכא דיין נעשה ועד עד נעשה דשליח משום טעמא' ומפרשי

 דקיום משום טעמא והיינו דיין נעשה הוא שמעיד בשעה נמי

 :הוא דרבנן שטרות

 

  ב עמוד כא דף כתובות מסכת תוספות

 נעשה עד אין ובדאורייתא - דאורייתא החדש לעדות הנח

 לפני שיעידו דבעינן משום דיין נעשה עד דאין וטעמא דיין

 אלו האנשים שני ועמדו דכתיב ם"רשב שמפרש כמו הדיינין

 שאתה עדות דבעינן משום מ"וי הדיינין אלו' ה לפני העדים

 יכול אתה שאין עדות דיינין נעשו העדים ואם להזימה יכול

 זה טעם לפי ומיהו עצמן על הזמה יקבלו שלא היא להזימה

 יקבלו דלא להעיד יכולים אינם לדיינין קרובים העדים אם

 עדות אחר ד"בב נינהו הזמה דבני כיון אלא עליהם הזמה

 עד נעשה הדיין יהיה נ"ה בהו קרינא להזימה יכול שאתה

 טעמי הני דשייכי דיין נעשה עד דאין אמרינן המעיד בעד ודוקא

 כגון או שיעידו אחרים שיש כגון להעיד צריך שאינו עד אבל

 גדולה שמיעה תהא דלא להעיד צריך שאינו ביום שראוהו

 נפשות בדיני אבל ממונות בדיני ודווקא דיין נעשה מראייה

 במסכת דאמר ע"לר דיין נעשה אין להעיד צריך שאין עד אפילו

 מפרש וטעמא עדים כולן מאה הן אפילו( ושם. ו דף) מכות

 והצילו דכתיב משום( ושם. כו דף ה"ר) ד"ב ראוהו בפרק

 ודווקא זכותא ליה חזי לא תו דקטל דחזו כיון והנך העדה

 .דיין נעשה המעיד עד אפילו בדרבנן אבל בדאורייתא

 

  א עמוד קיד דף בתרא בבא מסכת ם"רשב

 דיין עוד נעשה אין הדבר על המעיד - דיין נעשה עד ואין

 עליה נעשה אין עד ונעשה הדבר את ראה אם וגם דבר באותו

 ונראה בפניו אחרים מעידין כן אם אלא עצמו בעדות דיין עוד

' וגו האנשים שני ועמדו דכתיב היא הכתוב דגזירת בעיני

 הדיינין לפני היינו' ה לפני( ל דף שבועות) מדבר הכתוב בעדים

 העדים אבל הדיינין לפני שנים להעיד דצריך קרא אשמועינן

 .ודנין ויושבין חוזרין אינן

 

  ב עמוד צ דף קמא בבא מסכת תוספות

 תהא דלא ראיה פ"ע דנין ביום ראוה אם - בלילה שראוה כגון

 פ"ע לדון יכולין אין בלילה ראו אבל מראייה גדולה שמיעה

 דין כתחילת עדות וקבלת עדות כקבלת דראייה לילה ראיית

' אפי ביום דין ותחילת( כגון ה"ד ושם: כה' ד) ה"בר כדמוכח

:( לד' ד סנהדרין) ממונות דיני אחד' בפ כדאמר ממונות בדיני

 אין להעיד שצריכין וכיון ביום ולהעיד לחזור צריכין הלכך

 עדים שיש כגון מעיד שאין הרואה עד אבל דיין נעשה המעיד

 לרבנן נפשות בדיני' אפי דיין נעשה לפניהם מעידין אחרים

 שנכנסו' ג( ושם: קיג' ד ב"ב) נוחלין ביש שפירש ם"כרשב ודלא

 עושין ואין כותבין להעיד נתכוונו אם אבל לבקר דוקא לבקר

 הרואה עד' אפי ע"ולר דיין נעשה עד ואין עדים ליה דהוו דין

 כדמפרש וטעמא הכא כדמשמע נפשות בדיני דיין נעשה אין

 באחד שראו לסנהדרין מנין אומר ע"ר.( יב' ד) דמכות ב"בפ

 ל"ת ד"בב שיעמוד עד מיד אותו ממיתין שאין הנפש את שהרג

 ..... אחר ד"בב שיעמוד עד למשפט העדה לפני עמדו עד

' ד) דגיטין ק"בפ כדמוכח דיין נעשה מעידה עד אפילו ובדרבנן

 .(ושם: כא' ד) דכתובות שני ובפרק:( ה

 עדות ל"דה משום מפרשים יש דיין נעשה המעיד דאין וטעם

 יקבל לא ודיין עד עצמו שהוא דכיון להזימה יכול אתה שאין

 דאלא דאורליינש י"להר קשה זה טעם ועל . עצמו על הזמה

 עדות ל"דה בפניהם יעידו לא לדיינים הקרובים עדים מעתה

 אחר ד"בב להזימם יכולין כ"ע אלא להזימה יכול אתה שאי

 דכתיב משום מפרש ם"ורשב אחר ד"בב נינהו הזמה בני נ"ה

 לפני העדים אלו.( ל' ד) שבועות דאמרינן האנשים שני ועמדו

 שיהיו ולא הדיינין לפני העדים שיעמדו משמע דיינין אלו' ה

 עד דאין אחר טעם י"ר' פי ועוד . ודנין יושבין בעצמן עדים

 פ"דע בניו את הנחילו מביום לן דנפקא משום דיין נעשה

 מבניו אחד לכל שנתן החולה מבקרי ששמעו יום הנחלת

 כל יעמידו לא בלילה שמועתו פ"ע אבל בחלקו אחד כל יעמידו

 פיהם על לדון ראויה אין בלילה ששמיעתו לפי בחלקו אחד

 עליהם שיעידו עד לילה ראיית פ"ע לדון יכול שאין וכיון' כדפי



4 

 אלמא דיין נעשה עד דאין לדון יכול אין ולכך עדים ל"ה ביום

 .....דיין נעשה עד דאין דשמעינן הוא מהכא

 

  ו הלכה ז פרק עדות הלכות ם"רמב

 חתימת מכירין מהן שנים השטר את לקיים שישבו שלשה

 בפניו מעידין חתמו שלא עד, מכיר אינו ואחד עדים ידי

 כמו מדבריהם שהוא בדבר דיינים נעשים שהעדים וחותם

 וחותם בפניו מעידין אין שחתמו אחר אבל, שבארנו

 ואין[ השנים אלא מכירין היו לא שחתמו בעת שהרי]

 העדים יעידו או מכירין שלשתן שיהיו עד אלא מקיימין

 .ואחד אחד כל בפני הכתב על

 

  ו הלכה ז פרק עדות הלכות משנה כסף

 מימרא:( א"כ דף) שם. 'וכו השטר את לקיים שישבו שלשה

 שלשה בעינן עדות דלקבלת גב על ואף, רבינו כלשון הונא דרב

 הכי אפילו ,אחד דיין אלא שם אין שמעידין בעת השנים ואלו

 :דיינים נעשים שמעידין בשעה' אפי בדרבנן

 

  ה פרק עדות הלכות ם"רמב

 זה בדין מורה אינו נפשות בדיני שהעיד עד כל - ח הלכה

 לי יש אמר ואם, חובה ולא זכות לא עליו ילמד ולא הנהרג

 יענה לא אחד ועד שנאמר אותו משתקין זכות עליו ללמד

 למות שנאמר זה ומהו, לחובה בין לזכות בין למות בנפש

 יעיד אלא דבר יענה לא למות בנפש שהעיד עד כלומר

 או זכות עליו ללמד לו יש ממונות בדיני ה אבל, וישתוק

 עד שאין דיין יעשה ולא הדיינים עם ימנה לא אבל, חובה

 . ממונות בדיני אפילו דיין נעשה

 מן עדים שצריך בדבר אמורים דברים במה - ט הלכה

 אבל התורה מן הדבר באותו לדון דיינים וצריך התורה

 ואמר הגט שהביא אחד כיצד, דיין נעשה ז עד דבריהם בשל

 ונמצא לה אותו נותנין ושנים הוא, נחתם ובפני נכתב בפני

 .בזה כיוצא כל וכן דין מבית נטלוהו כאילו

 

  ו הלכה ז פרק גירושין הלכות ם"רמב

 הנשים אף לפיכך, בו משגיחין אין וערער הבעל בא

 בפני ולומר זה גט להביא נאמנות זו את זו ששונאות

 .נחתם ובפני נכתב
 

  ג ק"ס ז סימן ביאורים המשפט נתיבות

 קיבלו דיינים' ג דאם נראה'. וכו מהדיינים אחד העיד אם[ ג]

 העדות בפניו והעידו, עמהם אחר וצירפו, אחד והלך, עדות

 לפני שהעידו אף דיינים כן גם להיות השנים שיכולין, שקיבלו

, והטעם. דיין נעשה עד אין בזה לומר שייך ואין, השלישי

 ד"בי היו שלא, המעשה ראיית על שהעידו בעדות דבשלמא

 דיינים נעשין כשהן, בלילה' ג או שנים ראוהו כגון, ראיה בשעת

, דיין נעשה עד אין לומר שייך, עדותן פי על הדין פוסקין הן הרי

 שהן כיון, להזימה יכול אתה שאי עדות הוי דעדותן מטעם או

 לפני האנשים שני ועמדו דבעינן מטעם או, עדותן פי על דנין

 העדות פי על יהיו שהדיינים רחמנא שהקפיד דהיינו', ד

 מצד לאו השנים שאותן הכא כן שאין מה, מאחרים ששמעו

 ודמי ,מאחרים ושמעו שקיבלו העדות מכח רק, דנין הן עדותן

 ואפילו. מצטרפים ד"בי מכל שאחד ב"י סעיף' ל דסימן להא

( אחרים בעדות אף) להעיד שהוזמנו דכל ליה דסבירא למאן

 הכתוב דגזירת אלמא, אחרים עדים ידי על אף לדון פסולין

, דמותר נראה הכא מקום מכל. דיין נעשה עד יהא דלא הוא

 בכתב עדות הקבלת כותבים השנים אלו היו אם ודאי דהא

 על דסומכין ודאי, שנים וחתמוהו ליתוהי וחד תלתא במותב

 של ד"מבי שנשארו דשנים נאמר ואם, כתבם על ודנין כתבם

, כתבם מפי הוי הא קשה, עדות מטעם רק נאמנין אינן שלשה

 שנחקרה שראו, בשטר עדותן יכתבו אם דעלמא שנים דהא

 מפי דהוי מהני דלא ודאי, ד"בבי הדין ונגמר ד"בבי עדותן

 דשנים ודאי אלא. מהני גופיה ד"מהבי שנים ואילו, כתבם

 ולא ד"בי מטעם ונאמנים, עליהן ד"בי תורת ד"מבי שבאו

 כותבין מהן אחד כשמת דין בפסק וכן, בקיום וכן, עדות מטעם

 ומקבלין הכתב זה על דנין אחר ד"כשבי כן ואם. ליתוהי וחד

 לצרף הדיינין אותן יכולין כן, עליה ודנין ד"בי בתורת הכתב

 אלו שכתבו עדות קבלת הכתב אותו על עמהם שידון השלישי

 המעשה שרואה השלישי כי, ליתוהי וחד בו וכתבו השנים

 השנים אלו לדון יכולין אם זה ולפי. ד"בי מעשה י"עפ דן, ד"בי

 כן כמו, עדותן קבלת בכתב השנים אלו כשכותבין', הג בצירוף

 מה לכתוב יכולין דהא, ד"בי מטעם ונאמנין בפיהן להגיד יכולין

 עדיף כתבן יהיה ולא, ד"בי מטעם נאמנין ויהיו בפיהם שאמרו

 לצרף[ צריך אין, ]השלישי לפני דכשמגידין ואפשר. מפיהם

 עדות מטעם זה דאין, עדות קבלת בשעת כמו שנים עוד עמו

 השלישי דכששומע, שלשה להצריך עדות כקבלת נידון להיות

 .לכתוב שיכולין כיון, בכתבן כרואה הוי מפיהן

 דבשנים, דכתב א"סקל ובאורים ז"סקי' ל סימן בתומים וראיתי

 להעיד שצריכין כיון', ג עמהן שצירפו דינין בתי משני שנשארו

, דידן לנידון סותר אינו זה אמנם. דיין נעשה עד אין', הג בפני

 יכולין אין דינים בתי משני שבאו השנים דאותן התם דשאני

 עדותן קיבלו שלא כיון, עדותן קבלת על ד"בי מעשה לכתוב

 ד"הבי בפני עדות שנתקבלה לומר שנאמנין דנהי, ועוד. ביחד

 כעדות הוי מקום מכל, ביחד עדות הקבלת שמעו שלא אף

 שזה עדות קבלת שראו לחבירו מסייע אחד שכל כיון, מיוחדת

 מכלל בעצמו שהוא לומר מהימן אחד שום אין אבל, לזה חייב

, מחבירו יודע אחד דאין זה על שנים כאן שאין כיון, היה ד"הבי

 .ד"כנלע

 


