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 צדף  – סז דף גיטיןמסכת .  התשע"ו ט' אדר א' ס"ד,ב
 

 פרק מי שאחזו
 דף סז ע״ב

 

שם שידה השולטת כששותה הרבה יין מגיתו. רש״י ד״ה מי שאחזו, ) א

כתב, שהוא חולי המבלבל את הדעת, ואחת מסיבותיו שתיית יין  והמאירי

 איזו סיבהמש דעתו הוא הדין לכל שנשתבו ,כמו שיתבאר בגמראהחדש 

חולי מתחדש ממלוי חדרי דהוא  כתב,והרמב״ם בפירוש המשניות שתהיה. 

שו״ת אפרקסתא ובנופל. והוא מין ממיני חולי הדעתו מתבלבלת, המוח ו

דהוא רוח בר דגם הרמב״ם ס) כתב, יורה דעה סימן קמד ,חלק ב( דעניא

ולים לפגוע יכ םדאין אותם המזיקי בירא להורעה כמבואר בש״ס, אלא דס

רמב״ם הרק במקום שמקולקל כבר בטבע, כזבובים הנופלים במקום מנוגע. ו

(ערך קורדייקוס) כתב, שהיא רוח  והערוך בת התדבקות הרוח רעה.ינקט ס

הוסיף, ובחולי זה, הלב נפוג,  ובמוסף הערוךהדופקת בלב והוא לשון יון. 

חלק ב (יורה  ם סופרשו״ת חתוזיעא קרה ניגרת מהגוף. ועיין אות יז. ועיין 

 ).דעה סימן ז

הבית יוסף שלשה פעמים לכל אחד. אמנם רש״י ד״ה בודקין אותו, ) ב

(פ״ב מגירושין הט״ז), דסגי בג׳ פעמים הרמב״ם (סימן קכ״א), דקדק בלשון 

 בסך הכל.

, דצריך קמיעא שלא יכביד בהגהות היעב״ץפירש גמ׳, מאי אסותיה. ) ג

ב, דתרתי בעינן, גם קמיעא וגם חוליו עד שיעשה הרפואה. אי נמי כת

כתב, דכיון דהחולי הוא על ידי רוחא,  והאור החמהרפואה להוצאת הרוח. 

גם אסותיה צריך להיות על ידי דבר שברוח, מכל מקום אפשר דהרוח 

בעצמו אין לו אחיזה בגוף רק כשהמחלה נמצאת בגופו, ואם מתרפאת 

לסלק הרוח סגי בקמיעא המחלה על ידי אסותא, סר הרוח ממילא. והיינו, ד

(על הערוך ערך  וההפלאה שבערכיןאבל לסלק את הכל בעי נמי רפואה. 

קורדייקוס) הקשה, שלדעת הערוך (הובא באות טז) והרמב״ם דהוי חולי 

 ממש יקשה, היאך מהני ליה קמיעא.

דאף דהיה הבן יהוידע, כתב גמ׳, אמר להו בישרא סומקא אגומרי. ) ד

עבור הצלת עצמו מן החולי. לא הוציא שקר מותר לו לשנות בדיבור, ב

, אלא, מאי ניחא ליה סתמא. השתאמפיו. דהם לא אמרו, מאי ניחא ליה 

והוא השיב, מאי דניחא ליה בשאר עתים, דודאי בכל העתים ניחא ליה, 

בשר כחוש ויין מזוג במים הרבה באופן טבעי. אך באותה עת שהיה לו 

 השל״הום רפואה. [ועיין במה שכתב אותו חולי, הוה ניחא ליה בהיפך, מש

 ביבמות(במסכת סוכה עמוד השלום), על המעשה הדומה לסוגיין, דאיתא 

 סג.].

(בחידושי אגדות), המהרש״א כתב גמ׳, רב יוסף איעסק בריחיא. ) ה

דנקטינהו, לפי ששאר כל אדם יכולים לעשות שאר מלאכות כבדות, כגון 

סף ורב ששת, דהוו סגי נהור. חטיבת עצים, שלא היו יכולים לעשות רב יו

 ואמר דמכל מקום היו עושין מלאכות כבדות, כגון בריחיא ובכשורי.

כתבו לתלגא בריחים כדי שיחמם ויזיע.  ,רב יוסף איעסקד״ה רש״י ) ו

(פ״י ממתנות עניים ה״י, ופ״ג מתלמוד תורה  הכסף משנה והמהר״י קורקוס

ה כן לצורך פרנסתו. ה״י) דלדעת הרמב״ם דאסור להתפרנס מן הציבור, עש

ודלא כרש״י, דנקט דשרי להתפרנס מן הציבור לצורך לימוד התורה, וכן 

 (ח״א סימן קמז). התשב״ץ  הכריע

הא קיימא לן דאסור הבן יהוידע, הקשה גמ׳, א״ל לשמעיה זיל גנוב. ) ז

(פ״א מגניבה  הרמב״םלגנוב אפילו דרך שחוק, ועל מנת לשלם, וכדפסק 

מור ממונו. ותירץ, דאמר זאת לשמעיה בפני ריש ה״ב), ואפילו בשביל לש

גלותא, דהוא הבעל הבית והבשר שלו, וברשותו קעביד, ולכך אם יגנוב 

מהעבדים אין כאן גניבה. ועוד, שהותר לו משום אפרושי מאסורא, 

  דיתבררו מעשיהם לפני ריש גלותא, ומכאן ולהבא לא יאמין לאכול מידם.

(בחידושי המהרש״א הקשה יים הואי. גמ׳, אמר להו הא בעלת שלש רגל) ח

בחולין כדאיתא  .להדיוט מותרים ,םירגלי׳ ה ובעלת׳ ג בעלת האאגדות), 

כל דמ לומר דוחקו .טריפהלא  אבל הווי, מום׳ ג ובעלת׳ ה דבעלת (נח:)

בן גמליאל. ותירץ, דצריך לומר ר לחןולש הקריבווה ליה לה לאמקום 

 רב (שם) כדאמר .טריפה הוהגוונא  בכהאיד ,יד ולא רגל חסרש ,ניכר דהיה

 .הוה נמי טריפה רגל חסר אבל ,יד חסר אלא שנו לא ,הונא

(בחידושי אגדות), אם המהרש״א הקשה גמ׳, ושקלה כרכה בסודריה. ) ט

 אוכל היה לא הכי בלאו הא ,עצם באותו דהרגיש דגששה קאמר אמאיכן, 

 כורכה היה אל עצם אותו הרגש משום לאו דאי. ותירץ, חיורא משום מינה

 להוכיחכדי  ,בסודר כרכהו ,השלחן תחת הבשר משליך היה אלא בסודר
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כתב,  והחכמת שלמה. בו שיחנק רעתו שמבקשים ,פניהם על הזה בעצם

דלולי טעמא דחיורא, היה אוכל הבשר בנחת, והיה נזהר שלא לבלוע 

 העצם, אבל משום טעמא דחיורא כרכה בסודריה.

דנקראת כן בפי כל, משום הבן יהוידע, ב כת גמ׳, דסתנא דחנקא חמתא.) י

מעשה שהיה באשה ששנאה את חמותה והביאה לה לאכול חתיכה עם 

  עצם זו, ונחנקה.

 

 דף סח ע״א

(בחידושי המהר״ל פירש גמ׳, אנא מיכל אכלי וטעמי בה טעמא דחיורא. ) א

דלא רצה להשליך העצם ולאכול הבשר, דשוב לא יוכל להוכיח  אגדות),

ים, דיאמרו שמצא העצם במקום אחר. והא דלא את שפלות העבד

האשימם בכך, ותלה אי אכילתו בקלקול, משום שלא רצה לומר להם בפה 

 מלא שחושדם. רק רצה שכך יבינו הסובבים.

וכי הוא היה בא מן הבן יהוידע, הקשה  גמ׳, אמרי ליה ליתי מר לינח.) ב

בה לפנים אצל הדרך ויגיע, כדי שיאמרו לו לנוח, והלא הוא היה יושב במסי

, כי היה להם מקום מושב שלהם ותירץריש גלותא, והיה נח במנוחה. 

בבית החיצון של ריש גלותא, ואמרו לו לרב ששת לינח מר גבן, שרוצים 

לשאל ממך איזה הלכות ודינים, והדרך אם יאמר לאדם גדול שישב יאמר 

צר לינח, ונעתר להם להכנס למקום מושבם, והם אמרו לו כן כשיצא מח

הפנימי, והוא הולך בחצר החיצון, והם כבר הזמינו גומא סמוך למקום 

 .מושבם בחצר ההוא, ופרסו עליה מחצלת

(בחדושי  המהרש״א הקשהגמ׳, אמר ליה ר׳ חסדא, מנא הוה ידע מר. ) ג

אגדות), מדוע שאל לו, הא נחר לו, וידע שמחמת כן נזהר. ותירץ, דלא כיון 

אל למה נחר, ומתוך שישאל יאמר לו שיבין מנחירתו להיזהר, אלא שיש

. להיזהר, ולכך תמה ר׳ חסדא, מאחר שלא שאלתני מהיכן ידעת ליזהר

כתב, דרב חסדא לא נחר בכוונה, דודאי דלא ידע רב חסדא והעיון יעקב 

ממזימתם, דאילו ידע היה אומר לו בפירוש להצילו. אלא שמן השמים באה 

כוונה להציל אותו, והשתא לו הנחירה, שיסבור רב ששת שנחר לו כן ב

 .אתי שפיר טפי הא דרב חסדא שאלו מנא ידע מר

(פי״א מעבודה זרה  הרמב״םכתב גמ׳, אמר ליה לינוקא פסוק לי פסוקיך. ) ד

אם אמר לו פסוק מן  ,השואל לתינוק אי זה פסוק אתה לומדה״ה), וכן 

א הואיל ול ,כל אלו וכיוצא בהן מותר ,ישמח ויאמר זה סימן טוב ,הברכות

אלא עשה זה סימן לעצמו לדבר שכבר  .כיון מעשיו ולא נמנע מלעשות

(ח״א סימן תיג), לדבריו, היאך  בשו״ת הרשב״אוהקשה  .הרי זה מותר ,היה

היה מותר לרב ששת לסמוך על הקרא שאמר לו התינוק, ולעשות מעשה 

 ,שלא סמך על פסוק התינוק לבד כאדשאני ה ,כסף משנההעל פיו. ותירץ 

 ,דהוו חשידי עבדי דלא מעלו ,ועוד .דנחר ליה רב חסדאאהא  גםאלא 

מצינו כמה גדולים ד ,כתב(ל״ת נא), ש סמ״גהבעצמו. והביא דעת  וכדאמר

 .וחושבים זה כענין נבואה ,הפסוק ל פיועושים מעשה ע ,לינוקאכן שאמרו 

 לכךו ,נחש אלא מין נבואהאינו  וביאר הכסף משנה דדעתו, דבכהאי גוונא

(יו״ד קעט, ו) תירץ, דדוקא שאר אדם אסור, אבל רב ששת דכל הב״ח ו. שרי

מעשיו ועניניו היו על פי רוח הקודש, חשבינן ליה באומר לתינוק פסוק לי 

 .(סח.)במאירי סנהדרין  ועיין עוד פסוקיך, כאילו שאל בדבר ה׳.

שניהם מלשון (בחדושי אגדות), ד המהרש״אביאר גמ׳, שרים ושרות. ) ה

שיש  ל שםאולי עד . וכתב,רים בלשון זכר ושרות לשון נקיבהאלא שש ,שיר

  .ויש מיוחדים לנקבות ,מיני כלי זמר שמיוחדין לזכרים

האר״י הביא מדברי גמ׳, שלש מאות מיני שדים היו בשיחין. הבן יהוידע ) ו

(שער קיצור אבי״ע פ״ח), שיש ד׳ מיני שידין. יש עץ חיים הקדוש בספרו 

ר, ויש להם נפש חי. ויש שדים מהדומם, ושוכנים שגופם מיסוד האש והאוי

בארץ במחילות העפר. ויש מיסוד הצומח ושוכנים בימים ובנהרות. ויש מין 

פש המדברת, ושוכנים ביסוד האש. עוד נוסף עליון על כולם, שיש בהם נ

כתב שם, שיש שדים יהודאין ויש נוכראין, ואשמדאי הוא יהודי. וכל מלך 

א אשמדאי, כיון שהוא מיסוד האש, ויש לו תואר רֵ יקָ שיעמוד על השדים 

 אדם, דהיינו ״אש אדמי״. ועיין באות הבאה.

שפת ההכא משמע וכו׳ דמא בן נתינה וכו׳. וכתב תוס׳ ד״ה איכא שמיר, ) ז

והיו סבורין שיעשו פרה  ,דעובדא הוי בסוף בית ראשון.), מט סוכה( אמת

 סוכה והערוך לנר. עד עזראולכן לא נעשית הפרה  ,ים נחרב המקדשיובינת

  .ואותה פרה נפסלה ה,דלעולם בבית ראשון היכתב,  .)מט(

אמאי בעי שנים. ועוד, האור החמה, הקשה  גמ׳, אייתי שידה ושידתין.) ח

אמאי בעי אחד ממין זכר ואחד ממין נקיבה. ותירץ, דכיון דלא ידע מי מהם 

וכבשינהו אהדדי,  יודע היכן השמיר הזכר או הנקיבה, ולכך הביא לתרוויהו

כדי שיאמר האחד על האחר אם יודע, אבל כשיכבוש כל אחד בפני עצמו, 

 הרי יכול להכחיש ולומר שאינו יודע.

כי המאמר הזה בא להודיע  (חידושי אגדות), המהר״לביאר  .גמ׳, שם) ט

ברי שנאמר (ד ,שהיה מולך על עליונים ותחתונים ,עניין שלמה המלך

היה משתמש בשרביטו של  כי ה׳״.ה על כסא וישב שלמ״א׳ כ״ט)  הימים

הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, כי  ״,שלמה״ולכך נקרא  תב״ש.י ׳מלכות ה

היה מושל על  ולפיכך ,תחתוניםההיה מושל על עליונים ו ,ובשמו יתברך

כיון השמיר לבניין בית המקדש,  אתהרוחות והשדים. וכאשר היה צריך 

 שוםבני אדם, רק מ השגתם של באפשרותאינה שהשמיר הוא בריה ש

אייתי שדה  ,. ואמרויושהיה מושל אף על הרוחניים היה מושל אף על

עד  ,מושל עליהם בכח ממשלתו השהידהיינו  .ושידתן וכבשינהו אהדדי

, אין יודעין ממנו נויגיע אל השמיר. ואמרו לו כי לגודל עניי איךשאמרו 

  .יםהשדכל על מאשר מדריגתו  ,מלכא ״אשמדאי״ אלא

), אקרא בראשית ד, כב( הרמב״ן בפירוש התורה כתבגמ׳, אשמדאי. ) י

שהיתה אשת אשמדון אם אשמדאי והשדים  ״,ואחות תובל קין נעמהד״

ויש  .לילית ונעמה ואגרת ומחלת .נולדו ממנה. וד׳ נשים היו אמות השדים

לכל אחת ואחת מהן מחנות וכתות של רוח הטומאה אין מהם מספר, 

ל אחת מושלת בתקופה אחת מארבע תקופות שבשנה, ואומרים כי כ

ומתקבצות בהר נשפה קרוב להרי חשך, וכל אחת מושלת בתקופתה 

משעת שקיעת החמה עד חצות לילה הן וכל מחנותיהן. ועל כלן משל 

וכן שהיה משתמש בהם כרצונו.  ,שלמה, וקרא אותם ״עבדים ושפחות״

 (שם).רבינו בחיי כתב 

(בחדושי אגדות), דאמרינן  המהרש״אביאר ה. גמ׳, וחתמיה בגושפנקי) יא

בשדים, שאוכלין ושותין ומתים כבני אדם, ולכך צרר משקהו שלא יטילו בו 

בני אדם סם המוות, ובוודאי מאכלו נמי מכסי בגושפנקא מהאי טעמא, ולא 

הזכיר הכא אלא מימיו, משום הך מעשה שהתחכם בניהו להחליף מימיו 

 ביין.

תא דחקיק עלה שם, ועזקתא דחקיק עלה שם. גמ׳, יהיב ליה שושיל) יב

דהוצרך לשושילתא כדי לסגור את אשמדאי, והעזקתא, הבן יהוידע, ביאר 

שימשה לכמה דברים, מלבד שמירת בניהו. והם, שעל ידה עשה קפיצת 

הדרך והגיע במהירות לההוא טורא, ועוד, שעל ידה חפר את הבורות 

 בשעה קלה, בטרם יבוא אשמדאי.

 

 בדף סח ע״

 מהרש״אהכתב  אנסיה משתיא כו׳ א״ל הדור אשקויהו למחר כו׳.גמ׳, ) יג

אתיו ואקחה יין (ישעיה נו, ב) ״אמר הכתוב  דאהא ),חידושי אגדות(

שיצר דהיינו,  ״.והיה כזה יום מחר גדול יתר מאד גו׳ ,ונסבאה שכר
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 ״.אתיו״ואם אין לחברו לשלם אמר  ,מתאוה לשתות בצוותא ,המתאוה

דרך (ונסבאה היינו  .ונסבאה יחד ,ואני אקח לכם יין משלי ,בואו רוש,פי

כי  ,ולא לאכילה ,מתאוה לשתיהדוקא בגונא דו ).כמו זולל וסובא ,שכרות

המתאוה אומר שיהיה כזה יום מחר כדקאמר הכא שקל לבינתא כו׳ הדר 

שאצטרך לפחות מתאוותי כדקאמר  ,באכילה מה שאין כן .אשקויהו למחר

דבר ה ,בגדולי אנשים דהיינוכי בגדול  ,ואמר הכתוב .הנגידו מיניה מיכלי

וכעובדא דשלמה  ״,כל הגדול מחבירו יצרו גדולד״ כדאיתא ,יותר מצוי

 .הכא

(בחדושי  המהרש״אביאר גמ׳, כתועפות אלו מלאכי השרת וכו׳, ) יד

אגדות), דליכא לפרושי ד״כתועפות״ קאי על הראם וכפשטות הקרא, משום 

פה, ואינו שייך בראם. אלא דפירושו על מלאכי שתועפות הוא מלשון תעו

השרת הנקראים מעופפים כדכתיב (ישעיה ו׳, ב׳) ״ויעף אלי אחד מן 

השרפים״. ״וראם״ אלו השדים, משום שגבוהים כראם, שהם דרים בארץ 

ועולים עד השמיים. ועל ב׳ כתות אלו, (המלאכים והשדים) אמר רישא 

דבמלאכי השרת כתוב (שמות יד,  ל מוציאם ממצרים״. דהיינו-דקרא, ״א

יט) ״ויסע מלאך האלוקים״ ואף השדים הצטרפו להזיק למצרים, וכדכתיב 

ביאר,  והעיון יעקב(תהילים עח, מט) ״ישלח בם... משלחת מלאכי רעים״. 

דודאי ידע דלשדים יש מעלות כמלאכי השרת, וממילא הם יותר מבני 

מלאכי השרת, תו מאי אדם. אלא שאלו, כיון דכתיב ״כתועפות״ אלו 

איצטריך למימר ״ראם״ אלו השדים, דמשמע שיש להם מעלה על מלאכי 

השרת. ושאל מה רבותייכו מינן, מה שאין במלאכי השרת, והראהו שיש 

בידו להזיקו ולהשליכו מסוף העולם עד סופו, מה שאין דרכם של מלאכי 

 השרת.

הבניהו, ביאר  גמ׳, שקליה לשושילתא מיניה ויהיב ליה עזקתא בלעיה.) טו

דהעזקתא היתה עשויה על שמו של שלמה לשמירה, ונתנה לבניהו 

לשמירה מפני ״אשמדאי״, וכשחזר בניהו עם אשמדאי, החזיר לשלמה את 

העזקתא. ועתה כשרצה אשמדאי להזיק לשלמה, ביקש ממנו את העזקתא, 

והוצרך לבולעה מפני שנתיירא לפגוע בשלמה, מול השם שחקוק בגלוי 

 .בעזקתא

דמהא דאשמדאי לא הבן יהוידע, כתב גמ׳, וקא תבע ליה בנידתייהו. ) טז

חשש לאיסור ביאת אשת איש. יש להוכיח, שביאת שד באדם אינו איסור, 

(עיין לעיל אות ו) דהיה שד  האר״יומשום דלא חשיבא ביאה. דהרי כתב 

יהודי. ובוודאי שמר על ההלכות דאם לא כן במה הוא יהודי. ועוד, דחזינן 

(סי׳ בשו״ת מהר״ם מלובלין זהר משתיית יין המביא לזנות. וכן פסק שנ

 קט״ז). ועיין באות הבאה.

ח״ב הלכות עירובין סימן (ור זרוע האכתב גמ׳, שם. עיין באות הקודמת. ) יז

שהשדים מאמינים בתורה  ,היה אומרמורי ה״ר יהודה חסיד זצ״ל ), קמז

 .למה בא על אשת איש ם כןא ,ועושים כל מה שאמרו חכמים. ושאלו ממנו

 נןכדאמרי .בלא ידיעתה לוואפי ,לפי שפעמים תעשה לו שלא כהוגן ,והשיב

 ,בעו לאתפוחי .הנהו שקולאי דהוו קא דרו חביתא דחמרא (קה:),בחולין 

אתא  ,שמתיה ,אתי לקמיה דמר בר רב אשי .פקעה ,אותביה תותי מרזבא

כי אותבוה  ,בידהיכי אע מר ליה,א ,אמאי תיעבד הכי מר ליה לקמיה א

באתרא דשכיחי רבים לית ליך רשותא  ילו הכי,אפ מר ליהא .באזניה

שאם יזיק לו  ,שעל מנת כן קבלו התורהדהיינו, למיתב את שנית זיל שלים. 

 שגם הוא יזיקנו. ,בלא ידיעתו לואדם אפי

(בחדושי אגדות), אמאי המהרש״א הקשה גמ׳, לדמא דרישא וכו׳. ) יח

(י:) בברכות לרפואות הנזכרים בפירקין, הא איתא כתבו ר׳ אשי ורבינא, 

שגנז חזקיה את ספר הרפואות, בכדי שיבקשו רחמים, וחכמים שבחוהו על 

כך. ותירץ, דוודאי ניתן הרשות לרופא לרפאות ולידע רפואות של כל 

החולאים, אלא שחשש לאינשי דלא מעלי שיבטחו ברופא ולא בה׳ יתב״ש 

נים שרבתה השיכחה, והותר משום ״עת ולכך גנזו. אך בדורות האחרו

לעשות לה׳ הפרו תורתך״ לכתוב את התלמוד, על אף שדברים שבעל פה 

אסור לכותבן. הותר נמי כתיבת הרפואות, כדי שלא ישתכחו. ועוד, כדי 

שלא יאמר המלעיג על חכמי התלמוד, שהיו חסרים מחכמת הרפואה. 

מב״ם (בפירוש המשניות הר(לקמן ע.) תירץ על פי מה שכתב ובעיון יעקב 

פסחים פ״ד מ״ט), שהיו בספר הרפואות דברים שהתורה אסרתם, כרפואה 

על פי הכוכבים. ונכתבו כדי ללמוד, ולא שיעשו כן. אך בתרופות דהכא 

(פ״ה  ובאמונה ובטחון להחזון אישדמותר לרפאות בהם, מותר גם לכותבם. 

ו היה ראוי לעמוד אות ה), כתב, שגנז חזקיהו ספר הרפואות משום שדור

במגדל עוז ובאמונה ובטחון, ושלא להשתמש ברופאים. ולפי זה לא קשיא, 

 דבזמן התלמוד כבר לא היו בדרגא זו, ולכך פירשו הרפואות לחולאים.

, שאסור במהרי״ל דאיתא (יו״ד שלו, א),בגליון הגרע״א כתב גמ׳, שם. ) יט

מוד על עיקרן, לנסות את כל הרפואות שבתלמוד, משום דאין אדם יכול לע

ואם לא יעלו לרפואה, ילעגו וילגלגו על דברי חכמים. חוץ מהלחש הבדוק 

(סז.) דמי שיש לו עצם בגרונו, מביא מאותו מין  בשבתומנוסה, דאיתא 

והים עצם, ומניח על קודקודו, ואומר ״חד חד נחית בלע בלע נחית חד חד״. 

קדמונים שאין לסמוך ה שהחרימו ,כתב עוד ),פ״ח סי׳ י״ב( חוליןשל שלמה 

ולא ידעו  ,כדי שלא להוציא לעז על חכמים הקדמונים ,על רפואות התלמוד

ואם  ,בזמנים שהדורות פוחתים והולכים כל שכןו ,שיש שינוי במקומות

 .)מערכת ר׳ כלל נ״ד( בשדי חמד ועייןהראשונים כענקים אנו כיתושין. 

 

 דף סט ע״א

כתבו, דיש  וס׳ חכמי אנגליהגמ׳, וליחרו לכלבא בבביתא דעיניה. בת) א

(צד.)  בסנהדריןלגרוס וליחדוה לכלבא, ופירושו כמו ״ויחד יתרו״, ופיחרו 

והמגדל דוד דנעשה בשרו חידודין חידודין. דהיינו שידקרו את עיני הכלב. 

(מצורף בספר ״מבית מדרשו של מהרש״ל״) פירש, דכך הוא הלחש, 

של הכלב. ויש גירסא וליחדו, ו״ליחרו״, הוא מלשון חור, שינקב את עינו 

 והיינו שיתייחד, ויהי נתקע חולי של שברירי בבבת עינו של הכלב.

דהוא יישב בביתו ושאר המגדל דוד, ביאר גמ׳, וליתיב איהו מגוואי. ) ב

האנשים לא יהיו איתו אלא מחוץ לבית. אי נמי, דהוא יישב בקירוב למקום 

אחרים יהיו מאבראי, רחוקים שצולין הזהב סומקא, והיינו מגוואי, ואנשים 

 מהאש. וכתב, דפירוש ראשון עיקר.

. וציין רש״י ד״ה ונגדילוהכי הוא לגירסת גמ׳, ליגדול פתילתא ולטמיש. ) ג

דבספרים שלפנינו כתוב תרתי פתילתא, והכי מיסתברא דהלא המגדל דוד, 

 שני נחירים יש לו.

בת״ שיש מפרשים, ״טהמגדל דוד, כתב גמ׳, שיכרא חריפא דטבת. ) ד

מלשון הטוב והמשובח שבשכר, ויש מפרשים דהוא שכר הנעשה בחורף 

 בחודש טבת.

הלכות הרוקח  ספרכתב ב גמ׳, ואי לא מכבדא קאתי ולית ליה תקנתא.) ה

אי מכבדא ד הכא, ינןכדאמר ,הכבד שנימוקה טריפה), סימן שפא(טריפות 

דאפילו  (יו״ד סימן מא, ג), דכוונתו, הבית יוסףוכתב  אתי לית ליה תקנה.

נימוק הכבד במקצתו, ונשתיירו ב׳ כזיתים, אחד במקום מרה, והשני במקום 

(שם סק״ב). וכתב בט״ז שחיה, טריפה. משום דנימוק גרע מחסרה. ועיין 

כולה כבדא ולא  ,אימר אתמוחי אתמחרש״י ד״ה (שם), דממה שכתב  הב״ח

ן דלא , משמע דסבר דכשיצא דם מהכבד, ודאי דקים לנשתייר הימנה כלום

נשתייר הימנה כלום. דאי נשתיירו ב׳ זיתים, לא הוה נפיק דמא מפומא, 

ופליג על הרוקח, וסבר דאם נימוק הכבד ונשתייר הימנה ב׳ זיתים שלימים 

 כשירה.
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שפירוש המגדל דוד, ממרו שבדומינאה לשון מורי. כתב רש״י ד״ה עדיף, ) ו

שבדמוניא, והוא מין זה קיבל רש״י מרבו, ומורי היינו המורה שלו, ואמר לו 

עשב, ממרו בלשון ארמי. , פירשרש״י לעיל בד״ה חומתי עשב או סם. אבל 

והוסיף עוד, דאולי יש להגיה שתי תיבות, דהיינו ״לישנא אחרינא״ ממרו 

 שבדמוניא, לשון מורה.

דרך קנה הכבד המחובר לקנה של רש״י ד״ה אימר אתמוחי אתמח, ) ז

אות ת׳ ״תלתא קני הוו״) דהמציאות (לאמפרונטי, הפחד יצחק ריאה. תמה 

מורה דאין חיבור בין הכבד לריאה, דהא חזינן, שכשחותכין הכבד כולו עם 

העורק שלו, או סמפונו הגדול, ומבדילין אותו מהריאה, הריאה עולה 

בנפיחה. ואילו קנה הכבד והלב היו מתפצלים מקנה הריאה, היה לרוח 

שארו שם נקבים גדולים. ותירץ לצאת דרך שם, אחרי הפרדם מן הריאה, דנ

(סימן יז), דאף דבאדם בריא, אין דרך ממערכת הדם,  הקהילות יעקב בחולין

למערכת האויר שבריאה, אבל אצל חולה, נעשות פרצות במחיצות 

המפסיקות בין דם לריאה. וכן עינינו רואות, שחולי הריאה יורקים דם, ואין 

גוף, ומיחוי הכבד הולך תימה שאם נמחה הכבד, מתקלקלים מערכות ה

 לריאה. ועיין באות הבאה.

(יו״ד סי׳ קמ״ד) ביאר בשו״ת חתם סופר  שם [עיין באות הקודמת].בא״ד, ) ח

ענין זה, שהריאה שהיא קרובה לפה, מוציאה המותרות והליחה הסרוחה 

דרך הפה, והכבד שהוא למטה, דרכו להוציא הפסולת שלו למטה, ואם 

א דם הכבד מלמטה, ומתעכב כל כך עד אמנם נסתמו השבילין שלא יצ

שמריבוי הדם חוזר למעלה, ועל ידי קנה הריאה יוצא מן הפה, מסתמא 

 נאכל ונימוח הכבד לגמרי עד שנתרבה כל כך הדם בגוף.

דיש לחלק בין הרש״ש, וקשה דבבכורות וכו׳. תירץ תוס׳ ד״ה לברוקתי, ) ט

דבהמה , ד״ה ואמר(מב:) התוס׳ בחולין אדם לבהמה, וכפי שחילקו 

מיטרפא בנקיבת הקרום לחודיה משום דלית לה מזלא, אבל אדם דאית 

 ליה מזלא בעי חסרון גולגולת, עם נקיבת הקרום.
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(להר״מ דאנושווסקי, בשו״ת באר משה הקשה  גמ׳, ליבקי שיכבא וכו׳.) י

 בעבודה זרהיו״ד סי׳ נב), היאך מתרפא ממת והא אסור בהנאה, כדילפינן 

תירץ, דהוה שלא כדרך הנאתן. ועוד תירץ, דאפילו אי שלא כדרך (כט:). ו

הנאתן אסור. היינו דווקא, היכא שהיא רפואה טבעית, כגון שייף בגוהרקי 

דערלה, שנהנה מייד בזמן האיסור, אבל ברפואה סגולית, מסתבר, שתועלת 

הסגולה היא שאחר כך יתרפא מעצמו, ובזה האופן נראה שאין איסור 

 מהתורה. 

לא אתא לקמיה דמר אלא מרגיל בפת שחרית דמעליא לכולי גמ׳, ) יא

, שלא נהג בפת המרדכי הארוך(או״ח קנה סק״ב), בשם הב״ח כתב . גופא

שחרית, וכן רבותיו. מפני ששמעו, שתועלת הפת שחרית, אינה אלא 

בתבואה הרחוקה מן היישוב, ולא שמעה קול תרנגולת, ולא קול מושכין 

צריכין לאכלה תדיר בכל יום. ואי אפשר לעמוד באלו  באניות, והרגילין בה

(שם סק״א) כתב, ומי שלא נותן לב לדבר זה ומקיים  והט״זהתנאים. 

מאין ) תמה, סימן טו( שו״ת חכם צביובהדברים כפשוטן לא הפסיד כלום. 

שהרי בכל הפוסקים משמע פת כל  ,ובודאי אין שומעין להם ,להם דבר זה

קשה  נמיתבואה זו  ,כדבריהם דאי בסוגיין,וביותר  ׳,וכן מוכח בגמ .דהוא

 והמגן אברהם. מחביתא דחמראקשה להימצא יותר שואפשר  ,מצאילה

. וכתב לא משמע כןובגמרא  אין אלו אלא דברי נביאותד ,כתב )סק״ג(שם 

 (סו.) בשבתדאמרינן  ,לולי דמסתפינא הייתי אומר שהשומע שמע וטעהד

זה קאי על פיתא כלומר  רושוהוא סבר דפי ׳,דפותה הוי דלא שמע קול וכו

(עלה לתרופה  המלבי״ם(שם סק״ב). וכתב  אליה רבהועיין בפת שחרית. 

אות ג), דפת שחרית אינו מענין הסעודה כלל, רק קינוח סעודה ולא 

בקביעות ושיעורו כביצה, ועיקר הסעודה, לתלמיד חכם בשישית, ושאר בני 

הירין בפת שחרית, משום דאיתא אדם ברביעית. וכתב, דהטעם דאין ז

 (פרק שביעי) לא יאכל אדם עד ד׳ שעות וכו׳. במסכת דרך ארץ רבה

והא מין טמא השיח השדה, הקשה  גמ׳, נישתי תרתי ותלת בחמרא.) יב

הוא. ותירץ, דשמא יש מין טהור. או, דלעכו״ם קאמר. או, שנותנו לתוכו 

שמייבשו עד שאין  ליתן טעם ואינו שותהו ממש והוי נותן טעם לפגם. או,

 ראוי לכלום. או, דמיירי בחולה שיש בו סכנה.

דידוע כי בשבת בהגהות רבי אייזיק חבר, ביאר גמ׳, דשכיב בשבתא. ) יג

שולט כוכב שבתאי, והוא שולט בטחול שבאדם, ולכך, מי שמת בשבת 

 כוכב שבתאי שולט בו, ולהכי מסוגל להקטין הטחול.
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(פ״ד והרמב״ם שהתמרים יפין לגוף כל כך.  רש״י ד״ה הואיל ואמר מר,) א

מדעות ה״י) כתב, ויש מאכלות שהן רעים ואינן כמו אלו, והם עוף המים 

(הובא בספר הליקוטים העלה לתרופה ובני יונה הקטנים והתמרים. והקשה 

הוצאת שבתי פרנקל שם), שהוא נגד גמרא דידן. ותירץ, על פי דאיתא 

א לבבל וחזא מלא צנא דתמרי בזוזא וכו׳. (ט:), גבי עולא, דאיקל בתענית

ומתחילה סבר דטובים הם לעיכול, ולכך תמה על בני בבל שאינם 

מתמידים לעסוק בתורה. אבל לאחר שהתמרים ציערוהו, וראה שרובם 

רעים, שמולידים דם עכור ומזיק לזכרון ולחריפות, תמה, על מציאות 

 תלמידי חכמים בבל שאין התמרים מזיקין אותן. 

גמ׳, אכול שליש ושתה שליש והנח שליש שאם תכעוס תעמוד על ) ב

לא יאכל אדם עד שתתמלא  (פ״ד מדעות ה״ב),הרמב״ם כתב מילואך. 

(הובא בספר  העלה לתרופה. והקשה אלא יפחות כמו רביע משבעתו ,כריסו

הליקוטים הוצאת שבתי פרנקל שם), שהוא נגד גמרא דידן. ותירץ, דיש שני 

עם מילוי הכרס. ב. בלא מילוי כרס, ובהא אמר אליהו מיני שביעה, א. 

שיאכל רק שליש משיעור, כי אין שביעה תלוי במילוי הכרס, ומזה השיעור 

(הובא  ובנמוקי מהרא״ישהוא שיעור שביעה צוה הרמב״ם להפחית רביע. 

בתוס׳ שם) תירץ, דכוונת הגמרא דבין אכילה ושתיה יהיה שליש וכדחזינן 

דציין  הגרע״א בגליון הש״ס, [וכנראה שזו כוונת ילתוד״ה אכ(כד:)  נדה

 להאי תוס׳], והרמב״ם איירי באכילה לחוד שהוא כמו רביע.  

ספר אורחות צדיקים בכתב  סעודה שהנאתך ממנה משוך ידך ממנה.גמ׳, ) ג

למעט  .הוא רעבון הנפש ,הגדר המעולה להכנעת היצר), שער התשובה(

ומן  ,רק שיהנה מן הריח הטוב .התענוגים וההנאות במאכל ובמשתה

והמאכל המועט יהיה מתובל  .לפי שהחמים ערבים עליו ,רחיצת חמים

ומתוקן יפה בעבור שיערב עליו, ותהיה נפשו מקבלתו ומתפייסת במעט 

ממנו. ולעולם יניח מעט מכדי צרכו ומהשלמת תאוותו. ולא ישתה יין כי 

שלא תזיקנו אכילתו,  א. ,אם מזוג, כדי שלא ישתכר. ושתי תקנות יש בענין

שישמור אדם עצמו  ,ואין צריך לומר היא כניעת היצר ושבירת התאוה. ב.

מן המאכלים שהוא מכיר שהם מזיקים אותו, כי האוכל דברים שמזיקים 

אותו, ואפשר לו במאכל אחר, הרי הוא פושע בגופו, מפני שהולך אחר 

יצר הרע ועצתו, ואינו חושש על אבידת גופו. והרי זוהי דרך  ,תאוותו

 שמסיתו מדרך החיים אל דרך המות.

שהוא יין  ),ח״א סי׳ פה(תשב״ץ הכתב  גמ׳, דשתי טיליא חיורא וכו׳.) ד

 אדום שנתקלקל ונעשה לבן.

), דיין פ״י( מרדכי פסחיםהכתב  מעליא דכולהו סומקא ריתחנא כו׳.גמ׳, ) ה

 :קיאחידושי אגדות כתובות (הרש״א והמלבן בריא לגוף יותר מן האדום. 

 וכדכתיבדהאדום הוא משובח מן הלבן ר), הוכיח מהתם, שמא תאמד״ה 
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אלא שהוא אינו בריא לאדם  ״,אל תרא יין כי יתאדם וגו׳(משלי כג, יא) ״

 ולכך הלבן מוקדם לברכה. ,כמו הלבן

מפני ששד בית הכסא מלוה  וכו׳הבא מבית הכסא אל ישמש מטתו גמ׳, ) ו

שדוקא בימיהם שהיו  ),בד״ה ואמנם :ד ג, דף מן(סיור וקציעה המכתב  עמו.

 ,בסכנה עצומה ,נפנה שםיה המתרחקים מן הישוב להפנות בשדות, ה

ולבקשת רחמים  ,רהימהשד של בית הכסא, ולכך היו צריכים שמירה ית

שהבתי כסאות  ,במקומות מושבותינו אבל .באמירת התכבדו מכובדים וכו׳

שכיחי מזיקים, ומשום הכי ובמקומות ישוב של בני אדם, לא  ,אצל הבתים

האר״י  . וגם]ד״ה דחזו ליה )קכב.(תוס׳ יבמות  יין עודוע[נהגו שלא לאומרו, 

שלא אמר כן אלא במקומות שבתי הכסא קבועים  ש לומר,י ,שציוה לאומרו

בשו״ת  תבבבית הכסא שבמקומותינו. וכ ולאבשדות, כמו בזמן התלמוד, 

(דף י  ר הקדושהזוהבהקדמת , דלפי מה שכתב ח״א סי׳ ס)( מנחת יצחק

רוחא חדא אית בכל בית הכסא דעלמא, דשריא תמן, ואתהני דע״ב), 

 ן כתבמההוא לכלוכא וטינופא, ומיד שרי על אצבעין דידוי דבר נש. וכ

 בן איש חי והובא בספר ,בשער מאמרי רשב״י פרשת תצוה( האר״י ז״ל

בוע שם סילון של בבתי הכסא שלנו שהם נקיים תמיד, מפני שק ,(ר״פ ויצא)

ומנקים את האסלא מכל  ,שעל ידי לחיצת יד זורמים מיד מים רבים ,מים

האי רוחא לא מתהני אלא מלכלוכא דטינופת, אין עליהם דין בית הכסא, 

 הרוח חלף הלך לו. ,וטינופא, ובאין טינופת ולכלוך

יש ש (חידושי אגדות),המהר״ל ביאר גמ׳, שלשה דברים מתישין וכו׳. ) ז

כח  ג. הנפש,כח  ב.כח הגוף,  א. העלולים להיחלש.לשה כחות באדם ש

אינו  כינבדל, הכי החטא מחליש כח  ,אמרו .שהוא השכלי [רוחני], נבדל

 ,כח הנפש את והפחד מחליש .מפני שהוא נבדל ,מקבל חולשה מצד עצמו

והדרך מחליש כח  השמחה.כי השמחה היא כח הנפש והפחד מחליש 

  .נגד הגוף, ומי שהוא בעל גוף קשה עליו התנועהכי התנועה הוא כ ,גוףה

גמ׳, חמשה קרובים למיתה יותר מן החיים ואלו הן, אכל ועמד וכו׳ ישן ) ח

 ),שולחן ערוך אורח חיים סימן א(הרמ״א  כתבועמד, שימש מיטתו ועמד. 

(שם  המגן אברהםבזריזות לעבודת בוראו. וכתב  יקום ,שיעור משנתו מידד

 יד, אלא ישהא מעט כדאיתא הכא. סק״ג) דלאו דווקא מ

 ,אפילו עושה אחד מהן בלבדדמשמע  תוס׳ ד״ה חמשה קרובין למיתה,) ט

(או״ח סימן א אשל  הפרי מגדים והקשה מדלא קאמר דבעינן כסדרן.

 ,וחמשה אפילו שלא כסדרן ,דלמא ששה כסדרן אברהם סק״ג), מאי ראיה,

בשלטי הגיבורים  (שם המגן גיבורים יחדיו. ותירץדווקא כל חמשה אבל 

מיד מת,  העושה אותןסק״א), דהתוס׳ דייקי, מלשון הגמרא גבי ששה, 

 , שכתב,העושה אותןמרש״י ד״ה  משמע שעושה את כולן דווקא, וכן דייק

שנסתפק  במגדל דוד , מה שאין כן בחמישה דברים. אמנם עייןכולן כאחת

 בכוונת רש״י אי פליג אתוס׳.

(בחידושי אגדות), המהרש״א ביאר כו׳. גמ׳, פחד דכתי׳ לבי סחרחר ו) י

דדרך הפוחד שיצא לבו, ולזה אמר לבי ״סחרחר״, על דרך לך לך אמרינן 

לנזירא ״סחור סחור״, לכרמא לא תקרב. דהיינו, שהכפל מורה שהנזיר 

ירחיק עצמו מכרם. וכך תפרש כאן, סחרחר, שהלב מתרחק ממני מפחד, 

 ועל ידי זה עזבני כוחי.
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דלכאורה הטעם הפני יהושע, כתב , ור׳ יוחנן אמר אין כותבין. גמ׳) יא

דבעינן שיהיה שפוי בשעת הכתיבה, משום שהסופר צריך לכתוב בשליחות 

הבעל, וכשהבעל מטורף בזמן הכתיבה ואינו ראוי לכתוב, הסופר שהוא 

שלוחו, נמי לא מצי לכתוב,  דהרי שלוחו של אדם כמותו. ואם כן קשיא 

דלא בעינן שליחות בכתיבה, אמאי ד״ה והא, (כב:) עיל התוס׳ ללשיטת 

פסלינן הכא. ותירץ, על ידי שחידש מעצמו, דדרשינן מקרא ד״וכתב ונתן״, 

בחידושי הגרע״א, דבעינן שיהיה הגט ראוי לנתינה בזמן הכתיבה. והקשה 

הטור דלדבריו בעינן שיהיה ראוי כל הזמן שבין הכתיבה לנתינה, וכדכתב 

לענין פסול מחובר, דבעינן שלא יחברו כלל בין כתיבה (אהע״ז קכג) 

(אהע״ז רכא ס״ב)  בשולחן ערוךלנתינה, ויליף, מ״וכתב ונתן״. ואילו 

 מבואר, דבנשתטה הבעל בין הכתיבה לנתינה, הגט כשר. 

לדברי ר׳ יוחנן, היאך כותבין גט התוס׳ הרא״ש,  הקשהגמ׳, שם. ) יב

 בטלה השליחות, וכדמצינו לכשישתפה הבעל, הרי כיון שנשתטה בנתיים

(פירקין ה״א) דמדמי גט בירושלמי  (מז.) דיחוי לענין קרבן, ומצינו בסנהדרין

לקרבן, שכתב, דמיחלפא שיטתיה דר׳ יוחנן וריש לקיש לגבי חטאת אחר 

שהשתמד או השתטה, דלר׳ יוחנן נדחית חטאתו, ולא לריש לקיש. ותירץ, 

כי היכי דהוי  ,קורדיקוסהחזו ובעוד שאהיינו דהא דמדמה להו בירושלמי 

נהי דלענין  ,אבל לאחר שנשתפה .הוי דיחוי לענין גט ,דיחוי לענין קרבן

דידעינן דניחא ליה  משום .לענין גט לא הוי דיחוי ,קרבן אינו חוזר ונראה

 .כאילו עושהו שליח עתה

, דאף דפליגי בפירוש המשנה. הזרע יצחקביאר  גמ׳, במאי קמיפלגי וכו׳.) יג

אפשר לפרש בה את שני הפירושים, שאלה הגמ׳, מה יסוד שיטתו כיון ש

 של כל אחד מהם, שהכריחו לפרש המשנה באופן שפירש. 

(פ״ב מגירושין הט״ו), הרמב״ם  כתבגמ׳, ור׳ יוחנן מדמי ליה לשוטה. ) יד

אמר לכתוב גט, ונבעת, ממתינים עד שיבריא. ואם כתבו ונתנו קודם 

דמדלא כתב דהגט בטל, משמע משנה, הכסף  שיבריא הרי זה פסול. וכתב

מאחר שר׳ יוחנן מדמהו לשוטה, שכל  שהפסול אינו אלא מדרבנן. והקשה,

מעשיו לית בהו מששא. ועל כן גט שנכתב בעוד שהבעל שוטה, אינו כלום 

(שם). אמאי מיפסיל רק מדרבנן. ותירץ, שדווקא שוטה שאין  הטורוכלשון 

כן באחזו קורדייקוס, אף לר׳ יוחנן  ריפויו בידינו פסול מהתורה, מה שאין

יש לומר דפסול רק מדרבנן, משום דסמיא בידן. וגם לא מיסתבר, דלריש 

בביאור  אמנם לקיש יהיה כשר לכתחילה, ולר׳ יוחנן פסול אף בדיעבד.

(שו״ע אהע״ז קכ״א ד׳) כתב, דלא כהכסף משנה, והרמב״ם והטור הגר״א 

ח לגמרי, לדעת הרמב״ם אם סתמו ולא חילקו. אלא שאף בנשתטה המשל

 פסול מדרבנן. ועיין באות הבאה. . כתבו ונתנו קודם שיבריא

(סימן קפח ס״ב), ביאר והקצות החושן  עיין באות הקודמת.גמ׳, שם. ) טו

דנחלקו בגדר השליחות. דלדעת הרמב״ם השליח נהיה  דהרמב״ם והטור,

הוא  ממש במקום המשלח והוא בעל המעשה, ומכיון שהוא בר דעת, יכול

לגרש. והטור סבר, שהמשלח הוא בעל המעשה והשליח הוא כידא 

(סימן כ׳) והקהילות יעקב  אריכתא, ולהכי בנשתטה המשלח הגט בטל.

כתב, דלכולי עלמא השליח כידא אריכתא, ונחלקו בדין שוטה. דלהרמב״ם, 

חסרונו של השוטה שאין דעת בפעולותיו, והכא איכא דעת על ידי השליח. 

, שאין מעשה השוטה כלום, אפילו אם עושהו בדעת, ולהכי והטור סבר

בחידושי רבי שמואל  בנשתטה המשלח לא מהני מעשה השליח. ועיין

 (סימן יב סק״ג).רוזובסקי 

דבשעה שאמר כתבו אכתי דעתיה תוס׳ ד״ה ומי אמר, בתוה״ד, ) טז

דלכאורה לשון הזרע יצחק, . הקשה צילותא היא וכו׳ ועל שעת נתינה וכו׳

ביה״, דהיינו דאהתחלה שהיא שעת  דאתחילה״וכחישותא הוא הגמ׳ 

דקושית הגמ׳ היתה, ממה השחיטה איירינן, משמע דלא כדבריהם. ותירץ, 

 בפיו. דבר מתחילה מהא דלא הוציא שרצתה להוכיח דדעתיה שגישתא,

הגמ׳  אין הכי נמי אבל ביה, דאתחילה הוא דכחישותא קאמר ולכך

  היתה הקושיא.נתינה שהיא  לשעתה מתייחסת

גמ׳, והאמר רב יהודה אמר שמואל וכו׳ ותניא ראוהו מגויד או צלוב ) יז

ליקשי ליה מגופא  ,למה לי להדורי בתר הא דשמואל הרשב״א, הקשה וכו׳.
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דשמואל גופיה מההיא ברייתא  ,דברייתא דקתני ראוהו מגוייד או צלוב

 ותירץ, .נמי מההיא ברייתא הוא דמקשה ולא מדשמואל ובירושלמי אמרה,

. מה שאין כן דבשחט שנים משמע להו דהוי דעתא שגישתא כמו קורדיקוס

טעמא דאינו  נןמשום דבעי אגב אורחיה לאשמועי אי נמי, .ברייתאבגוונא ד

כתב, דבגוונא דברייתא יש לומר, שעדיין יכול והתפארת יעקב  .גולה על ידו

דבר, הווי כמי לדבר, ולכך מועילה רמיזתו. מה שאין בשחט, שאינו יכול ל

שאחזו קורדייקוס, והא דמקשינן נמי מברייתא, היינו משום דמסתמא גם 

 התם איירי בכהאי גוונא.

רש״י ד״ה הוא פירש גמ׳, חיישינן שמא הרוח בלבלתו אי נמי וכו׳. ) יח

 רש״י כוונתדהפני יהושע, וכתב  אבל מ״מ סופו למות. קירב, בסוה״ד,

. י פשוטו היינו משום שדרכו לפרכסלפביאר, דו .מעידין עליו לבאר, מדוע

 ,דאפילו בלא פירכוס ובלבול הרוחהפני יהושע,  אי נמי לפי מה שפירש

דלענין שמעידין עליו להשיא את אשתו לא  ,ועוד .סופו למות בודאי

, שהרי בלבלו הרוח ,בודאי מעידין עליו שמת ם כןוא ,משכחת אלא כשברח

  ולא יואיל לו ביתא דשישא.

. בתוס׳ דווקא בגלות וכו׳ ושמא יש שום דרשאישינן, תוס׳ ד״ה חי) יט

נקט נמי לקרא דכתיב גבי גלות ״ויפל עליו וימת״, וכתב, דמשמע הרא״ש 

מקרא דמה שהפיל עליו גרם לו המיתה ולא דבר אחר. עוד כתב, דאף דגבי 

מזיד כתיב ״מכה איש ומת״. לא משמע ליה דמן הכאה דווקא מת. עוד 

(בגליון והגרע״א  י קראי טובא, ומיתורא קדרשינן.תירץ, דגבי גלות כתיב

שתירצו כשינויא בתרא ד״ה על פי,  (לד.)לתוס׳ בשבועות  הש״ס), ציין

 דהתוס׳ הרא״ש.

). כתב במתני׳דהיינו ששה. (אזיל אלעיל סז:  פי׳ וכו׳תוס׳ ד״ה בודקין, ) כ

הכסף דלדעת רש״י די ששואלים אותו ג׳ פעמים, וכן כתב התוס׳ הרא״ש, 

 (פ״ב מגירושין הט״ז). הרמב״םבשיטת ה משנ

דגם לדידיה היינו תוס׳, ד״ה דבי רבי ישמעאל. כתב התוס׳ הרא״ש, ) כא

דלא חשיב האי בדיקה סירוגין סתמא, משום והא דלא סגי ב .בסירוגין

 בירושלמיהביא דו .אם לא שתהיה נכרת חכמתו בדברים אחרים ,חכמה

ר אין, לאמך והוא אומר דאומרים לו נכתוב גט לאשתך והוא אומ ,מפרש

 . [וכן נראה פירוש תוס׳ דידן] לאו, לאחותך והוא אומר לאו

 ,הרשב״אהקשה  .יהררא אחדיה א״נ חמה אחווליחוש דילמא קגמ׳, ) כב

למאי כתוב ולא נואם נחמיר עליו  ,וכי בשביל כך נכתוב הגט ,מאי פריך

, שין מאחרפשטה ידה וקבלה קדודאיירינן בגוונא ד ,וליכא לפרושי חיישינן.

 תיןהא במתני ,ואם מת חולצת ולא מתיבמת ,צריכה גט משנילה וניחוש

כי דה) בתוס׳ הרא״ש(והוא תוס׳ ה כתב בשםו .כותבין ואין כותבין קתני

דאפשר  ,היה לנו לבדקו בדברים אחרים כדי שלא לעגן את אשתו פירושו,

דברי ב החכמת שלמהוכן פירש  .דבבדיקה זו אנו מעגנין אותה שלא כדין

אמאי הך בדיקה התוס׳, ד פירש כוונת מהרש״אה. אבל התוס׳ ד״ה וניחוש

ליכא  האכיון ד תין,דמתני נא קמאעדיפא ליה מבדיקה דת בי ישמעאלדר

דבימות החמה יש לנו למתלי  ,גם אם לא יכוין ,למיקם עלה דמלתא שפיר

 . ובימות הגשמים דחמה אחדיה ,משום עגון דקור אחדיה ,להקל
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המהרש״א הקשה גמ׳, אמר רב יוסף מאי קא משמע לן תנינא. ) א

מאי קמקשי רב יוסף. דלמא רב אתא לאשמועינן,  (במהדורא בתרא),

דדווקא חרש, שיכול לדבר מתוך הכתב מהני, לאפוקי הרכנה דלא. ודוחק 

לומר דהא נמי נשמע מדיוקא דמתניתין, דקתני אילם, דמשמע הא בחרש 

כן, אף שינויא דמשנינן דאילם עדיף יותר מחרש אינו  לא סגי בהרכנה. דאם

כלום, דהשתא תקשי טפי, דנשמע מדיוקא דמתניתין דלא כרב, דאמר, דגבי 

חרש כותבין. אלא וודאי דמתניתין דנקט אילם אתי לאשמועינן דאף באלו 

צריך בדיקה, ואם כן הדרא קושיא לדוכתה ,דגם לסברת המקשן נוכל לומר 

 כן.

ביאר לקושיית רב יוסף. דכיון דתנן במתניתין  וס׳ רי״דהת גמ׳, שם.) ב

הקשה, הרשב״א  דסומכים על רמזיו, אין לך רמז גדול מכתב ידו. אמנם

 יתאכדבור, וכדאדאדרבה רמיזא עדיפא מכתיבה, כיון דרמיזה חשיב 

נמי (עב.)  ולקמן ,היא הרכנה היא שמיעת קולו(בפירקין ה״א),  בירושלמי

, ולא להרכנה דמתניתין. ותירץ, דרב כהנא אמר רב דקולו לאפוקי איתא,

ומאן דמתרץ למאי דסבירא  השתא סבר רב יוסף דכתיבה עדיפא מרמיזה,ד

(אהע״ז סימן פה) כתב, דרב איירי בכותב לפנינו,  והחזון איש. מתרץ ,ליה

יישוב  שכתב גם הואבפני יהושע דהא ודאי לא גרע מהרכנה. ועיין 

 לקושיית הרשב״א.

וי״מ דאמתניתין לא קשיא וכו׳ היינו אלם ״ה אמר רבי זירא, תוס׳ ד) ג

הפני יהושע, וכן . בגיליון הש״ס)הגרע״א (שאינו שומע דהיינו חרש. הקשה 

מאי סלקא דעתך דאיירי בחרש, ואיצטריך למעוטי מ״אם לא יגיד״, תיפוק 

ליה דחרש שאינו שומע ואינו מדבר לאו בר עונשין הוא, דלא שייך 

שוטה וקטן. ותירץ הפני יהושע, דהא דחרש לא שייך במצוות  במצוות, כמו

(פ״א ה״א) מייתי תנאי, דחרש דבירושלמי תרומות לאו הלכה פסוקא היא, 

(קיג.), ביבמות שייך בכל המצוות, וקידושיו קידושין גמורין. וכן איתא 

דאשת חרש לר׳ אלעזר, חייבין עליה אשם תלוי, דמספקא ליה אי דעתא 

 ליה. ולדידהו שפיר בעינן למעוטי חרש מעדות.אית  צילותא

הרש״ש, אמירה וודאי לא הוי אלא בפה. הקשה תוס׳ ד״ה והא, בתוה״ד, ) ד

״. ותירץ, דשאני בכתבחירם מלך צר  ויאמר(ב, ב), ״בדברי הימים הא כתיב 

התם דכתיב בהדיא ״בכתב״. עוד הקשה מקרא  (שמות יח ו) ״ויאמר אל 

 יך״ דאיכא מאן דאמר במדרש, אגרת שלח לו.משה אני חותנך יתרו בא אל

מאי טעמא לא הקשתה הגמ׳ הפני יהושע, הקשה גמ׳, תנאי היא וכו׳. ) ה

אדרב, לימא הלכה כר׳ שמעון בן גמליאל. ותירץ, דרב כותבין ונותנין אתא 

לאשמועינן. דאי מדר׳ שמעון בן גמליאל דאמר, הוא כותב והן חותמין. הוי 

ה בכתיבה, אלא לענין החתימה, משום דאי משמע דלא התיר בחרש שמצו

אפשר בענין אחר, וגם משום דעיקר גריעותא דחרש, משום דבעינן שישמעו 

קולו שמצווה לכתוב ולחתום לשמה. ואם כן, ר׳ שמעון בן גמליאל דסבירא 

ליה כר׳ אלעזר דעדי מסירה כרתי, ולא בעי חתימה לשמה אלא מדרבנן, 

 אף דכותבין ונותנין.היקל רק בחתימה, אבל רב היקל 

דהאי מעיקרו לאו דווקא, דאם החכמת שלמה, כתב גמ׳, בחרש מעיקרו. ) ו

כן לא היה בא לידי כתב. אלא, שנתחרש בקטנותו קודם שבא לידי דעת 

דבזמנינו דנמצא שמלמדים לחרשים , העיר על דבריווהרש״ש המיושב. 

״ת דברי בשו מלידה ידיעת הכתיבה, אתי שפיר אף בחרש מעיקרו. ועיין

 (אהע״ז סימן עב).חיים 

 

 דף עא ע״ב

ביבמות , דאיתא החכמת שלמהכתב  גמ׳, דבר תורה שוטה מתגרשת.) ז

(קיג:), דאיירי ביכולה לשמור את גיטה אלא שאינה יודעת לשמור את 

עצמה, דאי אינה יודעת לשמור את גיטה, מדאורייתא אינה מגורשת, וכמו 

 מו״ושלחה״.(סד:) דילפינן לה לעיל שפירש רש״י  

תירץ, הרמב״ן אביי נמי דייק עולמית וכו׳. תוס׳ ד״ה אי נמי, בתה״ד, ) ח

 דשמא אביי הודה לבסוף  לרב פפא, ומיהו ר׳ יוחנן לא מידחיא.

דחדית בחידושי החתם סופר, כתב מתני׳, אמרו לו נכתוב גט לאשתך. ) ט

ב בהא מתניתין, דאפילו בגוונא דחיישינן שתזדקק ליבם, ואומרים לו נכתו

גט לאשתך, ולא משום קטטה, אלא לטובת האשה. דהשתא לא שייך בזיון 

 דף עא –סכת גיטין דף ע מ
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דבעל שמגרש נשיו, צריך שיאמר לסופר שיכתוב. או משום דמילי לא 

מימסרן לשליח, או משום דאיכא בזיון דאינו כותב בעצמו. והקשה, לאלו 

(כט.) לא הקשתה  לעילשגרסו את פרק מי שאחזו לפני פרק האומר. אמאי 

תניתין שקדמה למתני׳ דפרק האומר דקמקשי מינה. ותירץ, דהוה הגמ׳ ממ

אמינא, דדווקא כשהם אומרים לו נכתוב, והוא לא עלה בדעתו לגרש, 

נתרצה לגרש דוקא על ידיהם, ולא שיעשה השליח שליח. אבל כשהוא 

מדעתו מהדר אחר שליח, הוה אמינא, דכשם דניחא ליה לעשות שליח, כן 

פריך ממתניתין דהאומר, דמהדר אשליח. אלא  השליח יעשה שליח. לכך

דאכתי איכא למימר להיפך, דכשהוא מהדר אחר שלוחים, יש לומר דבאלו 

חפץ ולא באחרים, לכך הוצרך התנא להשמיענו מתניתין דהכא, דאף על 

 פי כן אינו גט.

דקמשמע לן בהא הפני יהושע, ביאר  מתני׳, ונתנוהו לו וחזר ונתנו לה.) י

בעצמו, דאף על גב דהשתא ליכא למיחש לבזיון דבעל  דחזר ונתנו הוא

מאחר והוא עצמו נתן, אכתי אמרינן דכיון דמעיקרא היה מקום לקפידא 

ובהגהות לחול, בטלה השליחות או דנפסל כמאן דאמר דמילי לא מימסרן. 

ביאר, דהא דתנן ״חזר״, היינו שהבעל חזר בו מדבורו הראשון, מים חיים 

 הא חדית דלא מהני.וחפץ לגרשה כדין, וב

דמיירי ביוצא בשיירא, המאירי, לבריא וכו׳. כתב רש״י ד״ה אמרו לו, ) יא

 (סה:).לעיל  וכדתנןובכהאי גוונא יכולים גם לתתו לה. 

דמשמעתין מוכח, דכל  הפני יהושע,כתב מתני׳, הרי הגט בטל וכו׳. ) יב

 שלא אמר לסופר כתוב ולעדים חתומו, הגט בטל לגמרי. דאי לאו הכי, מאי

מקשה דיוקא דרישא וסיפא דמתניתין אהדדי, דאיכא למימר, בכתבו הוי 

בטל, ובאומר לסופר כתוב ולעדים חתומו הוי עיקר מצוותו לכתחילה, ומאי 

דביני ביני אסור לכתחילה או פסול מדרבנן, אבל לא בטל. עוד כתב, 

דמשמע בפשיטות דהוא הדין כשאמר לסופר כתוב, ולא אמר לעדים 

כמאן אזלא מתניתין, אי כר׳ אלעזר , להיפך, נמי בטל. והקשה לחתום, וכן

דאמר עדי מסירה כרתי, אמאי בטל כשלא אמר לעדים חתומו, הא אפילו 

(ד.) דלא בעינן לעיל אם חתמו אחרים, נהי דלא מקרי לשמה, הא אסקינן 

עדי חתימה לשמה אלא מדרבנן, דהוה ליה כמזויף מתוכו, אבל גט בטל לא 

׳ מאיר דעדי חתימה כרתי, מאי פסול כשלא אמר לסופר כתוב, הוי. ואי כר

(אהע״ז קכ״ג א׳), הבית שמואל והא אפילו מצאו באשפה כשר. ותירץ 

 (כג.), שמצריך כתיבה וחתימה.דלעיל דמתניתין בשיטת ר׳ יהודה 

דרך ארץ הוא וכו׳. הקשה רש״י ד״ה דאמר מילי מימסרן לשליח, ) יג

 רש״י כדלעילמאי טעמא לא פירש  וט,גט פשהשם ב, בחדושי החתם סופר

דמילי לא מימסרן לשליח, משום, שאין כח בדברים להיות ד״ה רבא, (כט.) 

חוזרין ונמסרין לאחר. ועוד דמה תשובה בדברים אלו לסברת המאן דאמר 

ותירץ, דהנדון אם מילי במאי פליגי בקרא או בסברא. דמילי ממסרי. ועוד 

 בקידושיןמועילה מסברא, והא דילפינן מימסרן לשליח, תליא אם שליחות 

(מא:) מקרא, היינו אלא למעט שליחות לדבר עבירה, או שליחות דגוי. או 

דילמא, שעצם דין שליחות גזירת הכתוב היא. ובהא פליגי, דאם יסוד דין 

שליחות מסברא, אזלינן בתר דרך העולם שעושים שליח על דברים, והיינו 

לשליח, והוא מה שפירש כאן. אבל לעיל טעמא דמאן דאמר מילי מימסרן 

פירש רש״י, למאן דאמר מילי לא מימסרן לשליח, דטעמו, דיסוד דין 

שליחות מחידוש התורה, ובמילי שלא דומה לשליחות דחידשה בה 

 התורה, ליכא שליחות. 

וכי לא ידע שיקשה לו  ה״נ תימה, (השני),תוס׳ ד״ה הכא במאי עסקינן ) יד

 ,דהכא לאו מכח זה דקדק מתחלה, דאף המהרש״א׳. כתב עד שיאמר לג׳ כו

עד שיאמר תנו ״ ,כיון שהקשה לו גבי תנו כל מקוםמ .כמו לעיל גבי תנו

 מיבעי ליה.שיקשה לו גם הכא עד שיאמר לג׳  היה לו לדעת מיבעי ליה״.

 .ועוד דאי בדלא אמר לתלתא מאי איריא כתבו תנו נמי לא כו׳ ,בא״ד) טו

. בדלא אמר לתלתא אבגוונא דסיפא איירדמסתמא רישא  המהרש״א,כתב 

רישא דוקא דלא  ,למאי דאיירי השתאו ,כיון דברישא לא תני תנו והקשה,

דהא כתבו בלא תנו  ,לא מצי למיתני בסיפא עד שיאמר לג׳ ,אמר לתלתא

 ףבדלא אמר לתלתא לחוד א אדאי רישא אייר ותירץ, .אפילו בג׳ לא מהני

והוה  ,דאף באומר תנו לא מהני ,הוא קושטאמכל מקום  ,דלא תני ביה תנו

אבל לפי  .אומר לשלשה תנו דמהניש גוונאשפיר מצי למיתני בסיפא ב

לא מצי למיתני  ,באומר לג׳ ובלא אמר תנו אאיירנמי דרישא  ,תירוצם

 ׳.דכתבו לא מהני אפילו בג ,בסיפא עד שיאמר

וא״ת השתא , בתוה״ד, הכא במאי עסקינן דלא אמר אמרו׳ ד״ה תוס) טז

וקי לה כר״י כו׳ ה״ל למנקט תנו כו׳ נימא דה״ה נמי אמרו כו׳ דמסיפא דמ

, כרש״י ד״ה אלא כולה, דהתוס׳ לא פירשו המהרש״א. כתב שמעינן כו׳

משום דקשיא להו, דליתני דתנו פסול, ונדע דאומר אמרו כשר, וכשמואל. 

ותירץ, דאי נקט ״תנו״ הוה מצינן למימר, דאף  בחידושי הר״ן.וכמו שהקשה 

אומר אמרו פסול, דלא עדיף אמרו מתנו, וחד מינייהו נקט, ומדנקט ״כתבו״ 

 ודאי שבא להורות, שאומר אמרו כשר.
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הוי מצי לשנויי כיון דאמר מר כשר ולא תוס׳ ד״ה ומשום כיסופא דסופר, ) א

מאי קשיא להו, הא על כרחין הפני יהושע, תעשה, לא שכיח. הקשה  

ותעשה, דאי למאן דאמר כשר ולא תעשה, מאי סוגיין כמאן דאמר כשר 

קמקשה עד שיאמר אמרו, מיבעי ליה, הא אסור לכתחילה. אלא על כרחך 

איירינן אליבא דמאן דאמר כשר ותעשה. ונהי דלענין חתימה לכולי עלמא 

כשר ולא תעשה, מכל מקום מקשה שפיר, דליתני עד שיאמר אמרו לסופר 

 לכתוב ואתם חתמו.

 המהרש״אכתב תא רישא ר׳ מאיר וסיפא ר׳ יוסי. גמ׳, אלא מחוור) ב

למה היה למתניתין לאשמועינן, לפלוגתא  (במהדורא בתרא) דקשה קצת,

דר׳ מאיר ור׳ יוסי. בשלמא אי כולה ר׳ מאיר או ר׳ יוסי, יש לפרש דאתי 

למתני לענין מחלוקת ואחר כך סתם, או לאשמועינן לענין אומר אמרו, 

דאתי לאשמועינן, דאפילו נתנוהו לידו של אבל השתא קשה. ואין לומר 

(עא:) לומר  לעילבעל וחזר הוא ונתן, דפסול. דאם כן מנא ליה למקשה 

רישא ר׳ מאיר, שמא ר׳ יוסי עצמו מחלק כך לענין תנו, דאם נתנוה לידו 

מודה ר׳ יוסי דכשר באומר תנו. וסיים שיש ליישב. [ולכאורה דבריו צרכים 

 סי באמר תנו ויכתבו אחרים, הא הוו מילי].עיון, דאיך יואיל לר׳ יו

דאמרי המהרש״א, לכאורה וכו׳. ביאר תוס׳ ד״ה תניא כוותיה, בתה״ד, ) ג

״לכאורה״, משום  דלא מייתי ראיה, אלא דלא מודה ר׳ יוסי באומר אמרו. 

והוקשה לתוס׳ דמאי תניא כוותיה איכא, והא אף לאוקימתא קמייתא, 

פוסל ר׳ יוסי באומר אמרו. ולהכי הביאו דרישא ר׳ מאיר וסיפא ר׳ יוסי, 

 מהר׳ אלחנן, ולדבריו אתי שפיר התניא כוותיה דר׳ אשי.

דחרש הפני יהושע, דמסתבר למעוטי. ביאר תוס׳ ד״ה קולו, בסוה״ד, ) ד

מסתבר למעוטי מטעם דאינו בן דעת, מה שאין כן בנשתתק וכל שכן פיקח 

שמתרצה. והוסיף הפני  גמור, דיהני הרכנה וכל שכן כתיבה, משום דקים לן

(הובא ר״ת יהושע, דכל זה לשיטת ר״י דהרכנה לא עדיפה מכתיבה, אבל 

כתבו, דלא ממעטינן הכא אלא והרשב״א, ברא״ש פרק האומר סי׳ י״ט) 

 כתיבה, משום דסבירא להו דהרכנה עדיפא.

במהדורא גמ׳, ישמעו לאפוקי ממאן דאמר מודה ר׳ יוסי. המהרש״א () ה

שמא נקט ״ישמעו״ משום שהוצרך  מהר״י בן לב,ההקשה בשם  בתרא),

לומר ״קולו״, וכולה אתי לאפוקי מדרב כהנא. ותירץ המהדורא בתרא, 

ד״מישמעו״ לחודא, נשמע לאפוקי מדרב כהנא, שאינו נשמע רק כותב, ואם 
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 כן קולו למה לי, אלא וודאי ישמעו אתי למיעוט אחר.

במאי הפני יהושע, דק דקמתני׳, זה גיטך אם מתי וכו׳ לא אמר כלום. ) ו

איירי, אי בדלא כפליה לתנאיה, הא קיימא לן דלא הוי תנאי כלל והתנאי 

בטל והמעשה קיים, ואם כן אין כאן גט לאחר מיתה. ואי בדכפליה ואמר 

נמי, אם לא מתי לא יהא גט. אמאי לא אמר כלום, הא אביי מסיק לטעמא 

אחר מיתה דמי. דלא אמר כלום, משום דלא אמר מהיום, כמאן דאמר ל

וכיון דמפיק ליה משום תנאי, היאך דמי כלאחר מיתה. וכן נראה מלשון 

(פ״ט מגירושין ה״ב). ותירץ, דלעולם איירי בדלא כפליה לתנאיה.  הרמב״ם

ומכל מקום לא אמרינן תנאי בטל ומעשה קיים. דכיון שלא אמר מהיום, 

יעות זמן הוה כמאן דאמר לאחר מיתה, ואין כאן לשון תנאי, אלא קב

 לכשימות. 

ובתוס׳ רי״ד משמע מחולי זה ואילך וכו׳. רש״י ד״ה זה גיטך מחולי זה, ) ז

כתב דא״אם מתי״ דקאמר בתחילה, קאי דהיינו דאמר אם מתי תחולי זה. 

(מכתב יד) דהקשה, דלפירוש רש״י משמע,  וכן ביאר בחידושי הריטב״א

סיק ותני ״לא אמר דאם עמד הוי גט, דהא כוונתו מחולי זה ואילך, והרי פ

 כלום״, דמשמע אף אם עמד, ככל גווני דמתניתין. 

דאינו התוס׳ יום טוב,  פירשמתני׳, זה גיטיך לאחר מיתה לא אמר כלום. ) ח

מקרה נוסף, אלא קמפרש לתרי בבי דרישא דהוו כלאחר מיתה ומשום הכי 

דאף דהאי גוונא אתי בקל וחומר מאם מתי, , כתבם הרש״ש לא מהני. אמנ

  לה משום סיפא דאם אמר מהיום, דיש חילוק ביניהם. נקיט

אם מת בו ביום לא ידענא מאי אדון  ר״ת, כתבתוס׳ ד״ה מהיום אם מתי, ) ט

דאף דבכל גיטי שמתגרשת ביום הכתוב בו, לא הפני יהושע, בה. ביאר 

מספקא לן אי מתגרשת בתחלת היום, או בסופו, אף דלא כותבין שעות. 

גט לידה, ליכא למיבעי. אבל במהיום אם  דכיון דמתגרשת משעה שבא

מתי, שאין הגירושין נגמרין משבא לידה, איכא לספוקי. ולא מיבעיא לר׳ 

יהודה דאמר להלן, דהרי היא כאשת איש לכל דבריה. אלא אפילו לר׳ יוסי 

דאמר מגורשת ואינה מגורשת, מכל מקום לא נגמר הגט מייד. ומטעם 

דמסתמא דעתו לאחר הגט כל מה ר, בד״ה אמ(עג:) בתוס׳ לקמן דאיתא 

 שיוכל, נסתפק ר״ת. 

דמספקא לן אי רש״י ד״ה מהיום.  פירש מתני׳ מהיום ולאחר מיתה וכו׳.) י

 וכו׳. הקשה או חזרה הווי שחזר בו ממה שאמר היום תנאה הווי וכו׳

, כיון דעל כרחך מיירי דכפליה לתנאה. אם כן, ודאי הוי בחידושי הגרע״א

ירץ, דלעולם מיירי דלא כפל, ומכל מקום מספקינן תנאה ולא חזרה. ות

בלשון ד״מהיום ולאחר מיתה״, דאם הוי תנאי, הרי התנאי בטל והמעשה 

קיים, וכדין תנאי שאינו כפול, אבל אם הוי חזרה, אינה מגורשת כלל דאין 

 לא משמע כן.רש״י לשון גט לאחר מיתה. אמנם כתב, ד

דאם לא נתן לו הגוף מעכשיו ד, רש״י ד״ה ור׳ הונא כר׳ יוסי, בסוה״ ) יא

אם כן, לא דמו גט הפני יהושע, למה נכתב זמן בשטר המתנה. תמה 

למתנה, דהא בגט לא שייך האי טעמא כלל, דבלאו הכי צריך לכתוב זמן 

(פז.). ותירץ, דבגט לא נצרך רש״י להאי  כלקמןבגט דגט שאין בו זמן פסול, 

ם, או תנאי או חזרה וכדאיתא טעמא, דכיון דאמר ״אם״, דמשמעו לשתי פני

בגמרא. וכיון דסבר כר׳ יוסי דזמנו של שטר מוכיח עליו, שפיר מתפרש 

ה״אם״ כלשון תנאי. מה שאין כן במתנה דמיירי ״בלאחר מיתה״ ואין לו ב׳ 

משמעויות, מהיכי תיתי לומר דזמנו מוכיח לדחוק דהא דקאמר לאחר 

ל התחתונה. לכך נצרך מיתה, דחוזר בו, הא קימא לן דיד בעל השטר ע

רש״י לפרש דזמנו של שטר מוכיח, והיינו שאם לא נתן לו הגוף מעכשיו 

(ב:) דהקשה  במהרש״א כתובותלמה הוצרך לכתוב הזמן בשטר. ועיין 

כקושיית הפני יהושע ותירץ, דלענין תקנת זמן סגי אם יכתוב שבוע או 

גופא הזמן.  תירץ, דכיון דחל לאחר מיתה הוא (שם)והמהר״ם שיף שנה. 

  .בתורת גיטיןועיין עוד 

אי המהרש״א, אין זה אלא לשופרא. הקשה תוס׳ ד״ה הכי אמר רב, ) יב

גרסינן התם רב ולא רבא, איכא למימר שפיר דלא סבירא ליה דהלכה כר׳ 

 יוסי בעל פה, ותו לא איצטריך למימר התם משום שופרי דשטרי.
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הפני ון שאין כתוב בו מהיום. ביאר אם וכו׳ כיתוס׳ ד״ה, אי א״ר יוסי, ) יג

דכוונתם דכיון שלא כתוב בו מהיום. מספקינן, שמא לא אמר ר׳ יהושע, 

יוסי זמנו של שטר מוכיח, דאפשר שמבטל בדיבורו הוכחת זמן השטר. 

נראה, דאפילו בכתב מהיום, יש ברש״י ד״ה בעל פה וכתב, דלהמבואר 

 לומר שמבטל בדיבורו והדר ביה.

הפני הקשה פקא ליה והתנן הרי זה גיטך אם לא באתי וכו׳. גמ׳, ומי מס) יד

מנא ליה דבההיא מתניתין אמר לה התנאי בעל פה, דלמא כתב יהושע, 

לתנאי בגוף הגט. וכן הקשה אהא דקמייתי מרבא, ״הרי זה גט אם מתי 

בד״ה פוסלין בגט (פד:) רש״י לקמן ושאני מת, הרי זה גט״. ותירץ, לשיטת 

ם פוסלין בגט, כשנכתבו בגוף הגט. אם כן על כרחך שכתב, דכל התנאי

שמפרשי פירוש אחר בד״ה כל, (שם) התוס׳ איירי הכא בעל פה, ולשיטת 

ולדידיהו שרי לכתוב תנאי בגט, תירץ, דפשיטא לתלמודא דלישנא דהרי זה 

 גיטך, משמע דאיירי בתנאי בעל פה.

הפני הקשה גמ׳, אילימא דאמר לה מהיום ורבנן, צריכא למימר. ) טו

דטפי הוה ליה לאקשויי, אי בדאמר לה מהיום ורבנן, היאך אמר יהושע, 

רבא כשאמות ולאחר מיתה אינו גט, הא תנן במתניתין מהיום ולאחר 

מיתה גט ואינו גט. ותירץ, דלמאי דמוקמינן מימרא דרבא, באמר לה מהיום 

אחר (ס.) דמעכשיו ולבקידושין ורבנן. איכא למימר, דרבא סובר כר׳ יוחנן 

ל׳ יום, וכן מהיום ולאחר מיתה, לא מספקא לן אי תנאה או חזרה. אלא 

שמתחיל הגט מהיום, וגומר לאחר מיתה או לאחר ל׳. ומהאי טעמא מקשה 

התם דכל גיטא דמשייר ביה לאו כלום הוא. ומסיק אביי, דמהיום ולאחר 

זירה מיתה לא הוי גיטא כלל. והא דתנן גט ואינו גט, היינו לענין חליצה, ג

משום ד״היום אם מתי״. ולפי זה שפיר קאמר רבא דכשאמות ולאחר מיתה 

כי נשמט התורת גיטין, אינו גט, והיינו מדינא ולא לענין חליצה. וכתב 

(עו:). ותירץ, דאף בסיפא דאמרינן לקמן הקשה כן דהרשב״א מהפני יהושע 

כשאמות ולאחר מיתה אינו גט, היינו שאינו גט מספק, וחולצת ולא 

 מתייבמת.

הגרע״א, הקשה גמ׳, פשיטא מדסיפא לרבנן חולצת רישא נמי לר׳ יוסי. ) טז

הא צריך לאפוקי דלא נימא דמבטל הוכחת זמן שטר, וכמו שכתב הכא 

 ונשאר בצריך עיון גדול. בתוס׳ ד״ה אי א״ר יוסי. 

המהרש״א הקשה גמ׳, רבי לא סבר לה כרבי יוסי דקתני כזה גט. ) יז

 יהודה נשיאה רבי הוא, ואם כן הא אמר לעיל,הא רבי  במהדורא בתרא),(

דבי דינא דשרי מישחא דהיינו ר׳ יהודה נשיאה, סבר כרבי יוסי. ותירץ, 

דצריך לומר דשמואל קאי ללישנא קמא דאמר על רב הונא שלא סבר להאי 

 שינויא ״דרבי לא סבר כר׳ יוסי״.

דהא דאצטריך התרצן  במהדורא בתרא),המהרש״א (כתב גמ׳, שם. ) יח

ך, אף שהיה לו די לתרץ דקמשמע לן דרבי יוסי לא סבר כרבי. היינו לכ

משום שהיה קשה לו מנא לן לר׳ הונא לומר שרבי יוסי לא סבר כרבי, 

וצריך לתרץ שדייק תיבת ״כזה״ דנקט ר׳ יוסי, והוקשה לו הא גם רבי נקט 

 ״כזה״ ולא ממעט כלום. לכך תירץ, ד״כזה״ דרבי נמי אתא למעוטי.

דגיטו דשכיב רש״י בד״ה גיטו, ופירש ר׳ הונא גיטו כמתנתו. גמ׳, אמר ) יט

הא במתנת שכיב מרע גופא, היכי הפני יהושע, מרע כמתנתו. הקשה 

דהיתה מתנה במקצת בעי קנין, ואם עמד אינו חוזר. ואי מיירי בשכיב מרע 
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שנתן כל נכסיו, דביה אמרינן דמסתמא אדעתא דמיתה יהיב. אכתי תקשי, 

(קמז:), דהם אמרו בבבא בתרא ב מרע דטעמא כדמסיק דשאני מתנת שכי

דמהני מתנתו שלא תטרף דעתו, והם אמרו דאם עמד חוזר. מה שאין כן 

בגיטין, ומנא לן דסמכינן אאומדנא. ואם תמצי לומר, דאיירי בשכיב מרע 

בבבא בתרא ובקנו מידו, דמהני מדאורייתא, ואפילו הכי חוזר כדשמואל 

אכתי תקשי דהיה לו להוכיח מהתם. עוד הקשה, (קנב.) דאם עמד חוזר. 

דאף דגבי מתנת שכיב מרע בכולה מוכחא מילתא, היינו משום דלא שכיח 

שיתן אדם כל נכסיו, ובוודאי אדעתא דמיתה נתן. מה שאין כן בגט, 

שמצאנו כמה בני אדם בריאים מגרשין נשותיהן. ותירץ, דמיירי במסוכן 

מת מיתה, דאפילו במתנה במקצת שקפץ עליו החולי, דהוה כמצוה מח

מהני ביה, ואף שקנו מידו, אם עמד חוזר, והוא הדין לגט, כיון דמצוה 

מחמת מיתה הוא, ודומיא דמתניתין, דקאמר זה גיטך אם מתי, דהיינו 

מחמת מיתה. ואין להקשות מדוע לא התנה, דיש לומר, דאין לו תנאי. [וכן 

 (רבינו קרשקש)].בחידושי הריטב״א משמע 

ר׳ שמעון שזורי אומר אף המסוכן.  כדתנן וכו׳רש״י ד״ה אע״ג דלא, ) כ

אמאי לא נקט היוצא בקולר [דהוא לכולי עלמא]  בחידושי הגרע״א,הקשה 

כיון דחד טעמא אית להו משום דבהול. [ולכאורה יש לומר, דר׳ הונא אמר 

(סו.) במעשה דגניבה שהיה יוצא  לעילדבריו אשכיב מרע. אמנם עיין 

והשוותה הגמ׳ דינא דרב הונא. אמנם יש לומר, דהיינו משום בקולר 

באות  הפני יהושעדלמסקנא הווי מצוה מחמת מיתה. אבל לפי מה שביאר 

 הקודמת, לרש״י דברי ר׳ הונא איירי בכהאי גוונא. והדר צריך עיון].    

מה צריך במתני׳ למתני מהיום אם תוס׳ ד״ה אמר רב הונא, בתוה״ד, ) כא

הא אף דמהני בבריא בלא תנאי מכל מקום רש״א, המהמתי. הקשה 

 איצטריך למיתני מהיום אם מתי, לילף דמהני האי תנאה. 

הפני יהושע,  כיון דשוב מת מאותו חולי וכו׳. הקשהד, ״ד, בתוה״בא) כב

(עג.) מקשינן לרבא ורבה, דמי איכא מידי דמדאורייתא לא הוי גט דלקמן 

וש התוס׳ דכיון שמת, אינה ומשום גזרה שרינן אשת איש לעלמא, ולפיר

 אשת איש, הוה לה לגמ׳ לאקשויי דשרינן יבמה לשוק.

דאפילו עמד והלך בלא משענת כיון ששוב מת מאותו ד, ״ד, בתוה״בא) כג

מהאי טעמא תקשי לפירוש רש״י, מאי המהרש״א, חולי אינו חוזר. הקשה 

פריך הגמ׳ ממתניתין לרב הונא, ואימא רב הונא דווקא בסתם קאמר דאם 

עמד חוזר, אבל בתנאי אם מתי מחולי זה מגרע טפי, דגם אם עמד, הרי 

 שוב נתקיים התנאי, דמת מחולי זה.

 

 דף עג ע״א

(בדף עב:), מי שלא הלך בשוק, מסתמא אף על פי רש״י ד״ה אידך ) א

שניתק לחולי אחר, יש בו מחולי הראשון ולא בעי אומדנא. הקשה 

וקיה למתניתין אליבא דר׳ הונא למה לן למימר הכי, והא אנן לפרהרשב״א, 

קאתינן, וכיון דאיפרקא סגי לן. והוה ליה למימר, דקא משמע לן, דבהלך על 

משענתו נמי בעי אומדנא. ועוד, אמאי שבקיה לדעמד. הכי הוה ליה 

למימר, קא משמע לן, דעמד והלך על משענתו בעי אומדנא ואידך לא. 

לחולי ולא הלך, ועמד על והוה שפיר טפי, דממעט לגווני דניתק מחולי 

משענתו ולא ניתק מחולי לחולי. דבתרוייהו הוי גט ולא צריך אומדנא. ולכך 

פירש, דגם מי שלא עמד צריך אומדנא אם מת מהחולי הראשון, ומה 

שאמרו בגמרא אידך אינו צריך אומדנא, היינו למי שהלך בשוק ללא 

 גט.משענת, שאינו צריך אומדנא, דכיון שעמד וודאי בטל ה

דהיכא דלא אמר לה אם מתי סבירא להו רש״י ד״ה לא סבירא להו, ) ב

דרש״י לישנא רווחא נקט, לפרושי הרמב״ן, דאם עמד אינו חוזר. כתב 

פלוגתייהו בחוזר ובאינו חוזר. אבל וודאי אפילו באומר אם מתי מחולי זה 

פליגי לענין עמידה, כגון שהלך בשוק בלא משענת, דלרב הונא בטל הגט, 

(לד: מדפי הריף) פליג עליה. והר״ן בה ורבא אומדין אותו מפני התנאי. ולר

וכתב, דדברי רש״י מדוקדקין, ורבה ורבא לא פליגי אלא בסתם. דאיכא 

למיחש שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה. אבל באומר מהיום אם מתי מחולי 

זה, מודו לרב הונא שכל שהלך בלא משענת בטל הגט. שלא יאמרו כשמת, 

 ט לאחר מיתה, שהרי הזכיר בפירוש מהיום.שיש ג

ביאר, דלגמרא דילן והרשב״א  טעמא רבה איכא. תוס׳ ד״ה מאי שנא,) ג

משמע, דאם לא יעמוד מחולי זה הכי קאמר, אם יעכבנו חולי זה מלעמוד, 

והרי לא עכבו אלא ארי או נחש. והיינו נמי דשלחו מתם, אכלו ארי אין לנו. 

ום דלא עמד, שהרי לא עכבו אלא ארי, ואם פירוש, דאין לנו שיהא גט מש

כן סיפא דברייתא משבשתא היא ולא משום אונסא דלא שכיח, אלא אפילו 

 באונסא דשכיח, ומשום תנאו.

(לה. מדפי הריף) פירש, דקאי והרי״ף המוכרים. רש״י ד״ה קבילו עלייהו, ) ד

 אספנים, שהם קבלו על עצמם את האחריות, ואותם הוא תבע.

הפני תימה מאי פריך וכו׳. הקשה יביה רבינא, בתוה״ד, תוס׳ ד״ה אית) ה

מאי קשיא, הא התם איירי בתנאי דאם לא באתי מכאן עד י״ב יהושע, 

חודש, שהוא תנאי דשב ואל תעשה, ושייך שפיר חששא דצנועות יחמירו 

על עצמן אף לאחר י״ב חודש, אף דסתמא מותרות לינשא, דאין לחוש 

יכא למיחש דזימנין דאיתניס ואמרה דלא שמא איתניס. וכן בפרוצות, א

אניס. אבל הכא שהתנה בפירוש, אם ימות מחולי זה, תו לא שייך חששא 

דצנועות עד שתדע שמת. וכן חששא דפרוצות, דמסתמא לא תינשא עד 

 שתדע אם נתקיים התנאי. וסיים שיש ליישב בדוחק.

דלפי משמעות המהרש״א, ולא משום סייעתא. ביאר שם בסוה״ד, ) ו

סוגיא לא השיב לו דמשובשת היא, אלא דאדמותבת לי מסיפא תסייען ה

מרישא, דיש טענת אונס באונסא דלא שכיח. אבל לפירוש ר״י, דמחלק בין 

היכא דהוי בכלל משמעות לשונו, והיכא דלא הווי. מסיפא שפיר אותבן 

ליה במכל שכן, אבל מרישא לא תסייען, דאימא משום דלא הוה בכלל 

. מה שאין כן בהך עובדא דקביל עליה כל אונסא, הווי משמעות לשונו

בכלל משמעות לשונו. ולהכי כתבו התוס׳, דעל כרחך לא השיב לו אלא 

דמשובשת היא, משום דקשיא רישא לסיפא, דתרוייהו איירי בחד גוונא, 

 בדלא הוו בכלל משמעות לשונו.

מש כלומר מפני שהוא בוש מלש״א, הרשבכתב מתני׳, לא תתיחד עמו. ) ז

הן הן עידי  נןדאמרי ,וטעמא ה.ודוקא ביש עדים שראוה שנתיחד .בפניהם

(לה. מדפי הרי״ף) בשמו, דלא סגי שיש הר״ן . וכתב יחוד הן הן עידי ביאה

עדים, אלא בעינן שגם הבעל יראה אותם, דאם אינו רואה, יודע הוא שאין 

 הקידושין חלים בלא עדים, ובעילתו היתה לשם זנות. 

ראה אחד בשחרית (לה. מדפי הרי״ף), רי״ף ה כתב .מתני׳, שם) ח

 ףדא(שם),  ב הר״ןשנתייחדה עמו וא׳ בין הערבים אין מצטרפין. וכת

עדות  ,נפשות האישות דשייך בי .דבממון הלואה אחר הלואה מצטרפים

 ת,טויבפש, אמאי לא אמר בחידושי הגרע״א הקשהו .בבת אחת בעינן

דושין יקהאבל בקידושין דמעשה  ,מצטרפין ההעדים רק לראישדבממון 

כל מעשה ומעשה לא  כל מקוםהא מ ,איך שייך שיצטרפו ,עדיםבנתפס רק 

(החדשות סימן א)  ובשו״ת שאגת אריה .. ונשאר בצריך עיוןנתפס לקידושין

 מעידכתב, דאין כוונת הר״ן דנתקדשה בפני עד אחד, רק דכל אחד 

(עד.)  לקמן כתב יד)(מ בחידושי הריטב״א דנתקדשה בפני שנים. אמנם

, דהטעם דלא מהני בנתיחדה בפני עד אחד שחרית, בשם הרמ״ה כתב,

 ולפני עד אחד ערבית, משום דכיון דבעי עדים לקיומי לא שייך צירוף. 

דהיינו אפילו אחד, התוס׳ יום טוב,  כתב מתני׳, אפילו על פי עבד וכו׳.) ט

פני עדים, לשון (פ״ח מגירושין ה״ב). והא דתנן הכא, ב הרמב״ם וכדפסק
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 עדות בעלמא הוא.

דאם אמרה השפחה דלא הרשב״א, כתב  מתני׳, אפילו על פי שפחה.) י

(כז:) שאין השפחה חשודה גם  בכתובותנתעסקו, וודאי מהימנא, וכדאיתא 

 לשתוק בקלקולה וגם להעיד עדות שקר, דתרתי לא עבדא.

 

 דף עג ע״ב

שי הכתב סופר, בחידווהבא עליה בחנק. הקשה רש״י ד״ה כאשת איש, ) יא

הא התראת ספק היא, דשמא בזו השעה ימות והוי גט שעה אחת קודם 

חזקת  ב.דרוב חולים לחיים,  א.מיתתו. ותירץ, דאיכא תרי חזקות כנגד. 

 אשת איש. ומשום הכי הוי כהתראת וודאי.

(קמט, א) הוכיח מכאן, גמ׳, ואין חוששין לקידושין. באבני מילואים ) יב

לשם קידושין אינו נאמן, משום שחזקה אין אדם שאף שבאומר לא בעלתי 

 עושה בעילתו בעילת זנות. אם מעשיו מוכיחין כגון שנתן אתנן, נאמן.

ואי לתרומה בת כהן לא מיפסלה. רש״י ד״ה ואין חוששין לקידושין, ) יג

כתבו, בתוה״ד, דלר׳ אלעזר דאמר דפנוי הבא על  התוס׳ ד״ה נתן,אמנם 

בחידושי יר דחוששין משום זנות.   והקשה הפנויה עשאה זונה. נקט נמי שפ

היאך כתב רש״י, דלתרומה לא מיפסלה אלא בביאת  אם כןהגרע״א, 

עבירה, הא לר׳ אלעזר בלא ביאת עבירה עשאה זונה. ותירץ, דסבירא ליה 

דאף לר׳ אלעזר לא עשאה זונה, אלא ד״ה לא פוסלין, (סט.) כתוס׳ דיבמות 

ללה, אבל לא לתרומה. (ועיין עוד לאוסרה לכהן. דמפסלה בביאתו ונתח

 באות טו).

ומיהו לר׳ אלעזר דאמר פנוי וכו׳. תוס׳ ד״ה נתן לה כספים, בסוה״ד, ) יד

כהתוס׳ (אתוס׳ד״ה אם כן), דתוס׳ הכא דלא בחידושי הגרע״א  הקשה

שכתבו, דאינו פוסל מתרומה. ותירץ, דאף ד״ה לא פוסלין, (סט.) ביבמות 

נין אכילת תרומה. ואף דבלאו הכי הכא כוונתם ליאסר לכהן ולא לע

 אסורה לכהן משום גרושה, איכא נפקא מינה, לעבור בשני לאוין.

בחידושי הגרע״א, דהני תרי מילי סתרן אהדדי, הקשה תוס׳ ד״ה אם כן, ) טו

דאפשר לומר דהוי ספק קידושין וחוששין לכאן ולכאן, חוששין לקדושין 

ר׳ אלעזר. ותירץ, דאף לר׳ להצריכה גט, וחוששין לזנות לפוסלה בתרומה וכ

אלעזר אינה נאסרת באכילת תרומה, אלא דלוקה שתי פעמים משום 

גרושה ומשום זונה, הכא דהוי ספק זונה, ליכא נפקא מינה, משום דאין 

 טו)-מלקות מספק. (ועיין לעיל אות יד

החכמת ואפילו לא מת מאותו חולי. ביאר תוס׳ ד״ה תנא, בתוה״ד, ) טז

ת מחולי אחר, אלא אפילו שלא מת כלל, תלינן דלאו דווקא שמשלמה, 

שמא היה מיועד למות ולבסוף בטלה הגזרה דלא אמרינן ברירה למפרע. 

כתב, דמשמע מתוס׳ דדווקא במת, אלא והמהרש״א . הרשב״אוכן כתב 

שמת מחולי אחר, אמרינן דודאי אין ברירה. וביאר, דהתוס׳ לא הקשו מלא 

ון אם יחיה או ימות גם ר׳ יוסי מודה מת, משום דבדבר שעתיד להתברר, כג

 לדעת רש״י, שיש ברירה.

שיחול מחיים שעה אחת סמוך למיתתו. תוס׳ ד״ה אמר רבה, בתוה״ד, ) יז

(סימן ד), דלפי זה משמעות לשונו, ״מהיום יחול תנאי זה אם הרא״ש פירש 

פירש הר״ן ימות״, אבל הגט עצמו יחול רק שעה אחת קודם מיתתו. אבל 

 , ״מהיום אם מתי״ היינו ״מאותו היום שאמות״.משמעות הלשון

ואע״ג דקאי ארישא אמהיום אם מתי פריך שפיר וכו׳. ד, ״ד, בתוה״בא ) יח

, דמילתא באפי ד״ה אמר רבה רש״ידבשלמא לפירוש החכמת שלמה, כתב 

נפשה היא ולא קאי אמתניתין, איכא למימר, דסבר המקשן, דאיירי באומר 

שפיר, והא אין גט לאחר מיתה. והקשה  אם מתי בלבד. ומשום הכי פריך

דאין זה מספיק, דאכתי לר׳ יוסי דאמר ״זמנו של שטר מוכיח״, המהרש״א, 

ואם מתי, הוי כאומר מהיום אם מתי, כיון דפשיטא ליה במהיום אם מתי 

משעת נתינה הוא, הוא הדין באם מתי לר׳ יוסי. ולהכי פירש, דלרש״י נמי, 

ס׳, וכל מה שפירש רש״י הוא לדברי לדברי המקשה הוי כפירוש התו

 התרצן.

וא״ת והא דאמר כל היוצא וכו׳ כאשת איש לכל תוס׳ ד״ה אמר רבה ) יט

דכוונת התוס׳ להקשות, דאם כן המהר״ם שיף, דבריה לפירוש ר״ת. ביאר 

 נמצא דדוד חטא.

דלא גרסינן לה, משום הרש״ש, ומיהו לפירוש הקונטרס. כתב בא״ד, ) כ

שהיו אומרים בפירוש, דכוונתם מהיום דווקא  דאף לפירוש ר״ת יש לומר

 ולא מעת שאנו בעולם.

כלומר אם לא יבא בסוף המלחמה. ביאר  י״ל דלאו דווקא וכו׳בא״ד, ) כא

דאף דאוריה, בא מן המלחמה, מכל מקום כיון שלא בא בסוף המהרש״א, 

 בד״ה נוח.(נט.)  התוס׳ בבבא מציעא המלחמה נתקיים התנאי, וכן כתבו
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פשיטא שאינו יורשה ומטמא לה, הרש״ש, הקשה גמ׳, ומטמא לה. ) א

לא גריס  דבתוספתאמאחר דכל רצונו בגט הוא רק אם ימות לפניה. וכתב, 

(עב:) הוכיח מהכא, שאין צריך שימות לפניה, ואף הרשב״א לעיל לה. אבל 

 כשהיא מתה לפניו, כל שלבסוף מת מחולי זה הגט קיים.

דלר׳ רש״י בד״ה בעילתה תלויה, פירש יהו. גמ׳, אשם תלוי איכא ביני) ב

מאיר וכו׳ הלכך כשמת איגלאי מילתא דגרושה הואי בשעת ביאה. הקשה 

ספיקא משום שעבר על  אתיהא אשם תלוי (אות מא), הקובץ ביאורים 

דאורייתא לחומרא, וכמו שמוכח מקושית הראשונים על הרמב״ם, דסבר 

מה לי אם עתה איגלאי כן, ואם  דספיקא דאורייתא מדאורייתא לקולא.

הא קודם שמת היה ספק, ואסורה  היתה.מילתא דבשעת ביאה גרושה 

בדוחק, תירץ לא יביא אשם תלוי. ו . ומדועאיסורהעבר על ו לחומרא,

אבל אם  .היא שת אישאדשיש לצדד  דווקא בגוונא שם תלויא דחיוב

כל  י זהפדאנן מספקא לן האשם אינו מועיל. ואף דל ףא ,באמת גרושה היא

  .התירתוגזרה ספק חולין בעזרה הוא, התורה  שם תלויא

דכתבו המהרש״א, ושמא אי הוה מספקא לן. ביאר תוס׳ ד״ה אשם תלוי, ) ג

 ״שמא״, כיון דמספקא להו אי בעי ר׳ מאיר חתיכה מב׳ חתיכות.

הקובץ ביאורים ולא בעי ר׳ יוסי חתיכה מב׳ חתיכות. תוס׳ ד״ה ר׳ יוסי, ) ד

דלמאן  ד״ה באשם תלוי,(כב:)  התוס׳ בכתובותדכתבו (אות מב) הביא 

דאמר דבעינן חתיכה משתי חתיכות משום דבעינן איקבע איסורא, היכא 

שהיתה בחזקת אשת איש הוי איקבע איסורא. והקשה, הא הכא איקבע 

איסורא ומאי קשיא לתוס׳. ותירץ, דדברי התוס׳ למאן דאמר דטעמא 

רר איסורו. ואם כן הכא כחתיכה אחת דבעינן ב׳ חתיכות, משום דאפשר לב

 דמי.

(רבינו קרשקש), דליכא הריטב״א ביאר גמ׳, בעלה חייב במזונותיה. ) ה

לפוטרו משום המוציא מחבירו עליו הראיה. דחייב משום דאגידא גביה, 

דלרבנן אין חייב  הוסיף,ובחדושי הר״ן שהרי מחמתו אינה יכולה להנשא. 

 רר. במזונותיה, כיון דהספק עומד להתב

(ס:) הריטב״א בקידושין  כתבגמ׳, איכא בינייהו שנתקרע הגט או שאבד. ) ו

דנקרע, לאו דווקא, והוא הדין כל שאינו ברשות הזוכה לה, כגון ברשות 

 הרבים, או בצידי רשות הרבים למאן דאמר דכרשות הרבים היא.

(ס.), אמאי הרש״ש בקידושין הקשה גמ׳, איכא בינייהו שפשטה ידה וכו׳. ) ז

ר לשון דיעבד ולא דנפקא מינה, אם מותרת לפשוט ידה ולהינשא קאמ

דלר׳  ד״ה אדמפלגי,(התם, והכא בעמוד ב׳)  התוס׳לאחר. ותירץ, לשיטת 

יהודה נמי היא ספק מקודשת, ואסורה להינשא לאחר לכתחילה. ועוד 

תירץ, שאסורה להנשא לכתחילה לאחר, משום דהווי ״כעני המהפך 
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(נט.). עוד תירץ, דאף לר׳ הונא  בקידושיןיתא בחררה״ שנקרא רשע, כדא

יכולה להינשא לאחר, משום שיכולה שלא לקבל את המאתיים זוז. (לשיטת 

הפוסקים דבתנאי שהוא בידה בשב ואל תעשה, לא חיישינן שתעבור עליו 

(עמוד ב׳), דנתינה בעל דלקמן (שו״ע אהע״ז קמ״ג ב׳). ובצירוף לישנא 

 כרחה לא שמיה נתינה).

(כה. מדפי הרי״ף), הא לרב הונא נמי הר״ן בקידושין הקשה , שם. גמ׳) ח

צריכה גט, כדין אשת איש שפשטה ידה וקבלה קידושין מאחר, דהווי 

כאומרת גירשתני. דאפילו שלא בפניו נאמנת להחמיר, משום חזקה דאין 

אשה מעיזה בפני בעלה. ותירץ, דהכא לא הוי כאומרת גרשתני, משום 

קידושין מאחר, משום דסברה שלא יקיים התנאי, ולא שיש לפרש, שקבלה 

הגט פשוט , דמדבריו חזינן, דלא כדעת בחידושי הגרע״איתן המעות. וכתב 

דאמר, דנאמנת לומר גרשתני דוקא בנשואה ולא בארוסה, דיכולה להעיז. 

 דלדבריו מה הקשה הר״ן, הא הכא מיירי בקידשה, והיא ארוסה.

דכפל הצריכותא, משום דבעי לפרושי, ף, המהר״ם שיביאר גמ׳, וצריכא. ) ט

 למה ליה למתניתין דגיטין וקידושין, אליבא דר׳ יהודה ואליבא דר׳ הונא.

גמ׳, רבן שמעון בן גמליאל אומר נותנת לאביו או לאחיו או לאחד מן ) י

ממה נפשך אם יש לו אח הרי הוא קודם ליורשו הרש״ש, הקשה הקרובים. 

ואי אין לו אח, אמאי תיתן הא אינה ואינה יוצאה בנתינתה לקרובים, 

שלא תקרא  ב.שתיפטר מאבילות.  א.זקוקה ליבם. ותירץ, דנפקא מינה 

כתב, דנפקא מינה היכא דהיבם קטן, דנותנים והחשק שלמה קטלנית. 

(חושן משפט סימן רפ״ח בשולחן ערוך לקרובי הקטן עד שיגדיל, כמבואר 

ה, ואינו רוצה לקבל כדי ס״ח). עוד ביאר, דאיירי כשהיבם מוחל הירוש

(מכתב יד) ביאר, דפעמים והריטב״א שתזקק ליבום, ולכך נותנת לקרובים. 

אף דליכא יבם, צריכה שיתקיים הגט, כגון שפשטה ידה וקיבלה קידושין 

 מאחר בחיי בעלה, ורוצה שיחולו הקידושין.

(לה: מדפי הרי״ף), דמשמע, הר״ן כתב גמ׳, ולאחר לא תנשא עד שתתן. ) יא

אשה המתגרשת על תנאי, אין מתירין לה להנשא, עד שתקיים תנאה. דכל 

(פג.) מקשינן ״אי הכי כולי תנאין דעלמא לא תינסוב, דלמא דלקמן והקשה, 

לא מקיים תנאה, ונמצא גט בטל ובניה ממזרים״. משמע דבכל תנאי מותרת 

לינשא, ואין חוששין שמא לא תקיים התנאי. ותירץ, דדוקא בתנאי דשב 

עשה, כגון שלא תינשא לפלוני, ושלא תשתי יין, אין חוששין שתעבור ועל ת

על תנאה. אבל תנאי דהכא דהוא בקום ועשה חוששין שלא תקיימו. (ועיין 

אף בתנאי דשב ואל תעשה. וביארו  דיש אוסריםבאות הבאה) אמנם הביא, 

(פג.). דמקשי, דאפילו על ידי קיום התנאי לא יהא גט, משום  דלקמןלגמ׳ 

שעת נתינת הגט היה ראוי לחוש לביטולו, נמצא דאין זה כריתות. עוד שב

כתב, דבתנאי שברשות אחרים, חיישינן שלא יתקיים התנאי, אף בתנאי 

דשב ואל תעשה, כדאמרינן גבי ״אם לא באתי מכאן ועד י״ב חודש״ 

 דחיישינן שמא יבוא. 

ה״א) (פ״ח מגירושין הרמב״ם  אמנם. עיין באות הקודמת)גמ׳, שם. () יב

כתב, דמותר לה לינשא לכתחילה וכו׳ ואין חוששין שמא לא תקיים, הואיל 

(אבן העזר קמ״ג ס״א), הטור  והיה התנאי במעכשיו או בעל מנת. והקשה

המגיד משנה,  דבהדיא קתני בגמ׳ ״ולאחר לא תנשא עד שתתן״. ותירץ

(פג.) (הובא באות הקודמת) פליג אסוגיא  דלקמן דהרמב״ם סבר דסוגיא

 ידן, ופסק כדלקמן.ד

התוס׳ הקשה גמ׳, עד כאן לא פליגי אלא דמר סבר לי ולא ליורשי וכו׳. ) יג

מנא ליה הא, דלמא לכולי עלמא לי וליורשי, ובדרב הונא ורב הרא״ש, 

יהודה קמיפלגי, ותנא קמא סבר כרב יהודה, דאינה מגורשת עד שתתן. 

תא לרב יהודה ותירץ, דמשמע ליה דלרבנן זקוקה ליבם ומתייבמת, והא לי

דרב יהודה דוקא לחומרא בד״ה אדמיפלגי, (בעמוד ב׳)  התוס׳כדכתבו 

בהגהות הגרא״מ והקשה ד״ה אבל. (ס:) התוס׳ בקידושין קאמר. וכן תירצו 

דודאי אם תרצה להתייבם לא תתן ותותר  (שם), הורוויץ בקידושין

הכ״ב) (פ״ח מגירושין והרמב״ם להתייבם, ולא חיישינן שמא תתן אחר כך. 

כתב, דחולצת ולא מתייבמת, כיון דלא קבע זמן שיתבטל הגט. וכתב 

(תוספתא פ״ה ה״ה), דדייק כן מדתני ״ואם לאו זקוקה ליבם״ החסדי דוד 

 דמשמע זיקה בעלמא.

והכי נמי הוה מצי למימר שנקרע וכו׳. תוס׳ ד״ה איכא ביניהו, בתוה״ד, ) יד

בד״ה (בעמוד ב׳) וס׳ ר״י בת דהתוס׳ הכא פליגי אדעתהחכמת שלמה, כתב 

דכתב, דאף לרב יהודה דאמר לכשתתן, מכל מקום ספק אדמיפלגי 

מגורשת. דלדבריו ליכא למימר איכא ביניהו כשנקרע, דהא אף לרב יהודה 

. בד״ה איכא ביניהו(ס:) התוס׳ בקידושין בעי גט מספק. וכן כתבו 

תוס׳ כתב, דאין נראה דבשני דיבורים הסמוכים יהיו דברי הוהמהרש״א 

סותרים. ולכך ביאר, דתוס׳ דידן סברי, דאיכא בינייהו אם פשטה ידה 

וקיבלה קדושין משלישי, דלרב הונא אינה צריכה גט, ולרב יהודה צריכה 

גט מספק. ואין לתמוה דהתוס׳ בקידושין לא סברי כן, דהוו שני מקומות. 

מהר״ם והונראה, דפליגי נמי לענין מה שחילקו כאן בין קדושי כסף לשטר. 

סבר דליכא להא נפקא מינה, דממה נפשך, לר׳ יהודה נמי לא בעי גט שיף 

משלישי. דאם חל גט למפרע, תפסי קידושי שני, ואין בקידושי שלישי ממש, 

ואם חל רק לכשתתן, אף קידושי שני לא תפסו, אלא אם נאמר שקבלה 

דה משלישי אחר שנתנה, וזה דוחק. לכך פירש, דאיכא בינייהו, דלרב יהו

 אין רשאי לבעול על סמך הקידושין השניים, ולרב הונא רשאי.
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תירץ גם את ובתוס׳ הרא״ש ונראה לר״י וכו׳. תוס׳ ד״ה אדמפלגי ) טו

הקושיא דאין ענין זה לזה. דכיון דמצינו בר׳ יוחנן, דלא הוי גט כלל, ומטעם 

חולצת גזירה, הוא הדין בעל מנת, אפילו לאו כאומר מעכשיו, מכל מקום 

 ולא מתייבמת, מההיא גזירה.

עינן ואשמ ,אי מיפלגי בעל מנתהרשב״א,  הקשהדהיתרא עדיף.  גמ׳ כח) טז

ונקרע הגט או  ,לי מאתים זוז יעל מנת שתתנגוונא דב ,נמי כחא דהיתירא

דאפילו הכי במהיום ולאחר מיתה שמעינן היתירא טפי, ותירץ, שנאבד. 

 .כזה גטד ,דאף דאתני בהדיה בלאחר מיתה, אמר רבי

התוס׳ בערכין הקשו גמ׳, ר׳ שמעון בן גמליאל אומר תתן לו את דמיה. ) יז

היכי דמי, אי מתרצה הבעל לקבל הדמים במקום ד״ה מדאיצטריך, (לב.) 

האיצטלית, אם כן מחל אתנאי דאיצטלית, ואפילו הכי לא מהני לרבנן, 

 ואם כן תפשוט הא דאיבעי בסמוך, אי מהני מחילה בתנאי. ואי אינו

מתרצה בקבלת דמיה, ואפילו הכי מהני לר׳ שמעון בן גמליאל. תפשוט הא 

דבעי בסמוך, אי מהני נתינה בעל כרחו. ותירצו, דאין הכי נמי, וזיל הכא 

(כאן) תירץ, דמיירי דמתרצה לקבל דמיה, והרשב״א וזיל הכא קמדחי ליה. 

ומכל מקום לא חשיב כמחילה דהכא חפץ בתנאי, אלא שנתינת הדמים 

 חשב לקיום התנאי. ת

המהר״ם שיף, ביאר גמ׳, בעי מיניה וכו׳ על מנת שתתני לי ר׳ זוז וכו׳. ) יח

דלא בעי לה באיצטלא דקאי ביה, משום דלשון מחילה אין שייך בדבר 

שהוא בעין, והיה צריך לומר ״וחזר ואמר נתונים לך״, ובנתינה אפשר 

 דמהני, דהוי כחזר ונתנו.

דדוקא למחול התנאי אי הרשב״א, כתב גמ׳, אמר ליה אינה מגורשת. ) יט

אפשר, אבל יכול לחזור ולומר ״ליהוי גיטך״ בלא שום תנאי, ואין צריך 

(עח.) באמר כנסי שטר  לקמןליטלו הימנה וליתנו לה, דהא קיימא לן כרבי 

(כלל מה סכ״ו) כתב, דלא יואיל אפילו אי יתן לה הגט ובשו״ת הרא״ש חוב. 

נתן לה גט גמור. אלא יקדשנה ויחזור שוב, דכבר אינה אשתו, דהרי 

 דעדף סכת גיטין מ

 התשע"ו  אדר א' זט



 

 
 

 

 יב

דהמגרש  ,).פב( לקמןויגרשנה סתם. אמנם הרשב״א חילק בין הא דאיתא 

את אשתו ואמר לה חוץ מפלוני וכו׳, כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו 

לא מקיימא  אאי בעיכיון ד ,אבל הכא .דהתם קנאתו לגמרי ליפסל בו. לה

 .ותנאה, ונמצא גט בטל, לא קנאת

תירץ, דלא והרשב״א  ואם תאמר וכו׳.תוס׳ ד״ה חיסורי מיחסרא, ) כ

מסתבר טעמא דר׳ שמעון בן גמליאל, כדאמר בסמוך, דהכא אין הלכה 

 כמותו, לא בעי לאוקמי מתניתין בטעם חלש.

הקשה גמ׳, לימא רב יוסף דאמר כרבנן ורבה דאמר כרשב״ג וכו׳. ) כא

יתא נותנת האשה משלה, הא לא דמו, דהדמים בעד האיצטלהתורת גיטין, 

אבל הגשמים משמים. ודומה כאילו הבעל מצא מציאה, שבודאי אינה 

בעבור האיצטלית. ועוד, דלא דמי להא דר׳ שמעון בן גמליאל. דהתם אינה 

נותנת לו האיצטלית כיון שאבדה, ואינה יכולה לומר דמקיימת לתנאה. מה 

וצה להשקות שאין כן בהך דרבה, שהאריס אומר אנא הא קאימנא, ור

השדה ולקיים התנאי, אלא שאתה אינך רוצה שאקיימו. ותירץ, דכיוון 

ואין עליו אלא התוס׳ ד״ה רבה,  שהאריס כבר קנה חלקו בשדה, כדכתבו

חוב ההשקאה, משמיא הוא דרחמי עליה ופטרוהו מחובו. ומשום הכי 

תלינן דבמזליה וזכותיה דהאריס ירד הגשם. והשתא מדמה שפיר, דלרבנן 

אמרי איצטליתא דווקא, הכי נמי כשאמר לדלות ולא דלה, אמרינן דבעי ד

לדלות דווקא, ולא דהמים שבאו במזלו, יהיו תמורת המים שחייב ליתן 

בידיו. מה שאין כן לרבי שמעון בן גמליאל, דכל שנעשה בדבר השוה לו 

 כפי התנאי, נחשב קיום התנאי. 

ובהשגות  ריס וכו׳.אבל הכא שהוא אתוס׳ ד״ה רבה אמר, בתוה״ד, ) כב

(לה: מדפי הרי״ף) כתב, דלאו דוקא אריס, אלא אפילו הראב״ד על הרי״ף 

קבלן דינו כן, שאם קיבל לקצור קמה, וקצר חציה, ובאו אחרים וקצרו 

השאר, או נמלים וקרסמוה, זכה בשכירותו. דדוקא בפועל אמרינן דפסידא 

ח אינו נוטל, מה שאין דידיה, לפי ששכרו אינו אלא כפי טרחו, ואי אינו טור

כן קבלן אין שכרו תלוי אלא בגמר מלאכה, וכל שנגמר המלאכה, אפילו על 

, דאף בפועל שהתחיל דיש אומריםידי אחרים, נוטל קבלנותו. והביא, 

דפסידא דפועלין, דוקא כשלא בבבא מציעא  במלאכה דינו כן, והא דאמרינן

כתב, דאפילו בקבלן בספר הזכות (שם) חלק ווהרמב״ן  התחילו במלאכה.

 .פסידא דידיה הוא

(הובא ברמ״א יו״ד סימן האגודה הקשה גמ׳, התקין הלל הזקן וכו׳. ) כג

רל״ג סי״ב), אמאי הוצרך לתקן תקנה זו, נימא דכיון דהלוקח נטמן, המוכר 

אנוס, במה שלא גאל, ולא יחלט הבית. וכתב, דמוכח מהכא דאונס ביום 

א היה בידו לגאול, לא איכפת לן מה אחרון לא חשיב אונס, דכיון דמעיקר

דדוקא היא דאיכא החתם סופר,  בחידושי שהיה אנוס ביום האחרון. וכתב

מצוה לזרוזי, כגון הכא דמצוה לגאול נחלתו שבארץ ישראל, אמרינן דלא 

(סימן נה ס״ק א׳) דחה ראייתו, דאפשר דהא והקצות החושן שמיה אונס. 

משום דהתם לא שייך כלל דין  דהוצרך הלל לתקן אינו משום הא, אלא

אונס, ואפילו היה אנוס כל הי״ב חודש. כיון דזכות הגאולה שנתנה לו 

התורה, בתוך י״ב חודש, ולא יותר, ומאי איכפת לן מאיזה סיבה לא גאל, 

 סוף סוף עבר הזמן.
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הרש״ש, הקשה גמ׳, מכלל דבעלמא נתינה בעל כרחיה לא הוי נתינה. ) א

ב ״ונתן בידה״, ומהני נתינה בעל כרחה, אלמא נתינה בעל הא גבי גט כתי

על פי  בקושיא זו. ותירץ הרשב״א בחדושיוכרחה הוי נתינה. וכבר הקדימו 

וי״ל דוקא בעלמא פשיטא דהווי התוס׳ ד״ה מכלל, בתוה״ד, מה שכתבו 

דהגמ׳ נסתפקה דוקא בהני תרי  וביאר, נתינה שאין המלוה מפסיד וכו׳.

י חומה, דהקונה יפסיד את הבית שקנה, דשלו הוא, דמכר גווני. דבתי ער

קרייה רחמנא, אלא שיש למוכר זכות לגאלו. או לענין גט, שהבעל הוא 

שקנה האשה, דהא ״כי יקח איש אשה כתיב״. דהיינו, שעתידים להפסיד 

מה ששייך להם. אבל לענין נתינת הגט לאשה, האשה אינה מפסידה 

שה אלא יש לאשה שעבוד עליו. ולסלק בקבלתה, דהבעל אינו קנין הא

 השיעבוד סגי בנתינה בעל כרחה.

וא״ת גבי גט פשיטא דלא הויא נתינה ומה צריך ללמוד מתקנתו בא״ד, ) ב

אמאי לא הקשו התוספות בפשיטות טפי, הפורת יוסף, של הלל וכו׳. הקשה 

דללישנא בתרא דסברה דנתינה בעל כרחו שמה נתינה, מאי שנא מהנותן 

 ירו בעל כרחו דוודאי לא מהני, והכא מהני.מתנה לחב

(מכתב יד) הריטב״א וכי אם יתן מתנה לחבירו יקבלנה בעל כרחו. בא״ד, ) ג

כתב, דיש לחלק, דאפילו אי נתינה בעל כרחו הוויא נתינה, אינה נתינה 

גמורה אף לגבי המקבל. דוודאי שלא זכה המקבל בעל כרחו, אלא רק לענין 

, כמו גבי בתי ערי חומה. עוד כתב, דלפי זה, חיוב הנותן, דנפטר מחובו

האשה שאמרה לפלוני תן לי מנה ואתקדש לך, ונשבע ליתן לה, ונתן לה 

 על כרחה, יצא הנותן ידי שבועתו, והיא אינה מקודשת. 

דבפשטות מלשון הרשב״א, כתב גמ׳, מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא. ) ד

ינו, דבגוונא דרישא הקושיא משמע, דרישא וסיפא חד טעמא להו. וזה א

ליכא נתינה אלא אותיות פורחות. וטעמא דסיפא, דבשעת חלות הגט אין 

הגט בידה, דכבר החזירתו. אלא צריך לדחוק, דלא היתה כוונת הגמ׳ 

להשוות הטעמים, אלא דבסיפא נמי ליפסל, אבל לא משום טעמא דרישא. 

קרא ד״ונתן אי נמי, יש לומר דחד טעמא לרישא ולסיפא, דלא מיקיים בהו 

 . בשעת כריתותלה ספר כריתות״, דהיינו שתהיה נתינת ספר 

וא״ת בשלמא תנאי כפול וכו׳ אבל שלא יהא תוס׳ ד״ה לאפוקי, בתוה״ד, ) ה

אמאי לא הקשו החכמת שלמה,  מתנה על מה שכתוב בתורה וכו׳. הקשה

התוס׳ מגופא דשמעתין, דהא דבעינן תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר, 

ינן מבני גד ובני ראובן. ותירץ, דלא ילפינן לה מבני גד ובני ראובן, היאך ילפ

אלא מסברא, משום שהתנאי סותר המעשה. והא דמבואר בגמרא דילפינן 

תירץ, דתוס׳ נקטו דוקא כל . והמהרש״א מבני גד, לסימנא בעלמא נקטיה

הני דקיימא לן הכי לדינא, אבל תנאי ומעשה בדבר אחד, לא בעינן להלכה. 

תנאי קיים, משום שאינו סותר למעשה, דהא הלכה כרבי, דאומר על וה

 מנת כאומר מעכשיו דמי.

הא הפני יהושע והמהר״ם שיף, רוב מצוות על ידי שליח. הקשו בא״ד, ) ו

מה דבעינן שיוכל לקיימו על ידי שליח. היינו, שהמעשה יוכל להעשות על 

על ידי שליח. ידי שליח. אבל קיום התנאי, לא בעינן אם יכול להעשות 

והכא, הא המצוות הם התנאי, והמעשה, הברכות שבירך ה׳ אם יקיימו 

המצוות. ומאי אהני לן מה שאפשר לקיים את רוב המצוות על ידי שליח. 

בבבא (על הפני יהושע) תירץ, על פי מה דאמרינן ברוך טעם  ובהגהות

ב״ה (עז:) דכל מצוה שעשאה אברהם אבינו על ידי שליח, נפרע הקמציעא 

לבניו על ידי שליח. ואם כן כוונת התוס׳, דכיון דרוב המצוות נעשות על ידי 

 שליח אף שכר המצוות משתלם על ידי שליח.

דרוב המצוות אי אפשר לקיימן על ידי המהר״ם שיף, שם. הקשה בא״ד, ) ז

 שליח, דהיינו שס״ה לאוין, וכל מצוות עשה שהן חובות הגוף.

ועוד דבהדיא קאמר רבא וכו׳ היכי , תוס׳ ד״ה אלא אמר רבא, בתוה״ד) ח

דמיירי דאמר, אם תחזירהו לי, הילך אתרוג זה. ואף המהרש״א, יצא. כתב  

דלא פירש, דאי לאו הכי, כיון דקיימא לן כר׳ מאיר, לא היה התנאי חל 

 כלל. והיאך קאמר, דאם לא החזירו לו לא יצא. 
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הונא וכו׳ כל האומר על גמ׳, רב אשי אמר הא מני רבי היא דאמר רב ) ט

(סימן ט׳) ביאר דברי רב אשי לפי מה מנת כאומר מעכשיו דמי. הרא״ש 

דהיכא דאומר על מנת למאן דאמר דהוי כמעכשיו, הרי״ף בתשובה, שכתב 

אין צריך משפטי התנאים. ולפי זה רב אשי בא לדחות שינויא דאביי ורבא 

דזה וודאי אינו, דהתנאי בטל משום שלא נתקיימו בו משפטי התנאים. 

משום דבמעכשיו אין צריך משפטי התנאים. אלא טעמא דמגורשת, משום 

דעל מנת כמעכשיו דמי, וזכתה בגט בזמן הגירושין. והביא, שכן דעת 

דתנאי בעל הראב״ד, (פ״ו מאישות ה״ב). וביאר טעמייהו בשם הרמב״ם 

והא מנת או מעכשיו, כיון דמעכשיו חל המעשה, כל חלותו היא בתנאי, 

דבעינן משפטי התנאים אינו אלא היכא שהתנאי בא לבטל המעשה שלא 

יחול מעתה, ואין לו כח לבטלו אלא אם כן נעשה כמשפטי התנאים. וכתבו 

, חלקו, וסברו ד״ה לאפוקי(עמוד א׳) המהרש״א והפני יהושע, דהתוס׳ לעיל 

דאף באומר על מנת, בעינן למשפטי התנאים, דכתבו שם, דבכל על מנת 

בש״ס בעינן כפילות, כגון על מנת שתחזירהו לי. וכן הביא הרא״ש בשם ש

 קצת מפרשים.

גמ׳, אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע, אם לא ַמִּתי לא יהא גט, ואם ַמִּתי ) י

(עב.) איתא בגמ׳, ד״אם ַמִּתי״ לחודיה לעיל הא הרמב״ן, הקשה יהא גט. 

אם ַמִּתי״, דאז  יוםמהלא הוי גט, דאין גט לאחר מיתה, אלא בעי לומר ״

הרמב״ם והרי״ף כוונתו שיחול הגט מעכשיו ומהני. אם כן קשיא לשיטת 

(הובא באות הקודמת), דבמעכשיו לא בעינן משפטי התנאים, אמאי הכא 

(פ״ט המגיד משנה בעי שמואל שיכפול התנאי הא הוי מעכשיו. וכן הקשה 

״מהיום״ משום דבעי למימר  מגירושין ה״כ). ותירץ, דהא דאמרינן לעיל

ד״אם ַמִּתי״ משמע ב׳ לשונות, משמע ״מעכשיו אם ַמִּתי״, ומשמע ״לאחר 

שאמות״. אבל השתא דכפל לתנאיה, ואמר ״אם ַמִּתי יהא גט ואם לאו לא 

יהא גט״, על כרחך כוונתו לגרשה מהשתא, ואין צריך לומר ״מהיום״, הלכך 

 בעינן משפטי התנאים.

יק מהכא דהלכתא כרבי מאיר, דבעינן (סימן ט׳) דיגמ׳, שם. הרא״ש ) יא

כתב, דאין הלכה כרבי מאיר, דיחידאה הוא.  הרמב״ןתנאי כפול. אבל 

ועוד, דרבי מאיר גופיה אמר כן דוקא בממון, ומשום דתנאי בני גד ובני 

ראובן היה בדבר שבממון, אבל באיסורא מודה דאין צריך לכפול, וגיטין הוי 

מיהא יש לדחות, משום דגיטין הוי מילתא דאיסורא. אמנם כתב, דהא 

איסורא דאית ביה ממונא. ומכל מקום הקשה, הא קיימא לן דאין הלכה 

כרבי מאיר. וכתב, דשמואל התקין כן לחומרא, דחשש דילמא איכא מאן 

דסבירא ליה כר׳ מאיר ויבוא להכשיר גט שאין תנאו כפול,  ויתיר אשת 

 איש לשוק.

וודאי לא בעינן דאי הוה בעינן אין זה דהא תוס׳ ד״ה מת הבן, בתוה״ד,  ) יב

נימא דהא גופא קא משמע לן, דלא בעינן המהרש״א, כריתות וכו׳. הקשה 

כל ימיה. דאי בעינן, לא היה גט דאין זה כריתות. אלא סגי בכל ימי חייו, 

והוי גט משום דהוי כריתות. ותירץ, דכוונת התוס׳, דוודאי לא בעינן 

כיון שאמר לה לשמש את אביו, כוונתו כל שתשמשנו כל ימיה, דמסתבר, ד

ימי חייו ותו לא. ומה שהוסיפו ״דאי הוה בעינן אין זה כריתות״, לא הביאו 

הוכחה לדבריהם, אלא לקושטא דמילתא קאמרי, דאם כן, לא הוה 

 כריתות.

הפני ויש לומר דהכא וודאי להרוחה בעלמא עשה כן וכו׳. תמה בא״ד, ) יג

עון בן גמליאל, ורבנן בכל תנאי, האם הא בהא נחלקו רבי שמיהושע, 

כוונתו לצעורה או להרווחה, והיאך סתמו התוס׳ כרבי שמעון בן גמליאל. 

ועוד, דהא לקמיה בגמ׳ בחד תירוצא, מוקמינן מתניתין כרבנן, דלצעורה 

דמכל מקום לא מתניתין רשב״ג,  התוס׳ בד״הקמכוין, ואף על פי כן ביארו 

ורך אביו. וכיון שמת, תו לא צריך, ולכך נתכוין לצערה בחינם, אלא לצ

 אפילו מת קודם ששימשתו הוי גט.

היינו משום דהתם בעצמו מחל לה תוס׳ ד״ה כלל אמר רשב״ג, בסוה״ד, ) יד

הוסיף, דכיון שבעצמו מחל, אפשר דלא נתכוין כל כך  הרשב״אוכו׳. 

 לצערה.

הריטב״א ביאר גמ׳, מתניתין רבי שמעון בן גמליאל וברייתא רבנן. ) טו

דרבי שמעון בן גמליאל דאמר דסגי בדמי איצטלית, לא , (רבינו קרשקש)

אזיל בתר לישנא דבעל, אלא בתר משמעות הענין, והכא נמי משמעות 

הענין, שתניק את הבן כל צרכו. ורבנן דאמרי דבעינן איצטלית דווקא, לא 

אזלי בתר המשמעות אלא בתר הלשון. והכא נמי הלשון שאמר שתניק את 

התוס׳ בד״ה קיים, במה שמניקתו פעם אחת. [ודלא כפירוש הבן, מת

, דלרבי שמעון בן גמליאל, להרוחה מכוין, ולרבנן לצעורה מתניתין רשב״ג

 מכוין].
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רש״י בד״ה  פירשגמ׳, אלא לרב אשי מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא. ) א

, דהקושיא מהרישא. אמאי מת בנו הרי זה גט, הא לא אלא לרב אשי

כיון שלא הקשו מהסיפא, אמאי הזכירו המהר״ם שיף, יקתו כלל. ותמה הנ

מאי שנא סיפא. ותירץ, דאי מקשינן רק מרישא אמאי במת הוי גט, יש 

לתרץ דכוונתו בתנאו רק לצורך בנו, וכיון שמת אפילו קודם שהניקתו כלל, 

 אין כוונתו להתנות. אלא דאם כן תיקשי סיפא, אמאי מת הבן אינו גט. ואין

לומר דכיון שפירש שתי שנים, כוונתו לצעורה, ולא משום צורך בנו. דהא 

בנו הוא שצריך ב׳ שנים. ולכך פירש, כדי שתצטרך להניקו ב׳ שנים ולא 

 יסגי לה ביום אחד.

(עה:)  תוס׳ לעילכגון דמת ולא הניקתו כלל.  בתוה״ד,, [רש״י ד״ה אלא) ב

, דלרב אשי יום אחד היינו דלרש״י בעינן למימר בסוה״ד, דייקו ד״ה ורמינהו

אתוס׳ ביאר הגמ׳ כאן, בגוונא של יהיה מדוייק  והרש״שאפילו שעה אחת. 

כמו שכתבו. ועיין בדבריו שלכאורה נראים תמוהים. ולכאורה ממה שכתב 

נראה ברור שכוונתו כמו שביארו התוס׳. אלא  ולא הניקתו כללרש״י, לשון 

 יו להדיא.]דצריך עיון מאי טעמא לא הביאו תוס׳ דבר

הרי זה גיטל על מנת וכו׳ לפי שלא אמר אם תשמשי אם לא תשמשי וכו׳ ) ג

י ותנאי דמתני׳ הוד ,תוס׳(עה:) הקשה בשם  דברי ר׳ מאיר. הרשב״א לעיל

. , וכן כולןהרי זה גטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז״ .מעשה קודם לתנאי

דהא  יא,קש מכל מקום ברייתא דידן, כר׳ מאירדלא  תיןוכי תימא מתני

טעמא דלא כפליה ו .הרי זה גט וכו׳שתשמשי את אבא שתי שנים תניא 

. והיינו אפילו לר׳ מאיר. לתנאיה, הא כפליה לתנאיה לא הוי גיטא

ד״ה (שם)  לרש״יאמנם  ד״ה לאפוקי.(עה.)  התוס׳ לעיל[וקושיתו לשיטת 

קא. , דבהא מודו רבנן לר׳ מאיר. קשיא מרבנן דבריתא דידן בלא דיומשום

בלישנא  ,ומתניתא תיןדכולהו תנאי דמתני(ר.ג.)] וכתב, דהתוס׳ תירצו, 

. (ועיין לקמן ובשהקדים תנאי למעשה ,קיטא מתניאן, ולעולם בשכפל תנאו

  עמוד ב׳ אות טו)

דשפיר מצריך להו רבי חנינא בן תוס׳ ד״ה והוו להו שני כתובין, בסוה״ד, ) ד

תוס׳ בד״ה וגמרינן  אההמהרש״א ומהר״ם שיף,  גמליאל התם. הקשו

שפירש, דכולהו מצריך להו ר׳ רש״י ד״ה איכא דאמרי.  הקשו על מינייהו,

חנינא. הא התם לא מצריך להו, אלא משני, דאין ללמוד מהם לכל דוכתא. 

ותירצו, דכוונת התוס׳, דצריך לכתוב בלשון כפול, ואין כוונתם דליכא 

היאך אמרינן דגמרינן  למילף הא מהא. אבל ברש״י אין לפרש כן, דאם כן

מינייהו לעלמא, הא התם צריך לכתוב בלשון כפול. אלא על כרחך כוונתו 

 דליכא למילף הא מהא, ושפיר הקשו, דלא אמר ר׳ חנינא כן מעולם.

ולא מסרו לה בפניהם, דאי מסרו לה רש״י ד״ה אמר לה בפני שנים, ) ה
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דבריו האחרונים העיר על דבריו, דכיון ד הרמב״ןאיגרשא בהאי תנאי, וכו׳. 

נאמרו בשעת נתינת הגט, ודבריו הראשונים נאמרו קודם לכך, וודאי כוונתו 

לבטלם, וביטלו האחרונים את הראשונים. ולפיכך ביאר לפי דרכו של רש״י, 

שלא מסר לה הגט לא בפני הראשונים, ולא בפני השניים. אלא קודם התנה 

העדים. דבכהאי גוונא ב׳ תנאים, ואחר כך מסר לה הגט בשתיקה בפני כל 

 יש לומר, דדעתו למסור על דעת התנאים הראשונים.

פליג, הרמב״ן  אמנם אלא כך אמר בפניהם, כשאמסרנו לה וכו׳.בא״ד, ) ו

ופירש, שמסרו לה בתנאי הראשון, וחזר ונטלו ממנה, ומסרו לה בתנאי שני. 

ואם תקיים את התנאי הראשון, מגורשת מכח המסירה הראשונה. ואם לא 

יימו, בטלה המסירה הראשונה, ומגורשת מכח המסירה השניה, אם תק

(כלל מ״ה סימן כ״ו) כתב, דאי בשו״ת הרא״ש  תקיים התנאי השני. אמנם

 אפשר לגרש שוב באותו גט. 

גמ׳, אבל אמר לה וכו׳ ע״מ שתתני לי מאתיים זוז וכו׳ ביטל שני את ) ז

ה נתן לה ביאר לשיטתו באות הקודמת, דאף שבתחילהראשון. הרמב״ן 

הגט על מנת שתיתן לו מאתיים זוז, והרי קיימה התנאי ונתנה לו. מכל 

היאך יכול לבטל הרשב״א,  מקום אינה מגורשת, דהא ביטל תנאו. ותמה

הגט, הא קיימא לן, דהאומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, ומגורשת מיד, 

אי. אם לאחר מיכן תקיים התנאי, ואפילו נקרע הגט, ואחר כך קיימה התנ

דאף דהאומר על מנת כאומר מעכשיו. מכל בעל העיטור,  וביאר בשם

מקום, לא נגמר חלות הגט בנתינה. אלא לאחר מיכן כשתקיים התנאי, 

יתגלי מילתא, דמגורשת משעת נתינה. ועל כן אם יבטל התנאי לפני 

(לח: מדפי והר״ן  שקיימתו, בטל. ומבואר מדבריו דהבעל יכול לבטל התנאי.

ליג עליה, וכתב, דלא יתכן שיהא בידו לבטל התנאי, דלא עדיף הרי״ף) פ

מנתקרע הגט דאף על פי כן היא מגורשת. אלא טעמא, משום שנתרצו 

בביטול התנאי, ועל כן אפילו נתקיים התנאי, הווי כאילו לא  שניהם

 עמוד ב׳ אות ט׳)לקמן נתקיים. (ועיין 

(בכתב יד). הריטב״א ביאר גמ׳, מהו דתימא כו׳ לקיומי תנאה מצטרפין. ) ח

, נקבל שהגט ניתן על תנאידסלקא דעתין, דכיון דעל פי שניהם יש עדות 

עדותם לענין זה, אף דכל אחד מעיד על תנאי אחר, והרי לא נתקיים 

התנאי. קא משמע לן, דלא מצרפים עדותן. ולא דמי לעדות מיוחדת, 

ו דמצטרפין אף שכל אחד מעיד על מעשה אחר, משום דהתם תרוייה

מסהדי אמנה, אבל אם יעיד אחד על מנה, ואחד על דבר אחר ששוה מנה, 

 לא מיצטרפי, והכא נמי כן הוא.

, בשושנים לדוד תמהמתני׳, הרי זה גיטך וכו׳ והגיע לאנטיפרס וכו׳. ) ט

אמאי בעיא מתניתין להני תלתא גווני. ותירץ, על פי מה דאיתא בגמ׳ 

ספק יהודה ספק גליל. והשתא  (עמוד ב׳) דבין אנטיפרס לכפר עותנאי היה

קא משמע לן תנא במאי דאמר ״הגיע לאנטיפרס וחזר בטל תנאו״, דהיינו 

דווקא כשהגיע לאנטיפרס, אבל אם עבר את אנטיפרס, הרי הגיע לגליל, 

ומגורשת. וסיפא קא משמע לן איפכא, דדווקא הגיע לכפר עותנאי אינה 

אי, עדיין יהודה הוא מגורשת כיון דהוי גליל, אבל אם עבר כפר עותנ

ומגורשת, ומסתירת דיוקא דרישא לדיוקא דסיפא נשמע, דבין כפר עותנאי 

לאנטיפרס הוי ספק מגורשת. וסיפא נקט לאשמועינן, דעכו מארץ ישראל, 

 אף דלענין גיטין הוויא כמדינת הים.
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לה , דניחוש ד״ה חיישינן(יח:) התוס׳ לעיל  הקשוגמ׳, וליחוש שמא פייס. ) י

בכל גט הבא ממדינת הים ולא להוי גט. ותירצו, דלא חיישינן שמא פייס 

. היכא דאכתי לא גמר את הגט, כגון שחתמו רק חלק מן אאלא בתרי גווני. 

היכא דמגרשה לאחר זמן והולך מכאן מיד.  ב.העדים הצריכים לחתום. 

דבכהאי גוונא, יש לומר שאינו מגרשה מחמת קטטה, אלא מחמת שהולך 

(שם), דאין כוונתם המהר״ם שיף קום אחר, ואינו רוצה שתתעגן. וביאר למ

דכל מי שמגרש שלא בפניה, תלינן שאינו מגרשה מחמת קטטה, ורוצה 

להתפייס. דאם כן, אכתי קשיא בגיטין הבאים ממדינת הים, הא אינו 

בפניה, ואמאי לא חיישינן דפייס. אלא כוונתם, דהיכא שקובע זמן והוא 

, למה ליה לקבוע זמן, הא בלאו הכי הוא איננו כאן, אלא על אינו בפניה

כרחך כוונתו שיוכל לחזור בו ולבטל הגט, ולכך חיישינן דפייס. מה שאין כן 

בשולח גט ממדינת הים דלא קבע זמן, מנא לן לחוש דרוצה לפייס. והיכא 

דקובע לה זמן בגט, ונמצא כאן, ליכא למיחש דפייס, דכיון שנמצא כאן 

 ה, על כרחך דעתו לצעורה.ומגרש

כשהיה בא אצלה פייס קטטה שביניהם ונתיחד רש״י ד״ה שמא פייס, ) יא

הביא והרמב״ן עמה. מבואר מדברי רש״י, דהקושיא היא דניחוש לגט ישן. 

דחיישינן דביטלו התנאי שביניהם. דהיינו, דמבטלים מה רבינו חננאל, בשם 

ורשת, אלא לא תהא שהתנו שאם יעבור מכנגד פניה שלשים יום תהא מג

כתב, דחיישינן שביטל הגט, דיש כח יש מפרשים מגורשת בכל גוונא. ובשם 

על דאמר לה  דיש גורסיםביד הבעל לבטל הגט כל זמן שלא חל. עוד הביא, 

שאעבור מכנגד פנייך. ואף על גב דעל מנת כמעכשיו, מכל מקום כיון  מנת

גט. ודחה את דבריהם, שעדיין לא נתקיים התנאי אכתי יכול הבעל לבטל ה

דכיון שאם נתקיים התנאי נתברר שהיא מגורשת למפרע, אמאי יכול לבטל 

ד״ה (יח:) התוס׳ לעיל הגט, ומאי שנא מאם נתקרע הגט דמגורשת, וכן דעת 

 . (ועיין לעיל עמוד א׳ אות ה׳) שמא פייס

גמ׳, איכא דמתני לה אמתניתין, מעכשיו אם לא באתי וכו׳, וליחוש ) יב

דאין כוונת הגמרא  ד״ה שמא פייס,(יח:) התוס׳ לעיל  פירשו. שמא פייס

דחיישינן דפייס, אלא חיישינן דבא לכאן תוך י״ב חודש. עוד פירשו בשם 

ר״י, דלא חיישינן באמת שמא פייס, אלא חיישינן שיוציא הבעל לעז שביטל 

את הגט, אף על פי שאינו יכול לבטלו משום דגירשה מעכשיו על תנאי. 

 באות הקודמת)(ועיין 

הביא גמ׳, מאן דמתני לה אמתניתין כל שכן אברייתא. הרשב״א ) יג

(סימן ל״ב) פירש, דשתי חששות חלוקות הן, דאברייתא דהרי״ף בתשובה 

חיישינן שמא פייס וביטל הגט. ואמתניתין חיישינן שמא בא בצינעא, והגט 

לפי בטל ממילא כיון שבטל תנאו. וכפירוש התוס׳ שהובא באות הקודמת. ו

זה ביאר הגמ׳, דמאן דמתני לה אמתניתין, דאף שלא ראינוהו שבא, 

חיישינן שמא בא בחשאי, כל שכן דיש לחוש שפייסה בחשאי. אבל מאן 

דמתני לה אברייתא דחיישינן שפייסה, אמתניתין לא חיישינן, דאם היה בא 

 היו רואים אותו, אבל לפיוס שפיר חיישינן דהווי בצינעא.

(לח: מדפי הר״ן הקשה ך אם לא באתי וכו׳ אינו גט וכו׳. מתני׳, ה״ז גיט) יד

(עב.) כהאי גוונא. הרי זה גיטך אם לעיל הרי״ף), מה חידש, הא כבר תני 

ַמִּתי אינו גט, מעכשיו אם ַמִּתי הוי גט. ותירץ, דאי מהתם הוה אמינא 

דכוונתו לגרשה רק לאחר מיתה, משום שתלה הגירושין במיתה, ומגרש רק 

תיפול לפני יבם, וטועה דיש גט לאחר מיתה. אבל הכא דמגרשה כדי שלא 

בתנאי דאם לא באתי, אפשר דברצונו לגרשה מהשתא, קא משמע לן. אי 

נמי, הוה אמינא דהתם אין כוונתו לגרשה אלא לפייסה, דיודע הוא שאין 

גט לאחר מיתה, אבל הכא שלא תלה הגירושין בתנאי אלא בביאתו, כוונתו 

שאם ימות יחולו הגירושין קודם מיתתו, קא משמע לן. לגרשה, ודעתו 

(ב:) בעו דבכתובות (על המשניות) תירץ, על פי מה לשון הזהב ובספר 

לאתויי ראיה מהכא דאין אונס בגיטין, דהא לא קיים תנאו באונס, דהא 

מת, ואף על פי כן הווי תנאי. ודחו, דילמא מת דוקא, דלא ניחא ליה 

ן אשמועינן סיפא דמתניתין, דאף דאין אונס בגיטין, דתיפול קמי יבם. ואם כ

 מכל מקום היכא דמת חשיב קיום התנאי.

 ועדף סכת גיטין מ

 התשע"ו  אדר א' חי



 

 
 

 

 טו

עיין מתני׳ כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן עד יב חודש וכו׳. ) טו

הא   על פי מה שתירצו התוס׳ שם,הרשב״א  והקשה לעיל עמוד א׳ אות ג׳.

. איהכי הוה תנ לוואפי ,שהקדים מעשה לתנאיגוונא דוקא קתני  הכא

כתנאי לא עשה לא עבד  אישליח ל שנאמר ידתנא ,מרואפשר לכתב, דו

כדבריו וביאר  הר״ן והרמב״ן(ל״ח ס״ב), הביא בשם  ובאבני מלואיםכלום. 

דכיון  .מעביר על דבריו הווי ,מדברי המשלחששינה דהשליח כוונתו, 

לא התנה  אפילו ,שרוצה שלא יתנו עד אחר י״ב חודש ,דנראה מתוך דבריו

ה. ואם עבר על דבריו השליחות בטל ,אין השליח רשאי לשנות ,בדיני תנאי

דייק מכח קושיא זו, דמתניתין אליבא דרבנן, אין הכי נמי  התוס׳ רי״דאמנם 

ורש״י לעיל אליבא דר׳ מאיר לא שנא שליחות ובעי משפטי התנאים. [

כרח לבאר (עה.) דאפילו אליבא דרבנן בעינן להקדים התנאי, לכאורה מו

 כהרשב״א. ועיין באבני מלואים שם.]

על  הרשב״א,עיין באות הקודמת. ולכאורה נראה להוכיח סברת  [שם.) טז

, דאפילו למאן דאמר לא אתי ד״ה לא(נט:)  התוס׳ בקידושיןפי מה שכתבו 

דיבור ומבטל דיבור, מכל מקום כשאומרת לשליח אל תקדשני, פשיטא 

קיש, מהא דמהני ביטול שליח גט דמהני. ואף דבגמ׳ שם הקשו אריש ל

שלא בפניו. על כרחך צריך לומר, דאם אומר להדיא לשליח אל תעשה, לא 

חשיב שעושה שליחותו כיון שעכשיו אינו עושה לרצון המשלח. ואולי יש 

(סו:) אומר אמרו  לעיללהוכיח נמי, על פי מה שיש להקשות, לר׳ יוסי דסבר 

ת ליתיה בתנאי, ואיך תנן הכא פסול, נימא כל מילתא דליתיה בשליחו

דמהני תנאי בשליחות, אלא על כרחך דלא בעינן גבי שליחות דומיא דבני 

 גד ובני ראובן. (א.ג.)].

רש״י  פירשגמ׳ אמר אביי הכל מודים היכא דאמר לכשתצא וכו׳. ) יז

ליכא למסמך אזמנו של שטר  נמי תיןמתנידגבי ד״ה באם,   (בעמוד הבא)

והתוס׳  דבשלא אבא יהא גט, אבל לא מעכשיו.מוכיח, דהא בהדיא אמר 

  פליגי, וכתבו דאף בכהאי גוונא לר׳ יוסי גט ואינו גט.ד״ה הכל מודים 

גיטך לאחר מיתה לא אמר  רי זהה) .עב( לעיל תנןמהא דהרשב״א  והקשה

אלמא בהא נמי אמרינן זמנו  .כלום, ואמר רב הונא ולדברי רבי יוסי חולצת

 ותירץ, [וכמו שכתבו התוס׳]. היום ולאחר מיתהשל שטר מוכיח, וה״ל כמ

 , דאמר ״זה גיטיך אם מתי״.דאביי סבר כמאן דמתני לדרב הונא ארישא

 ,א פליג רבי יוסיום״. לזה גיטיך לאחר מיתה לא אמר כל״ ,אבל אסיפא

 ומתיבמת.

  

 דף עז ע״א

(בכתב הריטב״א ביאר גמ׳, לימא קסבר ר׳ יוסי כתב גט על תנאי כשר. ) א

רבינו קרשקש) דהסברא שכשר, משום דאין אדם מקפיד על הכתיבה, יד, ו

והא דאתני היינו על מנת לזרז ולהזהיר את הסופר והעדים, שלא יתנו לה 

 תוך י״ב חודש. ונקט  לשון גוזמא, דאפילו לא יכתבו בתוך י״ב חודש.

אי אמר הרשב״א,  נסתפק גמ׳, לאחר שבוע שנה, לאחר שנה חודש וכו׳.) ב

 ,דאפשר לומר דילפינן משבת ,כלאחר הואלפני שנה וכו׳, לפני שבוע 

. אף לפני שבוע ושנה וחדש כלאחר ,לפני שבת כלאחר שבתשדכשם 

 מר ליה,א ,הרי גיטך ערב הפסח(בפירקין ה״ח), דבעי, מהירושלמי והביא 

כל  ,מודה ,שלאחר החג כלאחר החג הוא שלושיםאפילו מאן דאמר כל 

. אלמא אין למדין לפני מלאחר ,ני הפסחשלשים שלפני הפסח אינן כלפ

  ועיין באות הבאה.

פירש, דהיינו שבת ממש. ולכאורה צריך עיון מה [רש״י ד״ה קמי שבתא. ) ג

אתא למעוטי. (א.ר.) ואולי כוונתו לומר, דדווקא גבי שבת אמרינן דהנהו 

יומי הוו לפניה, ואין לדמות לה גוונא דשבוע או שנה. לפי מה שנסתפק 

  ות דלעיל. ועדיין צריך עיון בלשונו.]  בא הרשב״א

דכיון רבינו חננאל, בשם הרמב״ן כתב גמ׳, אלמא לית הלכתא כוותיה. ) ד

דלית הלכתא כוותיה, אם עברו עליו ט״ו יום לאחר הרגל, תו לא חשיב 

אחר הפסח. ותמה הרמב״ן מניין לו. וכתב, דאפשר, דכשם שבשבוע אמרינן 

הכא, חצי משלשים יום מקרי אחר דחצי שבוע מקרי לאחר השבת, אף 

כתב, דמקור דבריו, מהא והמאירי הרגל. וסיים, דלא נתבררו דבריו. 

דאמרינן דפרוס הפסח הוא ט״ו יום לפני הפסח, ואפשר דהכי נמי לענין 

כבר נודע שכל (חושן משפט סימן מ״ג ס״ק מ״ז) כתב, דוהש״ך אחרי הפסח. 

יה גאון קדמון מהגאונים, דברי ר״ח הם דברי קבלה מן חכמי הש״ס, שה

נראה . ו)סוף פרק קמא דנדה וסוף פרק שבועת הדיינים( הרא״ש דכתבוכ

(י.) דשואלין על הגשמים ט״ו יום אחר בתענית מהא דאיתא  דבריומקור ש

החג, כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת. אלמא דט״ו יום אחר החג 

יהם, ולכן הרגלו לקרא עדיין היו ישראל עסוקים בחג, דעדיין לא שבו לבת

לזמן זה אחר החג. ואף דאנן בגולה, מכל מקום לשון אחר החג נמשך ממה 

והרמ״ה, (בתשובה) הרי״ף (לט: מדפי הרי״ף) הביא דעת והר״ן שנהגו הם. 

דאחר החג היינו מחצית הימים שבין רגל זה לרגל שאחריו. דכמו  דאחר 

ריה, כמו כן הוא בחג. השבת היינו מחצית הימים שבין שבת זו לשבת שאח

וכתב הר״ן, דלפי זה מי שנשבע לחבירו לפרוע לו אחר סוכות, יש לו לפרוע 

 עד שלשה חדשים.

 

 פרק הזורק

 

מדלא כתיב ובידה יתננו. רש״י ד״ה ת״ל ונתן מכל מקום, בתוה״ד, ) ה

כתב, דאינו נכון, שהרי אין יתור לשון ב״ונתן בידה״, טפי מ״בידה והרמב״ן 

והרשב״א תרי ונתן בידה כתיבי בפרשה, וחדא לדרשא. יתנהו״. אלא, 

(רבינו והריטב״א  (בפירקין, ה״א) בהדיא.בירושלמי הביא, שכן כתב 

קרשקש) ביאר, דכיון דכתיבי תרי ״ונתן בידה״ הוי מיעוט אחר מיעוט, ואין 

(בכתב יד) כתב, דדיוקא מדכתיב והריטב״א מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. 

 בידה״, דלשון נתינה משמע ברשותו.  ושםבידה ולא ״ ונתן

(רבינו קרשקש), הריטב״א ביאר גמ׳, חצרה מה שקנתה אשה קנה בעלה, ) ו

דלא קשיא לן אקרא מידי, דהא קנין פירות לבעל הוא מתקנת חכמים. אלא 

 אמתניתין, דהא נשנית אחר שתיקנו חכמים פירות לבעל.

לה הבעל במתנה.  הוה מצי לשנויי וכו׳, או שנתןתוס׳ ד״ה והתניא, ) ז

היאך נוקמא בשנתן לה הבעל, הא איתא בסיפא המהרש״א, הקשה 

ד״בתוך חצרו אינה מגורשת״, הא בגוונא שנתנו לה במתנה, אף בתוך חצרו 

דהיא גופא כוונת המשנה, דאם נתן גט בחצרה, הרש״ש,  ותירץ מגורשת.

נו שלא דהיינו חצירו שנתן לה במתנה, מגורשת. ואם נתן גט בחצירו, דהיי

 נתן לה במתנה, אינה מגורשת.

הקשה גמ׳, א״ר אלעזר בכותב לה דין ודברים אין לי בנכסיך וכו׳. ) ח

אם כן לפלוג וליתני בדידה, דאם נתן הגט בחצרה, ולא כתב לה הרש״ש, 

דין ודברים אין לי וכו׳ אינה מגורשת, ולמה בעי למנקט חצרו. ותירץ, 

לרבותא אשמועינן, דאפילו בחצרו דאפשר דהא גופא מיקרי חצרו. אי נמי, 

 ממש, אם נתן לתוך קלתה מגורשת.

אלא מייתי דלא תיקשי היכי יכול תוס׳ ד״ה וכדרב כהנא, בתוה״ד, ) ט

התוס׳ הרא״ש, להתנות שלא יירשנה הואיל שלא בא לעולם עדיין. הקשה 

אם כן לא ליתי אלא מימרא דרבא, דיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה, 

ינה נמי שיכולה להתנות על דבר שלא בא לעולם. ותירץ, דהתם דשמעינן מ

מה שאין לה מזונות אינו חידוש, דאטו נימא דיש לה מזונות בעל כרחה. 

ועוד, דכשהיא רוצה חוזרת בה ואין זה סילוק גמור. ואף רב הונא לא אתי 

לאשמועינן שיכולה להסתלק מזכות המזונות, אלא שיכולה להפקיע מעשי 

 זעדף  – ועסכת גיטין דף מ

 התשע"ו  אדר א' טי –אדר א'  חי
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 ה.ידיה מבעל

 

 דף עז ע״ב

הקצות החושן כתב גמ׳, נהי דקני לה למעשי ידיה ידה גופא מי קני לה. ) י

(שי״ג סק״א), דטעמא דאי אפשר לתת גט בחצרה, משום דהזכות שיש לו 

בפירות, מקנה לו את זכות השימוש בה. וחצר קונה למי שהוא בעלים על 

ן בידה״. השימוש, ולא למי שהוא בעלים על הגוף. ולכך לא מיקרי ״ונת

והקשה, דאם כן, מאי מקשה הגמ׳ ״ידה גופא מי קניה ליה״, הא אף שלא 

קנה הבעל לגוף היד, מכל מקום הרשות בידו להשתמש בה, דהא מעשה 

ידיה שלו, ולא מיקרי ונתן בידה. ותירץ, דכוונת הגמ׳, דכיון דכתיב בקרא 

דה״, אף להדיא ״ונתן בידה״, כיון שגוף היד שלה, שפיר מיקרי ״ונתן בי

(הובא התוס׳ ד״ה ידה גופא שרשות השימוש של הבעל. ובזה תירץ קושית 

 להלן אות יא ועיין נמי באות הבאה).

ויש לומר כיון דקנוי לו תוס׳ ד״ה ידה גופיה מי קניא ליה, בתוה״ד, ) יא

בכתובות  לפירא וכו׳ אבל מעשה ידיה מעלמא קאתו. ואף על גב דאיתא

עשה ידיה, נעשה כאומר לה יקדשו ידייך (נח:), דמתוך שיכול לכופה למ

שם (נט:), דלאו הרשב״א לעושיהם, אלמא יש לו בעלות בגוף הידיים. ביאר 

היינו שיש לבעל בעלות בידיה גופם, שהוא לא יתכן, דאפילו עבד עברי אין 

(טז.), ואטו אשתו גריעא. ועוד, דמאי מהני בקידושין גופו קנוי כדאיתא 

ידיה להקדש, הא אין מעשה ידיה יוצאים מגוף הקדש ידיה שיהיו מעשה 

הידיים, ולא דמי למקדיש אילן דהפירות נמי הקדש, משום שגדלו מן 

ההקדש. ועוד, דאי אפשר להקדיש גופו של ישראל להקדש, דלא חל הקדש 

אלא על ממון ולא על בן חורין. אלא כוונת הגמ׳, דכיון שאומר יקדשו ידייך 

ר שלא בא לעולם, דחל קצת הקדש בידיים לעושיהם, לא הוי מקדיש דב

לענין זה, שיהיו מעשיהם להקדש. אבל לאו היינו שחל עליהם קדושה 

דאי אפשר להקדיש ד״ה לכשאפדנה, (נט:) התוס׳ בכתובות ממש. וכן כתבו 

 גוף הידיים. 

תירץ, דלא דמי אשה לשדה, דגוף ידי האשה התוס׳ רי״ד  שם. בא״ד,) יב

הם ככל שירצה אלא רק לענין שתעשה לו אינם קנויים לבעל לעשות ב

משקל חמש סלעים, אבל לשאר דברים לא, ואם כן, היד שלה, ושפיר 

(שי״ג סק״א) תירץ קושית התוס׳, דכיון ובקצות החושן יכולה לקבל בה גט. 

דידה כתיבה בהדיא בקרא, לא איכפת לן דהיא קנויה לבעל לפירות, דכיון 

 כדלעיל באות ט.דגוף היד שלה, ידה מיהא מיקרי. ו

ואסור לטלטל גט בשבת. הקשה רש״י ד״ה תקף ליה עלמא, בתוה״ד, ) יג

בשבת מאי שנא משאר שטרות דמותרים בטלטול, מדאיתא הרשב״א, 

(קטז:) דאין קורין בשטרי הדיוטות בשבת, ומשמע דבטלטול שרו. ותירץ, 

דהטעם דשרו בטלטול משום דחזו לצור על פי צלוחיתו, אבל גט קודם 

אינו עומד לכך. אי נמי, אף שאר שטרות אסור לטלטל, מידי דהוה  שנתנו

(ס.).  לעילאסיפרא דאגדתא דכיון דאסור לקרות בו אסור לטלטלו כדאיתא 

דאפילו אי נימא דבזמן הזה שרי לטלטלו, הר״י הזקן, והוסיף הרשב״א בשם 

כיון שראוי ללמוד ממנו הלכות הגט, מכל מקום בזמנם היה אסור, כיון 

 ו לומדים הלכות בעל פה. שהי

דאם אי  דהראשונים כתבו למסקנא,בחדושי החתם סופר,  כתבשם. ) יד

 דהקצאת וביאר הטעם, .מותר לטלטל הגט ולגרשה בו אפשר באופן אחר,

דאם  יב מרע,גט שכ וכל שכן .מקום המייחד לי ,משום דקודם שניתן ,הגט

ת חסרון כיס] [דהיינו שהוא מוקצה מחמ .יארע בו שום קלקול תזקק ליבם

). עוד כתב, דהיינו סי׳ של״א סק״ה ן אברהםומג .קכ״ב שבתב(עיין וכתב ל

הרי  י אפשר,אבל אם א .קנין חצר ל ידיאם אפשר שתתגרש עדווקא, 

אפשר . ועוד שואינו מוקצהוליכא לטעמא דייחד לו מקום,  לטלטולו, נתיחד

 .היתר גמור אלאלא משום דחיה, ו בידה,מותר לתנו על כן  .ללמוד ממנו

מותר ש דבזמן הזה (סוף סימן קל״ו) הבית שמואלולפי זה, דחה דברי 

כל שאפשר בקניית מקום  דאדרבא, .קניית מקוםבגוונא דאסור  ,לטלטלו

 עוד כתב, . [והיינו, משום דכהאי גוונא נהפך להיות מוקצה].אסור לטלטלו

 הי כן הילולו ,מפסקת רשות הרבים תההי הכאד ברי,ס הרשב״ם והעיטורד

  , ועיין איך שביאר דבריהם.מתיר טלטול מוקצה

גמ׳, תיזיל איהי ותיחוד וכו׳, דתנן נעל גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה. ) טו

דנעל הוי חזקה רק היכא ד״ה והשתא, (נג.) הרשב״ם בבא בתרא כתב 

דמתקן המנעול, אבל נעילה לחודא לא חשיבא חזקה, דהוי מבריח ארי 

(בפירקין סימן ג׳), דמסוגיין דאמר לה ״תיזיל איהי  הרא״שבעלמא. והקשה 

ותיחוד וכו׳ דתנן נעל וכו׳ הרי זו חזקה״, חזינן דקניא בחזקה על ידי 

שנועלת, ואם איתא דבעינן תיקון המנעול, הא אסור לעשות כן בשבת 

מדאורייתא. ועל כרחך דנעילה חשיבה חזקה. ולא דמי למבריח ארי, דכיון 

אדם, הוי מעשה המוכיח שהבית שלו, אבל דוקא אי  שנועל דלת בפני כל

דפתיחת  דראה מפרשים,נעל הדלת במפתח שמועיל לשומרו. עוד כתב, 

. ותפתחדלת מועילה כמו נעילת דלת, ודייקי לה מהא דאמרינן תיחוד 

ודחה ראייתם, משום דמה שכתבה הגמ׳ ״תיחוד ותפתח״, היינו לאחר 

ת הדלת רק לשמור הבית, שלא מועיל הסגירה. והיינו להראות שאינה נועל

לקנין, אלא לקנין דוקא. [דהיינו שלמד שהפתיחה היתה, לאחר ההנעילה 

 יז].     -ועיין לקמן אות טז

, דצריך לומר, דהכא התירו לו לגרש, משום שהיה הרשב״א כתבשם. ) טז

 ].התוס׳ ד״ה ותיזיל[כמו שכתבו  כדי שלא תטרוף דעתו עליו.שכיב מרע, ו

וליקני גיטא  ,מקומו בסודר יקנה להלמה לי תיחוד ותפתח,  כן םאהקשה, ו

כל שאפשר למעט בקנינו ממעטים, דכי אחדה ופתחה לא ד ותירץ,  .אגביה

 . [ולהיפך מדברי הרא״ש באות הקודמת] מיחזי אלא כנעילת ביתה לשמרה

תסגור דלת החדר שיקנה לה משום חזקה. רש״י ד״ה ותיחוד ותפתח, ) יז

 המהר״ם שי״ף,כן מאי טעמא בעי שתפתח. (ר.ג.)] וביאר [צריך עיון, אם 

ותפתח, אם מצאה הדלת סגורה. וכתב לעיין בדברי  אודותפתח היינו, 

 טז. -הרא״ש. ועיין לעיל אות טו

ותנן נכסים שאין להם אחריות נקנים רש״י ד״ה הרי זו חזקה, בסוה״ד, ) יח

אם כן מב״ן, הרוכו׳. מבואר מדבריו, דהקנה לה הגט בקנין אגב. והקשה 

למה ליה לאקנויי דוכתא דיתיב ביה הגט, הא קיימא לן דבאגב לא בעי 

בבבא מציעא (ר״ב סק״ד), על פי מה דאיתא הקצות החושן צבורים. ותירץ 

(ז.) דגט בידה ומשיחה בידו אינה מגורשת, הואיל ויכול לנתקה ולהביאו 

ילו היה מקנה אצלו, דלא חשיב כריתות כיון דאגיד גיטא גביה. ואם כן, א

לה הגט באגב, והיה הגט נמצא ברשותו, לא היתה מגורשת, כיון דאגיד 

גביה. אמנם הרמב״ן ביאר, דהבית היה של שליח להולכה, ונתינת הגט 

 היתה בכך שהקנה לה את חצרו.  

אמאי לא הקנה לה הגט בחליפין. בתוס׳ הרא״ש, הקשה  שם.בא״ד, ) יט

(סימן ר״ב הקצות החושן נתינה. וכתב ותירץ, ד״ונתן בידה״ כתיב, ואין זו 

סק״ד), דאפילו לדעת רש״י דסובר דאין צריך שיתן לה הגט לרשותה, אלא 

סגי במה שמקנה לה אותו, דהא אגב מהני לגירושין. מכל מקום חליפין לא 

מהני, משום דמהות קנין חליפין אינו בנתינה אלא דרך מקח וממכר, 

לתת תרומות ומעשרות בקנין  (יא:) דאי אפשרבבבא מציעא וכדאיתא 

 חליפין, משום ד״ונתן״ כתיב, והאי לאו נתינה הוא.

ולא מטעם  ,לרש״י לפרש מטעם אגבמה הכריחו הפני יהושע,  תמהשם. ) כ

 ,כתב לה גט ונתנו בחצירו ,דאמר רבא אהא) .(כא דלעיל וביותר,חצר. 

דהיינו  ,פירש להדיא ,קנאתו ומתגרשת בו ,וכתב לה שטר מתנה עליו

אי אפשר לפרש ותירץ, דהכא הכרח רש״י לפרש כן, משום דמטעם חצירה. 

 זעדף סכת גיטין מ

 התשע"ו  אדר א' טי



 

 
 

 

 יז

דגיטה וחצרה באין  ,רבא אכתי לא סליק אדעתאד משום ,מטעם חצרה

ולעיל (שם) ביאר  .קודם נתינת הגט ,בעינן שיהיה החצר שלהו .כאחד

. והקשה עליו דגיטה וחצרה באין כאחד ,למסקנא דהכאמשום קנין חצר 

ו ס״ז), הא מה דעלה החסרון דגיטה וידה באין כאחד, (קל״ הבית מאיר

היינו לאחר ששאל לו ר׳ עיליש, מה שקנתה אישה קנה בעלה. אבל רבא 

עצמו לא חשש לה, ואיך אפשר לומר שמשום הכי קנתה באגב. (ועיין 

 בדבריו מה שפירש דברי הפני יהושע וצריך עיון גדול).

לי גיטיך מעל גבי קרקע, דכיון ולא הוי כמו טתוס׳ ד״ה ותיזיל, בסוה״ד, ) כא

(סי׳  . הקהילות יעקבשהגט בא מרשות הבעל לרשותה, הוי כאילו נתנו לה

הקשה, מה מועיל מה שבא מרשותו לרשותה, מכל  א דהפני יהושעטו). הבי

מקום הקנין נעשה על ידי האשה. והרי בעינן שהוא יתן כדחזינן גבי עריק 

(סי׳ קל״ט סקי״ב) נדחק בזה,  ואיםב שהאבני מלעח.) וכת (לקמן לה חרציה

. וביאר, דעל ידי ) ד״ה בחצר המשתמר(סי׳ קל״ט ס״א ם בתורת גיטיןוג

שהבעל הקנה לה את החצר, קבלה יד לקבלת הגט. ובכך נחשבת הקנאתו 

נתינה, דבלא הקנאתו הרי אינה יכולה לקנות. וכתב, דלולי דמיסתפינא 

וסיף, מרשותו לרשותה ״על ידי אמינא, דיש חסרון תיבות בתוס׳, וצריך לה

   הקנאתו״. ועיין שם שהאריך.

הקצות  ואמר ר״י דהכא איירי בשאלה. כתב בתוה״ד, ,תוס׳ ד״ה מה) כב

(חו״מ ר״ב ס״א) על פלוגתת הפוסקים שם, אם אפשר לקנות  החושן

ולא ידעתי למה  שם,(סק״א)  ש״ךה מטלטלין אגב קרקע, לשאלה, וכתב

 ):(יא ד״ה ומקומומציעא בבא מתוס׳ כח יגרע שאלה משכירות, וכן מו

וכתב עליו הקצות, קנה. ד ,שם סי׳ לא) גבי עובדא דר״ג וזקנים( ומהרא״ש

שאלה משכירות, דאשכחן לענין חליפין דבשכירות מהני,  דבודאי שאני

 והכי נמי יש לומר ),סי׳ קצה חו״מהבית יוסף ( כמו שאמר, לא סגישאלה לו

אינו  ומקומו מושכר תני ,וזקנים בן גמליאלא דרוכיון דגבי עובד .לענין אגב

 הרא״ש. . ועיין בדבריו, שהוכיח עוד, שכן סברמוכח דמהני אגב בשאלה

הקשו דהיה ש היינו משוםו .נראה דקנה(שם)  תוס׳ דמדברי אמנם כתב,

אמנם  .), אזלא הסוגיא לפרשו בקנין אגב.(כז בקידושיןו להם להשאיל,

אין ראיה. דנראה מלשונו שנתכוון שיקנה  )שם(הקשה קושיא זו שהרא״ש מ

שהקשה, למה לא השאיל להם בקנין  .מהני אפילו בשאלה, דתורת חצרמ

 .) דתיזול ותיחוד ותפתח. ואינו ראיה לאגב.עז( גיטיןד סודר כהאי

דווקא בגט דחוב הוא תוס׳ ד״ה והוא שעומדת בצד ביתה וכו׳, בתוה״ד, ) כג

דבריו. דחצר  הר״ן הרי״ף), וכמו שביאר(לט: מדפי הרי״ף לה וכו׳. וכן פסק 

איתרבאי משום יד ולא גרעה משליחות. גבי גט דחוב הוא לה ואין חבין 

לאדם אלא בפניו, אף דמשתמרת, בעינן שתעמוד בצידה, כדי שתקנה לה 

משום יד. אבל לענין מתנה דזכות הוא לה, זכין לאדם שלא בפניו וקניא 

 חצר המשתמרת  מדין שליחות. 

עיין באות שעיא אמר אפילו היא בטבריה וחצרה בציפורי וכו׳. ר׳ או) כד

 מדעתה ומרצונההיכא דזרק לה דאף דאין לומר, דהרשב״א,  כתב הקודמת.

דלא משום דמגורשת יודה עולא דסמוכה לה, שאינה  ,מרתתבחצר המש

משום דעיקר גרושין . כיון שרוצה בגירושיה, וזכות הוא לה, גרע משליחות

וכמו דלמא הדרא בה.  ,שמחזרת להתגרשועל כן אפילו  חוב הוא לאשה,

אם נתנו כבר בחצרה  מכל מקום, .פרק האומר (ה״א)ד ירושלמימהשהוכיח 

ואמרה תזכה לי חצרי, נראה  ,ואמר לה הא גיטך בחצרך ,שהוא בציפורי

לא נתנו  לואפיו .(ה״א) דפרק קמא דגיטין ירושלמימההוכיח  וכןדמגורשת. 

 נראה, ותזכה לי חצרימרה זרוק לי גיטי בחצרי אלא שא ,שם עדיין

), יא:( מציעאבבא דמגורשת, דהא חצר לא גרע משליחות, כדאיתא 

  .ובשליח דכותה מגורשת בממנה שליח לקבלה

מהא דאמרה הגמ׳,  אי תקשה, הרשב״אכתב  עיין באות הקודמת,שם, ) כה

 לימא בהא קא מפלגי, דמר סבר חצר משום ידה איתרבי, ומר סבר חצר

 ה,חצר משום שליחות, על כרחין דוקא מדעתאי ו .משום שליחות איתרבאי

דלאו  יש לומר,בצד ביתה. תעמוד ש ,עולא בעי ואפילו הכידומיא דשליח, 

, דלא הוי ניחא לי שתזרוק לי בחצרי, אלא באומרת תקנה לי חצריבאומרת 

(קל״ט  האבני מלואיםוהקשה  באה.ואלא כעין שליח ה ,כעין שליח קבלה

אלא  ,בחצרה בתורת שליחות לקבלה להתגרשאם אין האשה רוצה ב׳), 

הא אי תתגרש בתורת  ,דר׳ אושעיא מאי טעמא .בתורת שליח להולכה

טעמא דאמאי אמרו  ,ועוד .עד שיגיע גט לידהשליחות להולכה, לא תתגרש 

 נמי משום שליחות.נימא דאיהו  ,יאאתרב הדחצר משום ידדעולא משום 

לא ניחא  ,אלא ניחא לי שתזרוק לחצרי ,תקנה לי חצרילא אמרה ש וכאן

 . תגרש מיד אלא שיהיה החצר כעין שליח להובאהתש הל
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דהוי רשותא לנפשיה, ולא חשיב ההוא אוירא רש״י ד״ה דגבוה עשרה, ) א

אם כן מאי פרכינן הרשב״א, רשות מוכר לבטל את רשות הכלי. הקשה 

יינו דהבעל מקפיד, מאי איכפת לן ״והא איכא מקום כרעי המיטה״, דה

בקפידתו, הא הגט מגיע מן האויר ונכנס לרשותה. ועוד, מאי שנא עשרה 

דנקט, אי לאפוקי מתורת לבוד, סגי בשלשה. ואי נימא דלא קני אף שיצא 

מתורת לבוד, משום דהווי אויר חצרו של הבעל, מאי אהני לן דגבוה 

חצרו. ועל כן כתב לפרש,  עשרה, הא כל שבתוך מחיצות החצר הוי אויר

, אינו מקפיד על הנתינה ויכול להשתמש תחתיהדאם המטה גבוהה עשרה 

ברשותו, והוי כאומר לה קני, דהיכא דאומר לה בפירוש לקנות, קנו כליו 

של לוקח ברשות מוכר. ולפי זה שפיר הקשו, הרי הבעל מקפיד משום מקום 

 נשי. ועיין באות הבאה.כרעי המטה. ותירצו דעל מקום מועט לא קפדי אי

לכל הפחות באשתו, וכן באויר תוס׳ ד״ה אמקום כרעי לא קפדי אינשי, ) ב

(הובא באות  כהרשב״אמלשונם, דסברי המהר״ם שיף המטה. דקדק 

(הובא שם), דהוא משום דהיא רשות בפני עצמה.  כרש״יהקודמת). ודלא 

והוא מהא שכתבו, דאף באויר המטה, דהיינו שאינו מקפיד, ומשום הכי 

 קניה.

ויש לומר דהכא לכולהו תוס׳ ד״ה כגון שקלתה תלויה בה, בתוה״ד, ) ג

 המהרש״אמספקא להו אלא דדחו למתני׳ דלא נפשוט מינה. הקשה 

וחנן שהביא ברייתא כוותיה, דאם אכתי תקשי מר׳ י, (במהדורא בתרא)

זרקו לתוך קלתה או לתוך דבר שהוא כקלתה מגורשת. ומוכח, דהדבר 

תלוי בקפידת הבעל, דאם מקפיד אינה קונה הגט, אלמא כליו של לוקח 

 ברשות מוכר לא קני.

המהר״ם שיף, הכא לענין גט דלרחוקה קאתי לא קנה. הקשה בא״ד, ) ד

א איפכא, דבאשתו מקפיד פחות כתבו סברדהתוס׳ לעיל ד״ה אמקום 

 משאר בני אדם. ותירץ, דזיל הכא קמדחי ליה וזיל הכא קמדחי ליה.

מתני׳, אמר לה כנסי שטר חוב זה וכו׳ אינו גט עד שיאמר לה הא גיטך. ) ה

בסוה״ד, דהוא על מנת שלא תחזור,  התוס׳ ד״ה אינובטעם הדבר, כתבו 

(מ. מדפי הרי״ף) המאור והבעל משום דבעינן, שיהא משלחה ואינה חוזרת. 

ביאר , דמקרא ד״ושלחה״ ילפינן דבעינן שיוציא הבעל הגירושין בפיו לאחר 

(שם) בשם  ובמלחמות לעדים או לאשה.כתיבת הגט באופן שיתבונן הדבר 

דיליף מקרא ד״ושלחה מביתו״ שהאומר לאשה כנסי שטר חוב , כתבהספרי 

ירש, דהוא משום (הובא בבעל המאור שם) פוהראב״ד אינה מגורשת. 

דכשאומר לה כנסי שטר חוב, חיישינן דביטל הגט, עד שיאמר לה הא גיטך. 

(לב:) דאינו חוזר  לעילאם כן לרב ששת דאמר הבעל המאור, והקשה עליו 

פירש, דאין זה והרשב״א ומגרש בו, מאי מהני דאמר הא גיטך, הא ביטלו. 

לשם גט אלא לשחק ביטול הגט אלא ביטול הנתינה, דאין כוונתו לתת לה 
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 בה בעלמא. והילכך כי אמר לה הא גיטך מתגרשת בו. 

(סימן ד׳), דישנה הרא״ש ביאר מתני׳, נתן בידה והיא ישנה וכו׳ אינו גט. ) ו

(אות והקרבן נתנאל גרעה מחרשת דמתגרשת, משום דלית בה דעת כלל. 

 והרמב״ןז), הוסיף ביאור, דחרשת יודעת לשמור גיטה, מה שאין כן ישנה. 

(מ. מדפי הרי״ף) כתב, דוודאי לישנה יש יד, והר״ן כתב, דישנה לית לה יד. 

אלא דבעינן שיתן למקום המשתמר, וכשהיא ישנה אינה משמרת מה 

שבידה. והוסיף, דלפי זה פשיטא דאם נתן לשליח קבלה שלה בשעה שהיא 

 (סוף סימן קל״ח) כתב, דאףוהבית יוסף ישנה, מגורשת, כיון דיש יד לישנה. 

לדעת הרא״ש, על ידי שליח מגורשת. דאי לאו הכי, היאך אפשר למסור גט 

לשליח קבלה, ניחוש דילמא בשעת המסירה ישנה היא. וטעמא דמהני, 

 משום דכיון דעשתה שליח, ידו כידה, וסגי שהוא בר דעת.

(מ. מדפי הר״ן הקשה גמ׳ הוה ליה טלי גיטיך מעל גבי קרקע וכו׳. ) ז

באות הקודמת מה תירצה הגמ׳ בהא דערק לה  הרי״ף), לפי מה שנתבאר

חרציה, סוף סוף חלות הגט רק לאחר שאמר לה שהוא גיטה, והווי לאחר 

דכיון שסוף סוף בא הגט מיד הבעל לידה, אף על פי , שקיבלתו. וביאר

(עז:) וכדלעיל שבשעת הנתינה לא הועיל לגרשה, שפיר מקרי ״ונתן בידה״. 

 .  בתוס׳ ד״ה ותיזיל

 ד״ה והלכתא בכפות,(כא.) התוס׳ לעיל  כתבולכתא בכפות. גמ׳, וה) ח

דתרתי בעינן, ישן וכפות. דאם אינו כפות,  חצר מהלכת היא, ואם אינו 

ישן, אינו משתמר לדעתה, אלא לדעת עצמו. דאין לפרש דבכפות סגי 

וכוונת הגמרא דכיון דכפות מהני הוא הדין דמהני ישן, דאם כן אמאי 

ו גט משום דהוי משתמר שלא לדעתה, הא אפילו אי קאמר רבא דניעור אינ

משכחת לה דישתמר לדעתה כגון דידיו כפותות בחבל ואוחזת החבל, מכל 

מקום לא הוי גט כיון דחצר מהלכת היא, דומיא דקלתה דחשיבא חצר 

מהלכת, אף דמשתמרת לדעתה, אי לאו טעמא דקלתה מינח ניחא ואיהי 

דמסקנת  שיש מפרשיםכאן. והביא, הרמב״ן היא דמסגיא תותא. וכן כתב 

הגמ׳, דלא תימא דיש חילוק בין ישן לניעור, אלא בין כפות ללא כפות, 

 ומגיהים דברי רבא, ״כפות ומשמרתו הוי גט, ואם אינו כפות אינו גט״.

(נדפס התוס׳ ד״ה מחצה  כתבומתני׳, מחצה על מחצה שניהם יחלוקו. ) ט

רו עליו הראיה דאין כאן ספק. הכא לא שייך לומר המוציא מחבי בעמוד ב׳)

בשלמא לר׳ יוחנן דמוקי מתניתין (בעמוד ב׳) בששניהם המהרש״א, הקשה 

אלא דהווי ברשות משום ספיקא הוא דיחלוקו יכולין לשמרו, ניחא, דלאו 

שניהם. אלא לרבה ורב יוסף דמוקמי מתניתין בד׳ אמות, ולא ידעינן הי 

שות זו את זו, הא הוי ספק, מינייהו קדים, משום ב׳ כיתי עדים המכחי

ונימא המוציא מחבירו עליו הראיה. ותירץ, דרבה ורב יוסף לא פירשו 

מתניתין באופן שנאבד הפרעון, והלוה אינו רוצה לפרוע שנית. אלא 

דהכסף לפנינו, והלוה טוען החזירהו לי, כי זמן הפרעון לא הגיע, והמלוה 

מחבירו עליו הראיה,  טוען שכבר זכה בכסף. דלא שייך למימר המוציא

דליכא מוחזק. [ולכאורה צריך עיון, הא אכתי איכא חזקת מרא קמא, 

 דהלוה טוען שלא פקעה בעלותו מהכסף. (י.צ.ב.)].

דאף על גב דד׳ אמות הרמב״ן, ביאר גמ׳, ארבע אמות שלה זהו קרוב לה. ) י

אינן קונות אלא מדרבנן, מכל מקום מהני לגירושין, משום דכל דמקדש 

י:) כתב, דד׳ אמות בגט והתוס׳ רי״ד בבבא מציעא דרבנן מקדש. ( אדעתא

(בעמוד ב׳) כתב, דלולי דברי הראשונים יש ובפני יהושע הלכתא גמירי לה. 

לפרש, דמהני ד׳ אמות בגט משום דמיקרי ״ונתן בידה״, כיון שהגט סמוך 

אליה ומשתמר לדעתה, ולהכי מהני מדאורייתא. וכתב, דיש לדקדק כן 

שכתב, דגט הוא דבעל  ד״ה ולא לדבר אחר,(עמוד ב׳) רש״י לקמן מדברי 

 כרחה קנוי לה והלכך הוי גיטה בזרקו לה.

וא״ת ונימא אוקי תרי בהדי  (נדפס בעמוד ב׳)תוס׳ ד״ה והא אי אפשר,  ) יא

הוסיף בתוס׳ הרא״ש תרי ואוקי איתתא בחזקת אשת איש וכו׳, וי״ל וכו׳. 

ון דספק הוא אם פרע, הוי לן למימר להקשות, דאכתי קשיא גבי מלוה, דכי

דאוקי ליה בחזקת שלא פרע, כההיא דאיני יודע אם פרעתיך דחייב לשלם 

משום שוודאי היה חייב. ותירץ, דשאני התם דאין הספק מבורר לנו, דמנלן 

 שפרע, מה שאין כן הכא שהספק מבורר לפנינו ראוי לומר יחלוקו.
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דלאו דווקא, דהוא הדין אם תוס׳ הרא״ש, בכתב גמ׳, והא אגיד גביה. ) יב

לא היה חצי הגט בד׳ אמותיו אלא ברשות הרבים, נמי אינה מגורשת. דהא 

 בעינן ״ונתן בידה״, שיהיה כל הגט בידה.

פירוש, אין יכולין לשמרו כל אחד לבדו תוס׳ ד״ה שניהם אין יכולין, ) יג

היינו, שיכול  דאם כן שניהם יכולים לשמרו,התוספות יום טוב, וכו׳. הקשה 

לשמרו כל אחד לבדו, ואם כן אמאי היא מגורשת ואינה מגורשת, הא כיון 

דכיון דיכול לשמרו חשיב הרש״ש, שיכולה לשמרו לבדה מגורשת. ותירץ 

 ברשותו, ונמצא שהגט גם ברשות הבעל.

הקשה על אתוס׳, כיון דאנו צריכים לשמירת הרמב״ן שם. בא״ד, ) יד

(מ: מדפי הרי״ף), הר״ן הוי גירושין. ותירץ  הבעל, הרי אגיד גביה, ואמאי

דכיון דלא הווי רשות הבעל ממש, אלא חשיב רשותו משום שיכול לשמרו, 

הוא משאיל לה מקומו שיחשב שלה, כדי שתוכל לקבל עליו את הגט. 

ומהאי טעמא לא הקשו, בהא דפירשו מחצה על מחצה, כגון שהיו שניהם 

 .עומדין בארבע אמות, והא אגיד גביה

(סימן ז׳) הרא״ש נראה וכו׳. תוס׳ ד״ה אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו. ) טו

הביא בשם ר״י, דשפיר מיקרי נתינה כיון שהוא התחיל הנתינה. והוכיח כן 

(כד.), דאם אמר לה אל תתגרשי אלא בבית דין פלוני, כי לעיל מברייתא 

מטיא התם מתגרשת. ומשמע, אפילו אם בינתיים תוציא הגט מידה 

יר, והיינו משום דסגי בהא שהבעל התחיל הנתינה. ודחה הרא״ש דלא ותחז

דמי, דהתם הבעל עשה נתינה מעליא בתחילה, אבל הכא מעיקרא לא נתן 

 נתינה מעליא, כיון שיכול לנתקו. 

 הקשהגמ׳, היתה ידה עשויה כקטפרס וזרקו לה אינה מגורשת. ) טז

, דמתגלגל כמונח (יב.)בבבא מציעא  (רבינו קרשקש), הא אמרינןהריטב״א 

דמי. ותירץ, דהיינו דווקא במתגלגל הראוי לנוח, כצבי שבור וגוזלות שלא 

 פרחו, מה שאין כן מתגלגל דהכא אינו ראוי לנוח.

 (רבינו קרשקש),הריטב״א הקשה גמ׳, ותיגרש מאוירא דארבע אמות. ) יז

(יב.), אם אויר שאין סופו לנוח כמונח דמי או בבבא מציעא הא איבעיא לן 

, ומאי מקשינן הכא דתתגרש, הא אין סופו לנוח. ותירצו, דכוונת הגמרא לא

 להקשות דתפשוט מהכא דלאו כמונח דמי.
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מתני׳, היתה עומדת על ראש הגג וזרקו לה כיון שהגיע לאויר הגג הרי ) א

אמאי לא תנן ״נמחק או נשרף הרי זו מגורשת״, הרמב״ן, הקשה זו מגורשת. 

הוא מלמעלה והיא מלמטה. ותירץ, דאורחא דמילתא כדתני סיפא, גבי 

נקט, דרישא דמתניתיין מיירי למעלה מן הגג והתם לא שכיח מים ואש 

אלא רוח, וסיפא דמתניתין מיירי בחצר והתם שכיחי מים ואש. ועיין באות 

 הבאה, ולקמן באות ד׳.

(פ״ב מגירושין ה״ג), דהא דמגורשת היינו רק הרמב״ם  כתבמתני׳, שם. ) ב

ם לבסוף נח הגט בחצרה. [ולדבריו אתי שפיר הא דקשיא באות הקודמת, א

אם כן מאי טעמא סתמה הרמב״ן, דלשיטתו באמת אינה מגורשת]. ותמה 

המאירי המשנה דמגורשת, ולא פירשה דהיינו דווקא אם נח לבסוף. אמנם 

לנוח״. וכן כתב  יורד(לעיל עח:) העתיק דברי הרמב״ם וכתב ״ובלבד שיהיה 
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(מא. מדפי הרי״ף) בדעתו, דלא בעינן שינוח, אלא שיהיה דרך ירידה  הר״ן

שסופו לנוח, ואם נמחק דרך ירידתו מגורשת. ואם נמחק דרך עלייתו אינה 

 מגורשת. 

דכר״ע לא מיתוקמא וכו׳ ולר״ע אית תוס׳ ד״ה כמאן כרבי וכו׳, בתוה״ד, ) ג

אמאי  המהר״ם שיף,ליה דכמי שהונחה דמי אפילו ברשות הרבים. הקשה 

בתחילת הסוגיא דהקשו ״והא לא מינטר״, לא תירצו דמתניתין רבי עקיבא 

היא, ולא הוו בעו לדחוק ולאוקי לה, בגוונא דמחיצות התחתונות עודפות 

על העליונות. ותירץ, דוודאי המקשן בריש הסוגיא ידע דבגט בעינן חצר 

י המשתמרת, ואפילו לרבי עקיבא דקלוטה כמי שהונחה דמיא הני מיל

לענין שבת אבל בגט בעינן מינטר, וכדאמר רבא בשמעתין לקמיה. אבל ר׳ 

זירא דאמר כמאן כרבי דאמר קלוטה כמי שהונחה, ולא אמר כרבי עקיבא, 

 סבר דלא כרבא ודלא כהאי מקשה, אלא דאין חילוק בין גט לשבת.

גמ׳, לא שנו אלא שנמחק דרך ירידה אבל נמחק דרך עליה לא וכו׳. הר״ן ) ד

פי הרי״ף) ביאר לדעת הרמב״ם, דדרך ירידה היינו סיפא דמתניתין, (מ. מד

דהוא מלמעלה והיא מלמטה, דבכל גוונא שזורק הגט הוי דרך ירידה, ולכך 

סתמו במתניתין דמגורשת. ודרך עליה היינו רישא, דעומדת על ראש הגג 

וזרקו לה, דכיון שהוא דרך עליה, אינה מגורשת עד שיהיה בדרך ירידה. 

(פ״ה מגירושין ה״ג) כתב בדעת הרמב״ם, דאף אם לאחר יד משנה והמג

שזרקו כלפי מעלה, יורד הגט לנוח דרך ירידה. אם לבסוף לא נח, אינה 

מגורשת, דאין כח הבעל בירידה זו, כיון שהוא זרקו טפי מעלה, ובעינן 

שינוח הגט לבסוף, ואם לבסוף נח, נתברר למפרע, דהיתה מגורשת משעה 

 מחיצות. שנכנס לאויר

הכא דבדרך עליה אין דומה כל כך תוס׳ ד״ה דרך עליה וכו׳, בתוה״ד, ) ה

הוסיף ביאור, דדרך עליה מינכר טפי שהוא הרשב״א שיהא עומד לנוח. 

 מתרחק מן ההנחה, שהולך כלפי מעלה.

דאין לגרוס ״ובראשו הרשב״א, כתב גמ׳, נעץ קנה ובראשו טרסקל. ) ו

במקום כל שהוא חייב, דלא בעינן טרסקל״, כיון דלענין שבת אפילו נח 

דאדרבא,  (כאן),המהרש״א (ד.). ותמה בשבת מקום חשוב, וכדאיתא 

מסקנת הגמרא שם דידו של אדם חשובה כד׳ על ד׳, ולכך הוי הנחה. 

ומשמע, דבעלמא בעינן מקום חשוב להנחה, ודוקא רבי עקיבא דסבר 

ן, והכא הא קלוטה כמי שהונחה, לא מצריך ד׳ על ד׳, אבל לרבנן בעינ

קיימינן לרבנן, דהא מילתא קמייתא דג׳ מידות, כוותייהו אזלא, כדאמרינן 

על פי מה המצפה איתן, דפליגי רבנן לענין שבת אבל בגט מודו. ותירץ 

דהא דבעינן מקום הרשב״א, (פי״ד משבת הי״ז) בשם המגיד משנה שכתב 

גי במקום חשוב להנחה לרבנן, היינו ברשות הרבים, אבל ברשות היחיד ס

 כל שהוא.

הריטב״א הקשה  גמ׳, אבל הכא משום אינטורי הוא והא לא מינטר.) ז

משמע, דהיכא דנח הגט ממש בידה לא בעינן  דלעיל (רבינו קרשקש),

מינטר מחמת רשותה, אלא סגי במינטר מחמתה. דהא זרקו לה בד׳ אמות 

שלה, או ברשות הרבים קרוב לה ויכולה לשמרו מגורשת. ואם כן מאי 

יכפת לן שאין הטרסקל שומר על הגט הא נח ממש בטרסקל, ובזה לא א

בעינן משתמר. ותירץ, דטרסקל כיון שהוא קצר ביותר לא מינטר כלל, והוי 

 כאילו לא נח כלל ברשותה.

 

 דף עט ע״ב

ומיירי כשהמחיצות החיצונות מפסיקות בין תוס׳ ד״ה פנימית, בתוה״ד, ) ח

ר החיצונה מוקפת במחיצה דהחצהמהרש״א, חיצונה לפנימית. ביאר 

המפסיקה בינה לרשות הרבים, ובעוד מחיצה המפסיקה בינה לפנימית, 

הב״ח וסמוך למחיצתה הפנימית עומדת המחיצה של הפנימית. וכן צייר 

 (סימן קל״ט).

(יא:) בתוס׳ הרא״ש בבבא מציעא והא דאמרינן בשלהי השואל. בא״ד, ) ט

ת של משכיר קונה לו, אף (קב.), דחצר המשתמרשם הקשה, מהא דאמרינן 

על פי שהשוכר נכנס ויוצא דרכה. ותירץ, דאין דירתו של שוכר ראויה 

 לבטל שימור החצר, כיון שהוא אכסנאי של משכיר.

(פ״ה מגירושין גמ׳, הכא במאי עסקינן בקופה שאין לה שוליים. הרמב״ם ) י

ג ה״ז) פירש, דהקופה הפנימית אין לה שוליים והיא מוטה על צידה. והשי

דכוונת הגמרא שאין שוליים לקופה החיצונה, דכיון שאין לה הראב״ד, 

שוליים, נמצא שהקופה הפנימית אינה עומדת עליה, אלא על הקרקע, 

ולהכי לא הוי כליו של לוקח ברשות מוכר, ומה מהני בקופה הפנימית מה 

דהרמב״ם המגיד משנה, שאין לה שוליים והיא מוטה על צידה. ותירץ 

ת הגמרא דכליו של לוקח ברשות מוכר, לא משום שהקופה פירש קושי

החיצונה היא של הבעל. אלא משום דב׳ הקופות מונחות ברשות הבעל. 

ולפי זה ביאר תירוץ הגמרא, דאין לקופה הפנימית שוליים ולכך אין הבעל 

(עח.) דכיון לעיל מקפיד על מקומה כיון שאינה ראויה לתשמיש, וכדחזינן 

 קפיד, יכולה האשה לקנות במטה שנמצאת בחצר הבעל.דאמקום כרעי לא 

הקשה גמ׳, ב״ש סברי לא אמרינן גזרה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה. ) יא

(יז. במתניתין). כדלעיל אמאי אין הגט פסול משום דזמנו מוקדם, הרשב״א, 

ותירץ, דמיירי שנתנו לה על ידי שליח, דבכהאי גוונא לא חיישינן לשמא 

ומשום פירות, כיון דכשמוסרו על ידי שליח יש קול יחפה על בת אחותו, 

לדבר שגירשה רק עכשיו. ומכל מקום לענין שמא יאמרו גיטה קודם לבנה 

חיישינן לבית הלל, משום דחששא דפירות ושמא יחפה על בת אחותו הוא 

חשש שמא יטעו הבית דין, וכיון שיש קול שגירשה עכשיו תו לא חיישינן, 

לא וידעו שגירשה עכשיו. מה שאין כן חשש דגיטא דבית דין דייקי בתר ק

הפני קודם לבנה הוא חשש לעז שיצא בעולם, ולהא לא מהני קול. והקשה 

(הובאה באות הבאה), מאי איכא למימר. ותירץ, הרמ״ה לשיטת יהושע, 

דמיירי דנכתב בגט זמן מאוחר, ואף על פי שאין הגירושין חלים עד הזמן 

שינן ללעז דיאמרו שגירשה לאלתר, ולא דייקי הכתוב בגט, מכל מקום חיי

 בתר הזמן הכתוב בגט. [וצריך עיון] 

(סימן ח׳) בשם הרא״ש  הקשהגמ׳, אם נתגרשה תינשא לכתחילה. ) יב

(יח.) דהמשליש גט לאשתו, ואמר לשליח אל לעיל  מהא דאיתאהרמ״ה, 

תתנהו לה אלא לאחר שלשה חדשים, משנתנו לה מותרת לינשא מיד, 

אין חוששין שהרי לא נתייחד עמה. ומשמע דאם התייחד עימה ולגט ישן 

חוששין לגט ישן, ולא תנשא בו. ותירץ הרמ״ה, דהא דאמרינן ״תנשא 

לכתחילה״, היינו דוקא בגוונא דהבעל מגרשה בעצמו, דיש לומר דעל 

כרחך לא בא עליה אחר כתיבתו, דאם היה בא עליה, היה כותב לה גט 

נו. אבל היכא שמגרשה על ידי שליח כי התם, חדש משום דחייש לפגמא דב

ליכא ראיה שלא בא עליה, דשמא בא עליה, ורצונו היה לכתוב לה גט 

(פ״ה מגירושין ה״ג), הכסף משנה חדש, אלא שהשליח לא נמלך בו. וכתב 

שלא חילק, משמע דפליג על סברת הרמ״ה. ועיין באות הרמב״ם דמדברי 

 נמי פליג. דהרשב״אהקודמת, דמוכח 

הבית . דייק והלך בעלה למדינת היםבגט ישן רש״י ד״ה אם נתגרשה, ) יג

 (סימן קמ״ח), דהיכא דהבעל לפנינו, יכתוב לה גט אחר.יוסף 

דאע״פ  רש״י ד״ה תצא, בתוה״ד,פירש מתני׳, וצריכה גט מזה ומזה, ) יד

הא התם תוס׳ ד״ה וצריכה, שקדושי שני לא הוו קדושין וכו׳. והקשו 

שהרי גט גמור היה אותו שגירש בו ראשון וכו׳.  מהתורה צריכה גט משני

דרש״י סבר, דכל המגרש אדעתא דרבנן מגרש, ולכך הפני יהושע, ותירץ 

כותבין בגט כדת משה וישראל. וכיון דרבנן פסלו הגט, נפסל נמי 

מדאורייתא. עוד תירץ, דכיון דדעת רבי מאיר דהמשנה ממטבע שטבעו 
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(פ.) למתניתין כוותיה]  הגמ׳ לקמןא חכמים בגיטין הולד ממזר. [וכדאוקמ

וכיון דמדרבנן אינו גט, נמצא ששינה השליח מדעת הבעל, דציוה לו לכתוב 

הגט בכשרות, ופסלו מדאורייתא. ואף דרבי מאיר סבירא ליה דאין צריך 

, דבשינה ד״ה מתניתין (סו.)התוס׳ לעיל  שליחות לכתיבת הגט, כבר כתבו

 .השליח מודה רבי מאיר דהגט בטל

 

 דף פ ע״א

ולעיל דלא שינה ממש. התוס׳ ד״ה שינה  כתבומתני׳ שינה שמו וכו׳. ) א

ביארו, דהיינו שכתב שם של גליל ביהודה. והכרחו ד״ה הא בעינן, (כ.) 

לכך, דאם נפרש שינה ממש, יקשה דליכתוב רבותא טפי, דאף בלא כתב 

 שמו כלל, פסול.

כיון שאין בתוה״ד,  מתני׳ ושם עירו ושם עירה. כתבו התוס׳ ד״ה ושם,) ב

(סימן ט׳) כתב, דאף שם העיר שהוא דר בה והרא״ש צריך לכותבו כלל. 

אינו מעכב בכתיבתו, דמתניתין לא פסלה אלא בשינה, אבל לא כתב כלל 

כו.), לעיל ((אות ע), הוכיח כן מהא דאיתא במתניתין והקרבן נתנאל כשר. 

וכו׳, ולא הזכירה  דהכותב טופסי גיטין, צריך שיניח מקום האיש והאשה

דבעינן להניח מקום העיר. אלמא, דלא בעינן לכתבו אלא שלא ישנה. 

(כ.) מקשו בגמרא, הא בעינן שמו ושמה שם עירו דלעיל והקשה (באות פ), 

הוכיח מדברי והפני יהושע ושם עירה. ותירץ, דהרא״ש לא גריס ליה. 

לא כתבה  דסברי דבעינן לכתוב שם העיר, ואםהתוס׳ בד״ה שינה שמו, 

כלל פסול. דהתוס׳ כתבו דשינה שם עירו ושם עירה לאו היינו שינה ממש, 

ועל כרחך הוכחתם מהא דלא נקטינן במתניתין לא כתב כלל. אלמא דסברי 

 דלא כתב כלל פסול, דלא כהרא״ש.

(עט:), דהיינו דוקא בעת הרשב״א לעיל כתב גמ׳, משום שלום מלכות. ) ג

ם, דקפדי המלכויות שיכתבו שמותיהן שנהגו למנות למנין שנות המלכי

תוס׳ לקמן בגיטין. אבל בזמן הזה שאין מונין לשנות המלכים כשר. [ואמנם 

הכשירו נמי מכח האי סברא, היכא שכתב בזמן הזה ד״ה זו דברי ר״מ, (פ:) 

למנין היצירה. אבל לא כתבו דעתם לענין כתב לשם מלכות אחרת, ואולי 

 בלאו האי טעמא. (ש.ב.)].משום דסברי דאהא איכא קפידא 

הרמב״ן, כתב גמ׳, וצריכא דאי אשמעינן מלכות שאינה הוגנת וכו׳. ) ד

דנקט דווקא הני, לאשמועינן דגם על דברים אלו מקפידות האומות. 

והטעם, דאם מונים לחורבן הבית הוי שבחיה דנבוכדנצר. אי נמי, הוי 

למנין הפסקת חשיבותא לדידן, שאין אנו מונים לשם מלכות הגויים אלא 

מלכות ישראל. אבל אם כתב למנין היצירה, כשר, משום שבזה אינם 

 מקפידים.  

מכל מקום בשאר שטרות אם כתב תוס׳ ד״ה כי יתביתו בהיני, בתוה״ד, ) ה

(רבינו קרשקש) כתב, דבשאר שטרות צריך הריטב״א שילי בהיני כשר. 

אים בו. לכתוב שם המקום שבו נמסרו להם הדברים, ולא שם המקום שנמצ

והטעם, דכיון שכותבים בשטר ״וקנינא מיניה אנן סהדי״, אם יכתבו שקנו 

ממנו במקום בו הם נמצאים עכשיו, מיחזי כשיקרא. ודוקא בגט צריך 

לכתוב שם המקום שבו הם כותבים, כיון דנוסח הגט ״כתבנו ביום פלוני״. 

שר, אבל כתוס׳ דדוקא בדיעבד כד״ה חיישינן, (לב.) בסנהדרין  רש״י ודעת

 לכתחילה דינו כגט.

הר״ן אלמא אע״פ שלא היה בעיר ביום הכתוב בשטר כשר. אמנם בא״ד, ) ו

(מב. מדפי הרי״ף) דחה ראייתם, דילמא התם איירי, דבמקום שראו את 

ההלואה שם כתבו את השטר ואחרו את הזמן. ובאותו זמן מאוחר שכתבו, 

יהיו באותו זמן  לא היו במקום שנכתב השטר. ולא היו יכולים לדעת אם

מאוחר באותו מקום. וכהאי גוונא לא הווי מחזי כשיקרא, אלא ספק. משום 

דרש״י דשמא יזדמן הדבר ולא יהיו שם, ולהא לא חיישינן. אמנם כתב, 

פירש, דהחשש שמא אחרוהו וכתבוהו היינו ד״ה חיישינן (לב.) בסנהדרין 

הם כותבים שאיחרוהו מלכתבו עד אחד בניסן, ונמצא שבזמן כתיבתו 

מקום שאינם נמצאים בו עכשיו, ומיחזי כשיקרא בוודאי ולא בספק, 

 ולפירושו שפיר מוכח כדבריהם. 

המהרש״א, אע״פ שכתב מן האירוסין זמן של אחר נישואין. ביאר בא״ד, ) ז

דעל כרחך צריך לומר שעשה כן, דאי לא, יאמרו דגיטה קודם לבנה, 

 (כו:).לעיל כדאיתא 

 

 דף פ ע״ב

הא קיי״ל כרב באיסורי ולדידיה אסור לגרש בו זו, בתוה״ד,  תוס׳ ד״ה) ח

הא לשמואל נמי אסור להנשא לכתחילה. דהא המהרש״א, לכתחילה. תמה 

נקט ״הרי זו מגורשת״, דמשמע דלכתחילה לא תתגרש בו. ועוד, הא אי 

קיימא לן כרב, אין כאן רק איסור לגרש לכתחילה, אלא אף בדיעבד הגט 

, אלא דהולד כשר. ותירץ, דכוונת התוס׳ במה שכתבו פסול ולא תינשא בו

״ולדידיה״ היינו לשמואל, דהיינו דקשה בין לרב, דקיימא לן כוותיה, 

דלדידיה הגט פסול אף בדיעבד, ובין לשמואל דפליג עליה, ״דלדידיה״ מכל 

 מקום לכתחילה לא יגרש בו.

״א, המהרשואומר הרב רבי אלחנן דלא קשה מידי וכו׳. הקשה בא״ד, ) ט

מדוע בעו לתירוצו של הרב ר׳ אלחנן, דבסנטר כשר טפי. הא הוה להו 

לתרוצי מיד, דהשתא אינם מקפידים על מנין שנות המלכים בשטרות, 

ומהאי טעמא השטר כשר. וביאר, דהוקשה להו אליבא דרש״י, דרב 

ושמואל פליגי בדעת רבנן, האם הגט כשר כשנכתב שלא לשם מלכות. 

בלשון פלוגתא, ״ר׳ אבא וכו׳ אמר״, דמלשון הגמרא אמאי לא אמרה הגמ׳ 

והמהר״ם שיף משמע שאין כאן מחלוקת. ואהא תירץ, דבאמת לא פליגי. 

כתב, דכוונתו לתרץ גירסת הספרים, דגרסי בתרוייהו רב, דכתבו התוס׳ 

 פני יהושע.דקשיא דרב אדרב. ועיין 

ליה בלא  והוה ליה נושא את חלוצתו דקםרש״י ד״ה זינו לא, בסוה״ד, ) י

דהוא טעות סופר, דאחר שנישאת לאחר אחרי החכמת שלמה, יבנה. כתב 

החליצה, ונתגרשה ממנו חזרה להיות כגרושת אחיו ודינה בכרת. 

מדינא שרי  ,נשאה אחרש הא אף תמה, מהיכא יליף לה.והמהרש״א 

 ינת הים,אי לאו משום דמחלפא באשה שהלך בעלה למד ,לייבמה אחר כך

 .ודברי רש״י אמת הן בלי גמגום(צב:).  ביבמות יתאכדא

וקשה לר״י דמאי קאמר בסמוך תוס׳ ד״ה נישאו אין זינו לא, בתוה״ד, ) יא

, דאי הפני יהושעדמיחלפא וכו׳ כיון דהך גזירה גופא שייכא בה וכו׳. ותירץ 

אפשר לגזור שיהיה הולד ממזר מזה ומזה, היכא דליכא צד ממזרות כלל 

גזרו דהולד ממזר אף מן הבעל, כיון מדאורייתא. ולהכי באשת איש 

דמדאורייתא הולד ממזר מן השני. אבל הכא למאי דמסקינן דליתא לדרב 

המנונא, אין הולד ממזר מדאורייתא מן השני, דהא שומרת יבם שזינתה 

הולד כשר. ואף מן היבם אין הולד ממזר, דהא לא קיימא עליה אלא בלאו 

. [ואמנם ללישנא קמא דאיתא דלא יבנה, ולהכי הוצרכו לטעם דמיחלפא

כתב, דלאיכא והמהר״ם שיף לרב המנונא, פירש רש״י ללא טעם דמיחלפא] 

דאמרי אין לאסור משום גזרה בגופיה אם בזנות לא אסרו. ולכך דקדקו 

מהא דנישאו אסורות, דהוא הדין לזינו. ולהכי הוצרכו לשינויא דהטעם 

א שפיר יש לומר דאסורות בנישאו הוא משום דמיחלפי, דלהאי טעמ

 דהחמירו בנישאו טפי מזנות.

דנישאת לאו דווקא, דהוא הרשב״א, כתב גמ׳, נישאת זהו לאחר זמן. ) יב

הדין נתארסה. דהא אתיא סייעתא לרב אדא, מדתנן, לא כל הימנו של 

ראשון לאבד זכותו של שני, וזכותו של שני היינו משנתארסה, דהכי מוכח 

 החכמת שלמה.יה (בפירקין ה״ז.) וכן הגבירושלמי 
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ואם תאמר לרב אדא בר  (נדפסו לקמן פא.)תוס׳ ד״ה לא כל הימנו וכו׳, ) יג

אמאי לשמואל ניחא, אדרבא קשה המהר״ם שיף, אהבה וכו׳. הקשה 

איפכא, אמאי אחר שיושבין ועסוקין באותו ענין, אין הבעל נאמן לומר 

תירץ, שלא גירשה, הא כיון דלא ניסת לאחר לא שייך ביה חשש קנוניא. ו

דשמא ניחא ליה טפי שלא יצטרך לקדשנה קידושין חדשים. אי נמי, אם 

 הוא כהן רוצה הוא שלא תהיה גרושה, דתאסר עליו.

 

 דף פא ע״א

הפורת הקשה מתני׳, כתב לגרש את אשתו ונמלך ב״ש אומרים וכו׳. ) א

(י.), דהכהן גדול היה כותב גט לאשתו על תנאי לפני ביומא דאיתא יוסף, 

רים, ולדברי בית שמאי נימא דתיאסר עליו. ותירץ, דהאי איסורא יום הכיפו

 אינו אלא מדרבנן ובהא לא אסרו. 

דהא דחיישינן להא, היינו משום הרמב״ן, ביאר גמ׳, דילמא נתן קאמרי. ) ב

 דלא לחינם יצא קול זה. 

כתב, דר׳ גמ׳, דורות האחרונים רבי דוסא. בהקדמת הרמב״ם למשנה ) ג

(טז.) שעל מדוכה ביבמות ע מאות שנה, דהא אמר דוסא בן הרכינס חי ארב

זו ישב חגי הנביא, והאריך ימים עד אחרי בית שני, דהא מצינו (שם) 

בסדר שהלכו אצלו רבי יהושע ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה. והקשה 

(תנאים ואמוראים אות ד׳), דבסוגיין מבואר דר׳ דוסא היה מדורות הדורות 

לא כהרמב״ם, אלא צריך לומר שמה שהעיד על האחרונים. ולכן כתב ד

מדוכה זו ישב חגי הנביא היה מקבלה שקיבל מרבותיו ולא מראיה. 

עין בספר והחיד״א (כאן) כתב, דצריך לומר דר׳ דוסא אחר הוא. והיעב״ץ 

(הובא בהגהות על סדר הדורות במהדורה החדשה) תירץ, דאפשר זוכר 

יב ליה דורות האחרונים. ועיין דלא נסמך עד אחר איזה דורות, ולכן חש

 ).מאמר ראשון אלף בית אות הדלי״ת( ספר יוחסיןב

והרמב״ן גם על עצמו היה קורא תגר. תוס׳ ד״ה דורות אחרונים בתוה״ד, ) ד

(קיב:), אם ראשונים כמלאכים אנו כבני בשבת דהוא כמו שאמרו  כתב,

כניס אדם. והוסיף, דאף על פי כן כיון שהיה נראה לו להקל לא היה מ

 דבריו מפני איש.

דהוא מין , בשם הערוךד״ה טרקסמון וס׳ הת כתבו .דרך טרקסמוןגמ׳, ) ה

 נמצאבערוך שלפנינו לא , דבחידושי החם סופרוכתב  ירק שפטור ממעשר.

וכשמוליכים  ,טרקסמון הוא גן ירק הנקרא טרקסמון ,אלא הכי מפרש ,כן

בית דרך שער ממילא נכנס ל ,התבואה מהשדה דרך הגן הנקרא טרקסמון

  .החצר

אבל אין לתרץ דהא דחצר קובעת תוס׳ ד״ה ורבי יוחנן אמר, בתוה״ד, ) ו

(פז.) כתבו, דחצר קובעת, דוקא אם מכניס  דרך התוס׳ בבא מציעא וכו׳. 

שער החצר לבית. ואתו לאפוקי, אם הכניסה דרך חור וכדומה דלא 

בעת בפני מתחייב. והקשו כמו דהקשו כאן, דמצינו כמה משניות דחצר קו

 עצמה, אבל לא הקשו לקושית ה״ר אלחנן משתי חצרות זו לפנים מזו.

דמהתם לא קשיא להו, דכיון דבעינן להכניס דרך שער הרש״ש, וביאר 

החצר, איכא למימר שהכניס דרך חור שבחצר הפנימית, ונמצא דהפירות 

 באו לבית רק דרך שער החצר החיצונה.
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הרא״ש כתב אדם עושה בעילתו בעילת זנות.  גמ׳, בית הלל סברי אין) ז

(סימן יג), דמסתברא דדבריהם דווקא היכא דהיתה ארוסתו קודם, אבל 

ביאת זנות בעלמא, אין חוששין לה לקידושין. דהא אמר ר׳ אלעזר פנוי 

הבא על הפנויה עשאה זונה, ואי נימא דמכוין לשם קידושין, הוה ליה 

ה אשת איש. ועוד הוכיח, מדאמרינן למימר דאם בא עליה בפני עדים עשא

(כו.), נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו, ואמאי לא חיישינן ביבמות 

שהתכוין לקדשה והויא אשת אביו. אלא על כרחך דבסתמא לא חיישינן 

(ה.  הרי״ף ביבמות(פ״י מגירושין הי״ט). אמנם הרמב״ם לזה. וכן דעת 

ת זנות חיישינן לקידושין. דאף בסתם ביאהגאונים, מדפיו) הביא דעת 

(פרק ב׳ סימן ג׳) הסכים לדעתם. דכתב, שהבא על  ביבמותגופיה והרא״ש 

שפחתו חיישינן דשחררה ונתכוין לקדשה, אלמא דבסתם ביאה כוונתו 

(שם אות ה׳) כתב לחלק מסתם ביאת זנות, שאין ובקרבן נתנאל לקידושין. 

חמור טפי, ומשום הכי  זה איסור גדול כל כך, לבא על שפחה שהוא איסור

 תלינן דשחררה.

הרשב״א ואע״ג דביבמות פרק ב״ש וכו׳. תוס׳ ד״ה בית שמאי סברי וכו׳, ) ח

(צ.), לא יגרש אדם את אשתו לקמן תירץ, דבית שמאי לטעמייהו דאמרי 

אלא אם כן מצא בה דבר ערוה, והילכך מזוהמת היא בפניו, ולא חיישינן 

לשם זנות בעלמא, מה שאין כן  שרוצה להחזירה, ועל כרחך בא עליה

ביבמות דלא שייך האי טעמא. ובית הלל לטעמייהו דאמרי (שם), דאפילו 

 הקדיחה תבשילו שרי לגרשה, ואם כן אינה מזוהמת בפניו.

. כתב טעמא דבית שמאי משום דאין אדם בועל כו׳ בא״ד, בתוה״ד,) ט

דהכא דבית שמאי  ,דאין צורך לזה ,ולולי דבריהם היה נראה ,המהרש״א

היינו לפי  ,ורבה ורב יוסף דהתם א קשיא מידי.אבית שמאי דהתם ל

 ,דבית שמאי נמי סברי דאין עושה בעילתו בעילת זנות ,המסקנא דהכא

למאי דסלקא דעתך דפליגי . וכתב, דבלא ראוה שנבעלה תיןמנא מתנייואוק

 ,דהתם תיןלדחויי ממתני וי מציה ,במתניתין דהכא בראוה שנבעלה

 ,אלא דניחא ליה לדחויי ממתניתין דהכא גופיה ,ה ורב יוסףלטעמא דרב

 .מדלא פליגי נמי בארוסה

דמיירי דווקא הרשב״א, כתב גמ׳, הן הן עדי יחוד, והן הן עדי ביאה. ) י

כשראוהו שניהם כאחד, דאם ראוהו בזה אחר זה, הוי קידושין בעד אחד, 

סה.) והביא (בקידושין והמקדש בעד אחד אין חוששין לקידושין, כדאיתא 

 (פ״ה מ״ד.).בתוספתא שכן מפורש 

(אה״ע סימן גמ׳, דכיון דאין ליבו גס בה לא אמרינן וכו׳. בשולחן ערוך ) יא

כח.), אף  דכתובותקמ״ט ס״ב) פסק, דאם חזינן דליבו גס בה, (כההיא 

 ארוסה דינה כנשואה וצריכה גט שני.

עיד מתני׳, ר״ע אומר אין משלימין עליו אלא קרובים הראויים לה) יב

דנקט האי לישנא, דלא תימא דמכשר בנימוקי הגרי״ב, ביאר במקום אחר. 

קרוב והוא הדין גזלן, ולא נקט קרוב אלא לאפוקי עבד דאיכא ביה חששא 

דשמא יעלוהו ליוחסין. לכך אמר דווקא דראוי להעיד במקום אחר, לאפוקי 

 גזלן.

, אשה דלפי זההמהר״ם שיף, כתב גמ׳, כולי עלמא ידעי דקרוב הוא. ) יג

כשרה להשלים. והקשה, אם כן אמאי אמר רבי עקיבא במתניתין, 

דמשלימין עליו רק קרובין הראויין להעיד במקום אחר, הא אשה נמי 

 כשרה.

גמ׳, אמר רבי יוחנן וכו׳ אלא עד אחד קרוב בלבד אבל תרי לא, דילמא ) יד

למאן דאמר דבגט מקושר בעינן שלשה כשרים. הפני יהושע, הקשה וכו׳. 

גוונא שחותם קרוב אחד, איכא למיחש דילמא אתי לאכשורי בחתימת בכל 

שני כשרים, ואחד קרוב. ותירץ, דאפשר דכיון דשלשה במקושר לאו 

 דאורייתא לא גזרינן כולי האי.
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, התוס׳ רי״דכתב מתני׳, ויחזור וכו׳ ויאמר הרי את מותרת לכל אדם. ) א

ה כשחוזר ונותן לה, הרי זה דלאו דוקא נקט האי לישנא, דסגי שיאמר ל

 הרמב״םגיטך, ואגב דתני רישא אלא לפלוני, שנה כאן לכל אדם. וכן כתב 

 בפדף  – פאסכת גיטין דף מ
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(מג. בדפי הרי״ף) כתב, דאף דבעלמא סגי  הר״ן(בפ״ח מגרושין הי״ז). אבל 

שיאמר הא גיטיך סתמא, הכא שאני, דכיון דמעיקרא אמר אלא לפלוני, אי 

מאי דאמר מעיקרא. [ואפשר  אמר בתר הכי הא גיטיך סתמא, לא מבטל

דסברת הרמב״ם והתוס׳ רי״ד, דמהא דנוטל ממנה וחוזר ונותן לה, מוכח 

 שחוזר ממה שאמר תחילה. (א.ג.)].

(בהשגות על הראב״ד . ביאר גמ׳, ועוד בתי עובדי כוכבים מי מטמאי) ב

הרי״ף, מג. בדפי הרי״ף), דכוונת הגמרא במה שאמרו ״ועוד״. דמצינו לפרש 

אלא״ מלשון ״אם לא״. דהיינו לקח ישראל בית מנוגע באמצע התם לשון ״

ימי הסגרו, או ימי חילוץ אבנים, ממשיך בו הדין דקודם לקיחתו. ״אם לא״ 

לקח מנכרי, שאף שהיה בימי הסגרו או חילוטו, כיון שבא עכשיו לרשות 

ישראל, נשתנה דינו ויראה בתחילה. והוא שהקשתה הגמ׳ ״ועוד״, כיון 

כוכבים אין מיטמאין בנגעים, לא משכחת לה כלל שיוסגר דבתי עובדי 

 מתחילה. ומה שייך לשון אלא.

(מג: בדפי הרי״ף),  הרי״ףכתב  גמ׳, שמע מינה חוץ הוא ש״מ וכו׳.) ג

דרבינא פשט דבחוץ פליגי, אבל ״בעל מנת״ מודו רבנן דלאו שיורא הוא. 

קיבא הקשה, הא רבי ע ובחידושי הרמב״ן. התוס׳ בד״ה אבלוכן כתבו 

(פג:) אדרבי אליעזר בין ״בחוץ״ בין ״בעל לקמן דהלכה כמותו מחבירו, פליג 

מנת״. ומכח זה כתב הרמב״ן, דהא דאסקינן דבחוץ פליגי, לא אתי לאפוקי 

דלא פליגי בעל מנת. דאפשר דבתרוייהו פליגי, ובמתניתין נקט ״חוץ״ 

מנת״ להודיעך כחו דרבי אליעזר דאפילו בחוץ שרי, ולא נקיט ״בעל 

 להודיעך כחן דרבנן, משום דכח דהתירא עדיף.

דאם לא כן אדמפליג בסמוך בין על מנת לחוץ  תוס׳ ד״ה אבל, בתוה״ד,) ד

, דהא דלא דייקי התוס׳ מגופא המהרש״אלפלוג בעל מנת גופיה, ביאר 

דסוגיא דידן, דאמרינן ״חוץ״ הוא, או ״על מנת״ הוא, ולא מפלגינן בעל מנת 

כיון דמבעיא לן לישנא דמתניתין דקתני ״אלא״ אם עצמו. דליכא ראיה, 

 הוא על מנת או חוץ.

לא  דהריצב״א (בסימן א׳) הביא,והרא״ש ומיהו נראה לר״י וכו׳.  בא״ד,) ה

(פג.) הותרה אצלו בזנות. לקמן ניחא ליה בתירוץ התוס׳ עלה דאמרינן 

ומכח זה מפרש, דלהאי גיסא דפליגי ״בחוץ״ ומודו רבנן ״בעל מנת״, אין 

חילוק לרבנן בין על מנת שלא תיבעלי, לעל מנת שלא תינשאי. אבל להאי 

גיסא דפליגי בעל מנת, אמרינן דלא התיר ר׳ אליעזר אלא בעל מנת שלא 

(פג.) הרי הותרה לקמן  תינשאי, ולא בעל מנת שלא תיבעלי. ולהכי אמרינן

 אצלו בזנות, דהתם קאי להאי גיסא דפליגי בעל מנת. וביאר, דאי פליגי

״בעל מנת״, טעמא דרבי אליעזר משום דדמיא לשאר תנאין בעלמא, ואם 

כן תנאי דלא תיבעלי, לא דמי לשאר תנאין כיון שאסורה לאדם זה לגמרי. 

אבל אי פליגי בחוץ, טעמייהו דרבנן דאסרי בחוץ, משום דדרשינן ״לאיש״ 

עד שיתירנה לכל איש ואיש (כדאיתא בעמוד ב), ואם כן מיעוטא לא קאי 

לא אחוץ, אבל כשלא עשה אלא דרך תנאי, מיקרי שמתירה לכל איש א

 ואיש, ואף בשלא תיבעלי.

(בסימן א), דלפירוש ר״י הא דנקטו בברייתא הרא״ש שם. כתב  בא״ד,) ו

, דתוס׳ לא המהרש״אדבסמוך על מנת שלא תינשאי, לאו דוקא הוא. וכתב 

בותא חשו לתרץ האי דיוקא (שהזכירו בתחילת הדיבור), דאפשר דלר

, דוקא ד״ה שרבי אליעזר(בעמוד ב) התוס׳ נקטיה, ועוד, דלפי מה שכתבו 

בשלא תינשאי מתיר רבי אליעזר מיד, דלא חיישינן שתינשא לפלוני, אבל 

בשלא תיבעלי אינו היתר מוחלט, דחיישינן שמא תאנס. ולהכי לא נקט 

 (אות ד). הקרבן נתנאלשלא תיבעלי. וכן תירץ 
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, דטעמייהו התוס׳ הרא״שכתב  בנן האי איש לכל איש ואיש.גמ׳, ור ) ז

דרבנן פשיטא, משום דאין כאן כריתות. ומעיקרא לא הקשתה הגמ׳ אלא 

מאי טעמא דרבי אליעזר. אלא דרבנן השיבו לרבי אליעזר, דדרש מ״לאיש״ 

בפסקי אפילו לאיש אחד. אדרבא, לאיש משמע לכל איש ואיש. אבל 

, דמכח קראי פליגי. [ודברי התוס׳ הריצב״אם (סימן א׳) כתב בש הרא״ש

 הרא״ש היינו כרבי אלעזר בן עזריה לקמן (פג.)].

, אלמא גט הוא והכא דשרייה לכל אדם רש״י ד״ה אלא מאישה, בתוה״ד) ח

, דמדברי רש״י משמע, דאף הפני יהושעחוץ מזה מותרת לאחרים. כתב 

התייבם, וכל באופן שאסרה לכל אדם הוי גט גמור מדאוריתא, ונאסרת ל

החילוק בין האי גיטא, לגט דחוץ, אינו אלא לענין אי מותרת לאחרים, ודלא 

 .התוס׳ הרא״ש. וכן נקט כתוס׳ ד״ה אפילו

ובא ראובן וקידשה חוץ משמעון אחיו. הקשה  תוס׳ ד״ה אפילו, בתוה״ד,) ט

, דאפילו בלא אמר חוץ משמעון אחיו משכחת לה, דמחמת המהרש״ל

אסרת, כיון שהיא אשת אחיו ומותרת לו ביבום, קידושי ראובן אינה נ

ומחמת קידושי הראשון אינה נאסרת, דהראשון קידשה חוץ משמעון. [ואם 

כן יכול שמעון ליבם צרתה ולא מיקרי צרת ערוה]. ותירץ, דכיון דסוף סוף 

יש באשה זו צד אישות מאחר, לא שייך בה יבום, והוי כחצי זיקת יבום, 

לא במקום מצוה, [וגם צרתה אינה מתייבמת. וממילא הויא אשת אח ש

ולהכי בעינן שיקדשנה ראובן חוץ משמעון אחיו, דלא מיקרי אשת אחיו 

כתב, דלא הבין תירוץ המהרש״ל. והמהרש״א כלל ואינה פוטרת צרתה]. 

[דסבר דכיון דהראשון קידשה חוץ מראובן ושמעון, ממילא לגבי ראובן 

יתא כלל, ושפיר נופלת ליבום בזיקה ושמעון הוי קידושי דראשון כמאן דל

הקשו האי ד״ה לעולם (י.)  דהתוס׳ ביבמותשלמה מכח ראובן]. והביא, 

קושיא, ולא נקטו שם שקידשה ראובן חוץ משמעון. וביאר, דהא דנקטו 

התוס׳ הכא חוץ, היינו לרבותא, דאפילו בכהאי גונא מצינו שיחולו קידושי 

 השני, משום דאסר לה אקמא. 

דאף  ,הרשב״אכתב  דושי דראובן אהנו קידושי דשמעון לא אהנו.גמ׳, קי) י

דקידשה חוץ מראובן, עדיין נאסרת היא על ראובן מחמת קידושיו, 

שהואילו לעשותה אשת איש לעלמא. דאם ראובן ימות ויש לו בנים עדיין 

אסורה לעלמא, מחמת קדושי שמעון. ומה שאמרה הגמ׳, דקדושי דשמעון 

א לא אסרה אראובן על ידי דבורו, אלא נאסרה עליו לא אהנו, היינו שהו

משום אריא דאיסורא דרביע עלה. דאי אפשר להשתמש בה אחד מהם, 

אלא אם משתמש בצד אישות שבה לשני. אבל כי קידשה שמעון סתם, 

 רש״י בד״ה ואיןאהנו קידושין למיסרה בפירוש אראובן. [ולכאורה מלשון 

ין, משמע דסבר כהרשב״א]. אבל ונמצאו שניהן קידוש בתוה״ד,שכתב 

, דמדאמרינן ״לא אהנו״, משמע דלא חיילי הרא״הכתב בשם  בחידושי הר״ן

 קידושין דשמעון כלל, דכל קידושין שאינן אוסרין לאו קידושין נינהו כלל.

 והחזון איששהובאו באות ט׳] המהרש״ל והמהרש״א  [וכן משמעות דברי

א אמאי לא מיקריא אשת ב׳ (סימן קלד, סק״ו) הקשה, דלדברי הרשב״

מתים. עוד הקשה לדבריו, איך תפסי קידושי דשמעון כיון דכבר אסורה 

 עליו, על ידי קידושי ראובן.

(לא:) כתבו  וביבמות הכא משמע וכו׳ ושם מפורש. תוס׳ ד״ה אלא,) יא

 , דתנאי פליגי בהא. בד״ה מדרבנן התוס׳

(הנדפס בדף פג.), רש״י בד״ה מאי דאסר  פירש גמ׳, וחזר ואמר לה וכו׳.) יב

(מג:  בהשגות הראב״ד על הרי״ףדמיירי שאמר לה כן קודם המסירה, אבל 

בדפי הרי״ף) כתב, דמיירי שאחר שנתן לה הגט, נטלו ממנה, וחזר ונתנו לה 

(שם) כתב,  והרמב״ן בספר הזכותואמר לה הרי את מותרת לפלוני ופלוני. 

כמים, ולדעת רבי דבכהאי גוונא, ודאי שתי הנתינות פסולות לדעת ח

אליעזר מסתברא דמאחר שחלו גרושין בנתינה ראשונה, כבר קנאתו האשה 

 לעיל ועשה הגט שליחותו, ושוב אינו חוזר ומגרש בו לעולם, וכדאיתא

 בפסכת גיטין דף מ

 התשע"ו אדר א'  גכ



 

 
 

 

 כג

הרשב״א  ), דשטר שנמחל שיעבודו אינו חוזר ולווה בו. [וכעין זה כתב:(כו

 (פד:)]. לקמן
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הקשה  עמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו.גמ׳, ונתארמלה או נתגרשה ו) א

, אמאי נקט נתארמלה או נתגרשה, הא אפילו בעודה בחידושי הגרע״א

תחתיו אם תינשא להאי שנאסרה עליו, מפקעת למפרע את הגט, ונמצאו 

נשואיה אם הבעל שהיא תחתיו בטלים. עוד כתב, דאי נימא דלא חיישינן 

הא בגונא שנתאלמנה או  שתעשה זאת, כיון שתחוש שיהיו בניה ממזרים.

נתגרשה, אינה חוששת לכך והכי נמי כאן. והניח בצריך עיון. [לכאורה על 

פי מה שהקימה הגמ׳ בהמשך, דברי ר׳ עקיבא אלו בתנאי דעל מנת. יש 

לומר דכונת התנאי לאוסרה להנשא לו באופן המותר. (א.ב.) עוד יש לומר, 

ר בכוונה. וגם לא חייש דר׳ עקיבא לא רצה להקשות בגוונא שתעשה איסו

שתעשה כן, מידיעת חומרת המעשה. אבל למה שיתבטל הגט מחמת 

 עבירת התנאי אינה חשה.] 

, איך בתוס׳ ד״ה ועמדה והקשוגמ׳, ועמדה ונישאת לזה שנאסרה עליו. ) ב

נתבטל התנאי, הא אין הנישואין חלין, כיון שאסורה עליו באיסור אשת 

שיית התוס׳, דאף דלא חיילי, מכל תירץ על קו ובחידושי הרמב״ן איש.

מקום כיון שעשתה מעשה נישואין בטל הגט, דזו משמעות התנאי. ועוד, 

דאם תאמר דהנשואין לא חיילי, הגט גט ומגורשת אף לזה, ואי אפשר 

לבטל נישואין של זה יותר משל אחרים. ומכאן הוכיח, דהאומר לחברו שדי 

ונתנה לו בדרך קנין, בטלה  נתונה לך על מנת שלא תתנהו לפלוני, ועבר

 המתנה ושדה חוזרת לבעלים הראשונים.

לא אמרה תורה כריתות המביא את  רש״י ד״ה שאין זה כריתות (השני),) ג

ביאר, דכיון דאפשר דיתבטלו הגרושין, מיקרי  והרשב״אישראל לידי פסול. 

דאכתי אגידא גביה, ולא הוי כריתות. וכתב הרשב״א, דלפירוש זה הא 

(בעמוד ב׳) ״ורבנן האי כריתות מאי עבדי ליה״, היינו רבי  לקמןדאמרינן 

 טרפון ורבי יוסי הגלילי, ולא רבי עקיבא.

 , ואם תאמר והלא אין נישואין חלין וכו׳. ביארתוס׳ ד״ה ועמדה) ד

, דליכא למימר דהכא מיירי שהתנה נמי שלא תיבעלי, ולא המהרש״א

עקיבא אדרבי אליעזר  תיקשי קושיית התוס׳. דאם כן לא הוה פריך רבי

״הרי שהלכה ונשאת לאחר וכו׳״, דבהתנה שלא תיבעלי, אף לרבי אליעזר 

 התוס׳ לעילאסורה להנשא לאחר, שמא תיבעל בעל כרחה, וכמו שכתבו 

. ועל כרחך, דרבי עקיבא הקשה לרבי אליעזר ד״ה שרבי אליעזר(פב:) 

לאחר, וכמו  באופן שהתנה רק מנישואין, דבהא מתירה רבי אליעזר להנשא

 שכתבו התוס׳ שם.

(בגליון הש״ס) דלא  הגרע״א הקשה גמ׳, אלא מעתה בת אחיו לא ישא.) ה

דמי, דבבת אחיו דהויא ערוה אינה נופלת ליבום ולא מיקרי עקירה, אבל 

 התוס׳ לעילהכא נופלת ליבום אלא שאינה יכולה להתייבם, וכמו שכתבו 

תחילה דלא מיקרי אשת . [וקושייתו לפי מה שכתבו בד״ה אפילו(פב:) 

הקשה עוד, הא רבי טרפון מבית שמאי הוא דמתירין  והמצפה איתןאיש]. 

(טו.). ואיתא התם (יג:) דטעמייהו דבית  ביבמותהצרות להתייבם, וכדאיתא 

שמאי, דבהיתה ערוה מעיקרא לא חייל עלה איסור אשת אח, ומיקרי צרת 

מצות יבום, כיון דלא  ערוה שלא במקום מצוה, ואם כן אמאי מיקרי ביטול

 הוויא אשת אחיו כלל.

. גמ׳, נענה רבי עקיבא וכו׳ ובמאי אילימא בחוץ משרא שרי רבי אליעזר) ו

, דבלאו הכי הוה מצי למיפרך, דבחוץ לא שייך למימר דאם הרשב״אכתב 

תנשא לו יהיה הגט בטל למפרע ובניה ממזרים. אלא אגב דאקשינן הכי 

לה נמי הכא להאי קושיא. וכן כתב  לעיל במילתיה דרבי טרפון, נקט

 . המהרש״א

(סימן קמז דף פג.), דנראה דקושטא דמילתא  החזון אישכתב  גמ׳, שם.) ז

פריך, אבל בלאו הכי נמי לא קשה, דבחוץ לא מיקרי כלל אשת אחיו כלפיו, 

כיון דבלאו קידושי אחיו היתה אסורה לו משום אשת איש, וכמו שכתבו 

דכיון דנאסרה על יבם זה לפני  בתוה״ד,, לוד״ה אפי(פב:)  התוס׳ לעיל

קידושי אחיו משום אשת איש, לא חשיבא לגבי יבם אשת אח, וממילא לאו 

עקירה היא. [אלא דלקושטא דמילתא בכהאי גונא מתייבמת לו כיון דפקע 

 השיור בשעת קידושי אחיו.] 

(הנדפס  תוס׳ ד״ה מודה הקשוגמ׳, מודה רבי אליעזר במגרש וכו׳.  ) ח

תירץ, דאינו מודה לבעל מחלוקתו, אלא  והרשב״אד ב׳) למאן מודה. בעמו

 דמוציא מכלל מה שאמר, ומצינו כזאת בכמה מקומות בתלמוד.

, בחידושי הרמב״ןכתב  גמ׳, אי הכי בכל תנאים דעלמא נמי לא תנסיב.) ט

דמכאן משמע דבשאר תנאין מותרת להינשא ואין חוששין שמא תעבור על 

(עד.) בעל מנת שתתני לי מאתים זוז, דלא  עיללהתנאי. והא דאמרינן 

תינשא עד שתתן. שאני התם דחיישינן שהבעל לא ירצה לקבל וילך למקום 

תוס׳ לעיל אחר, דנתינה בעל כרחו שלא בפניו לכולי עלמא לא מהני. [ועיין 

, דכל והביא דיש אומריםשתירצו באופן אחר].  ד״ה שרבי אליעזר(פב:) 

יישינן שמא לא תקיימו, והכא מיירי בתנאי שהוא תנאי שהוא בקום עשה ח

, והביא עוד יש אומריםבשב ואל תעשה, ולא חיישינן שתעבור בידים. 

דבכולהו תנאים חיישינן שתעבור על התנאי, ומשמעות לשון הגמ׳ ״אי הכי 

בכל תנאים לא תינשא״, (אף דקושטא דמילתא כן הוא). היינו, דאפילו 

יחול הגט. כיון דמעיקרא יכול להתבטל, לאו באופן שנתקיים התנאי, לא 

כריתות הוא, דומיא דעל מנת שלא תנשאי לפלוני לרבי עקיבא, דהגט לא 

 פד. אות ב׳) לקמןחייל כלל. (ועיין 
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, דעדיפא מינה בחידושי הגרע״אהקשה  גמ׳, הרי גרושה אצלו בזנות.) י

ה, הוברר דלא הוה ליה למיפרך, דאמאי אסורה לכהן זה. הרי אם ישאנ

תירץ, דיש לפרש, דאסורה לכהן  והרש״שהיתה גרושה, ולא נאסרה עליו. 

זה בזנות, דבהאי גוונא לא עברה על התנאי, ולא בטל הגט. עוד תירץ, 

(פא.) דסברי, דהמגרש לעיל דפריך אליבא דבית שמאי, דמשמע במתניתין 

שמותי  על תנאי אף שלא נתקיים התנאי, אסורה לכהונה, ורבי אליעזר

ד״ה (קל:)  רש״י בשבת הוא. [דהיינו מתלמידי בית שמאי כמו שפירשו

 ].ד״ה שרבי אליעזרשם התוס׳ בשם הירושלמי, וכן  שמותי

, דמכאן משמע הרשב״אכתב  גמ׳, ורבי עקיבא אי חוץ סבירא ליה וכו׳.) יא

(מג: בדפי הרי״ף) דודאי לא פליגי רבי אליעזר ורבנן  הרי״ףכדברי 

או בחוץ לחודיה, או בעל מנת לחודיה. דאי לאו הכי מאי  בתרווייהו, אלא

מקשינן אדרבי עקיבא, דילמא שמע דבתרוייהו פליגי. וכן משינויא דגמרא, 

רבי עקיבא שמיע ליה, דאיכא דאמר חוץ, ואיכא דאמר על מנת, משמע 

 דליכא מאן דאמר דבתרתי פליגי.

איסור כהונה קא גמ׳, אי נימא איסור כהונה שאני הא רבי אליעזר נמי מ) יב

, ד״ה אפילו(שם) התוס׳ (פב:), לשיטת  הפני יהושע לעילהקשה  מייתי ליה.

דרבי אליעזר גופיה מודה דלא מדמינן לגמרי דין גירושין לדין איסור כהונה. 

מאי פריך הכא ״הא רבי אליעזר מאיסור כהונה קא מייתי״, הא מכל מקום 

יסור כהונה. אמנם לפירוש מודה רבי אליעזר, דאי אפשר לדמות לגמרי לא

 , דמשמע דלא נקיט כתוס׳ שם, ניחא.ד״ה אלא(שם)  רש״י

, דקושיא המהרש״לכתב  גמ׳, הרי נדרים דנודר אוסר וחכם מתיר.) יג

דחוקה היא, דלא דמי להכא, דבאותו ענין דאישות גופיה, אישות הראשון 

. אבל בנדרים רש״י בד״ה שזהאוסר ואישות דשני מתיר, כמו שפירש 

 פגסכת גיטין דף מ

 התשע"ו אדר א'  דכ
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 דם אוסר על עצמו, והחכם מתיר, ואינו בחד גוונא.הא

שפותח פתח לנודר בדברים הבאים לו על ידי נדר זה  רש״י ד״ה בחרטה,) יד

, דמוצא לו פתח ד״ה פותחין בחרטה(סג:)  רש״י בערוביןוכו׳. וכן פירש 

שיוכל לומר לדעת כן לא נדרתי, ואילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר. 

(כא:) פירשו, דחרטה אינו בפתח של דברים  בנדריםהר״ן והריטב״א 

שאירעו לו אחר כך בעצמו. אלא שמחמת מה שאירע לו הבין שמתחילה 

 לא נדר ביישוב הדעת. 

, דמצינו למימר, הרשב״א הקשה גמ׳, ורבנן האי כריתות מאי עבדי ליה.) טו

דרבי טרפון יליף מכריתות למעוטי חוץ, דהקושיא שהקשה לא שייכא אלא 

נת. ותירץ, דבתר דילפינן מדינא דבעל מנת לא הוי גט, ילפינן מינה בעל מ

 בקל וחומר, דבחוץ נמי לא הוי גט, ואולא בעי לקרא דכריתות.

(מג: בדפי הרי״ף) הביא,  גמ׳, כל ימי חיי פלוני הרי זה כריתות. הר״ן) טז

כתב, דלאחר מיתת בעלה, אף אם שותה יין לא מתבטל הגט,  דהבה״ג

פליגי עלה, וסברי, דהתנאי  דהתוספותתנאו. והביא  דכיון שמת נתבטל

]. וכתב, ד״ה ועמדה(עמוד א׳)  בתוס׳ לעילנמשך אף לאחר מיתתו, [והוא 

דכן עיקר, דלשיטת הבה״ג, אמאי בכל ימי חייכי לא הוי כריתות, הא לאחר 

 .התוס׳ רי״דמיתתו שריא. וכן הוכיח 

ילד והיא זקנה,  , דאפילו הואהרשב״אכתב  גמ׳, דדלמא מאית וכו׳.) יז

ואפילו היא זקנה ואמר לה שלא תשתי חמישים שנה, כיון דמכל מקום 

 אפשר שהיא תחיה יותר, מיקרי כריתות.
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לכל ד״ה פסקה,  (פג:)רש״י  פירש גמ׳, מסתברא וכו׳ כיון דפסקה פסקה.) א

דלישנא  התוס׳ ד״ה מסתברא,אדם וכו׳ לפיכך אין תנאי זה כלום. וכן כתבו 

(בפ״ח מגירושין ה״ט) כתב, דאינה  הרמב״ם אמנם סקה משמע לגמרי.דפ

, פירש והמגיד משנהמגורשת, ולפיכך כותבין בגט מן היום הזה ולעולם. 

(פו.) לאפוקי מדבעא מיניה וכו׳, פליגא אמימרא  לקמןדסבר דהא דאמרינן 

(מד. בדפי הרי״ף) הקשה, דאפילו  והר״ןדרבא הכא, ודלא כהתוס׳ (שם). 

נפרש דפליג, אין הכרח דסבר דבודאי אינה מגורשת, דאפשר דהוי ספק אם 

וכדבעי רבא מעיקרא, ולהכי כתבינן בגט לעולם כדי לצאת מן הספק, ומינא 

 ליה להרמב״ם דבודאי אינו גט.

בחידושי  כתבגמ׳, רב יהודה אמר אל יישן היום שמא יישן למחר. ) ב

י נדרים מחמיר רב יהודה (פג. ועיין שם אות ט׳), דאף דלגב הרמב״ן לעיל

שמא יעבור על תנאו, אפילו היכא שקיום התנאי בשב ואל תעשה. מכל 

מקום לגבי גט, שרינן לה להינשא היכא דקיום התנאי הוא בשב ואל 

תעשה, דמתוך חומר שהחמרת עליה בסופה, שאם תעבור על תנאה תצא 

ישינן מזה ומזה ובניה ממזרים, הקלת עליה בתחילתה, דמתוך כך לא חי

 שתעבור על התנאי.  

, דדוקא הכא הרשב״אכתב  גמ׳, לאחר תצא דבעיא לקיומיה לתנאה.) ג

שאין בידה לקיים התנאי אמרינן דתצא, אבל בהתנה על מנת שתתני 

(עד.), מכל  לעילמאתים זוז, אף דלכתחילה לא תנשא עד שתתן כדאמרינן 

מוד תחתיו. מקום אם עברה ונשאת, לא מפקינן לה, אלא תקיים תנאה ותע

וכתב, דאפשר דמכל מקום אסורה בביאה מדרבנן עד שתתן, כמו דאסורה 

 להנשא לכתחילה.

(בפ״ח מגירושין הי״ג), דאם נשאת לאחר קודם הרמב״ם כתב  גמ׳, שם. ) ד

והראב״ד שנשאת לפלוני, הגט בטל ותצא והולד ממזר, וצריכה גט משני. 

ים התנאי על ידי השיג על מה שכתב ד״הגט בטל״, הא אכתי אפשר לקי

, שמה שמצריך הרמב״ם גט המגיד משנהשיגרשנה ותנשא לפלוני. וכתב 

 מהשני, היינו כדי שלא יאמרו אשת איש יוצאה בלא גט.

הקשו  גמ׳ א״ל רבא לו הוא דלא תינשא הא לאחר תינשא וכו׳.) ה

היאך סלקא דעתיה דרבא דרב נחמן סבר דלאחר  המהרש״ל ומהרש״א,

פיה הדר ביה ממאי דקאמר מעיקרא, משום דקשיא תינשא, הא ר׳ נחמן גו

ליה משום גזירה לא מפקינן, ושרינן אשת איש לעלמא. הרי דסבר דאם 

ניסת לאחר תצא. (ועיין מה שתירצו) ותירץ, על פי מה שהוכיח מהברייתא, 

דאי אפשר לומר דאם ניסת לאחר תצא. דאם כן לא התירה הגט לשום 

לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ  אדם כי אם לפלוני. והרי אם אמר

מפלוני, לא הוי גט. כל שכן הכא, שלא התירה אלא לאדם אחד. אלא בעינן 

לאחר תינשא. [ועיין בדבריו שהאריך לפי  דאףלמימר דתנא דברייתא סבר 

זה לבאר מה קשיא לרבא אר׳ נחמן. וסיים, דלפי זה מדוייקים היטב דברי 

באר על פי דברי רש״י אלו, דרבא . לכאורה נראה לרש״י בד״ה הא לאחר

לא הקשה דברים אלו אר׳ נחמן, אלא שדייק שכן משמעות דברי הברייתא 

עצמם. ומה שאמר ״לא הוא דלא תנשא״ היה בהמשך לדברי ר׳ נחמן אבל 

 לא שדייק מדבריו. והוכחת הפני הפני יהושע נמי מסייעת לרש״י בהא.] 

, ם רבינו יצחק הזקןבש ״אהרשב כתב גמ׳, הכא בדידה קיימא לאיגרושי.) ו

דאף כשנשאת לאחר ולא גירשה, יכולה לקיים התנאי על ידי שתינשא 

לפלוני, ואין קידושי האחר מעכבין קידושי פלוני מלחול, כיון דאם לא יחולו 

קידושי פלוני לא חייל גיטא, וקידושי האחר אינן כלום, דהא אינן יכולים 

ב, דלפי זה, הא דפריך רבא ״בדידה לחול, אלא אם יחולו קידושי פלוני. וכת

קיימא לאיגרושי״. היינו, משום שאם תנשא לפלוני בלא גרושין מהאחר, 

נמצא דהיתה תחת האחר בזנות דפנויה בלא קידושין, ומשום הכי אמרינן 

דלא תנשא לו. אבל אם יגרשנה האחר בגט, ואחר כך תנשא לפלוני, שפיר 

נתקיים התנאי, דהיינו נישואי  יכולים קידושי האחר לחול למפרע, שהרי

הפלוני. וכיון שנתגרשה מהאחר בעת שחלו קדושיו [אחרי שנתקדשה 

לפלוני כיון שכבר נתגרשה ממנה אין האישות עם פלוני מפקיעה האישות 

 אם האחר] ובכהאי גוונא לא הייתה תחתיו בזנות.   

 ״להב״ח והמהרשאף על גב דכיון שאינה יכולה וכו׳. תוס׳ ד״ה הכא,  ) ז

הויא אשת איש, והיינו כדברי הרשב״א שבאות הקודמת,  לאגרסו בתוס׳ 

דחשיבא פנויה אצל האחר, אלא שפירשו את פירכת רבא בגוונא אחרינא. 

אשת איש. והאריך לבאר דבריהם דלא  הויאגרס בתוס׳  המהרש״אאבל 

כרשב״א. (עיין בדבריו) והפני יהושע כתב דאף דבכל הדרכים שכתב אפשר 

ברי התוס׳, נראה לו שהעיקר כגירסא מהרש״ל, וכך מצא בנוסחא לבאר ד

 ישנה בדפוס וונציה. 

 הפני יהושע,שמא יתקיים תנאה וכו׳ או יגרשה בגט כשר. כתב  בא״ד,) ח

דאף דרוב הפוסקים כתבו דלאחר שכבר גרשה הראשון בגט כשר, על ידי 

התנאי. תנאי דעל מנת, שהוא כמעכשיו. שוב אין יכול לגרשה שנית ולבטל 

לפי מה  ר״י בעל התוס׳(אהע״ז  קמ״ג). שיטת בשולחן ערוך וכדאיתא 

שאפילו אם ניסת  סוד״ה אפילו לא נתגרשה,(פב:)  לעילשנראה מדבריו 

לאחר יכול בעלה הראשון להתירה בגט למי שנאסרה עליו, וכל שכן הכא, 

דלסברת התוס׳ עכשיו, לא חלו קידושי האחר עדיין, ואכתי אגידא בבעל 

 הראשון, ויכול לגרשה מחדש, ולהתירה לכל אדם, ויחולו קידושי האמצעי. 

, הא רבא גופיה המהרש״א בודאי אין בידה שישאנה זה. הקשה בא״ד,) ט

אמר לקמן (בסוף העמוד) לגבי על מנת שתיבעלי לפלוני, דמיקרי אפשר 

תירץ, דלא דמי, דאין הכי  והרש״ש לקיימו, דאפשר דמשחדא ליה בממונא.

חשיב תנאי שאפשר לקיימו לגבי חלות התנאי, מיהו אי אפשר נמי ד

וכבר . להתירה להנשא על סמך זה, דאינו בידה לגמרי, ושמא לא תקיים

שכתב עוד, דקושיית רבא קיימא בין אגירושין ובין  הרשב״א, קדמו

 אנישואין, דאף באופן שבידה להתגרש אין בידה להינשא.  

ברש״י ד״ה אמר לך ן בנישואין. וכן כתב בין בזנות בי רש״י ד״ה שתבעלי, ) י
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כתבו דלא חשיב הפלגה בדברים  בסוה״ד, בתוס׳ ד״ה על מנת,. אבל רבא

והתוס׳ במה שיש שם איסור פנויה. [והיינו דהתנאי דוקא שתבעל בזנות]. 

כתב, דקמשמע לן בברייתא, נתקיים התנאי הרי זה גט וכו׳. דהיינו  הרא״ש

 חשיב מפליגה בדברים.דאף דאיכא איסור פנויה, לא 

ד״ה שרבי (פב:)  גמ׳ על מנת שלא תבעלי לאבא ואביך. התוס׳ לעיל ) יא

, כתבו דנקט לאבא ואביך,  כיון דבאחר יש לחוש שתעבור על אליעזר

בד״ה (פג.)  ולעילהתנאי, דאינו בידה לקיימו, שמא יבא עליה באונס. 

ן יבטל הגט הוסיפו, דאין לחוש שיבא עליה בחיי הראשון, דאם כועמדה, 

ונמצא עובר על איסור אשת איש, אלא שמא יבא עליה לאחר מיתת 

כתב, דנקטו אבא ואביך. לאשמועינן, דבכהאי  ובחידושי הרמב״ןהראשון. 

גוונא חשיב מפליגה בדברים, אי נמי משום דסבר דבעל מנת שלא תיבעלי 

לא לפלוני לא הוי גט כרבנן דרבי אליעזר דהוי כשיור. [אבל אבא ואביך 

 חשיב שיור כדתנן לקמן (פה.)]. ועיין באות הבאה.

כלומר מותרת להנשא מיד ואין חוששין שמא  רש״י ד״ה אין חוששין,) יב

כתב, דאין משמעות לשון ״שמא נבעלה״ [שהוא  ובחידושי הרמב״ןתבעל. 

לשון עבר] כן. ולהכי פירש, דכולה ברייתא איירא, לגבי ספק אם נתקיים 

י בעל מנת שתיבעלי לפלוני נתקיים התנאי הרי כבר התנאי. וברישא קתנ

הוסיף, דבהאי והרשב״א זה גט, והיינו דאם נתקיים בעדים דוקא מהני. (

גוונא לא אמרינן הן עדי יחוד, הן עדי ביאה). ובסיפא קתני בעל מנת שלא 

תיבעלי לאבא, דנאמנת לומר שלא נבעלה, משום שהוא בידה, והוא בשב 

ופן שנתייחדה עמו. ואף שהבעל אומר שנבעלה, ואל תעשה. ונאמנת אף בא

 משום דהווי כמי שאמר לה מתחילה נאמנת עלי.

אבל אמר לה על מנת שלא תיבעלי לפלוני אינו גט שמא תיבעל  בא״ד,) יג

 בחידושי הרמב״ן לעיללו, דומיא דעל מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. 

ומר שיבטל הגט, (פג:) ביאר טעמו, דכיון שכל ימיה בתנאה עומדת, ויש ל

אם תבעל לו, אינו גט. והוא הטעם בתנאי דשלא תלכי לבית אביך לעולם. 

והקשה, הא בגוונא שמת אותו פלוני, נתקיים התנאי, והוה כעל מנת שלא 

נמי כתב (בפ״ח מגירושין  דהרמב״םתשתי יין כל ימי חיי פלוני. והביא, 

, כמו שלא תשתי הי״ב), דעל מנת שלא תינשאי לפלוני מיקרי אגידא ביה

יין לעולם. ורצה לבאר דעתם, דבתנאי דשלא תנשא לו כל ימי חייו, כיון 

שנשואין אי אפשר לאחר מיתה, הווי כתנאי דלעולם. והקשה, דמהאי 

טעמא, שלא תבעלי לאבא ולאביך נמי אמאי הוי גט, הרי אינו כריתות. 

קיים וליכא למימר דלא חיישינן דלעבדי איסורא, דמכל מקום התנאי 

לעולם, וכאומר לאשתו, על מנת שלא תשתי יין נסך לעולם, שאין זה 

כריתות. וכתב, דאפשר שיש ברש״י טעות סופר, במה שכתב ״לעולם״. 

וצריך להיות, ״דומיא דעל מנת שלא תלכי לבית אביך״. ופירושו, דעל מנת 

שלא תבעלי לפלוני אין מתירין לה להנשא עד שימות, משום דחיישינן 

 בעל לו, דומיא דעל מנת שלא תלכי לבית אביך עד ל׳ יום. שמא ת
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וצריך  [גמ׳, ואם היתה נזירה על מנת שתשתי יין וכו׳ לאביי קשיא.) יד

לבאר, דאף שיכולה להשאל על נזירותה ולשתות. אינו מועיל כיון דתנאו 

 היה שתשתה דוקא בזמן שהיא נזירה. (א.ג.)]

משום הכי צריך לחזור ולטלו, דקנאתו בתוה״ד,  רש״י ד״ה שאני הכא,) טו

, אם קונה הגט, אמאי הרשב״א בנתינה קמייתא ליפסל בו לכהונה. הקשה

מהני ליטלו ולחזור וליתנו לה, הרי בטל כוחו, ואין אשה מתגרשת פעמיים 

 הובא לעיל פב: אות יב ).   הרמב״ןבגט אחד. (וכן כתב 

דלחזקיה רבו וכו׳  מתוך פירוש הקונטרס משמע תוס׳ ד״ה רבי יוחנן,) טז

(מג. בדפי  הר״ןאלא נראה שלתלמידיו מבבל שהיו לפניו היה אומר. כתב 

הרי״ף), דנפקא מינה, דלפירוש רש״י דאמרה ר׳ יוחנן לפני רבו, אין הלכה 

כר׳ יוחנן, דאין הלכה כתלמיד במקום הרב, ואם כן מתניתין יחידאה ולאו 

נן בפני רבו, קיימא לן הילכתא. אבל לפירוש התוס׳ דלא אמרה רבי יוח

כוותיה, (דמתניתין אזלא ככולי עלמא). ואף דפליג אחזקיה רביה, מכל 

מקום דוקא כשהתלמיד נחלק עם רבו ממש לא פסקינן כתלמיד, אבל 

התוס׳ בקידושין כשנחלק בתר הכי קיימא לן כתלמיד, דבתרא הוא. [אבל 

למיד חולקין , דבכל מקום שהרב והתרבינו תםכתבו בשם  ד״ה הוה(מה:) 

הלכה כדברי הרב באמוראים ראשונים עד אביי ורבא, אבל מכאן ואילך 

 פסקינן כבתראי. ולא כתבו דהיינו דוקא אם נחלק בפני הרב].

רצה לומר, דהא דפסלה מתניתין כתבו התוס׳ רי״ד  גמ׳, כתבו בתוכו.) יז

בתוכו, אף שחזר ומחקו. היינו דוקא כרבי אלעזר דסבר דהא דכתיב ״וכתב 

(כב:)], אבל לרבי מאיר דסבר (שם)  לעיל ״ קאי אכתיבת הגט [כדאיתאלה

דאפילו מצאו באשפה כשר, ד״וכתב לה״ אחתימה קאי. הוא הדין הכא 

. ואחר מיכן כתב תוס׳בשם  הרשב״אדלא איכפת לן בכתיבת הגט. וכן כתב 

התוס׳ רי״ד, דאפשר דחלק ולומר, דעד כאן לא מכשיר רבי מאיר כשנכתב 

ין [כלומר, אף דלא נכתב לשמה ממש]. אבל הכא גרע טפי, לשם גרוש

 דמיקרי שלא נכתב לשם גרושין, כיון שיש בו שיור.

ור׳ זירא סבר כרב ספרא דהכא. ביאר  תוס׳ ד״ה מהו דתימא, בסוה״ד,) יח

, דהיינו משום דחזינן דרב ספרא לא גזר בעל פה אטו כתיבה, אף המהרש״א

והיינו כר׳ זירא דאמר, דרבנן לא גזרו  דאינו גזירה לגזירה אלא חדא גזירה,

אפילו חדא גזירה בגוונא דעל מנת אטו חוץ. אבל לרבא דמודו רבנן דגזרינן 

על מנת אטו חוץ, הוא הדין דיש לגזור בעל פה אטו כתיבה, באופן שאינו 

 גזירה לגזירה.

רש״י ותוס׳ . פירשו גמ׳, שתקו שתוקי לבעל עד דכתביתו ליה לתורף) יט

(מד: בדפי הרי״ף) כתב, דרבא  והר״ןדהיינו שלא יזכיר תנאי. , בד״ה שתוקי

לא אמר שתקו שתוקי אלא לגבי חוץ, אבל בעל מנת לא גזרינן על פה אטו 

 חוץ, כיון דחוץ גופיה אינו אלא מדרבנן.

והכא בלא נתקיים התנאי קאמר רבי  תוס׳ ד״ה כל התנאים, בתוה״ד,) כ

דאפילו לא נכתב התנאי  כתב, והתוס׳ רי״דדפסולים כשנכתבו ומחקם. 

כלל, כיון דמעיקרא אתני בעל פה, שוב אינו יכול לגרש בהאי גיטא, אלא 

 בקיום התנאי.

, המהרש״אדגזר על מנת אטו חוץ. הקשה  תוס׳ ד״ה שתוקי, בתוה״ד,) כא

דהכא מיירי בעל פה, ומה שייך לגזור אטו חוץ בעל פה, דהרי חוץ בעל פה 

תבו, ולרבנן לא גזרינן גזירה לגזירה. גופיה אינו אלא משום גזירה אטו כ

וכתב, דעל כרחך סברי התוס׳ דחוץ בעל פה קודם התורף, פסיל מדינא, 

הקשה, דאם כן, אמאי לא גזרינן בחוץ בתר  דהר״ןולא מגזירה. והביא, 

 תורף, אטו חוץ קודם תורף, כיון דלא הויא גזירה לגזירה. ומסיק המהרש״א,

בשעת נתינה, כשר מדינא, ולא פסול אלא דבחוץ בעל פה באופן שחזר בו 

מגזירה. אבל הכא דאמר רבא שתקו שתוקי, היינו שמא יאמר תנאי ולא 

 יחזור בו, ובכהאי גוונא יש לגזור אטו חוץ דלא הדר ביה, דפסול מדינא.
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. כתב גמ׳, ומתני׳ דקתני כתבו ואוקימנא בחוץ אבל על מנת לא פסיל) א

(מג: בדפי  הרי״ףפב.), דאפשר דמכאן הוכיח ( בחידושי הרמב״ן לעיל

הרי״ף), דקיימא לן דדוקא בחוץ מפלוני לא מהני, אבל בעל מנת שלא 

כתב, דיש לפרש דמאי דאמרו ״אבל על והרמב״ן תינשאי לפלוני הוי גט. 

 מנת״, לא מיירי בעל מנת שלא תינשאי לפלוני, אלא בשאר תנאין דעלמא.

דגזרינן התוס׳ בד״ה אבל, ופירשו פסול.  גמ׳, אבל לפני התורף דברי הכל) ב

כתב, דרבא פסל לה מדינא, משום דסבר דאינו ספר  והתוס׳ רי״דאטו חוץ. 

 הפדף  – דפסכת גיטין דף מ

 התשע"ו אדר א'  וכ –אדר א'  הכ



 

 
 

 

 כו

 כריתות, משום שכתוב בו תנאי, אף שהאשה רוצה לקיימו.

(בגליון הש״ס)  הגרע״אהקשה  מתני׳, לעבד ולעובד כוכבים וכו׳ כשר.) ג

א דגירש חוץ מעכו״ם, (פג.), אמאי לא הזכירו הפוסקים דבגוונ לעיל

ונתגייר, אם נשאת לאחר ממילא ניתרת גם לאותו הגר. וכדאיתא התם, 

מודה רבי אליעזר, שאם הלכה ונישאת לאחד מן השוק וכו׳ מותרת לזה 

(סימן קמז, פה.) הקשה, לסברת רבי יוסי הגלילי  והחזון איששנאסרה עליו. 

קשי, דמצינו בגוונא (פג.) דהיכן מצינו אסורה לזה ומותרת לזה. ת לעיל

דגירש חוץ מעכו״ם ונתגייר, דמותרת לכל ואסורה לו. עוד הקשה, אמאי 

לא הזכירו הפוסקים בחוץ מעכו״ם דאסורה לו לכשיתגייר, ולא כתבו אלא 

דהגט כשר. וכן גבי הני דאיבעיא לן בגמרא בסמוך, לא הזכירו הפוסקים 

דגירש לכל הראויין  דלגבי המשויירים בודאי אסורה. ועל כן כתב, דכיון

לגרושין, כבר פקע אישות דידיה לגמרי, וממילא שריא לכל. ובהכי לא 

קשיא נמי קושית הגרע״א, דבאמת בלאו שתינשא לאחר, נמי מותרת 

 לעכו״ם שנתגייר.

. גמ׳, חוץ מקידושי קטן מהו מי אמרינן השתא מיהא לאו בר הויה הוא) ד

קים (הובא באבני מילואים (אות נו), לשיטות הפוס הקובץ ביאוריםהקשה 

סימן א סק״א) דאדם שקידש אשה עבור בנו קטן מהני משום זכין, היאך 

 אמרינן הכא להדיא דאינו בר הויה.

 בחידושיחוץ מפלוני וקטן הוא. ביאר  רש״י ד״ה חוץ מקידושי קטן,) ה

, דכוונת רש״י לאפוקי דלא נפרש שאמר בהדיא חוץ מקטנים, הגרע״א

רא הוא, כיון דהשיור אינו אלא לזמן דאינן ברי דבהא פשיטא דלאו שיו

הויה. והקשה, מאי מייתינן מעבד ועובד כוכבים, דילמא, התם איירינן 

בגוונא דאמר חוץ מעבד ולא חוץ מפלוני, דלאו שיורא הוא, משום דהשיור 

 דווקא לזמן עבדותו וגיותו.   

להו.  ואבא ואביך וכו׳ דבלאו הכי אסירא רש״י ד״ה אלא לאו בזנות,) ו

, הא בנכרי בית דין של שם גזרו, וליכא איסורא בחידושי הגרע״אהקשה 

דאורייתא, ואם כן בחוץ מעכו״ם אמאי לא הוי שיור. וכתב, דלולי דברי 

רש״י יש לפרש, דלאו משום איסורא אתינן עלה, אלא דלא נאמר ״ויצאה 

 והיתה״ אלא כלפי אדם ששייך בה הויה ד״והיתה לאיש אחר״. אבל לאדם

 דלא תפסי ליה קידושין בה, לא בעינן שיתירה, ולא מיקרי שיור.

בתוס׳ תמה גמ׳, אבא ואביך בני נשואין נינהו, אלא לאו בזנות וכו׳.  ) ז

אי נוקי למתניתין   בזנות, מאי שנא עבד ונכרי, מממזרת ונתינה  הרא״ש,

לישראל. ועוד מהה דפליג במתניתין בין יש לו עליו קדושין, למי שאין לו 

עליו קדושין,  מוכח דבנישואין איירי. וביאר, דהכי קאמר, אבא ואביך בני 

נשואין נינהו, אלא לאו בזנות. כלומר, נישואין דידהו זנות, ולפי זה אי שייר 

בזנות הוי שיור. ודחי, דילמא בנישואין, כלומר אף דנישואין דידהו זנות, 

 נות דאחר הוי שיור.  , וליכא למידק מינה דזבלשון נישואיןמכל מקום שייר 

גמ׳, חוץ מירושתך מהו וכו׳ או דילמא לשארו וירש אותה כתיב.  ) ח

הצפנת (בפ״ח מגירושין ה״ו) פסק, דהויא ספק מגורשת. והקשה  הרמב״ם

(פ״ד מערכין הכ״ב), לפי מה שפסק (בפי״ב מאישות ה״ג), דירושת  פענח

 הבעל דרבנן, היאך אפשר להחשיב האי גוונא שיור. 

אף על גב דאהני מה שמשייר שתהא  ״ה חוץ מתרומתיך, בתוה״ד,תוס׳ ד) ט

אסורה לאכול מן התורה. והיינו דמשתמרת לביאה פסולה אינה אסורה 

 והריטב״א, ד״ה רב(נז:)  התוס׳ ביבמותבתרומה אלא מדרבנן. וכן כתבו 

 (נו:). ביבמות

 

 דף פה ע״ב

להתנסבא לכל  מתני׳, רבי יהודה אומר ודן דיהוי ליכי מינאי וכו׳ למהך) י

, דצריך לכתוב נמי ״הרי את מותרת לכל הרמב״ן בחידושיכתב גבר וכו׳. 

אדם״, ולא סגי בהך לישנא דודין דיהוי וכו׳, משום דלא משמע דמתירה 

אלא בנישואין, אבל לא בזנות, ואף בדיעבד פסול. והביא יש אומרים, דסגי 

רש״י . והביא, דגם בהאי לישנא, דלשון נישואין לאו דוקא, וכולל אף זנות

בנוסח הגט, לא הזכיר הרי את מותרת לכל אדם. וכן כתב  בד״ה דמשמע

 התוס׳ רי״ד.

(מה. בדפי הרי״ף) גמ׳, אמר ליה לעבדו אין לי עסק בך מהו. הר״ן ) יא

(סימן ד) גרסי הכא, ״למלאכה קאמר ליה, או לכל מילי קאמר  והרא״ש

דאם כן איך פשיטנא  ,הר״ן(ו:)]. והקשה  בקידושיןליה״. [והכי איתא 

ממוכר עבדו לעובד כוכבים. הרי התם פשיטא דלא למלאכה קאמר ליה, 

כיון דבלאו הכי אינו יכול להשתעבד בו, כיון שמכרו. ותירץ, דמכל מקום 

מדנקט רב ששת האי לישנא, ולא נקט לכשתברח הרי אתה בן חורין, 

לן אי מהני,  משמע דלשון חירות גמור הוא. ועוד כתב, דדוקא בעבד מבעיא

 אבל באשה, כיון דאין גופה קנוי, פשיטא דלא שייך לשון דאין לי עסק בך.

ד״ה דין (עז.)  התוס׳ לעילכתבו  גמ׳, לכשתברח ממנו אין לי עסק בך.) יב

, דהאי לישנא משמע אלא תהא לעצמך, ולהכי בשדה לא מהני. ודברים

שמיא. [והיינו מפרש, דאין לי עסק בך היינו דזכו ביה  דרבינו תםוהביאו, 

(מה. בדפי הרי״ף) כתב ב׳ והר״ן דמתחייב במצוות כדמשמע בר״ן דבסמוך]. 

הטעמים, דבעבד גדול זוכה בעצמו, ועבד קטן שאינו יכול לזכות בעצמו, זכו 

 בו שמים, דמייתי ליה לכלל מצוות.

, רש״י בד״ה אמר לה פירשגמ׳, אמר לה לאשתו הרי את בת חורין. ) יג

. וכן אמר כלום ד״ה לא(ו:)  רש״י בקידושין , וכן פירשדמיירי שכתב כן בגט

(סימן קלו, ד) מייתי לה לגבי  והטור(בפ״א מגירושין ה״ד).  הרמב״םכתב 

דאף הרמב״ם ורש״י מודו דכל שאמר הנך  הבית יוסף,אמירה ממש. וכתב 

לשונות גרועים אינה מגורשת, אלא דכיון דאיתמר לה אמתניתין דמיירי 

 רשו, דהנך לישני דמייתינן, מיירי נמי בכותב.בכתיבת הגט, פי

רש״י ד״ה אמר לשפחתו הרי את מותרת לכל אדם לא אמר כלום,  ) יד

בד״ה אמר (ו:)  רש״י בקידושיןופירש . דלגבי מלאכה לא אפקה מיניה וכו׳

, דאין זה לשון שחרור, דאי משוי לה בת חורין אינה מותרת לה לשפחתו

ה, מאי שנא מאשה דמהני, משום (שם) הקש והתוס׳ הרא״שלעבדים. 

שניתרת לכל מי שהיתה אסורה מחמת האישות כפירוש רש״י (שם). הכי 

נמי יהני בשפחה, דהא ניתרת לכל מי שהיתה אסורה מחמת השפחות. 

ומכח זה מפרש כפירוש רש״י כאן, דאיסור השפחה תלוי בעבדות שבה, 

 ה בתוס׳ הרא״שובהגה וכל שלא הפקיע העבדות אין לשון היתר מועיל בה.

תירץ, דכשאומר הרי את מותרת לכל אדם.  לרבי יצחק ב״ר יהודה קורייאט

משמע, שמוסיף היתר על מי שמותרת עד עתה. אבל שפחה, נאסרת מעתה 

 על מי שהיתה מותרת עד עתה.

, בחידושי הרמב״ןכתב  גמ׳, רבנן סברי ידים שאינן מוכיחות הויין ידים.) טו

(ה:) בדעת רבא, דאף רבנן  בנדריםמרינן דסוגייא דהכא פליגא אמאי דא

(מה:  הר״ןמודו דלא הויין ידים, אלא דהכא חשיב ידים מוכיחות. אבל 

בדפי הרי״ף) כתב, דאין כוונת הגמרא בדוקא לכל ידים שאין מוכיחות 

בעלמא, אלא יש לפרש, דידים שאין מוכיחות כגוונא דילן מהני, והיינו 

 משום דבאמת חשיב מוכיחות.

(בפ״ד מגירושין  הרמב״םכתב  אמר אביי האי מאן דכתב גיטא וכו׳.גמ׳, ) טז

המגיד הי״ד), שאם לא דקדק לעשות כל דברים אלו, הגט פסול. וכתב 

(בפ״י  הרמב״ם, דהיינו דלא תנשא ואם נשאת לא תצא, כמו שביאר משנה

כתב בשם  ובהשגות הראב״דה״ב) דכך הדין בכל מקום שנאמר ״פסול״. 

הביא  והמגיד משנהדקדוקים כשהבעל עומד ומערער. , דכל אלו הגאון

שביאר, דהיינו שהבעל אומר דאנא פסילנא לה בהני בעל העיטור דברי 

דקדוקי, ולקלקולה נתכוונתי. וביאר, דבסתמא כשר, משום דלא קיימא לן 

 הפסכת גיטין דף מ
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 כז

כרבי מאיר דאמר, דכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, יוציא והולד 

 ממזר.

(בפ״ד מגירושין הי״ג)  ין דמשמע ודין וכו׳. הרמב״םגמ׳, לא לכתוב וד) יז

ביאר הרמב״ם, דהיינו איגרת ביאר, דהיינו משפט יהיה ביני וביניך. ולגבי 

ביאר הרמב״ם, דמשמעו בתנאי זה כדי  אי גרת, כלומר אם זינת. ולגבי

ביאר, דהיינו שהיא שבקה אותו  תריכין ושביקיןאפטור אותך. ולגבי 

 וגירשה אותו.

 בחידושי הרמב״ן,כתב  איבעיא להו בעינן ודן או לא בעינן ודן. גמ׳,) יח

דאף דיחיד ורבים הלכה כרבים. מכל מקום, כיון דאיכא פלוגתא בידים 

(מה: בדפי הרי״ף ובנדרים ו.) והר״ן שאין מוכיחות בשאר דוכתא, בעי לה. 

, דספק הגמרא דוקא לגבי ודן, דאפשר דמסתבר טעמא דיש מפרשיםכתב, 

ודה בודן [דלא מיקרי מוכיחות], אבל במאי דפליגי אי בעי למכתב דרבי יה

), בהא ודאי בתוס׳ ד״ה אף על גב(ה:) והובא  בנדריםמינאי, (כדאיתא 

עוד קיימא לן כרבנן לגבי רבי יהודה, ומשום דחשיב ידים מוכיחות. והביא 

, דספק הגמרא בטעמייהו דרבנן במתניתין, אי משום דחשיב יש אומרים

וכיחות, ולפי זה אין טעם דלא נפסוק כרבים, או משום דסברי ידים ידים מ

שאין מוכיחות הויין ידים, ולפי זה יש לפסוק כרבי יהודה, כיון דקיימא לן 

(ה:) דידים שאין מכיחות לא הויין ידים. ולפי זה, ספק  בנדריםכרבא דאמר 

כיחות הגמרא הוא גם במינאי, דלהאי גיסא דטעמייהו משום דידים שאין מו

 הויין ידים, היינו טעמם נמי במינאי, ואנן קיימא לן דלא הויין ידים.

כל שאר דברים וכו׳ כגון די תיהויין. אמנם  רש״י ד״ה כולהו מי קאמר,) יט

פליג. וביאר, ד״כולהו״, היינו הרי את מותרת לכל אדם, אבל  התוס׳ רי״ד

כלל, וסגי לשונות אלו, דתהויין רשאה להתנסבא וכו׳, אין צריך לכותבן 

בהרי את מותרת לכל אדם, ומה שהזכיר אביי האי מאן דכתב וכו׳, היינו 

 לרווחא דלישנא, ולא מגופו של גט.

 

 דף פו ע״א

ומאי דאתקין לכתוב בשטרא לא תוס׳ ד״ה מן עלולי מלכא, בתוה״ד, ) א

רש״י תירץ עוד, דלהכי פירש  והתוס׳ הרא״שהוי אלא לשופרא דשטרא. 

להיות מוכתב למלכות, דהיינו שאם חטא  חטא שלא, בד״ה ומן ערורי

בחטא שמתחייב עליו למלכות, אף שעדיין לא נכתב למלכות, המקח בטל 

 מחמת דאתני כן בהדיא.

והא דאמרינן סמפון בעבדים ליכא וכו׳. ביאר  תוס׳ ד״ה עד טצהר.) ב

, דדוקא מחמת כרש״י ד״ה עד צטהר, דלא ניחא להו לפרש המהרש״א

י מקח טעות. דאם כן, אמאי אמרינן התם דטעמא דאתני הכא בהדיא הו

משום דחזי ליה, הא מום דעד טצהר לא חזי ליה מעיקרא. ועוד ביאר, דכל 

הני דנקט הכא, אפילו בדלא אתני הוי מקח טעות, ולא נכתב אלא לשופרא 

, ואם כן צריך לפרש ״בעד התוס׳ בד״ה מן עלוליבשטרא, וכמו שכתבו 

 לו בלא אתני.טצהר״, דהוי מקח טעות אפי

 , דהיינו צרי.בד״ה ונגבול בנטפא (סט:) רש״י לעילפירש  גמ׳, ונטפיק.) ג

ולמאן דמוקי לה בגמרא כרבי מאיר וכו׳.  רש״י ד״ה ואם ניסת, בתוה״ד,) ד

(ג:)  התוס׳ לעיל(אות א) כתב, דזו הגהה שנלקחה מדברי  בהגהות הב״ח

 ס׳ הרא״שובתוהביא כן בשם רש״י. בחידושי הרמב״ן . אבל ד״ה שלשה

 הביא שכן כתב רש״י בתשובה.

התוס׳ , ומיהו רבנן פסלינהו דלמא אתי לאכשורי בכתב סופר. בא״ד) ה

דרבנן פסלינהו, משום דהוי כאין בו זמן, דהרי בכתב  ד״ה כתב,(ג:) לעיל 

(סימן קג, כה),  חזון אישידו יוכל לשקר ולכתוב הזמן כפי שירצה. וכתב ה

ר׳ אלעזר בסיפא, לא קאי ארישא דג׳  דלפי זה צריך לומר, דהא דפליג

שטרות, דהא בכתב ידו ואין עליו עדים מודה ר׳ אלעזר דפסול משום דהוי 

כאין בו זמן, ודוקא כשאינו כתב ידו מכשיר ר׳ אלעזר, משום דבכהאי גוונא 

ודאי לא יסמכו על הזמן הכתוב בגט, בלא שיבואו לפנינו עדי מסירה. (ועיין 

(מו:  והר״ן). ד״ה ר׳ אלעזר(שם)  תוס׳קושיא משם בחזון איש שנשאר ב

בדפי הרי״ף) כתב, דהטעם דפסלי רבנן בהני דמתניתין, משום דבשאר 

 שטרות לאו שטרא מעליא הוא לגבות בו ממשעבדי.

, למאן ד״ה שלשה(ג:)  התוס׳ לעילהקשו  מתני׳, ואם נשאת הולד כשר.) ו

משנה ממטבע דמוקי למתניתין כרבי מאיר, הא קסבר רבי מאיר דכל ה

שטבעו חכמים הולד ממזר. ותירצו, דכך היה המטבע בהני שלשה, דלא 

 יפסל בדיעבד.

, הא כיון דסבר בחידושי הרמב״ןהקשה  מתני׳, רבי אלעזר אומר וכו׳.) ז

רבי אלעזר עדי מסירה כרתי, הוה ליה לאיפלוגי ארישא. בהאי לישנא, 

 ומזה הוכיח כדעתדאם מסרו בפני עדים כשר, ואם לאו תצא והולד ממזר. 

(הובא לקמן באות יח), דמודה רבי אלעזר דעדי חתימה לחוד מהני, הרי״ף 

רבינו תם וכי קאמר עדי מסירה כרתי, היינו אף עדי מסירה. [אמנם לדעת 

, דאפילו רבי מאיר בעי עדי מסירה, משום ד״ה דקיימא לן(ד.)  בתוס׳ לעיל

יירי בהיו עדי מסירה, דאין דבר שבערוה פחות משנים. ועל כרחך רישא מ

 לא קשיא. (א.ג.)].

(י: בדפי הרי״ף),  הנימוקי יוסף בסנהדריןכתב  מתני׳, ואין בו זמן.) ח

דטעמא דגט שאין בו זמן כשר, אף דבכל עדות בעינן מדאורייתא, דרישה 

וחקירה. חכמים ביטלו להאי דינא בגיטין, משום דהווי מלתא דשכיחא, כמו 

שלא תנעל דלת בפני לווין. ואף דמדאוריתא  שביטלו בדיני ממונות, משום

אינו גט מהני, משום דכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, ובהאי גט 

 אפקעינהו רבנן לקידושין.

(אות נח), למאן דמוקי למתניתין  בקובץ ביאוריםהקשה  מתני׳, שם.) ט

ד״ה (כב.)  התוס׳ לעילכרבי מאיר, איך הגט כשר מדאורייתא, הא כתבו 

התוס׳ י מאיר בעי שיהא הגט מוכיח מתוכו, וכתבו דרב מאן חכמים

דכשכתוב יום בשטר ולא כתוב שעה, לא מיקרי  ד״ה לימא,(צד.)  בכתובות

מוכח מתוכו אלא לגבי סוף היום, ולהכי לרבי מאיר אינו קונה משעת 

המסירה אף שנמסר באמצע היום. ואם כן כשאין בו זמן, לעולם אינו מוכיח 

(סימן צח, ב) תירץ, דלעולם אף כשלא  והחזון איש מתוכו, ולא יחול כלל.

מוכח הזמן מגוף השטר מיקרי מוכח מתוכו, כיון שהשטר שביד המקבל 

מוכיח שנמסר. וכל מה שכתבו התוס׳ בכתובות דלא מיקרי מוכח מתוכו, 

היינו דוקא באופן שהמוכר נתן אחר כך שטר אחר לקונה אחר, דלגבי השני 

 ון שאין מוכח מי קדם מבין שניהם.לא הוי הראשון מוכיח, כי

, בחידושי הר״ןכתב  גמ׳, אלא לרבנן וכו׳ התם תצא הכא לא תצא.) י

דהטעם דהקילו בהני דמתניתין טפי משאר פסולין. משום דלא החמירו 

בדבר הנוהג בגיטין ואינו נוהג בשאר  א.לומר תצא אלא בב׳ אופנים. 

רות, ולהכי בכתבו לשם שטרות. והיינו כדי שלא יבואו להשוות גיטין לשט

מלכות אחרת תצא, כיון דבשאר שטרות אין בו קפידא, כיון שהמלכות 

בדבר שבשאר שטרות צריך להקפיד עליו  ב.אינה מקפדת אלא בגיטין. 

לכתחילה, פסלו הגט בדיעבד. כגון היה במזרח, וכתבו במערב. דאף בשאר 

הני שטרות צריך להקפיד לכתחילה, משום מיחזי כשיקרא. אבל ב

דמתניתין, בשאר שטרות רשאי לכתחילה לעשות, אלא דלא יגבה 

 ממשעבדי, ולא החמירו בגט בנשאת. 

, דשמעינן מהכא, דכל היכא דאיתמר בחידושי הרמב״ן כתב גמ׳, שם.) יא

בסתמא הגט פסול, אם נשאת תצא. ולא דמי לגט ישן דקיימא לן דתנשא 

שרב האי  . והביא,ליןפוסולא קתני  אוסריןלכתחילה, דהתם קתני בית הלל 

כתב, דבהיה מזרח וכתבו במערב, לא תצא. וביאר, דרב האי מפרש,  גאון

דהא דאמרו בסוגיין דבשאר פסולין תצא, היינו מקמי דמשנינן דמתניתין 

 ופדף  – הפסכת גיטין דף מ
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 כח

כרבי מאיר, והוצרכנו לחלק כן כדי לתרץ מתניתין. אבל לבתר דאוקמינא 

 לרבנן תצא. וכן כתב מתניתין כרבי מאיר, אמרינן, דלעולם בשאר פסולין

(בסימן ו), וביאר, דאף דבגמרא לא אוקי כרבי מאיר, אלא למאן  הרא״ש

דאמר תצא. מסתברא, דבתר דאוקמינן הכי במסקנא, מודו בזה כולי עלמא. 

משום דניחא טפי לאוקמה כרבי מאיר, כדי שלא נצטרך לחלק בין פסולי 

 הגיטין, דפעמים תצא ופעמים לא תצא.

 ד״ה זו, בסוה״ד, (פ:) התוס׳ לעילכתבו  שלום מלכות. גמ׳, והא איכא) יב

סובר, דבשלום מלכות לרבנן שרי לגרש בו לכתחילה, וגריס  דרבינו תם

, דהיינו דפריך מבבא שלאחריה דהיה וכו׳הכא והאיכא שלום מלכות 

 במזרח וכתב במערב.

בחידושי הקשה גמ׳, והאיכא שלום מלכות וכו׳ מוקי לה כרבי מאיר. ) יג

(במתניתין), דבאין בו זמן נמי נימא דהולד ממזר משום שלום  הרמב״ן

מלכות. ותירץ, דדוקא כשכתוב הזמן למלכות אחרת איכא שלום מלכות, 

 אבל באין בו זמן כלל ליכא שלום מלכות.

דהכא הולד ממזר כרבי מאיר. וכתב רש״י ד״ה למעוטי הא דתניא, ) יד

מעוטי דהתם תצא , דלמאן דמוקי למתניתין כרבנן, אתא להתוס׳ הרא״ש

, דמנינא דרישא אתי למעוטי הני המהרש״אכשלא חזר ונטלו ממנה. וכתב 

שהובא באות  רב האי גאון, דלדעת הפני יהושעדאמרן, דהתם תצא. וכתב 

יב, דלמסקנא כולי עלמא מודו דמתניתין כרבי מאיר, אין צריך לפרש דברי 

 הגמרא כאן, אלא אליבא דרבי מאיר.

 

 דף פו ע״ב

, התוס׳ הרא״ש. ביאר דוקא כתב ידו ועד אבל כתב סופר ועד לאגמ׳, ו) טו

דטעמא דרב דלא סמכינן אכתיבת הסופר להחשיבו כעדות עד אחד, 

ואפילו בסופר מובהק, משום דאיכא למימר דלאחר שכתבו בצווי הבעל, 

נמלך הבעל מלגרש בו, וזרקו לאשפה ואינו חושש כיון שאינו חתום, 

 ו עד אחד בשקר.ומצאתו האשה והחתימה עלי

(מז: בדפי הרי״ף), הא רב גופיה פסק בסמוך הרי״ף הקשה  גמ׳, שם.) טז

כרבי אלעזר, דאפילו אין עליו עדות כלל, אלא שמסרו בפני עדים כשר. אם 

כן, מה גרע כתב סופר ועד, מאין בו עדות כלל. ומכח זה חידש, דאף לרבי 

לחוד נמי סגי אלעזר דעדי מסירה כרתי, מכל מקום מודה דבעדי חתימה 

בדיעבד, והכא מיירי בשלא מסרו בפני עדים, ועלה קאמר רב, דדוקא כתב 

, דהכא מיירי אף גאוןידו ועד כשר, ולא כתב סופר, ועד. אמנם הביא בשם 

שמסרו בעדים, וטעמא דכתב סופר ועד פסול, משום דהוי כמזויף מתוכו 

הסכים עמו.  (ד.). והרי״ף לא לעיל דמודה רבי אלעזר דפסול, וכדאיתא

דיש לומר, דרב   הרי״ף,(נדפס בדף מו: בדפי הרי״ף), דחה ראיית והראב״ד 

(שם) דחה והרמב״ן לא אמר כן בשיטת עצמו, אלא לפרושי מתניתין. 

דבריו, דאם כן הוי לה לגמ׳ לאקשויי כן, ולתרץ, דאליבא דמתניתין קאמר, 

והראב״ד רה. וליה לא סבירא ליה. ומדליתא, חזינן דרב בשיטת עצמו אמ

נחלק על הרי״ף, וסובר דלא מהני עדי  דרבינו אפרים(שם) הביאו  והרמב״ן

 .ד״ה דקיימא לן(ד.)  לעיל חתימה לרבי אלעזר. וכן כתבו התוס׳

שמקיאים מפיהם לתוכן וכבר בטלו  רש״י ד״ה מפני שמוצצת, בתוה״ד,) יז

(אות נט), אמאי לא הקובץ ביאורים בפיהן מתורת מי חטאת. הקשה 

בטלו המים הפסולים ברוב המים הכשרים ויוכשרו כל המים. והוכיח ית

מכאן, דביטול ברוב לא מהני אלא לבטל את דיני המיעוט, אבל לא מהני 

 ליתן למיעוט דינים חדשים מכח הרוב.

אבל משום מלאכה אין נפסל אחר קידוש. הקשה  תוס׳ ד״ה כל העופות,) יח

תר קידוש. ותירץ, דאפשר , מנא להו לתוס׳ לפרש דהכא מיירי בהמהרש״א

הקשה, הא טעמא דחיותן בכלי, נמי  והרש״שדדייקי לה מדקתני ״פוסלין״. 

 אי נמי״מגיה בדברי התוס׳ ״ החתם סופר ובחידושיאינו אלא קודם קידוש. 

במקום ״אבל״. וכתב דכוונתם, דאם נפרש טעמא דהכא משום חיותן בכלי, 

דלאחר קידוש לא פסיל, או משום מלאכה, צריך להעמיד קודם קידוש, 

ועלה כתבו, דמיהו יש לפרש דטעמא משום היסח הדעת, ולפי זה מיירי 

 אפילו לאחר קידוש.

, (נדפס בדף הרמב״ן במלחמות ה׳כתב  גמ׳, הלכה כרבי אלעזר בגיטין.) יט

מו. בדפי הרי״ף), דמכאן מוכח כדעת הרי״ף (הובא באות יח), דעדי חתימה 

י בשאר שטרות סבר רב דחיילי על ידי עדי לחוד מהני אף לרבי אלעזר. דהר

חתימה, אף דגבי דידהו  נמי כתיב ״ספר״ [בקרא ד״ספר המקנה״]. אם כן 

(סימן פז, לח)  החזון איש מיקרי ספר על ידם, והוא הדין דיהני בגט. אמנם

, חילקו בין שטרות לגט. ד״ה דקיימא לן, בסוה״ד(ד.)  דתוס׳ לעילכתב, 

ה, משום דהוו כמו הודעת בעל דין דסגי בה. אבל דגבייהו סגי בעדי חתימ

בקדושין וגרושין לא מהני הודעת בעל דין, כיון דמחייב לאחרים, בקדושין 

 אסר לה אקרובים, ובגט אכהן.

אבל לא בשטרות דכתיב בהו וכתוב בספר רש״י ד״ה הלכה, בתוה״ד, ) כ

(שם) כתב, דהא דלא מהני עדי מסירה  והרמב״ן במלחמות ה׳ וחתום.

שטרות, משום דבעינן ״למען יעמדו ימים רבים״. אי נמי, דלא גבו ב

 ממשועבדים, דלית להו קלא.

אם שטר הוא, או גט זה גובה  רש״י ד״ה גובה מנכסים משועבדים,) כא

פירש בפירוש קמא. דגובה הכתובה ד״ה וגובה (ג:) לעיל  כתובה וכו׳. אמנם

אשאר שטרות שגם על ידי הגט, מנכסים משועבדים. ובפירוש בתרא דאזיל 

, הוכיחו כפירוש בתרא, מהא והתוס׳ שם ד״ה וגובההם נקראים גט.  

דקשיא לגמ׳ הכא, ובשאר שטרות לא, והקתני וגובה מנכסים משועבדים. 

(שם) כתב  והתוס׳ הרא״שאלמא דרבי אלעזר איירי נמי בשאר שטרות. 

א , דלעולם רבי אלעזר דמתניתין בגט איירי, והה״ר יהודה ממיץבשם 

דמקשינן הכא ובשאר שטרות לא. היינו משום דהטעם לחלק בין גיטין 

לשאר שטרות, משום דגט אינו עומד לגבות, אלא לאינסובי, וסגי לה 

להביא הגט מיד בפני בית דין. אבל שטרות שעומדים לגבות לזמן ארוך לא. 

ופריך לה, ד״הקתני גובה מנכסים משועבדים״, דהיינו דהגט נמי עומד 

בו, ואפילו הכי מכשיר רבי אלעזר, ויש ללמוד דהוא הדין לשאר לגבות 

 שטרות. 

ד״ה בעדי  (כד:) התוס׳ לעיל כתבו מתני׳, נותן שניהם לזו ושניהם לזו.) כב

, דמיירי דהגיטין משולשין בשמותיהן ועל ידי זה אפשר להכיר למי מסירה

 שייך כל גט, או שיש סימן אחר, אלא דהעדים אינן מכירין שמות אבות

אבותיהן והסימן. דאם אינן משולשין, היאך סלקא דעתא דגמ׳ לאוקמה 

כרבי מאיר, הא איהו בעי שיהיה מוכח מתוכו, שנכתב לשם איש זה ואשה 

(שם) פליג אתוס׳, וסבר, דלר׳ מאיר לא בעינן מוכח . ובחידושי הרמב״ן זו

 מתוכו של מי הגט.

ד״ה כתבה (יח.) וטה התוס׳ בסכתבו  מתני׳, נותן שניהן לזו ושניהן לזו.) כג

(המתחיל בדף יז:), דאם כתב ונתן לאשה שני גיטין אינה מגורשת כלל, 

 (בגליון הש״ס) ציין לדבריוהגרע״א דדרשינן ספר אחד ולא ב׳ ספרים. 

(כז:) שכתב, דבכהאי גוונא שכל אחד הוא שלם  בראש השנה הטורי אבן

דאמרינן הכא בפני עצמו, ליכא פסולא דב׳ ספרים, ורצה להוכיח כן, מ

דנותן לכל אחת ב׳ גיטין, ודוחק לומר שנותן לה בזה אחר זה, דאם כן הוה 

ליה לפרש בהדיא דמיירי בכהאי גוונא. אך דחה הראיה, כיון דהכא הגט 

 השני אינו ראוי לה כלל, לא מיקרי לגבה ב׳ ספרים. 

ד״ה  (ד.) התוס׳ לעיל כתבו גמ׳, מאן תנא דלא כרבי אלעזר וכו׳.) כד

, דמהכא חזינן, דלרבי אלעזר לא מהני עדי חתימה בלא עדי לןדקיימא 

מסירה, (ודלא כהרי״ף שהובא באות יח). דאי מהני, אמאי לא יהני הכא 

 ופדף ין סכת גיטמ
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 כט

(מו. והרמב״ן במלחמות ה׳  מחמת עדי חתימה, כמו דמהני לרבי מאיר.

דחה ראיתם, דדוקא לרבי מאיר דבעינן דוקא עדי  ) ובחידושיובדפי הרי״ף

חך לא קאי קרא ד״לה״ לשמה על ״ונתן״, אבל לרבי אלעזר, חתימה, על כר

 -כיון דפעמים עיקר הכריתה על ידי עדי מסירה, ממילא קאי קרא ד״לה״ 

לשמה גם על ״ונתן״, ולהכי בעינן לשמה בנתינה, אף בגוונא דלא בעינן עדי 

 המסירה.

כתב,  (בפ״ד מגרושין הי״ח) גמ׳, זמן אחד לכולן זהו כלל. הרמב״ם) כה

בגט בכך בשבת גירש פלוני לפלונית, ופלוני לפלונית, וכן אמר כל  שכתב

אחד מהן לאשתו, די תהויין וכל טופס הגט, והעדים חותמים מלמטה. וכתב 

(קל, ט), דמפשט דבריו משמע, שכתב טופס אחד לכולן בהאי  הבית יוסף

(שם) ביאר, דמפרש שכתב טופס לכל אחד בפני הטור לישנא. אמנם בדברי 

(קל, ט) בדעת הטור, דכל שכתב זמן אחד לכל  הט״זוכן כתב  עצמו.

 המגרשים, כולל את כולם, לענין דלא נימא דלא חתמו אלא על האחרון.

, דבאופן שכללם בטופס אחד, הגט פסול בשם הרמ״ה(שם י) כתב  והטור

(פז.). עוד כתב הבית  לקמןלגמרי, מהא ד״לה ולא לה ולחברתה״ כדאיתא 

נמי יש לדחוק כהטור. (דמה שכתב, וכן אמר כל אחד  מב״ןהריוסף, דבדברי 

, שכתבו לכל אחד ואחדמהן לאשתו. אין כוונתו שכתב האי לישנא, אלא 

 וכן אמר לאשתו וכו׳.

(בפ״ד מגירושין  הרמב״ם כתבגמ׳, זמן לכל אחד ואחד זהו טופס. ) כו

ט , והתחיל תחתיו גוהשלים הגטהי״ח), דכתב ביום זה גירש פלוני לפלונית 

כתב, דלא  והמאיריאחר וכו׳ וביום זה או בכך בשבת גירש פלוני לפלונית. 

היה צריך רבי יוחנן לומר זמן לכל אחד ואחד, אלא טופס לכל אחד ואחד, 

 שבזה הוא תלוי, אלא דהיא היא. 

 

 דף פז ע״א

(בפ״ד  הרמב״ם. כתב גמ׳, חיישינן שמא על שאילת שלום חתמו) א

א הויא ספק מגורשת, שמא לא חתמו אלא מגירושין הכ״ה), דבכהאי גוונ

על שאילת שלום. וכן כתב (שם הי״ח) גבי דינא דמתניתין, דטופס לכל אחד 

ואחד, דכל אחת מהנשים הראשונות ספק מגורשת, אם הגט יוצא מתחת 

(מח: בדפי הרי״ף), דהרמב״ם דייק זאת, מהא דאמרו כאן  הר״ןידה. וכתב 

משמע דהוי ספק, והוא הדין גבי  שמא על שאילת שלום חתמו, חיישינן

טופס לכל אחד ואחד, שמא על הראשונים נמי חתמו. אמנם יותר נראה 

לומר, דכיון שאין העדות מתברר ומוכיח, הוי כאילו אין כאן עדות כלל, 

ומאי דנקט חיישינן אינו אלא טעם הפסול, [דמחמת דחיישינן לא הוי 

 רמב״ם.עדות]. ומכל מקום לדינא חשש לחומרא לדעת ה

התורת גיטין, הקשו  גמ׳, ותיפוק ליה דהוי נכתב ביום ונחתם בלילה.) ב

, הא הכא אין חשש מוקדם, דהיינו שיסברו שניתן ביום ובתוס׳ הגרע״א

הכתוב בגט, דהא מוכח מתוכו על ידי הזמן של הגט השני שלא ניתן אלא 

פ.) ( התוס׳ לעילתירץ, לפי דעת והרש״ש בזמן האחרון, ואמאי יש לפסלו. 

, דגט המאוחר כשר, ואם כן אפשר דיסברו שניתן בזמן הראשון, אף ד״ה כי

 (סימן קמז, דף פז.). החזון איששכתוב בו גם זמן מאוחר. וכן תירץ 

גמ׳, והתורה אמרה לה ולא לה ולחברתה, דהדר כתב פלוני גירש [) ג

לכאורה קשה, כיון דחתמו רק חתימה אחת על שתיהן. לפי  פלונית וכו׳.

(פו:), דהכא מיירי בלא עדי מסירה, והגט  בחידושי הרמב״ןתב מה שכ

(ג:), דבגונא דהגט  לעיל מתכשר רק מכח עדי חתימה. ולפי מה שנקט

מתכשר על ידי עדי חתימה, לכולי עלמא בעינן חתימה לשמה מדינא. 

דהיינו, דבהאי גוונא דכשר מכח החתימה ה״וכתב לה״ קאי אחתימה, אף 

ניבעי נמי ״לה ולא לה ולחברתה״ בחתימה ואמאי לרבי אלעזר. ואם כן 

 כשר. וצ״ע. (א.ג.)].

(בפ״ד מגירושין הי״ט)  גמ׳, דהדר כתב פלוני גירש פלונית וכו׳. הרמב״ם) ד

(מח: בדפי הרי״ף), דאף דלא נאמר  הר״ןהביא להאי דינא להלכה. וכתב 

בגמרא אלא לתרץ דברי ריש לקיש, מכל מקום לדינא מודה רבי יוחנן. 

כתב, דהרי״ף שלא הביא להאי דינא, נראה דסבר דרבי יוחנן  שב״אוהר

 פליג, וסבר דאף בכהאי גונא מיקרי ״ולא לה ולחברתה״.

(סימן קמז, דף פז.), דאף לריש לקיש, החזון איש כתב  גמ׳, שם.) ה

פלוני ב״ויו״, דאי לאו הכי דמי לחותמין אחר וכשמפרטן בסוף צריך לכתוב 

רייתא דבסמוך דמסייע לריש לקיש. ומאי שאלת שלום, והכי איתא בב

דמעיקרא הקשו ותירצו כן דוקא לרבי יוחנן, משום דמעיקרא אכתי לא 

 אמרו דלריש לקיש נמי צריך לפרט.

, ומיהו אהני לישני קמאי לאשמועינן [רש״י ד״ה דהדר כתב, בתוה״ד) ו

שהעדים ידעו בכל הגיטין הללו. צריך ביאור, דהא כשכתוב בו זמן אחד 

על כרחך ראו וידעו עדים בכל הגיטין, ואפילו הכי אמר ריש לקיש  לכולן

שלא חתמו אלא על הכתוב אחרון בפני עצמו, ומאי שנא. ואפשר דשאני 

הכא שמה שכתובים כאחד מיותר, דהרי כבר כתובין לאחר מיכן כל אחד 

בפני עצמו, אלא על כרחך נכתב כדי להוכיח שעדותן על הכל. אבל עדיין 

״שהעדים ידעו״ צריך עיון, דלכאורה בידיעה לחוד לא סגי, לשון רש״י 

 כדחזינן גבי בזמן אחד לכולן. (א.ג.)].

, דנראה, דלפי זה אין צריך לשינויא הרש״ש כתב גמ׳, דלא כתב עד.) ז

קמא, דכיון דלא כתוב עד, אי אפשר להכשיר מה שחתום בן יעקב בלא עד, 

(מט.  ברי״ףכשר. וכן איתא  עד(בעמוד ב) בן איש פלוני במתניתין  וכדתנן

בדפי הרי״ף). אבל הביא שבמשנה שבמשניות הגירסא בן איש פלוני כשר, 

 והיינו בלא עד.
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גמ׳, וליתכשר האי בשני עדים עברים וכו׳ דתנן גט שכתבו עברית ועדיו ) ח

, אמאי לא פריך בפשיטות מיניה וביה, בחידושי הגרע״א הקשה יונית וכו׳.

ים באופן שהם ראשונים, יהיו כשרים באופן שאינם דכמו דהם כשר

 ראשונים.

הגרע״א  מתני׳, שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני והעדים מלמטה כשר.) ט

, שהקשו על מה שפירש ד״ה כתבה(יז:)  לתוס׳ בסוטה(בגליון הש״ס) ציין 

, דהא דאמרינן כתבה למגילת סוטה על ד״ה על שני דפין(יח.)  רש״י שם

ה, היינו כדפין של ספר תורה העשויין עמודין, דמיפסל שני דפין פסול

מדינא ד״ספר אחד ולא שני ספרים״. דהא הכא חזינן, דגט כשר כשכתוב 

 בב׳ עמודים על קלף אחד, ולא מיקרי שני ספרים.

 שהובא באות ז.הרש״ש עיין בדברי  מתני׳, בן איש פלוני כשר.) י

נך) פירש, שכתב שם (בערך ח הערוך מתני׳, כתב חניכתו וחניכתה כשר.) יא

הביאו דבריו,  ד״ה והוא(לד:)  והתוס׳ לעיללווי ולא הזכיר שמו ממש. 

(בפ״ג סי׳ והמרדכי וכתבו דכשר אפילו לכתחילה. (ועיין שם בסוף הדיבור). 

מפרשים, דמיירי שלא הוזכרו  דרבוותאדכתב רבינו יואל שנד) כתב בשם 

כרחך מיירי שמסרו  שמותיהן כי אם ראש המשפחה של שניהם, וכתב דעל

בעדי מסירה, דבלאו הכי לא ידעינן מי מהמשפחה גירש, הואיל ולא נזכרו 

(בסימן ט, אות ז) כתב, דבכהאי גוונא ודאי אינו  ובקרבן נתנאלשמותם. 

 כשר לכתחילה, כיון שאין כתוב בגט שם המוכיח מי המגרש. ותמה על

שר לכתחילה. (בסימן קכט), דנקט דאף בחניכת המשפחה לחודה כ הטור

(מט. בדפי הרי״ף) ביאר, דמיירי שכתב  הראב״ד בהשגותיו על הרי״ףאבל 

שמו, אלא דבמקום לכתוב שם אביו, כתב שם ראש המשפחה, וכשר כאילו 

כתב שם אביו, והיינו דאמרה הגמ׳ ״חניכת בתי אבות עד עשרה דורות״. 

 .התוס׳ הרי״דוכן ביאר 

 זפדף  – ופסכת גיטין דף מ

 התשע"ו אדר א'  טכ –אדר א'  חכ
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(בסימן ט  הקרבן נתנאלכולה. שם לווי של משפחה  רש״י ד״ה חניכתו,) יב

אות ז) נקט דכוונת רש״י שלא כתב שמו, ולהכי אינו כשר אלא בדיעבד, 

. ולפירושו אי אפשר לגרוס ד״ה עד י׳ דורות(פח.)  ברש״י לקמןוכדמשמע 

במתניתין ״וכן היו נקיי הדעת עושין״ דקאי על חניכתו וחניכתה, דהרי אינו 

. (ועיין ברש״י ד״ה וכך היו וכדאיתאכשר אלא בדיעבד. אלא קאי אדלעיל, 

 פח. אות ה׳). לקמן

דהא דלא הקשו המהרש״א, כתב  גמ׳, וניחוש דילמא תרי גיטי הוו וכו׳.) יג

בפשיטות, דילמא גט אחד הוה, וחתך עליונו של גט שבשמאל, וכתב 

בעצמו לכוין גט אחר בימין. משום, דטפי יש לחוש שכבר היה גם גט בימין, 

 ב גט אחר.מלחוש שזייף לכתו

, המהרש״אשמא הגט שלו נמלך מלגמרו וכו׳. הקשה  רש״י ד״ה ודלמא,) יד

אמאי בעי לפרש בנמלך, ולא פירש בפשיטות טפי, דיחתוך הגט הכתוב 

בשמאל עד העדים, ויכוין לכתוב בימין גט אחר כרצונו, כיון דבלאו הכי 

 חיישינן הכא שהוא כתב אחר כך כל הגט שמימין. וכתב, ויש ליישב.

והתוס׳ , אף על גב דלעיל תלינן להכשיר וכו׳. וס׳ ד״ה וניחוש, בתוה״דת) טו

 הוסיף, דהכא תלינן בפסלות, משום דאישתני משאר גיטין. הרא״ש
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, הפני יהושעכתב  תוס׳ ד״ה דאמר חוזר ומגרש בו מאי איכא למימר.) א

דלכאורה אין לשונם מדוקדק. דאדרבא, לרב נחמן לא קשיא מידי, וניחא 

מתניתין בפשיטות. אלא דכוונת התוס׳ להקשות, דמלשון הגמרא משמע, 

דהני אוקימתות דמוקמינן למתניתין, אליבא דהלכתא נמי איירי דוקא 

 בכהאי גוונא.

(נט:) משמע,  דבקידושיןכתבו,  ד״ה התם(לב:)  והתוס׳ לעילשם. בא״ד, ) ב

 לעילמרש״י דאם ביטלו בפירוש, מודה רב נחמן דבטיל. [אמנם לכאורה 

אבל גט שהוא בעין אינו נפסל. לכאורה משמע,  , שכתב,בד״ה והכא(לב:) 

 דסובר, דאפילו ביטלו בפירוש, אינו נפסל. (א.ג.)].

, אי נמי אפילו כרבי מאיר ואימליך קודם שם האיש והאשה. ביאר בא״ד) ג

, דאין כוונתם לאוקמה כרבי מאיר ממש, דהא לדידיה לא בעינן המהרש״א

 דמצי סבר כרבי מאירמלך אינו פוסל כלל. אלא כוונתם כתיבה לשמה, ונ

בהא דבעינן מוכח מתוכו, ומכל מקום סבר דבעינן כתיבה לשמה, דמצינו 

(ד.) סבר, דבעי כתיבה לשמה כרבי אלעזר וגם חתימה  לעילדר׳ יהודה 

 התוס׳ לעילכתב, דעל פי מה שכתבו  והמצפה איתןלשמה כרבי מאיר. 

יוה הבעל לכתוב, בעינן שיכתב על פי ציוויו, ולא , דהיכא דצד״ה הא(סו:) 

סגי במצאו באשפה. בנמלך פסול אף לרבי מאיר, ויש לפרש דאזלא ממש 

 כרבי מאיר, 

(סימן קכט), הבית יוסף הקשה גמ׳, חניכת אבות בגיטין עד י׳ דורות. ) ד

אמאי אחר עשרה דורות אין כותבין. אדרבא, כיון שהוחזקו דורות הרבה 

חשיבא טפי. ותירץ, דמיירי שלא כתב שמו כלל, ולהכי אין  בהאי חניכה,

כותבין אחר הני דורות, כיון דלא מוכחא מילתא דהוא בן שלא אותו ראש 

(סימן צד, כ), דתירוצו  החזון איש המשפחה שהחניכה על שמו. וכתב

 סתום. דכיון דמיירי שנקרא בהאי חניכה, אמאי לא מהני.

ניכה שאם כתבה בגט לא מיפסלא הויא ח רש״י ד״ה עד י׳ דורות,) ה

(בסימן ט אות ז) דייק, מהא נקיט  הקרבן נתנאללמיהוי כשינה שמו ושמה. 

רש״י ״לא מיפסלא וכו׳״. דסבר, דמיירי שלא כתב שמו, אלא החניכה 

(צד, כ״א) דייק, דמדלא  והחזון אישבלבד, ולהכי אינו כשר אלא בדיעבד. 

כשינה שמו״, משמע דמיירי כתב רש״י ״דחשיב כשמו״, אלא ״דלא הוי 

שכתב גם את שמו מלבד החניכה, ובתר י׳ דורות מיקרי שינה שמו, מחמת 

 דלא מיתקרי בהאי חניכה, אף שכתב נמי שמו ממש. (ועיין באות הקודמת)

(בחידושי  המהרש״אכתב  גמ׳, דכתיב ביה החרש והמסגר אלף וכו׳.) ו

כתיב ״וכל החרש אגדות), דאף דבקרא דלעיל מיניה (שם פסוק יד) נמי 

והמסגר״. מכל מקום, לא דרשוהו. משום דהתם יש לפרשו כפשוטו בבעלי 

אומנויות. אבל בקרא ד״והחרש והמסגר אלף״, לא ניחא לפרש כפשוטו, 

כיון דכתיב ביה ״הכל גיבורים עושי מלחמה״, דלא שייך בבעלי אומנויות, 

[אמנם  אלא בתלמידי חכמים שהם גיבורים ועושים מלחמתה של תורה.

(שם יד), הביא להאי דרשה אפסוק קמא. יש לומר, דמכח  רש״י במלכים

קרא בתרא מפרשינן הכי נמי לקרא קמא, דמשמעות הכתובים, דקרא 

 בתרא קאי אקרא קמא. (א.ג.)].

(כד,יד)  רש״י במלכים ב׳פירש  גמ׳, שבשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין.) ז

 א) החרישו אלי איים. (מא  בישעיהודהיינו מלשון שתיקה, כדכתיב 

בהקדמת הלקט כתב  גמ׳, עולא אמר שהקדים שתי שנים לונושנתם.) ח

בשם רבו (התרומת הדשן), דמכאן המקור למה שאומרים העולם יושר 

שבגימטריא אין להקפיד על א׳ יתר או חסר, והיינו מדהוצרך להקדים ב׳ 

שנים, ולא סגי להקדים בשנה אחת, על כרחך דהוה מיקרי דהגיעו 

(בחלק סודות בסדור הרוקח לונושנתם כיון שאינו חסר אלא אחד. וכן כתב 

 .רבינו יהודה החסידהתפילה) בשם 
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ואם תאמר וכו׳ מכל מקום מאז לא עבדו עבודה  תוס׳ ד״ה שמע מינה,) ט

, מהיכי תיתי להו, דבעינן שיעבדו עבודה זרה בכל הפני יהושעזרה. הקשה 

 ש קרא אסוף ״ונושנתם״.מנין ״ונושנתם״, דיש לפר

וכן איתא בירושלמי דמכילתין וכו׳.  תוס׳ ד״ה ובעובדי כוכבים, בתוה״ד,) י

, דרב מיירי בישראל שכופה על פי בית דין של עובדי המהרש״אביאר 

כוכבים, ובזה פסול אף שהכפיה כדין, וכגון באומר איני זן ואיני מפרנס, 

ורבי חייא אמר דנכרי שכופה  (עז.) דכופין אותו להוציא. בכתובותדסבר רב 

על פי בית דין של ישראל כשר. ועלה פירשו התוס׳ בדוחק, דמאי דנקט 

אפילו, היינו דאף דבישראל שכפה בכהאי גונא על פי נכרים פסול, מכל 

 מקום בנכרי שכופה על פי ישראל בכהאי גוונא, כשר.

ן גמ׳, אביי אשכחיה לרב יוסף דיתיב וקא מעשה אגיטא אמר ליה אנ) יא

(סימן ג׳), כיון דמצוה עליו לגרש,  המשובב נתיבותהקשה  הדיוטות אנן.

אמאי אין יכול כל אחד לכפותו מדין כופין על המצוות. אלא  הוכיח, דאין 

כופין על המצוות אלא בית דין. וחלוק מלאפרושי מאיסורא, דלא בעינן בית 

סק״א),  (שםהנתיבות המשפט (כח.). ודלא כדברי  בבבא קמאדין כדאיתא 

 דמשוה אותן, וסבר דאף לדין כופין על המצוות, לא בעינן בית דין.

(בפכ״ו מסנהדרין  הרמב״םכתב  גמ׳, לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים.) יב

ה״ז), דאם היתה יד הגויים תקיפה ובעל דינו אלם, ואינו יכול להוציא ממנו 

וטל רשות בדיני ישראל. יתבענו לדיני ישראל תחילה, ואם לא רצה לבא, נ

(אות  בהגהות מיימוניותמבית דין ומציל בדיני גויים מידי בעל דינו. וכתב 

(צב:) קרית  בבבא קמאהא דאמרינן  רבינו יוסף טוב עלםד), דכן פירש 

 לחברך ולא ענך רמי גודא רבא שדי עילויה.

 הרמב״ן בפירוש התורהכתב  גמ׳, דבר אחר לפניהם ולא לפני הדיוטות.) יג

ם), דאף שההדיוט יודע שורת הדין וידון כהוגן, מכל מקום (ריש פר׳ משפטי

לדין. וכן אסור להדיוט שיכופנו אסור לתבוע את בעל דינו לפני ההדיוט 

לדונו בכפיה. עוד כתב, דאף דדרשינן מחד קרא ד״לפניהם״, למעוטי עכו״ם 

והדיוטות, לא דמו. דלפני עכו״ם אסור לדון אף מרצון שניהם. אבל לפני 

כששניהם רוצים שרי. [ולכאורה לפי מה דמשמע מלשונו, דלא רק  הדיוטות

דנפסלו ההדיוטות מלדון, אלא איסורא נמי איכא עלייהו לדון בכפיה. בעינן 

למימר דיסוד דינא דשליחותייהו קעבדינן, מדאורייתא. דאי מדרבנן, נמצא 
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ן. דעקרו רבנן איסור דאורייתא בקום ועשה. ועיין לקמן אות טו, וצריך עיו

 (א.ג.)].

ואיצטריך קרא דלפניהם דלענין עישוי בעינן  תוס׳ ד״ה לפניהם, בסוה״ד,) יד

(חושן משפט סימן א, ג׳), דמבואר מדבריהם, דבמילי  הב״ח מומחים. כתב

דכפיה דוקא בעינן סמוכין, אפילו בשאר המשפטים, ד״אשר תשים לפניהם״ 

ין, אלא במה היינו כלי הדיינים. אבל לדון בלא כפיה, לא בעינן מומח

(שם סק״א) השיג עליו. וכתב, דאין כוונת התוס׳  והתומיםשכתוב בפרשה. 

דבעינן מומחין דוקא לענין עישוי, ולא לגבי הדין, אלא דבכל מילי בעינן 

 מומחין, ואיצטריך קרא דאף לענין עישוי בעינן.

(מו:),  הרמב״ן ביבמותכתב  גמ׳, אנן שליחותייהו קא עבדינן.) טו

דהדיוטות משום תקנתא דרבנן הוא. והא דמהני גבי גיטין, דשליחותייהו 

משום דכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש. והקשה, כיון דאינו אלא מדרבנן, 

איך מהני לקבלת גרות, ובזמן הזה דליכא מומחין איך מקבלים גרים. 

ותירץ, דאיכא למימר דנפקא לן מדכתיב ״וכי יגור אתכם גר וגו׳ 

כתוס׳ ד״ה במילתא (ט.). [ודלא  בכריתות ״, וכהא דאיתאלדורותיכם

(סב:)  התוס׳ בקידושיןדנקטו דמהני מטעם שליחותייהו]. וכן כתבו  דשכיחא

. ובסוף דבריו כתב, דאפשר דמן התורה אפילו הר״ר נתנאלבשם  ד״ה גר

(בחושן משפט סימן א) כתב  והטורהדיוטות דנין בשליחותייהו דמומחין. 

זה, דליכא מומחין. [ומשמע דנקט דדינא דמן התורה אין דנים בזמן ה

 ד״שליחותיי הו״ מדרבנן].

, דילמא איירי דהוחזקה הרשב״אהקשה  גמ׳, ואסרינן לה אגברא וכו׳.) טז

אלמנה, ושריא לכהן, ויצא קול שהיא גרושה, ואסורה לכהן. ותירץ, דאי 

הכי היינו רישא, דיצא קול דנתקדשה, דמחזקינן דמקודשת ואסרינן לה 

 ל כרחך דאשמועינן דנאסרת אף על בעלה.אעלמא. וע
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פח:), דלרב  לעיל( ן״הרמבכתב  מגורשת. זו גמ׳, מקודשת ומגורשת הרי) א

אמתלא״, לא קאי ארישא, דבהא  שם תהא שלא ״ובלבד דקתני אשי, הא

עמו,  ושוברו הוי קול, תנאי על ומגורשת דמקודשת קול יצא אפילו אי

בדליכא  לקול, חששו דאימתי קתני, אלא הכיהתנאי.  נתקיים שמא ותולין

 תנאי על שנתגרשה קול שהוציאו כגון אמתלא, לו שיש בקול אבל אמתלא,

 פירש, ד״דהראבוכתב, . קול לאותו חוששין אין בקדושין, או בעלה, ומת

 אין הקול שובר תנאי, על ומגורשת סתם מקודשת אמרו דאי קאי, דארישא

  לה. וחוששין לקדושין,

כתב  .עמו שוברו תחילה לו שחששנו ,קול הרי טעמא ד״ה מאיי ״רש) ב

(מט: מדפי הרי״ף), דדעתו, דאפילו אי יצא הקול השני מכאן ועד י׳  הר״ן

דלא שריא אלא כשיוצאת יחד  ימים מהני. דדוקא באמתלא אמרינן להלן,

עם קול דקידושין, משום דסתרא ליה, אבל קול דגירושין אינו סותר קול 

 ויצא חזר, ד״ה הכי קאמר(פח:)  לעיל רש״יוכן משמע מדכתב דקידושין. [

(פ״י מגירושין ה״כ). וכתב  הרמב״םמגורשת (ר.ג.)]. וכן דעת  קול עליה

 עמו אל אם כן יצאו שני ושוברו (שם), דלא הוי קול הראב״דהר״ן, דדעת 

  יחד.  הקולות

ה לאשה פנויגמ׳, אמר רבא יצא לה וכו׳, פירש רש״י ד״ה יצא קול, ) ג

 בקלא שפיר דאיירי וכו׳ , אומרבשוק התוס׳ ד״ה אכלה וכן כתבו בעיר.

 , דאי לאו הכי, תיקשיא״המהרשזה. ופירש  קול עליה שיצא נישואין דקודם

 נשואין, והכא אמרינן דתצא. אמנם דבתר לקלא חייש דלא אשי לרב

, דהא דרב אשי היינו דווקא בקול רבו(רבינו קרשקש) תירץ בשם  א״הריטב

קול  אבל ירושין, דלאחר נישואין לא חיישינן ליה, כיון דסותר הנישואין.דג

 בה. חזו בעלמא דפריצותא דזנות דלא סתר, חיישינן ליה, אי לאו דתלינן

כריתות. כתב  חייבי לפרש מצי והכי נמי הוה תוס׳ ד״ה בעולה, בתוה״ד,) ד

 ונהלכה , דנפסלתד״ה שנבעלה(סא.)  התוס׳ ביבמות, דהכי סברי א״המהרש

 בהו דתפסי כיון נפסלה, לא לאוין בחייבי אבל כריתות, לחייבי בנבעלה רק

(פי״ח  ם״הרמבדעת  (יבמות פ״ו סימן ו). אבל ש״הרא דעת וכן קידושין.

  בכל. השוין לאוין חייבי לכהונה מכל דנפסלת מאיסורי ביאה ה״א),

 פסולה ממי ידוע שאין דזנות בעילה דסתם אומר יצחק ורבינו בא״ד,) ה

 דנין אנו הקול דמחמת דקשיא להו, כיון ,בחידושי הגרע״אלכהונה. ביאר 

 שמא מחשש הא אסורה, נבעלתי לא לומר לה מהמנינן ולא, דנבעלה

 דאומרת דלא מהמנינן ְלַמה ברי, ליכא דעל האי ספק כיון לפסול, נבעלה

 לחזקת ומגרע ריעותא, הוי דקול סבר, דאף י״דרשנבעלתי. וביאר,  לא

 ספק, ס״ס והוי בברי. מכל מקום אינו אלא ספק, נאמנת דאינה עד כשרות,

  וברי, נאמנת. לכשר, וכיון דאיכא ספק ספיקא וספק נבעלה, לא

 ביארלה.  חוששין אין אחרת בעיר, לה חוששין אין לפלוני גמ׳, שלא) ו

סק״א), דלא חיישינן לקול אלא בדאיכא תקנתא,  מו (סימן מילואים האבני

פלוני.  מאותו גט שתקבל עד לאחר תנשא פלוני, דלאוכגון בנתקדשה ל

דליכא תקנתא ותאסר אכולי עלמא, לא חיישינן.  לפלוני, דשלא בקול אבל

 ולא שמו אחרת, דאיירי שמזכירין חוששין בעיר דאין טעמא נמי והיינו

 דליכא תקנתא. העיר, שם הזכירו

, דמיירי א״הרשבפירש  .מפלוני ופלוני מפלוני שמע מהיכן גמ׳, פלוני) ז

 אומר והאחר מלוי, שמעתי אני האחד ואומר ושמעון, ראובן קמן בדאיכא

 אחריני. ורבותא תרי מפי דמסהדי תרי דאיכא מיהודה, שמעתי אני

 תרי וליכא מסהיד, קא בלחוד חד משום וחד חד אשמועינן, דאף על גב דכל

  ברור. ליה כדבר ביחד, חשבינן תרי משום דמסהדי

, רבינו חננאליא) כתב בשם  (בפירקין סימן ש״הרא הו.נינ גמ׳, אתרוותא) ח

 ואמרי, מיקרי לא ובנהרדעא קלא, מבטלינן ואמרי, הלכך מיקרי דבסורא

 המקומות, תלוי בחילוק מבטלינן, ואינה מחלוקת אמוראים, אלא הדבר ולא

 קול מוציאין שאין ובמקום מבטלין. ושם קול, מוציאין שבנקל מקום דיש

הקרבן אותו. וכתב  מבטלין ואין ממש, בו יש קול צאי אם מסתמא בקל,

קול,  הוי נשים דאפילו מפי ששת (אות ק), דלפי זה טעמא דרב נתנאל

משום דאיירי אנהרדעא דדייקי בקלא, ולא מפקי ליה אלא אי אשתכח 

איירי בסורא, דלא  ,הכשרים מפי שישמעו קושטא. ורב חסדא דאמר עד

 דייקי בקלא.
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 א״הרשבכתב  .הוו קטן וקידושי בקידושי רבנן בהו עיינו אמרי ימרגמ׳, מ) ט

 כל אבל עמו, כלל השובר שאין לקול אלא חכמים חשו פח:), דלא לעיל(

 אין רבנן, לה שרו דבדינא ותלו אינשי ביה טעו דלא למימר דאיכא היכא

 ד״ראבוהוסיף, דל לעיל אות א]. הרמב״ןכלל [וכדעת  קול לאותו חוששין

 היינו דתלינן בקטן, אות א] דאף בכי האי גוונא חיישינן לקלא, הא[לעיל 

 מן אבל לקול, חיישינן הענין ולא אמיתת על דסומכין כן, הדבר כשנמצא

(מט: מדפי  הר״ןאבל  .אמתלא שם כשאין הקול את מבטלין אין הסתם

הרי״ף) ביאר דעת הראב״ד, דהכא כיון דעומדת בחזקת פנויה, אין לב בני 

ישב שתהא מקודשת, ובכל מאי דאיכא למיתלי תלו, וכיון דהקול אדם מתי

יוצא מתחילה באמתלא מבטלינן ליה, ואמרינן דעיינו רבנן בקידושי. אבל 

כשקול הקידושין יוצא בלא אמתלא, מחזיקין אותה במקודשת גמורה, ולא 

תצא מליבן מחזקת מקודשת מחמת קול הגירושין שיש בו ספק. ולא אמרינן 

נן בקידושי, אלא אמרינן, דאי איתא דעיינו, קלא הוה למילתא, כיון עיינו רב

 דהחזיקו מתחילה דמקודשת. 

 חקרי גדולים ראובן לפלגות דכתיב ראובן, לפלגות הגיע לא גמ׳, עדיין) י
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 הגיענו לא עדיין גריס, חננאל דרבינויא),  (בפרקין סימן ש״הרא. כתב לב

 הגיע אם יודעים שהיו לב, ריחק גדולים חכמים בהן שהיו ראובן, לפלגות

 קידושין. קידושיו להיות גדול לחשבו גדולים, כשאר בדרכיו הנראה הקטן

 לנו ואין זולתו, קטן ובין כגדול הנראה קטן בין להבין כח בנו אין אנו אבל

 אחד ויום שנה י״ג בעינן הלכך ולגירושין, לקידושין שבודקין הלכה אלא

 .שערות שתי דאייתי והוא ולמעלה,

 יש ופתח מקום אלא אמתלא, אין אפילואמתלא,  ד״ה במקום י״רש) יא

 לדבר יש פלונית אמתלא שמא חוששין אמתלא, שם ללמוד שנוכל לדבר,

 הונא. רב בר ארבה פליג לא זביד דרב כוונתו,א ״הרשבביאר  בטל. והקול

 לענין הזמן איירי הונא רב בר דרבה חדא. אמר ומר חדא, אמר מר אלא

 לה. חוששין ימים עשרה לאחר יצאה דאפילו דהיינו, תלא.לאמ שחוששין

 ואמר,. חיישינן אמתלא זו דהיינו, באי, גופא באמתלא איירי זביד ורב

 כי לה. חוששין, לאמתלא מקום שיש אלא גמורה, אמתלא דאפילו ליכא

 לומר, שנוכל מקום שם אלא שאין אף פפא וכו׳, לרב כהנא רב דאמר הא

כתב,  (רבינו קרשקש)א ״הריטבאמנם  .קדיש איתנ דעל, אמתלא שהיתה

 נפקא מעיקרא, אף דלא אמתלא מקום דכשיש פירש, זביד דלדעת רש״י, רב

 זביד פירש, דרבן ״והרמבלה, אבל בעינן שתהיה אמתלא.   חוששין לאלתר

 אלא ימים, עשרה ועד שמכאן באמתלא תולין וסבר, דאין ארבה. פליג

 קדושין. לה שקידשה על ידי שזרקדכבר משעה ראשונה ידעו  במקום

 לו שקרוב ואמרו ימים, עשרה ועד מכאן אמתלא יצאת אם רואין ולפיכך

 אמתלא יצאת לא ואם לכתחלה. לינשא אותה ומתירין בה, תולין היו,

 לשון והיינו, לא תינשא שלכתחילה אלא תצא, לא נשאת אם לעולם,

היינו לקולא. דקאמר. [וצריך לדקדק דלרש״י לשון חוששין  חוששין

 ולהרמב״ן לחומרא]

. שריא בפניו לזה שנתקדשה דכיון ועוד תוס׳ ד״ה והלכתא, בתוה״ד,) יב

 דבתר דלקלא בגמ׳ בהדיא הלכתא דאף דאיפסקא ,יהושע הפני כתב

 אם מינה, דנפקא משום השני. לטעם רבינו תם הוצרך חיישינן, לא נישואין

 הקול שחזר למימר,ו למיחש, לן דהוי יגרשנה, או הראשון בעלה ימות

נישואין. אמנם כתב,  דקמי מחמתו, דהוי כקלא לאחר תינשא ולא וניעור,

 שנתקדשה הקול ויצא בעלה, תחת שיושבת דיש להסתפק דשמא כיון

 וניעור, והניח בצריך עיון. חוזר ואינו לגמרי ליה, נתבטל חיישינן ולא קודם

 הגרע״א. כתב המנונא וכדרב בפניו פניה מעיזה אשה אין חזקה בא״ד,) יג

מאישות הי״ג), דמשמע, דאמרינן חזקה דאין אשה  (הגהות הרמב״ם פ״ד

מעיזה אף בארוסה, ואף דמסוגיין נמי מוכח הכי, מכל מקום מתוס׳ משמע 

 עראמה דוד ר״ממהר(שם) הביא  והמשנה למלךדאף לקולא אמרינן לה. 

 לה ןאי שעדיין דכיון לנשואה, ארוסה דנסתפק בזה, דשמא יש לחלק בין

 להחמיר. דיש כל כך, והסיק גדולה החזקה אין חיבה,

 האבניכנפשיה. כתב  דלא להו מורה הוי לאתוס׳ ד״ה ובנהרדעא, ) יד

(הובא לעיל אות י),  ארבינו חננאלג), דהתוס׳ פליגי ״סק מו (סימן מילואים

ועל  קול, מוציאין דבנקל כיון קלא, מבטלי לשמואל גם דלדידיה הא בסורא

 פליגי בהאי מילתא, ולא הוי חילוק מקומות. כרחך דסברי ד

נינהו. פירש  קידושי ולאו שני , בקידושירבנן ביה י ד״ה עיינו״רש) טו

 אבל לשוק, אפילו יתירוה בטעות, ראשון קדושי , דאיהתוס׳בשם  א״הרשב

 בטעות ראשון דקדושי אמרי מצו לא לראשון, אלא אותה מתירין שאין כיון

 דלבתר יאמרו משני, גט ואף שהצריכוה. קאמר שני קדושי אלא הוו,

צריכה  היתה לא גט ואפילו בטעות, שני קדושי ונמצאו הדבר, נבדק גירושין

 בשני, אלא בראשון טעות פירש, דליכא א״והמהרש[ועיין באות הבאה]. 

 לראשון. נתקדשה שכבר משום

 קול אם כי דאין בוריו על העמידו , בלאתוס׳ ד״ה אמר, בתוה״ד) טז

 דמותר, דהוה אמינא א,״המהרשדמותר. ביאר  הוה אמינא וןראש לקידושי

[עיין באות  ארש״יבטעות. והוסיף, דתוס׳ פליגי  ראשון קידושי כיון דיתלו

 הוא, דטעות ראשון בקידושי רבנן דעיינו אמרי הקודמת] ומפרשי, דמימר

, ד״ה והלכתא(צ.)  להלןמדכתבו  וכן נראה קול. אלא הוה דלא כיון

 היינו דמתיר, דמאן בעלמא, דמשמע קול אלא הוי לא ןראשו דקידושי

והתוס׳ בטעות.  למיתלי ואיכא קלא, אלא הוי לא ראשון דקידושי משום

 הוה. טעות וקידושי ראשון בקידושי רבנן גרס בהדיא, עייני רי״ד,
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 אחר בקול וכו׳, אבל ראיה דאין י״ר ואומרתוס׳ ד״ה והלכתא, בתוה״ד, ) א

 שני יגרש שלא בוריו על דבר מצאו כשלא לעיל דאמרינןכ להחמיר יש

, רבינו תםהכ״ז), יישב דעת  (פ״ט מאישות משנה המגידראשון.  וישא

 גרושתו דמחזיר תורה, של לאו על שעובר דדוקא התם חיישינן, דיאמרו

 דאורייתא לאו ליכא יאמרו, אם הכא אפילו אבל לאחר. שנתארסה אחר

 חיישינן. ולא

 המשנהכתב  וכו׳. אשתו את אדם יגרש לא אומרים שמאי בית ,׳מתני) ב

דליכא  ט),״רל סימן ד״(י הכנסת הגדולההכ״א), דדעת  (פ״י מגירושין למלך

קא משמע  טובה לבית שמאי, עצה בכך, ואפילו או דרבנן איסור דאורייתא

 אפילו אשתו לגרש שלא אדם מוזהר שיהא מקום בשום מצינו לן. דלא

דאורייתא בהא.  איסורא ך פליג, דודאי איכאוהמשנה למל מדרבנן.

 מהו, דבר ולא ערוה לא בה מצא לא לרבא, פפא רב וכדמוכח להלן, דאמר

 והוסיף, דהכי סבר .עבד, ולכתחילה אין לעשות כן וקאמר ליה דמאי דעבד

 דיש משום הגט, על ברכה תיקנו דלא דכתב, ח)״י (סימן בתשובה א״הרשב

 .ומגרשה דבר ערות מצא דלא כגון בעבירה, שהן גירושין מקצת

 שמאי, אמאי כתיב לבית להקשות דאיןיהושע,  הפני כתב מתני׳, שם.) ג

 דשפיר היא. זונה גרושה כל הא יקח״, לא וזונה ״גרושה הדיוט, בכהן

 עבד. עבד כולי עלמא דאי מודו להלן, דבדיעבד, דמסקינן למאי איצטריך,

 אבל להתירא, ד״אי״ היינו .קרא כתב לא ד״אי״) עט:( ביבמות ואף דאיתא

בעל  רק במגרשה עוד כתב, דפליגי קרא. [ועיין לקמן אות ז׳] כתב לאיסורא

 ע״בשו וכדאיתא שרי לגרשה, ענין דבכל אפשר מדעתה, אבל כרחה.

 , ומשום הכי בעינן לאיסורא דכהן בגרושה.)ס״ב ט״קי׳ סמן ע״(אה

(בפירוש ם וכו׳. הרמב״ אור על ידי או שרפה ד״ה הקדיחה, י״רש) ד

 (דבריםאבן עזרא המשניות) פירש, דאינה מוסכמת למדותיו. וכן פירש ה

בחידושי וכתב  תולדתו. הפך בעיניו״, שהיא חן תמצא לא אם ״והיה כד א),

 תבשילו המקדיח כתלמיד תבשילו״, דלפי זה לשון ״הקדיחהסופר,  החתם

 הבעל מעשי מקלקלת וכן היא ברבים. ודעותיו מדותיו שמקלקל ברבים,

  דרכו. לפי לא אבל דרכה, לפי ומשכלת כשרה אף שהיא ורצונו,

 המשנהכתב  הימנה. נאה אחרת מצא אפילו אומר עקיבא׳ מתני׳, ר) ה

דבית  ),׳ס סימן ע״(אה ם״המהרשד(פ״י מגירושין הכ״א), דדעת  למלך

 דאפילו מודו, בארוסה אבל בנשואה, אר׳ עקיבא שמאי ובית הלל פליגי

 דבר״, ערות בה מצא ד״כי הימנה, מגרשה. דהא קרא נאה אחרת במצא

והמשנה למלך פליג, . ובעלה״ אשה איש יקח ״כי מדכתיב מיירי, בנשואה

אף  מיירי יקח״ ד״כי וקרא. לנשואה ארוסה בין לחלק משום דליכא סברא

 שרצה ארוס על נשאל ),׳א סימן ב״(ע בתשובה ם״דהראוהוסיף, . בארוסה

דמתני׳, וסבירא ליה דפליגי אף  פלוגתא העל ואייתי ארוסתו, לגרש

 .בארוסה

 קפדן יהא ״ואל שמאי על בית (ל:) בשבתהא אמרו  לכאורה [מתני׳, שם.) ו

 משום אשתו את לגרש קפדן בעל יהא שלא ואיך סבר הכא כשמאי״,

וגם  דבר. ערות בה מצא אם הימנה, אלא אם כן דוקא נאה אחרת שמצא

 צדף  – טפסכת גיטין דף מ

 התשע"ו ' באדר  ב –' באדר  א



 

 
 

 

 לג

 שמותר סבר הכא כהלל״, היאך ענותן״ (שם), בשבת עליו שאמרו הלל בית

 שהקדיחה זה מפני אשתו את לגרש כדי עד קפדן, ולהיות להקפיד לבעל לו

, מדותיו על מעביר שהיה (כה:) בתענית שאמרו עקיבא רבי וכן תבשילו.

 נאה אחרת מוצא הבעל אם ושאפילו מהנהגתו ההיפך הכא היאך סבר

 (פרשת יהל בספר אור על פי מה שביאר לפרש ונראה יגרשנה. הימנה

 בסעודתא יתבי הוו יצחק ורב נחמן (ה:), רב בתעניתויחי), אהא דאמרינן 

 ספדנייא ספדו בכדי וכי ל״א, מת לא אבינו יעקב יוחנן ר״א הכי ל״א׳ וכו

 עבדי תירא אל ״ואתה שנאמר דורש אני מקרא ל״א, קברייא וקברו חנטייא

 מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל תחת ואל׳ ה נאם יעקב

וביאר, דחז״ל  בחיים. הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו הוא מקיש שבים״,

 חוש נסתר מכל מקום אם, וקברוהו וחנטוהו שמת אשמועינן, דאף שראינו

, הטעה הגשמי שחוש על כרחך, איפכא בתורה שמצאנו מה על ידי הגשמי

 שניתנו י״ג מידות על פי דורש אני שמקרא מכיון כי, כחונטים נראים ורק

 חי אבל, שמת להם נדמה שרק ברור וממילא, כן אומר ה״שהקב הרי, מסיני

של התנאים כמציאות, ודלא כעניננו אנו  היתה בחושיהם שהתורה, היה

לא  נדרשת. וכן הכא, שמאי והתורה מציאות הוא פעוטי ערך שהעולם הזה

 התורה שדרך לכך, אלא מפני שמצא הטבעי מזגו נהג בדרכו מחמת נטיית

 שצריכים מוצא היה ואילו, לשומרה הדרך ושזוהי בקפדנות להתנהג היא

 שצריכים מצא, וכן הלל היסוס. כל בלי אותו משנה מיד היה לשנות דרכו

 מתנהג היה אחרת להתנהג שצריכים מוצא היה ואם, בענוה להתנהג

 על מעביר של הנהגה בקו לנקוט שצריכים שמצא עקיבא רבי גם וכן אחרת.

 בדרך כן, אם ואם שמצא. כפי מתנהג היה אחרת מצא ואילו, מדותיו

מהם  אחד כל נקטו לגרשה לבעל לאשתו כשאפשר איש שבין ההנהגה

 שמקרא ומשום האדם, בני עם בהליכותיהם שנהגו מכגון בדרך אחרת

ובטלה , מסיני למשה עד בזה הקבלה היא שכך בזה, סברו דורשים המה

 דכל ,האדם בני עם הליכותיהם בדרכי להם ושנקט בהאי גוונא הדרך

 הדרך וזוהי, המציאות זהו כי, המקרא כלפי מבוטלים הבשר ועיני החושים

. שמאל או ימין לנטות מבלי בתמימות ואחריה בה ללכת התורה דרך

 (ש.ב.)].

יהושע,  ה הפניהקשעדים.  בשני כאן אף עדים בשני להלן גמ׳, מה) ז

איסורא או  דאיתחזק היכא איסורין דבכל (קיט.) ביבמות  למסקנת הגמ׳

 לגזירה בעינן אמאי עד אחד נאמן. איתחזק דלא והיכא תרי. בעינן ,היתירא

ילפינן,  שוה ותירץ, דמהגזירה. דבר״, הא אית לה חזקת היתר ד״דבר שוה

 לאחר. תינשא ברורה, בעדות שזינתה ערוה, דבר מחמת יוצאת דאפילו

 יקום מה), ״לא פיסקא שופטים( בספרי תאתירץ, דאי סופר ובחידושי החתם

 לבעלה להתירה אשה, בעדות קם אבל קם אינו באיש, עד אחד באיש״

ובלא הגזירה שוה הוה אמינא דגזירת הכתוב דעד אחד  בעליך. מת באומר

 לאיסור, ואשמועינן דאינו נאמן. בין להתיר בין באשה קם

 בעלה יוכל אדל קרא אצטריך דאמאי פריך בירושלמי תוס׳ ד״ה מה,) ח

דמיירי בגוונא דעבר וגירשה אף דלא מצא בה ערות  א,״הרשבתירץ  וכו׳.

 לא דבר, דמסקינן בשמעתין ד״אי״ עבד עבד. אמנם הקשה, הא ב״אי״

) עט:( דביבמות, הפני יהושע[אמנם עיין לעיל אות ג׳ שכתב  .קרא משתעי

 קרא.]. כתב לאיסורא מוכח ד״אי״

 להקדיחה דבר ליה דאייתר לאו דאי בית שמאי, בסוה״ד, ה״ד׳ תוס) ט

תבשילו,  להקדיחה ״דבר״ דאייתר לאו דאי א,״המהרשתבשילו וכו׳. פירש 

 דהא. בלשון ״כי״ ותיבת כבית שמאי, קרא, נקט דוקא דערוה משמע הוה

 או אלא ערוה, דוקא ולאו תבשילו, להקדיחה ״דבר״ דכתיב השתא אבל

 קאמר. ״אי נמי״ בלשון נמי מצא״ ד״כי למימר מסתבר דבר, או ערוה

 מדת היא זו, ואוכלו מוצצו תמחוי לתוך נופל שזבוב אדם לך גמ׳, ויש) י

 השתייה מכוס אגדות), דהכא שינה (חידושי א״המהרשכתב רע וכו׳.  אדם

 דהוי בכוס, בעין שהוא זבוב שאוכל אדם דאין משום, שבתמחוי. למאכל

 לתמחוי, בנופל אבל בכך. מקפיד אדם שכל באשתו, ממש הזנות כרואה

 הזבוב על מקפיד ואינו המאכל, עם ואוכלו מוצצו והוא בו נתמחה הזבוב

כתב, דנקט תמחוי לרבותא, דסתם תמחוי רותח (כדתנן  והרש״ש שבו.

 מב:), ובודאי קיבל הבלוע טעם מן הזבוב. בשבת
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 דת על עוברת אי בסוטה היא , דבעיאאדם, בתוה״ד בני עם ה״תוס׳ ד) יא

 צנועה, שאינה דת על דהתם מיבעיא לן בעוברת א,״מהרשביאר ה וכו׳.

בשוק. וקשיא להו, דאי פרכינן הכא מדנקט  וטווה פרועה וראשה יוצאה

 פרועה וראשה י, אמאי לא פשיט מהכא דאיירי ביוצאה״רש מצוה כדפירש

 לקיימה. ומותר לגרשה חובה דלאו מצוה, ומוכח בה בשוק, וקתני וטווה

אף אי אסור לקיימה, לא הוי אלא מדרבנן,  דת על דבעוברת דודאי ותירצו,

חובה, וליכא להוכיח מהא דשרי לקיימה.  ולא מצוה לשון בה נקט ושפיר

 חובה עמהן, רוחצת דסלקא דעתך דממש אדם בני עם ברוחצת אבל

 מצוה.  הוה ליה למימר לשון ולא התורה, מן לגרשה

ג), דאיירי ״ן קיט סק(אה״ע סימ הפרי חדשכתב גמ׳, בזוג ראשון. ) יב

בריתך״, דהא אין אשה כורתת ברית  בבתולה, וכדמשמע מקרא ד״ואשת

ה) כתב, דאיירי ״(אה״ע סימן קיט סקהט״ז אבל  .אלא למי שעשאה כלי

באשה שגדלה עמו, אף שלא היתה בתולה כשנשאה. ודייק הכי מדפירש 

 והרש״שנעורים, דמשמע דגדלה עמו מנעוריו.  אשת ,ראשון רש״י ד״ה זוג

עמוד א׳) כתב, דבעינן תרתי, דנשאה כשהוא בחור וגדלה עמו,  לעיל(

 .בריתך״ נעוריך״, ו״ואשת ונשאה בתולה, דהא קרא נקט לתרווייהו ״אשת

(אה״ע סימן קיט הב״ח  כתב .כר׳ עקיבא שלח, שנאתה ד״ה אם י״רש) יג

, דלא מוקמינן קרא כר׳ עקיבא דלית הלכתא כוותיה, הטורס״ב), דדעת 

כבית הלל. דאם שנאתה משום הקדחת התבשיל, שלחנה. וקרא דייק אלא 

הכי, דכתיב ״כי שנא״, דבמצא נאה הימנה, לא מגרשה משום שנאה, 

ומוכח דמיירי בהקדיחה תבשילו. והוסיף, דלבית הלל ילפינן מקרא, דדוקא 

כשהיא שנואה בעיניו משום הקדחת התבשיל מצי לגרשה, אבל אם אינה 

אחרת נאה הימנה, אינו יכול לגרשה אף על פי שנואה, אלא דמצא 

 שהקדיחה תבשילו. 

 נהי הלל לבית ואפילו המקום לפני המשלח שנוישנואה,  ד״ה אם י״רש) יד

 קיט (סימן שמואל הביתכתב  .הוא שנוי מיהו להוציא שלא כייפינן דלא

ראשון, וסברי בית הלל  בזיווג סק״ב) דלדעתו, בית שמאי ובית הלל פליגי

דשנאוי הוא למקום.  אלא דבר, משום לגרש מותר ראשון יווגדאפילו ז

 בזיווג ליה מוקמינן שלח״ שנא קיט) כתב, דקרא ד״כי סימן (אה״ע והטור

דבר. וכתב  ערות בה מצא אם אלא לשלחה אין ראשון בזיווג אבל שני,

שני,  (שם), דלכאורה משמע דלדעתו, בית הלל פליגי בזיווג שמואל הבית

 משום או ערוה משום דשרי לגרשה דבר, יירי קרא דערותדבהאי גוונא מ

דבר. אמנם הוסיף,  משום לגרש דאסור מודו, ראשון בזיווג דבר.  אבל

 משום לגרשה ולבית הלל מותר ראשון, בזיווג פליגי להטור דאף דאפשר,

 אם אבל דבר, משום יגרש שלא ראוי דמעות, מוריד דכיון דמזבח אלא דבר.

 ליה. ןכפינ לא לגרש רוצה

א, ״המהרש הקשה יבגוד. אל נעוריך ובאשת ,ראשון זוג ה״רש״י ד) טו

תלמודא.  דלעיל דמייתי בקרא ליה סגי ולא אחרינא אמאי מייתי קרא

 בעלה והוא מקום, של אשתו הם ישראל בקרא, הדמיון ותירץ, דלפי

 בדמיון שהם בה״, קאי אישראל בגדת אשר נעוריך ד״אשת וקרא ואישה.

ה. ולפי זה ליכא ״הקב עם לך שהיה נעוריך באישות בגדתוקאמר ש האשה,
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 לרצונה. שלא ראיה דאסור לגרש אשתו הראשונה, דהא אשה מתגרשת

 דהוה יבגוד״, אל נעוריך ד״ובאשת דבתריה, אקרא תלמודא אלא דסמך

 אל ה״הקב גם ברוחם, נשמרים יהיו דאם ידבר, ישראל דעם נסתר, לשון

 יגרש, אם לגביה בגידה ליה ומדקרי עמהם. לו שהיה נעורים באישות יבגוד

 עליו מוריד דהמזבח קאמר ועלה ראשונה, אשתו לגרש דאסור למילף איכא

 לרצונו. המגרשה שהוא עליו דהיינו דמעות,

כתב דמעות.  עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה אשתו המגרש גמ׳, כל) טז

דמיירי  ,)קסד סימן גיטין( האגודהקיט), דדעת  סימן (אה״ע יוסף הבית

 .)א יז, סימן( בתשובה ן״הר כתב וכן כרחה. בעל כשמגרשה

 קטיגור, לו נעשין סניגוריו א), שאף (לעיל עמוד המאיריפירש גמ׳, שם. ) יז

כב.) פירש, שכיון  סנהדרין( חיים והתורתזכות.  עליו ללמד אדם לשום ואין

 זרמ פ״ב (ויקרא בילקוטהמזבח, וכדאיתא  מן אחד גוף נבראו וחוה שאדם

 אדמה ״מזבח ואומר האדמה״, מן עפר האדם את אלהים׳ ה תנה), ״וייצר

 שהיא נעוריו באשת הבוגד כל לכך נברא. כפרתו ממקום אדם לי״, תעשה

 ממנו, שנבראו במזבח פגם כמין עושה ומגרשה, היצירה מתחילת זוגו בת

.דמעות עליו מוריד ולכך
 

 

 הדרן עלך המגרש 

 וסליקא לן מסכת גיטין
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