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ברכת ראשי הכולל
בבואנו לכתוב את ההקדמה לחלק הרביעי של "חמדת האר" תו כדי המחזור השלישי של הלימודי ב"אר חמדה" ,עלו מול
עיננו הפסוקי:
ְר ָ ָעה לֹא י ְַד ְע ִי:
" ְ&ל ָֹ&ה ֵה ָ#ה נ ְִפ ְלאִ $מ ִֶ#י ו ְ
...
ֲכ ִמי ְמ *ח ָ) ִמי
ְה ָ#ה ח ָ
ר ָ ָעה ֵה ְק ַטֵי 'רֶ ו ֵ
ְ
...
יט ֵבי ָל ֶכת"
ְר ָ ָעה ֵמ ִ
יבי ָצ ַעד ו ְ
יט ֵ
ְ&ל ָֹ&ה ֵה ָ#ה ֵמ ִ
)משלי ל יח ,כד ,כט(
ודברי חז"ל במדרש:
ַרֶב ָח ְכ ַמת ְ&לֹמֹה ...
ד"א אחר כל אותה חכמה שכתוב בשלמה " ַה ָח ְכ ָמה וְ ַה ַ3ָ #ע נָתָ 2$ל ְ" )דהי"ב א ,יב(" ,ו ֵ
'ד" )מלכי א ה ,י5יא( ,יש לו תמיה על ארבע מיני 2הללו ,שנ' ְ&ל ָֹ&ה ֵה ָ#ה נ ְִפ ְלאִ $מ ִֶ#י )משלי ל,
ַוְֶ 4ח ַ) ִמ ָ)ל ָה ָ
ר ָ ָעה לֹא י ְַד ְע ִי" )ש (
יח(" ,וְ ְ
יט ֵבי ָל ֶכת" )משלי ל ,כט(,
ְר ָ ָעה ֵמ ִ
יבי ָצ ַעד ו ְ
יט ֵ
אלו ארבעת מיני 2שביקש לעמוד עליה&ְ ... .2ל ָֹ&ה ֵה ָ#ה ֵמ ִ
אלו ארבעת מיני 2שכל אחד ואחד מישראל הול ור ליקח מה להלל להקב"ה וה 2נראי 2קטני בעיני בני אד
וגדולי לפני הקב"ה.
ֲכ ִמי ְמ *ח ָ) ִמי"
ְה ָ#ה ח ָ
ומי פירש לה 2לישראל ארבעת מיני 2הללו שה 2אתרוג לולב הדס וערבה ,חכמי ,שנאמר "ו ֵ
)ש(
)ויקרא רבה פרשה ל ,טו(
אנו נמצאי היו במחזור הלימודי השלישי של "אר חמדה" .סיימנו פעמיי ,בעה"י ,את הסדרי נזיקי 2ונשי ופעמיי את
השולח 2ערו חלקי חוש 2משפט ואב 2העזר ,על פי תוכנית הלימודי שבנינו בהדרכת מו"ר מר 2הגר"ש ישראלי זצ"ל.
יט ֵבי ָל ֶכת" .המסלול קשה וארו,
יבי ָצ ַעד" וג " ֵמ ִ
יט ֵ
על הרבני הצעירי להתמודד בזמ 2הלימודי ע שני אתגרי ולהיות ג " ֵמ ִ
על הצועדי בו מוטל להיות מעמיקי בכל צעד וצעד של פרטי התוכנית וג להיות מ 2המחזיקי מעמד בתוכנית ארוכה
ותובענית.
במסלול זה עליה להיות "קטני בעיני בני אד וגדולי לפני הקב"ה" .קטני שהרי עדיי 2אי 2ה נושאי בעול של ההנהגה
והרבנות בפועל  5א 8על פי שה ראויי לכ .קטני ג במשמעות של ענווי ,שהרי ללא תכונה זו אי 2אפשרות "לקנות תורה".
א 8על פי כ ,2ה בבחינת "גדולי לפני הקב"ה" מבחינת הישגיה ,מבחינת האתגרי שלקחו על עצמ ומבחינת ההתחייבות
לשרת את הע בקודש ע סיו לימודיה.
הלכות קידושי 2וגיטי 2ה י עמוק ורחב ידיי ,שכל לומד ומעמיק יכול למצוא בו את בקעתו כדי להתגדר בה .עיקר עיסוקו של
קוב זה הוא בניסיו 2להעמיק בהבנת דברי חכמי .כפי שהמדרש מציי 2מדובר בחכמה עמוקה שהייתה נפלאה ג בעיניו של
החכ מכל אד .אנו מודי לקב"ה בכל רגע ורגע על הזכות הגדולה לעסוק בדברי חכמי ישראל – חכמי התורה ,בשלווה ובטוב
לבב ,תו תפילה שנזכה להמשי להיות קטני בעינינו וגדולי לפניו.
הרב משה ארנריי הרב יוס 8כרמל
ראשי הכולל
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בס"ד אייר ה'תשס"ו

הקדמת העור
דברי חכמי כדרבנות וכמשמרות נטועי בעלי אספות נתנו מרעה אחד )קהלת יב,יא(

ועל כ דרש רבי יהושע בפקיעי:2
למה נמשלו דברי תורה לדרב ?2לומר ל :מה דרב 2זה מכוי 2את הפרה לתלמיה להוציא חיי לעול ,א 8דברי
תורה מכווני 2את לומדיה 2מדרכי מיתה לדרכי חיי .אי מה דרב 2זה מטלטל א 8דברי תורה מטלטלי 5 2תלמוד
לומר משמרות .אי מה מסמר זה חסר ולא יתר א 8דברי תורה חסירי 2ולא יתירי 5 2תלמוד לומר נטועי ,מה נטיעה
זו פרה ורבה  5א 8דברי תורה פרי 2ורבי .2בעלי אספות  5אלו תלמידי חכמי שיושבי 2אסופות אסופות ועוסקי2
בתורה ,הללו מטמאי 2והללו מטהרי ,2הללו אוסרי 2והללו מתירי ,2הללו פוסלי 2והללו מכשירי .2שמא יאמר אד:
היא אני למד תורה מעתה? תלמוד לומר :כול נתנו מרעה אחד  5אל אחד נתנ ,2פרנס אחד אמר ,2מפי אדו 2כל
המעשי ברו הוא ,דכתיב "וידבר אלהי את כל הדברי האלה" )שמות כ,א( .א 8אתה עשה אזני כאפרכסת ,וקנה
ל לב מבי 2לשמוע את דברי מטמאי ואת דברי מטהרי ,את דברי אוסרי 2ואת דברי מתירי ,2את דברי פוסלי 2ואת
דברי מכשירי) .2תלמוד בבלי חגיגה ג(:
הלוז של דרשת רבי יהושע הוא הדימוי של דברי התורה לנטיעות ומתו כ עולה מהות של דברי תורה שה "פרי ורבי".
א דבר זה דורש ביאור ,כיצד יתכ 2שהתורה שנמסרה בשלימותה למשה רבינו בהר סיני תתרבה וא 8תהיה מאופיינת בכ שיש בה
מידה זו של פריה ורביה.
נדמה שמהמכלול של הדרשה נית 2להבי 2את משמעות של הדברי.
רבי יהושע פותח בכ שהתורה מכוונת את לומדיה לדרכי חיי .ומסיי בכ שיושבי תלמידי חכמי ,בעלי אסופות ,ועוסקי
בתורה ונחלקי בהבנתה א 8על פי שמרועה אחד ניתנה .זהו התהלי של לימוד התורה .היא יוצאת מפיו של הקב"ה שצימצ את
חכמתו הבלתי מוגבלת לספר התורה ושוב היא חוזרת מהספרי אל החיי ואל נשמותיה של תלמידי חכמי שמחפשי למצא
בה דר חיי ואז היא שוב נעשית בלתי מוגבלת והיא פרה ורבה עד לאי 2שיעור.
נודה לה' שזכינו שבבית מדרשנו עוסקי בתורה ומבקשי להעמיק ולמצא בה דרכי חיי .ומתו כ התורה פרה ורבה בערוצי
שוני שאחד מה הוא סידרת חוברות "חמדת האר".
חוברת זו ,הרביעית במניינה ,מוקדשת לעיסוק בהלכות קידושי 2וגיטי.2
ייחודה של החוברת הוא בניסיו 2להעמיק ביסודי ההלכות ובשורש 2ולא להצטמצ בדיו 2בפרטי ההלכות ובהבאת שיטות שונות
בלבד.
בעבודתנו בעריכת החוברת השתדלנו להביא לכ שדברי הכותבי יהיו ברורי ובהירי וכוונת תהיה מובנת לקוראי ,כמוב2
שהאחריות על תוכנ של המאמרי מוטלת על כותביה.
תודות:
ראשית אנו מודי להקב"ה שזיכנו לעסוק בתורה ולהיות שותפי בהכנת חוברת זו.
ראשי הכולל מו"ר הרב משה ארנריי שליט"א ומו"ר והרב יוס 8כרמל שליט"א שאנו זוכי תדיר ללמוד מתורת ,במסירות רבה
ה מובילי את לומדי הכולל לעליה בתורה ,ומכח יוצאת לאור ג חוברת זו.
מו"ר הגאו 2הרב זלמ 2נחמיה גולברג שליט"א ,דיי 2בבית הדי 2הגדול )לשעבר( ,מרבי תורה בכולל שני רבות ,תמידי כסדר,2
וג זיכנו במאמר מדברי תורתו לחוברת זו.
חברי ההנהלה והמסייעי לכולל נותני לציבור הלומדי את האפשרות להתפנות ליצירה התורנית.
הרב ישראל שריר שליט"א מסר בידינו ,בעי 2יפה ,מכתביו של חותנו מר 2הגאו 2הרב שאול ישראלי זצ"ל וסייע בעריכת.
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הנהו תרי צנתרי דדהבא ,הרב ידידיה כהנא ,כעת ר"מ בישיבת "אורות אביב" תל אביב ,והרב מנח קופרמ החלו בעריכת
החוברת כפי שערכו את הקודמות לה ,ולולא עבודת לא היינו יכולי להוציאה לאור .הרב ניר ורגו ער ,כדרכו בקודש ,את
מאמרי מו"ר הרב משה ארנריי שליט"א .הרב אריה כ" סייע בידינו בכל מלאכה שנדרשה כדי להביא להשלמתה של החוברת.
גברת מיטב דהא ,העורכת הלשונית ,השקיעה מאמצי רבי כדי להוציא דבר מתוק מתחת ידיה .ר' נריה לוי עיצב את עטיפת
החוברת ואת השערי הפנימיי בטוב טע.
ואחרוני חביבי ,צות המשרד בניהולה של גב' יפה רוזנהק ,שבכל השנה עומדי הכ לסייע לכל דורש במאור פני ,וג
בחוברת זו רב חלק.
נסיי בתפילה שזכות העיסוק בתורה תעמוד לע ישראל ונזכה לראות בגאולה שלימה במהרה בימינו.

העור
דניאל כ"
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תקצירי
שלבי שוני בקידושי וגירושי הדורשי שני עדי /מר הגאו הרב שאול ישראלי זצ"ל
הרמב" פוסק בהלכות אישות )ג,טו( שיש הבדל בי 2איש שממנה שליח לקדש אישה שאינו צרי עדי על המינוי לבי 2אישה
שממנה שליח לקבל קידושי 2שצריכה עדי על המינוי .המקור של הרמב" לחילוק זה הוא מהלכות גירושי 2שג ש קיי הבדל
דומה בי 2שליח לגרש שאינו צרי עדי למינויו לבי 2שליח לקבל גט שצרי עדי למינויו .הרב תמה מה פשר החילוק ,ובמיוחד
לאור ההלכה שמצאנו שעדות על כתיבת הגט "לשמה" אינה מצריכה שני עדי.
הרב מבאר שיש חילוק בי 2שני סוגי עדות .האחד נועד לקיו הדבר ואז אי 2תחלי 8לעדי .והשני נועד לבירור הדבר ואז נית 2ג
להסתמ על הודאת בעלי הדי .2בדיני ממונות העדות שייכת לסוג השני .ובגיטי ,2לדברי הרב ,קיימי שני הסוגי .במה שנוגע
לגירושי 2עצמ צרי עדות לקיו ,ובמה שנוגע לשלבי קודמי לגירושי 2יש צור בעדות לבירור ודי ג בהודאת הבעל
והאישה .לפי זה הוא מבאר את החילוק בי 2שליח הולכת הקידושי 2והגט שהוא רק מייפה כח השליח לביצוע הפעולה ולכ2
מספיקה בו עדות בירור ,לבי 2שליח האישה שנדרש להיות כידה וכגופה ממש ולכ 2נחשב מינוי שליח זה כחלק ממעשה הגירושי2
וצרי שני עדי לקיו מינוי השליחות.
בעקבות רש"י קידושי  /מו"ר הגאו הרב זלמ נחמיה גולברג שליט"א
המאמר כולל הערות קצרות על רש"י בדפי הראשוני של מסכת קידושי .2בהערות אלו הרב מברר בקצרה כמה נושאי יסודיי
הנוגעי להלכות קידושי.2
ההערה הפותחת מגדירה את דרכו של רש"י כפרש 2שמבאר ג מקומות שאי 2בה חידוש כי א תוספת הבנה.
בהערות נוספות ד 2הרב בשיטת רש"י באמירה בקידושי ,2לשו 2קידושי ,2קידושי 2במלוה ,קידושי 2בריבית ,קידושי 2בהתחייבות,
איסור כלאי ,הגדרת שפחה חרופה ועוד.
נספח למאמר בירור מקי 8בייחס לדברי קצות החוש 2שביאר בשני מקומות )קצה,ט וקכג,ה( מהו "די 2עבד כנעני" דהיינו הקנאה
שנעשית על ידי כס 8של אד אחד עבור אד שני .הקצות הסביר שבקני 2אי 2צור שהממו 2יהיה שיי דוקא לקונה כמו בעבד
כנעני שמשתחרר על ידי כס 8שנית 2עבורו שהרי אי 2לו בעלות על כס 8משל עצמו .הרב מוסי 8לבאר את החידוש בדברי הקצות
שגילוי רצו 2של הקונה מספיק לכ שא אד אחר ית 2את הכס 8עבורו הוא יקנה את החפ א 8א הקונה לא נמצא במקו.

קידושי קני או מעשה /מו"ר הרב משה ארנריי שליט"א
אנו מוצאי בתורה את הלכות הקנייני המגדירות העברת בעלות של רכוש מאיש לרעהו .המאמר ד 2בשאלת הדימיו 2של הלכות
הקידושי 2להלכות הקנייני .בתחילת המאמר הרב מעלה שתי אפשרויות להבנת הקידושי .1 :2הקידושי 2דומי לחלוטי 2להלכות
 .2הקידושי 2דומי להלכות הקנייני רק באופ 2היצירה שלה ,א התוצאה של מעשה הקידושי 2היא בתחו
הקנייני.
האיסורי .הרב מביא את הראיות השונות בגמרא לשני הצדדי וכ 2מבאר לאור זה את הסוגיה בתחילת הקידושי.2
בהמש המאמר הרב מביא שורה ארוכה של מחלוקות שנית 2לתלות אות בצדדי החקירה ובסיומ של דברי יש ג דיו 2מקי8
בסוגיית קידושי 2לאחר ל' שהיא ג סובבת סביב אותה שאלה יסודית בהגדרת הקידושי.2
נישואי וגירושי של מי שאינו ב דעת /מו"ר הרב יוס כרמל שליט"א
ישנ שלושה אנשי שמופיעי בדברי חז"ל ככאלו שאינ שייכי במצוות התורה" :חרש שוטה וקט "2הרב מנסה להגדיר
במאמר מה הסיבה שה מופקעי ממצוות התורה וממילא מה יהיה מעמד בדיני נישואי 2וגירושי .2ובעקבות כ הוא ד 2מה יהיה
מעמדו של ה"פתי" דהיינו ה"לוקה בשכלו".
הקט 2אינו שיי במצוות מפני שהתורה פונה אל ה"איש" וא 8על פי כ 2בייחס לקידושיו עולות בפוסקי כמה אפשרויות שקיושיו
יחולו.
לגבי החרש שהוא חירש ואיל ,ישנו ויכוח הא הפסול שלו הוא גור 8משו הלכה למשה מסיני או שהוא קשור לרמת הדעת
שלו וא יש לו דעת צלולה הוא אכ 2שיי בקידושי 2וגירושי.2
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בייחס לשוטה שהוא מוגדר בימינו "חולה רוח" ישנ 2שיטות שונות כיצד להגדיר את מצבו למעשה .כפי הנראה ,החיסרו 2בשוטה
לרוב השיטות הוא חיסרו 2הדעת שלו.
בייחס לפתי יש מהפוסקי שהגדירו אותו כחרש לפחות לגבי הענייני שניכר שהוא חסר דעת בה ויש מהפוסקי שנקטו שהוא
פסול מסברה ,ולכ 2יועיל "גדול עומד על גביו" .וכ 2יש מהפוסקי שסברו שהוא אינו שיי במצוות מפאת מצב דעתו א הוא
שיי במעשי קני 2וקידושי 2וביארו לפי זה ג את שיטת הרמב".
אישות וזנות מציאות ודי  /הרב עודד מכמ
תהלי הקידושי 2כולל בתוכו שני חלקי 5קידושי 2ונישואי .2המאמר מברר את היחס שבי 2החלקי .הקידושי 2שנלמדו מהתורה
מהמילי "כי יקח איש אשה" ה החלק ההלכתי שבתהלי ואילו הנישואי 2אינ מוזכרי בתורה וה החלק המציאותי של הזוג
שנכנס למסגרת המשפחתית .להבדל זה ישנ 2כמה משמעויות הלכתיות כמו הצור בעדי שקיי בודאי בחלק ההלכתי א יתכ2
ואי 2צור בה בחלק המציאותי .כמו כ 2האפשרות להתנות תנאי בנישואי ,2וכ 2האפשרות לשנות את הסדר של התהלי
ולהקדי את החופה לקידושי .2כל אלו תלויי בשאלת הבנת הנישואי 2כתופעה מציאותית.
המאמר ממשי לפתח לאור תפיסה זו ג את מושגי ה"גירושי "2וה"זנות" וכ 2לעמוד על כמה הלכות מיוחדות שמצאנו בייחס
לנישואי קט.2
שומא בקידושי  /הרב דני כיטוב
הגמרא במסכת קידושי 2דנה במקרה שאד מקדש את אשתו בחפצי שערכ אינו ברור הא ומתי צרי לשו את שווי .וישנה
בעניי 2זה מחלוקת בי 2רב יוס 8שמצרי שומא לרבה שאינו מצרי שומא .בגמרא מובאת מחלוקת נוספת הא לדיעה שצרי
שומא יהיה צור בשומא ג כאשר הבעל יקדש את האישה ויאמר לה שהקידושי 2חלי ג בשווי הנמו ביותר "בכל דהוא".
המאמר ד 2בשני הסברי אפשריי לצור בשומא :א .סמיכות דעת של האישה שאינה מוכנה להתקדש בדבר שערכו אינו ברור.
ב .חיסרו 2בהגדרת החפ ככס 8מכיו 2שערכו אינו ברור.
ההבנה הפשוטה של הגמרא היא שהשאלה הא ג כשהאשה מסכימה להתקדש בכל שווי שהוא ,יתקיי הצור בשומא ,תלויה
בשני ההסברי הללו .א המאמר מציע הבנות נוספות למחלוקת ומבסס אות 2בדברי הראשוני.
שטר קידושי  /הרב דניאל כ"
הקידושי 2נעשי בג' דרכי ,כס 8שטר וביאה ,שטר הקידושי 2מקורו מהיקש לגט "ויצאה והייתה" ואנו מוצאי התלבטות בגמרא
בראשוני ובאחרוני עד כמה הלכותיו של שטר הקידושי 2דומות לשטר הקידושי .2המאמר מנסה לעמוד על ההגיו 2שעומד
מאחורי הדיוני הללו.
המסקנות של המאמר ה 2שהלכות שלכל הדיעות הועתקו מגט לשטר קידושי 2ה 2אלו ששייכות להגדרת השטר כמו כתיבת השטר
"לשמה" וכ 2הצור בדעת מקנה בכתיבת השטר .ההלכות שכלפיה 2יש דיוני ה 2אלו שאינ 2שייכות באופ 2מובהק להגדרת השטר
כמו כתיבת השטר במחובר ועל איסורי הנאה.
כמו כ 2עולה מהמאמר שהרשב"א באופ 2עקבי מנסה לקרב את הלכות שטר הקידושי 2להלכות קידושי כס 8וביאה ובניגוד לדעת
רוב הראשוני שנוטי ללמוד את הלכות שטר הקידושי 2מגט.
שליח שלא נית לגירושי  /מו"ר הרב משה ארנריי שליט"א
התורה מחדשת בפרשת הגירושי 2את האפשרות למנות שליח למעשה הגירושי .2מהמילי "ושלחה מביתו" למדו חז"ל שהבעל
אינו צרי לתת את הגט בעצמו לאשה אלא הוא יכול לעשות זאת על ידי אד אחר שית 2עבורו את הגט .בהלכה אנו מוצאי
שלוש סוגי שליחות .האחת היא שליחות לגרש ושתיי נוספות שבה 2השליח אינו מגרש בעצמו אלא נות 2את הגט לאד שלישי
שיגרש .בדר זו ישנ 2שתי אפשרויות ,האחת ,שהשליח מקבל סמכות למנות אד לגרש .והשנייה ,שהבעל מינה כבר אד מסויי
שיגרש עבורו ,והשליח מונה למסור לאותו אד את הגט ולהודיע לו שהבעל הטיל עליו את השליחות.
הרב עוקב אחר שלוש שיטות בראשוני בייחס למעמד של שליחו אלו.
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שיטת רש"י היא שאי 2אפשרות למנות שליח שימנה שליח אחר אלא הבעל חייב למנות בעצמו את השליח שא לא כ 2אנו
נתקלי בבעיית "מילי לא מימסר 2לשליח" .אמנ לדעת רש"י ג השליח שמודיע לשליח הנבחר את שליחותו ומוסר בידו את
הגט יש לו נאמנות להעיד שבפניו נכתב הגט ולמנוע ערעורי על כשרותו.
שיטת הריטב"א שנית 2למנות שליח שתפקידו למנות שליח ושליח כזה ג יכול להעיד שבפניו נית 2הגט ואילו שליח שמודיע
לשליח שמונה אינו יכול להעיד על כשרות הגט.
שיטת התשב" שטוע 2שרק שליח שיכול לגרש בעצמו יכול להעיד על כשרות הגט.
נתינת גט וגירושי  מעשה ומהות עיו בשיטת הרמב" /הרב ידידיה כהנא
בפרשיית הגירושי 2שמופיעה בתורה )דברי כד,א( מופיע פרט שנראה כתוצאת מעשה הגירושי" :2ושלחה מביתו" .כלומר ,האישה
צריכה להיפרד מהבעל לאחר נתינת הגט .המאמר מבאר שהרמב" הבי 2שפרט זה הוא חלק מהותי ממעשה הגירושי .2וא בית
הדי 2יווכח שהבעל לא שילח את אשתו בפועל ,אזי ישנו חיסרו 2בגירושי 2והגט בטל.
הדברי מבוססי על דברי הרמב" בתחילת הלכות גטי) 2א,ה( שמתייחס למציאות של גירש "ולא הוציאה מביתו" כמציאות
שמחייבת גט נוס 8א 8שלא נתברר שהיה יחוד של בני הזוג .לפי זה מוב 2כיצד נית 2לבטל גט שהוטל בו תנאי ,כל עוד התנאי לא
נתקיי .וכ 2נית 2להבי 2מדוע לדעת הרמב" הגט בטל א הבעל ציוה לסופר לכתוב גט ,ולפני שהגט נכתב הבעל התייחד ע
האישה.
מתי ראוי לאד לגרש את אשתו? /הרב עופר לבנת
הפסוק שמתאר את תהלי הגירושי ,2מגדיר את סיבת במילי )דברי כד,א( "כי מצא בה ערות דבר" .נחלקו התנאי בביאור סיבה
זו .לדעת בית שמאי הדברי כפשוט ,כשיש חשש של זנות על הבעל לגרש את אשתו .בית הלל חולקי ומסתפקי רק
ב"הקדיחה תבשילו" ואילו לדעת רבי עקיבא די ג בכ שימצא "אחרת נאה הימנה" .המאמר מבאר את עומק דברי בית הלל
ומוכיח שה מתכווני למציאות של שנאה בי 2בני הזוג שנגרמת כתוצאה מבעיות ביחסי האישות.
לפי ביאור זה הוא מיישב קשיי בפסיקת הרמב" ומתו כ הוא ג עומד על ההבדלי בי 2שיטת הבבלי והירושלמי בייחס
לסוגיה זו ולייחס לחיי הנישואי 2בכלל.
גירושי על ידי שוטה /הרב אורי סד
ברור הוא ששוטה מופקע מפרשיית הגירושי 2מהתורה .ג כאשר אד בריא מורה לסופר ולעדי לכתוב עבורו גט ולמוסרו
לאישתו ,ולאחר מכ 2נכנס למצב של שטיו ,2ברור הוא שאי 2למסור את הגט לאישה .א נחלקו הדיעות בראשוני הא המניעה
לסיו התהלי במקרה זה נעוצה בחיסרו 2מהתורה או מדרבנ .2לדעת הרמב" הגט פסול רק מדרבנ 2ולדעת הטור הגט בטל
מהתורה.
המאמר מבאר את האפשרויות להבנת המחלוקת בי 2הראשוני .הוא מביא שלוש אפשרויות :א .נחלקו בהגדרת השליחות .ב.
נחלקו בהגדרת החיסרו 2של השוטה מענייני גיטי .2ג .נחלקו בשאלה מדוע הסופר כותב את הגט בציווי הבעל הא כשליחו או
כדי שהגט יהיה לשמה.
המאמר ד 2בהסברי אלו לאור סוגיית הבבלי והירושלמי וכ 2מבאר את שיטת בעלי התוספות המובאת בחידושי הרשב"א בייחס
להבדל שבי 2שיטיו 2בשעת כתיבה לשיטיו 2בשעת הנתינה.
נתינה כריתות והקנאה בגט /הרב יצחק שטינברג
התורה הגדירה את מעשה הגירושי 2במילי )דברי כד,א(" :וכתב לה ספר כריתות ונת 2בידה ושלחה מביתו" .המאמר מבאר
בתחילה מה משמעותה של ה"כריתות" עליה דיברה התורה ומוכיח שלדעת הרמב" הכריתות היא הגדרה של מעשה הגירושי2
שמתיר את כל הקשרי שבי 2בני הזוג ולדעת ראשוני אחרי היא מגדירה את דר הנתינה כמפרידה לחלוטי 2את הגט מהבעל
ומעבירה אותו לידי האישה .מחלוקת זו באה לידי ביטוי בשאלה מדוע גט שנית 2לאשה בזמ 2שהיא ישנה פסול לדעת הרמב"
זהו חיסרו 2בכריתות ונית 2להשלי את החיסרו 2באמירה לאישה לאחר שתקו שזהו גיטה .ולדעת ראשוני אחרי זהו חיסרו2
בנתינת הגט ועליו לשוב וליתנו .במאמר מובאות נפקותות נוספות לשאלה זו.
דיו 2נוס 8שעולה במאמר הוא הא יש צור להקנות את הגט לאישה .ידוע חידושו של "קצות החוש) "2ר,א( שמוכיח שאי 2צור
להקנות את הגט אלא די בנתינתו לאשה כדי שהגירושי 2יחולו ויש מהאחרוני שחלקו עליו .במאמר מובאות הראיות שנידונו

7

חמדת האר ד

בייחס לשאלה זו .המחבר נוטה לחזק את דברי "קצות החוש "2ולבסס אות במשנת הרמב" וא 8מציע בעקבות הבנה זו חידוש
בדעת הרמב" שנית 2יהיה לתת לאישה גט שאינו שיי לבעל וכ 2אינו רכוש האישה אלא בבעלות אד שלישי.
מסקנת המאמר היא שעיקר מעשה הגירושי 2הוא נתינת הגט ביד האישה במוב 2הבסיסי של מעשה זה ,כלומר ללא כל תוספת של
קני 2או אמירה שה 2ממלאות ,א יש צור בה ,תפקידי אחרי במעשה הגירושי.2
גדרי נתינה בגט /הרב עודד מכמ
מסוגיית הגמרא )גטי עח (.עולה שאפשר לתת גט לאישה באופ 2המכונה" :ערק לה חרציה" דהיינו שהבעל מעק מותניו לעבר
האישה וזו נוטלת גיטה .המאמר עוסק בשאלה כיצד נית 2ליישב הלכה זו ע הלכות נתינה בגט המחייבות מעשה נתינה גמור של
הבעל ופוסלות גט שנית 2על ידי כ שהאישה נוטלת אותו בעצמה מהקרקע.
החידוש העקרוני של המאמר הוא שהמושג "נתינה" יכול להתבצע בכמה אופני כאשר כול נקראי נתינה מכיו 2שה נעשי
כדר המקובלת בי 2בני אד לתת .בעקבות כ הוא ד 2ג בשאלת נתינת הגט על ידי הקנאתו לאישה ומבאר את שיטת רש"י
שסובר שנית 2לגרש על ידי הקנאת הגט בקני 2אגב .וכ 2את חידוש ה"תורת גטי "2לאפשר גירושי 2על ידי קניניי הנלמדי מ"יד"
כמו משיכה וכדומה.
דיו 2נוס 8שעולה במאמר הוא הגדרת ה"כריתות" שנדרשת בתהלי הגירושי .2המאמר מעלה כמה אפשרויות לביאור מושג זה
והקשר שבינו להלכות הנתינה ומראה את דיעות הראשוני בעניי.2
מחוסר קציצה בגט /הרב נחשו כהנא
התורה הסמיכה את כתיבת הגט לנתינתו .מכ למדו חז"ל שגט שנכתב במחובר ולאחר מכ 2נתלש ונית 2בתלוש פסול .המאמר ד2
בשתי אפשרויות להבנת הלכה זו .א .חיסרו 2בהפסק שבי 2הכתיבה לנתינה .ב .הגט נית 2צרי להיות מוכ 2בכתיבתו בצורה שבה
הוא אמור להינת .2ההשלכה שבי 2שתי האפשרויות היא ,הא נית 2ליטוע ולתלוש ע שעליו כתוב גט .בפעולה מסוג זה יש בודאי
הפסק א הגט נית 2כפי שהכינו אותו מלכתחילה בתלוש .ואכ 2נחלקו בזה הראשוני .הרמ"ה פוסל והרשב"א מכשיר .מחלוקת
נוספת שתלויה בשאלה זו היא הא נית 2לכתוב גט על קל 8גדול מתו מטרה לחתו את הגט מהקל 8ולמוסרו .פעולת החיתו
אינה נחשבת הפסק א יש בה שינוי מהצורה הראשונה שבה הוכ 2הגט .וג בזה נחלקו הראשוני.
שיטת הרמב" בצור בהנחת הגט /הרב אריה כ"
במסכת גיטי) 2עט (.אנו מוצאי חילוקי שוני הנוגעי לדיני הנחת הגט ,בי 2היתר מופיעי ש המושגי "דר ירידה" ו"דר
עליה"  .לדעת רוב הראשוני ההבדל בי 2ירידה לעליה נקבע לפי המציאות ,כלומר ,א הגט מושל ממקו למקו יש להבחי2
בי 2השלב בו הוא מתרומ לשלב שבו הוא מתחיל לרדת .א בשיטת הרמב" נית 2לזהות כיוו 2אחר שמתייחס להבדל מהותי בי2
הדברי .המאמר מוכיח שלדעת המגיד משנה הרמב" מחלק בי 2פעולה של "הנחה בכח" ,כלומר ,פעולה שמביאה את הגט
להשגת ידי האשה א 8כאשר הגט אינו בידיה בפועל ,לבי 2פעולה שאינה מביאה לידי הנחה באופ 2טבעי ולכ 2אינה מספיקה
לצור הגירושי .2במקרה שבו פעולת ההנחה נעשתה באופ 2זה ,הגירושי 2יחולו רק כאשר הגט יגיע בפועל לידי האישה.
לאור הבנה זו מובהרות הלכות נוספות ברמב" שעולה מה 2שלא בכל מקרה האישה צריכה לאחוז בסופו של דבר בגט בידיה.
שליחות בגיטי כשליחות על דבר שבגופו /הרב גד אלדד
התורה מחדשת בפרשיית הגירושי 2אפשרות לגרש על ידי שליח .מסוגיית הגמרא במסכת קידושי) 2מב (.עולה שהשליחות
בגירושי 2אינה מהווה מקור לשליחות בדיני התורה .דבר המעיד על כ שהשליחות בגט שונה במהותה משאר מיני השליחות.
המאמר מצביע על כ שמצאנו תחומי בה לא נית 2למנות שליח כמו מצוות מילה לחלק מהדיעות וההסבר לכ הוא שמצוות
אלו נקראות "מצוות בגו ."8המאמר מבאר שמושג זה הוא סימ 2לקשר מיוחד שיש בי 2האד למצווה ועל כ 2האד אינו יכול
למנות מחלי 8במקומו אלא המצוה מוטלת א ורק עליו .לפי זה נית 2להבי 2שג מעשה הגירושי 2יכול להיחשב כמצוה שבגו8
שהרי הוא עוסק ביחס שבי 2האד לאשתו שהיא "שארו" .לכ 2כשהתורה חידשה שליחות בגיטי 2לא נית 2ללמוד ממנה לשאר
חלקי התורה.
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לאור הסבר זה הוא מיישב סתירה בדברי הרמב" 2שאינו מצרי שהסופר שכותב את הגט יהיה שליח הבעל ומאיד הוא הוא
מחייב שהסופר יקבל את ציווי הבעל באופ 2ישיר ללא מתווכי .לדבריו מעשה הגירושי 2מהווה פעולה שצריכה להיעשות על ידי
הבעל "בגופו" ולכ 2הוא זה שצרי לצוות לסופר על כתיבת הגט כדי שהגט ייחשב ממש כאמירתו.

ÔÈ˘Â„È˜†˙ÂÎÏ‰†¯Ú˘
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מר 2הגאו 2הרב שאול ישראלי זצ"ל

שלבי שוני בקידושי ובגירושי הדורשי שני עדי
א .שיטת הרמב" בעדות שטר קידושי

1

הרמב" )אישות פרק ג הל' ג( כתב:
]וא קידש בשטר כותב על הנייר או על החרס או על העלה ועל כל דבר שירצה הרי את מקודשת לי או הרי את
מאורסת לי וכל כיוצא בדברי אלו ונותנו לה בפני עדי.
דהיינו[ ,בקידושי שטר סגי ג על דבר שיכול להזדיי 8אי מוסרו בפני שני עדי ,וזה פשוט ,שכיוו 2שיש כא 2עדי מסירה סגי ג על
דבר שיכול להזדיי .8אול לא הביא דסגי בעדי חתימה ולא בכתב בכתב ידו .ועמד בזה ב"לח משנה" ש.
ונראה לכאורה דהא דהשמיט כתב בכתב ידו ,דבזה נראה דהיה כשר ג בדבר שיכול להזדיי ,8שהרי כתב ידו שלו אי מזוי 8יכירו,
2
ומשמע דפוסל כמו הרשב"א )יבמות לא :ד"ה הא( .
אכ ,2מה שלא הזכיר חתימת ידי עדי יש לומר דלא מצי הכא לכותבו ,שהרי בזה א יכול להזדיי 8אי 2לסמו על עדי חתימה .ויש
לומר דסמ בזה על מה שכתב להכשיר בעדי חתימה בדיעבד בגירושי) 2פרק א הל' טז( ,דהיא כשיטת הרי") 8גיטי מז :מדפי אלפס(,
דג לרבי אלעזר ]שסובר שעדי מסירה ה הכורתי )גיטי ב (:ובכל אופ 2מודה שג[ כשר בעדי חתימה.
ובזה יוב 2ש]הרמב"[ הוצר לסברא ]מדוע צרי עדי בגט[ )גירושי פרק א ,הל' יג(:
]ומני 2שיתננו לה בפני עדי ,הרי הוא אומר "על פי שני עדי או שלשה עדי יקו דבר" ,ואי אפשר שתהיה זו
היו ערוה והבא עליה במיתת בית די 2ולמחר תהיה מותרת בלא עדי .לפיכ ,א נת 2לה גט בינו לבינה ,ואפילו
בעד אחד – אינו גט כלל[.
כי לריטב"א )קידושי סה :ד"ה הת( אפשר לומר שהוקשה יציאה להויה ,א58על5פי דיציאה אי 2חב לאחריני ]ולכ 2צרי עדי ג
בגירושי ,2ולא מספיקה הודאת בעלי הדי ;2ואי 2צור בסברה מיוחדת לכ[ .אכ ,2לפי הרשב"א )יבמות לא :ד"ה הא( דיני יציאה
והויה שוני זה מזה ,כפי שביאר בהדיא] .והרמב" סובר כרשב"א ,כפי שנתבאר בעניי 2כתב ידו ,שמהני בגירושי 2ולא מהני
בקידושי – 2ולולא הסברה שכתב הרמב" היינו חושבי שאי 2צור בעדי בגירושי ,2כפי שכתב ידו מהני בגירושי 2ללא עדי[.
ב .עדי על שליחות האיש והאשה לקידושי
עוד כתב ש הרמב" )אישות פרק ג הל' טו(:
]כל העושה שליח לקבל הקידושי 2צרי לעשותו בפני שני עדי .אבל האיש שעשה שליח לקדש לו אשה אינו
צרי לעשותו בעדי ,שאי 2מקו לעדי בשליחות האיש אלא להודיע אמתת הדבר .לפיכ ,א הודו השליח
והמשלח אינ 2צריכי 2עדי ,כמו שליח הגט וכמו שליח שהרשהו להפריש לו תרומה וכיוצא בה – 2בכל שלוחו של
אד כמותו ואינו צרי עדי[.
]כלומר [,מינוי שליח לקידושי 2לא צרי עדי ,שמספיק כשמודי שניה ,ואילו אשה שעושה שליח לקבלה צרי ב' עדי.
והסמי על מה שמצינו בגט נמי כהאי גונא.
ובראב"ד השיג:

 1המאמר נער על ידי הרב דניאל כ"  .הכותרות וכ כל הקטעי המוקפי בסוגריי מרובעות נוספו על ידי עור המאמר.
] 2הרב זצ"ל מסתמ על מחלוקת ראשוני שעסק בה בשיעור קוד .נביא את תמצית דבריה.
לדעת הרשב"א )יבמות לא :ד"ה הא( ,למרות שמהתורה גט בכתב יד הבעל כשר ,אי ללמוד ממנו לשטר קידושי – מפני שקידושי ה "חב לאחריני" ,ולא
מועילה בה הודאת בעל די .ולכ שטר קידושי בכתב יד הבעל וללא עדי פסול מהתורה .הריטב"א )קידושי סה :ד"ה הת( חולק על הרשב"א ,ומביא
בש הרא"ה שכיוו ששטר קידושי הוקש לגט בפסוק "ויצאה ...והיתה" ,ג שטר קידושי בכתב יד הבעל וללא עדי כשר מהתורה[.
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]אי 2הנדו 2דומה לראיה ,דלעני 2שליח הגט גטו מוכיח עליו ,ולעני 2תרומה אי 2צרי עדות כלל; אבל בקידושי,2
דאפילו שניה מודי אינו כלו כי מודו השליח והשולח נמי לא כלו הוא[ ]כלומר [,דהת הגט שבידו מוכיח
שהוא שליח .ולא כ 2בקידושי 2בכס 8אי 2שו הוכחה.

וכ 2קשה ]על הרמב"[ מה הבדל בי 2שליח הבעל לשליח האשה .וכ 2קשה מצד עצמו ,דכיוו 2דמתקדשת על5ידי השליח,
ובקידושי 2יש צור בעדי ,אמאי סגי המנוי על זה ]בלא עדי[?
ג .עדות על כתיבת הגט
בריש גיטי) 2ב (.מוכח דלעניי 2לשמה בכתיבת הגט צרי ב' עדי ,כמו דבר שבערווה .ונראה מזה דהכשרו של הגט ,די 2דבר
שבערווה עליו .וא58על5פי שאינו פועל עדיי 2גירושי ,2מכל מקו דיינינ 2ליה בכתיבת הגט כאילו היא שעת הגירושי 2עצמ.
ואמאי לא נימא דכמו דפסק הרמב" )סנהדרי פרק טז הל' ו(:
]אינו צרי שני עדי למלקות אלא בשעת ,מעשה אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק .כיצד? אמר עד אחד חלב
כליות הוא זה ,כלאי הכר ה פירות אלו ,גרושה או זונה אשה זו ,ואכל או בעל בעדי אחר שהתרה בו ,הרי זה
לוקה ,א 8על פי שעיקר האיסור בעד אחד[.
]כלומר [,שעד אחד כשר להעיד על חתיכה שהיא חלב ומשהוחזק ]האיסור[ האוכל ]ממנו[ לוקה .דדיינינ 2לקביעת עצ האיסור
דסגי בעד אחד ,א58על5פי שמזה ]נובעות[ תוצאות לדבר שצרי ב' עדי] .א כ[ למה נצרי ]ב'[ עדי לכשרות הגט?
וצרי לומר לכאורה שבכתיבת הגט ,שבזה הגט נעשה כשר לתפקידו ,הרי זה כמו בשעת הגירושי .2כ 2כתב בספר "חזו 2יחזקאל"
)ריש גיטי( .ומזה הוקשה לו על מה שכתב "נתיבות המשפט" )סימ כח ס"ק ז( לתר דעת הרמב" שכל הכשר שטרות כשר רק
מדרבנ ,2ואילו מהתורה פסול מדי 2מפיה ולא מפי כתב ,דהקשו ]על הרמב"[ :הרי בגט וקידושי 2כשר בשטר ,למרות שזה מפי
כתב והוא כשר מהתורה .ועל זה תיר "נתיבות המשפט" ,שבזה בא רק להכשיר השטר ,ולאפשר לגרש בו ,אבל אי 2בו עוד כוח
המתיר ,על כ 2אי 2בזה פסול "מפי כתב" .ועל זה העיר ה"חזו 2יחזקאל" ,דהרי חזינ 2דמייחסי די 2דבר שבערווה להכשרת
השטר .ולפי דבריו מתחזקת הקושיה ,דכמו כ 2מינוי שליח לקדש אי 2לו עניי 2רק לקידושי – 2א כ 2נצרי ב' עדי.
ד .שני מרכיבי בעדות :בירור וקיו
והנראה בזה ,דהנה כפי שכתב הרשב"א )קידושי סה :ד"ה אמר(:
]דגבי ממו 2דאי לאו דכתב רחמנא "אשר יאמר כי הוא זה" ,דמיניה גמרינ 2הודאת בעל די 2הוא אמינא דלעול לא
מיקיימא מלתא אלא בסהדי ,משו דכתיב "על פי שני עדי או שלשה עדי יקו דבר" ,וכדאיסתפקא מלתא
למר זוטרא ורב אחא ,דבסמו אלא דאתא "כי הוא זה" וגלי ל 2ד"יקו דבר" במקו דאיכא חובה לאחריני כתיב.
והלכ עריות דכתיב בהו "דבר" על כרחי 2לצד ממו 2שיש בו חובה הוקשו ,ולא לצד ממו 2שאי 2בו חובה ,ולומר
דלא מקיימא להו מלתא אלא במקיימי דבר .ומשו דאית בהו כעי 2חוב לאחריני אקשינהו לצד ממו ,2דאית ביה
חובה ,ולא שתהא חובתו של זה כזה ,דזה חב ממש וזה אינו חב ממש כדאמר[.2
]כלומר [,הלימוד דבר דבר ]מממו [2לדבר שבערווה הוא מצד דההיקש הזה אזיל לגבי דבר שבערווה שיש בו דמיו 2לחב לאחריני
]ולכ [2צרי עדי לקיומו ,ולא סגי כמו בממו 2דכל עיקר עדי ה רק ל"שיקרי" .נמצא דמהאי טעמא גט שנראה )דעת הרשב"א(
3
שאי 2בו חב לאחריני  ,לכאורה למה בכלל הסתמ הרשב"א בעיקר על מה שנכתב בגט "וכתב" ,ותיפוק ליה שאי 2כא 2חב
לאחריני.
וצרי לומר דאילולא זה היינו מקישי יציאה להויה ,וכמו דבקידושי 2הוקש לעדי קיו הכי נמי בגירושי ,2אלא דאתי קרא "וכתב"
לגילוי דבזה הרי זה דומה לדיני ממונות )לשונו של הרשב"א ש( .והיינו שג בזה יש היסוד של הודאת בעל די ,2דכיוו 2כשיש
בידה הגט מוכח שבא לידה מהבעל סגי דכתב בכתב ידו ,שוב דנינ 2בזה די 2העדי ,כמו בדיני ממונות – מה הת לשיקרי מיהא
צריכי עדי ,וזהו "על פי שני עדי יקו דבר" ,א כי המושג לקיומי אי 2ש ,ועצ הקניי 2אי 2צרי עדי ,מכל מקו לגבי
אימות הדבר )נגד הלשקרי( צרי ב' עדי בדווקא.
יוצא שישנ 2שתי הלכות בשני עדי:

 3שלא כמו שכתבו התוספות גיטי )ד .ד"ה דקיי"ל( דמצד דחב לכה ,שכבר הרבו להקשות בזה ,והרשב"א לא הזכיר זאת כלל.
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א .שה מאמתי את הדבר בצורה המלאה ביותר .דמהאי טעמא נגד עדי לא מהני רוב או חזקה .וזה קיי ג בדיני
ממונות – לאפוקי מדברי איסור דבעד אחד נמי נאמ.2
ב .דעדי יש בה ג די 2לקיומי ,בגוונא )דאישות( כשזה חב לאחריני .א באינו חב ,אי 2צור בשני עדי מבחינת
הלקיומי ג בדבר שבערווה.

על כל פני ,הדי 2שכשחייבי בירורי לאפוקי מלשיקרא יש צור בב' עדי דווקא ,ג די 2זה נלמד ממה שנאמר דבר – דבר.
שכמו בממו 2בגוונא דלקיומי אי 2בו צור ,מכל מקו מדי 2בירור צרי ב' עדי בדווקא ,כ ג בדבר שבערווה ג כשאי 2די2
לקיומי ,והיינו כשאי 2חב לאחריני .די 2העדות כשלעצמו שמצרי ב' עדי – זה קיי ג בכהאי גוונא.
ה .העדות על כתיבת הגט היא לצור הבירור
ומעתה אתי שפיר הא דריש גיטי) 2ב ,(:שהרי כבר כתבו התוספות )ש ד"ה הוי(:
]האי דנקט דבר שבערוה ,אומר ר"י :משו דבהאשה רבה )יבמות ד פח (.בשאר איסורי כגו 2טבל והקדש וקונמות
מספקא ל 2אי מהימ 2אפילו איתחזק איסורא ולאו בידו או לא[.
]כלומר [,הא דמזכיר "הוה דבר שבערוה" ]ביחס לנאמנות על "לשמה"[ הוא משו דבמילתא דאיסורא ,א 8בגוונא דאיתחזק
איסורא ,אי 2הדבר מוכרע בוודאות שצרי ב' עדי בדווקא .לזאת אמרו בזה בגמרא – מצד דבר שבערווה.
כלומר דעל כל פני זה דבר ברור ,כש שבדיני ממונות בעינ 2ב' עדי לעצ הבירור ,כ ג לכתיבת הגט ,שאמנ אי 2לראות דיני
עדות לקיומו להצרי ב' עדי כמו בקידושי ,2על כל פני כמו דלדי 2הלבירורי דבממו 2יש צור דווקא בב' עדי כמו כ 2בכתיבת
הגט ,שאי 2בו גדרי חב וגדר הצור בעדי קיו ,על כל פני מדי 2בירור ,כיו 2שיש בו תוצאות לגירושי .2וזה כפי שכתב ש ב"חזו2
יחזקאל" בשוני מעדות עד אחד באיסורי.
ויש לומר באופ 2יותר חרי ,8לא רק מצד זה שהגט אי 2לו משמעות אחרת חו מאשר לגירושי ,2דיש לומר דלא מתחשבי ע זה
כיוו 2דהשתא מיהא אינה מתקדשת או מתגרשת .רק משו שיש בגט כוח גירושי  ,א הבעל אכ 2משתמש בו ,עצ הכוח הזה
שטמו 2בגט הוא בדומה לממונות מצד הדי 2דל"שיקרי" ,לזה צרי ב' עדי.
וזוהי כוונת "נתיבות המשפט" – שאי 2כא 2בגדר של לקיומי ,כיוו 2שבגירושי 2המושג הזה אינו קיי לרשב"א ,כיוו 2דלא הוי חב
לאחריני .והיינו שא 8לדעת התוספות ,דג בגירושי 2שיי חב לאחריני ,מכל מקו הרי כשלעת עתה אי 2עוד החב בפועל סגי בב'
עדי ,אבל צרי מכל מקו שני עדי.
ו .הגדרת השליחות
והנה ,בגמרא )קידושי מג:(.
איתמר ,רב אמר :שליח נעשה עד ,דבי רבי שילא אמרי :אי 2שליח נעשה עד.
והוא ברמב" ש )אישות פרק ג הל' טז(:
]השליח נעשה עד ,לפיכ א עשה שני שלוחי 2לקדש לו אשה והלכו וקידשו אותה ה 2ה 2שלוחיו וה 2ה 2עידי
הקידושי ,2ואינ 2צריכי 2לקדשה לו בפני שני אחרי[.
]דהיינו[ דשליחי קידושי 2נעשי עדי ,וזה נקבע להלכה אחר שהובאה מחלוקת בזה.
ונראה דתוכ 2השאלה הוא מהו המעמד של שליח ,הא במעשה השליחות הוא נעשה כאילו הוא בעל דבר – המשלח עצמו,
שמכוח זה מה שעושה נחשב כמעשה הבעל דבר ,או דנימא דרק לגבי המעשה ריבתה תורה שהפעולה נחשבת כאילו המשלח
עשאה וכידא אריכתא דמי ,אבל לא שהוא גופו לגבי דבר זה נראה כאילו הוא בעל הדבר .דאילו היינו רואי אותו כבעל דבר ,כי
אז לא היה יכול ע זה ג להיעשות עד .אלא שהוא שליח רק לגבי הפעולה ,שזה כאילו המשלח הוא המפעיל אותו .ועל כ 2נעשה
שליח.
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שליחות האיש שונה מהותית משליחות האישה
4

והנה מה שמצינו שליח נעשה עד לא מצאנוהו רק בעדי מטע הבעל לקדש ,ולא מצאנו מה הדי 2בשליחי האשה לקבלה  .ויש
לומר ,דלגבי המקדש שנות 2בידי השליח הממו 2או השטר ,בזה תוכ 2השליחות הוא רק המעשה הטכני של המסירה ,שזה נחשב
כפעולת הבעל .בעוד ששליחי האשה ,הרי אי 2בה מעשה ,כדי שיחולו הקידושי ,2צרי שתהיה יד כיד האשה השולחת,
שממילא כששמי ליד הרי זה כאילו שמו ליד האשה .על כורח נחשבי השליחי כיד האשה ממש ,על כ 2יש לומר באמת
משו זה נקטו בגמרא שליח נעשה עד רק לפעולת הקידושי ,2אבל שליח האשה אינו נעשה עד כי קבלתו היא באותה שעה כאילו
יד האשה ,ומשו זה היא מתקדשת.
ז .החילוק בי מינוי שליח הבעל למינוי שליח האישה
על כורח מזה יש תוצאות לגבי עצ המינוי .כי אשה הממנה שליח נותנת לו בזה תוק 8שהיד שלו כאילו היא היד שלה ,וכיוו2
שעל5ידי זה עצ מינויו הוא מגדר דבר שבערווה שצרי עדי ,ג א מצד החב לאחריני אי 2עוד ברגע זה שיצרי את הדי 2של
עדות לקיומי – על כ 2פוסק בזה הרמב" שצרי עדי .בעוד שעד מטע הבעל ,שידו איננה נעשית כיד השולח – אי 2בעשייתו
תוכ 2מה שהצריכה התורה ב' עדי ,בדומה למה שמצינו בדיני ממונות ,כי אי 2במינויו מה שיש במינוי האשה המתקדשת ,ועל כ,2
ומכיוו 2שאי 2עוד חלות הקידושי 2עצמ על5ידי האפשרות הזאת ]שנות 2הבעל לשליח לקדש ,וא כ אי אפשר לומר[ שיש
במעשהו גדר של מעשה המקדש .על כ 2אי 2בו די 2דבר שבערווה ,רק מצד הדמיו 2לעדי בדיני ממונות ,וסגי בהודאת השליח
והמשלח.
הסבר ראיית הרמב"
ומה שמביא הרמב" אסמכתא משליח לגרש ,דדחה הראב"ד משו דגטו מוכיח עליו ,נראה כוונת הרמב" מגט שאי בו חתימת
עדי ,ומתגרשת על5ידי עדי מסירה כעיקר הדי ,2דבעוד שלגבי קבלתו מפורש במשנה שצריכה עדי לעשות שליחי )סג (.בעניי2
הבעל לא נזכר מזה מאומה ,ואז כשאי 2חתימת יד עדי אי 2כא 2משו הוכחה ,וא58על5פי5כ 2נראה שכשר .ומוכח מזה דיש שוני
יסודי בי 2שליחות האיש לשליחות האשה.

 4ב"אבני מילואי" )סימ לה ס"ק ב( מביא מה"כלבו" ספק בדבר .ונראה תוכ ההבדל שהרי קיימי שני ריבויי על האיש ועל האשה )קידושי מא ,(.וזה
מסביר אולי הא דצרי שני ריבויי – לאיש ולאשה ,דהת בהמש אמרו דלא ילפינ מגט משו דהוא עני של חול ולא ילפינ לתרומה ,אבל מהאיש לאשה
ולהיפ  ,שניה עניי חול ,הרי נית ללמוד .אכ להנ"ל אי אפשר ]ללמוד מכיו[ ששליח האיש והאשה ה שוני במהות.
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מו"ר הגאו הרב זלמ נחמיה גולדברג שליט"א

בעקבות רש"י בקידושי
לדרכי פרשנותו של רש"י

1

"האשה נקנית לבעלה" )קידושי ב – 2(.ראיתי רבי שנתקשו למה כתב רש"י "לבעלה" ,והרי מוב מאליו .לענ"ד נראה שרש"י לא
כתב דברי שלא נית להבינ לבד ,אלא הוסי כדרכו תיבות שחסרות ה במקרא וה במשנה ובגמרא .א שכתוב "הידות
המוכיחות" כתבו רש"י ,ומתו שאד קורא כל צרכו הוא מבי את הדברי.
בוא וראה מה שכתב רש"י )בראשית מא ,ט-יג(:
וידבר שר המשקי את פרעה לאמר :את חטאי אני מזכיר היו .פרעה קצ על עבדיו וית אותי ואת שר האופי
במשמר וגו' ,ויהי כאשר פתר כ היה :אותי השיב על כני ואותו תלה.
רש"י :השיב על כני .פרעה הנזכר למעלה ,כמו שאמר "פרעה קצ על עבדיו" ,הרי מקרא קצר לשו ולא פירש מי
השיב ,לפי שאי צור לפרש מי השיב– מי שבידו להשיב והוא פרעה .וכ דר כל מקראות קצרי על מי שעליו
לעשות ה סותמי את הדבר.
החידוש הוא שהמקרא מקצר בלשו ,וכ המשנה והגמרא ,ורש"י מוסי מה שנתקצר .נראה לדוגמה בבראשית )מח ,א-ב(:
...ויאמר ליוס הנה אבי חולה ...ויגד ליעקב ויאמר :הנה בנ יוס בא אלי.
רש"י :ויגד ליוס אחד מ המגידי וזה מקרא קצר ...ויגד המגיד ליעקב ,ולא פירש מי ,והרבה מקראות קצרי
לשו.
ועיי בהקדמת ה"תוספות יו טוב" )ד"ה ונשוב(:
אבל כאשר ק הנשר הגדול הרמב" ופירשה ,ואחריו החכ השל מוה"ר עובדיה ז"ל וחיבר פירוש ,כי לא
נסתפק בפירוש הרמב" .ומה שנתאמת אצלי הוא ,שלא בלבד מפני שלפעמי מפרש בעני אחר מפירוש הרמב"
עשה פירושו ,שא"כ לא היה לו לעשות אלא הגהות עליו ,אבל ראה ויוכח כי דר הרמב" בסוגית פירושו לעשות
עיקרי וכללי למשנה ולכלול עניניה ולחבר וממנה נבי כוונת המשנה ,ולא זו היא דר וסוגית רש"י ,שמפרש
על סדר המשנה אחת לאחת ולחלק לחלקי ודיבורי קצרי ,וסוגיה דעלמא אזלא כוותיה דרש"י ,כי פירושו
נתפשט על המקרא והגמרא .לזאת היתה סיבה עצמה שהתחכ הרע"ב וחיבר פירוש של על המשנה על דר
וסוגיית רש"י ז"ל.
ולענ"ד ,דר פירוש זאת רש"י הוא הראשו שהמציאה ,ובה יוצאי הדברי מדויקי ,ותוספות הלכו אחר פירוש רש"י .ולא כ
פירושי שלא ראו את רש"י ,כגו הרמב" בפירושו והרי" ור"ח ,וג בעל "המאור" ו"המלחמות" כתבו כדר פירושי הספרדי
שלפני רש"י ,וכל לומד רואה שקשה להבינ יותר מאשר את התוספות.
"וקונה את עצמה" )קידושי ב – (.וביאר רש"י" :להיות ברשותה להנשא לאחר" .נראה שרש"י פירש כ ולא "קונה עצמה – שאי
לבעלה שעבוד עליה לתשמיש" ,כיוו שהמשנה מנתה שהאשה קונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל ,וכשהבעל מת אי מקו לומר
שקנתה עצמה לעניי שעבוד בעלה ,שהרי הוא מת – לכ פירש רש"י שקנתה עצמה לעניי שיכולה להינשא לאחר .ועוד יש לומר
שכס אירוסי עושה ,ולא נשואי ,ולא קני רק לזה שאסור לאחר ,והוא הדי בקונה את עצמה.

 1המאמר נער על ידי הרב דניאל כ"  .העריכה כללה הוספת כותרות וציוני מקורות וכ נוספו ,לפי הצור  ,מילי להבהרת העני.
 2מכא ולהבא ,בכל מקו שמופיע מקור מהגמרא הוא ממסכת קידושי ,אלא א צוי אחרת.
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אמירה בקידושי

רש"י )קידושי ב:(.
כס ובשטר – מפרש בברייתא בגמ' :נות לה כס או שוה כס ואומר לה "הרי את מקודשת לי" ,שטר כותב לה
על הנייר ,אע"פ שאינו שוה פרוטה" :הרי את מקודשת לי" ,ביאה בא עליה ואמר "התקדשי לי בביאה זו".
נראה שמה שכתב רש"י "מפרש בברייתא" אכ מפורש בברייתא )ה ,(.א ההמש שכתב רש"י אינו כתוב באותה ברייתא אלא
בברייתא אחרת )ט" :(.שטר כותב לה על הנייר ,אע"פ שאינו שוה פרוטה' :הרי את מקודשת לי'" ולא הזכיר "שאומר לה" .מכא
דייק ה"מקנה" )ב .ד"ה מתני' האשה( שבשטר אינו צרי לומר לה ,ודי במה שנות לה שטר שכתוב בו "הרי את מקודשת" ,שכתיבה
שמסר לה כדיבור.
והנה ,א שבמשנה )מעשר שני פ"ד מ"ז ,יובא להל ו (.מובא שהנות גט צרי לדבר עמה על עסקי גטה וקידושיה ,הרי שג בגט צרי
אמירה ,א שנת לה גט שכתוב בו לשו גירושי )ולדעת רש"י כתיבה כדיבור( .צרי לומר שרש"י סובר כרמב" )גירושי פרק א
הל' יא( ,שמ התורה מגורשת ג בלא אמירה ,ורק מדרבנ צרי לומר .רש"י סובר שבקידושי לא החמירו חכמי שיש לומר,
ואדרבה ,החומרה שהיא מקודשת ג בלי אמירה.
ונראה שמה שכתב רש"י ש"כתב לה על הנייר" והשמיט "או על החרס" שכתוב בברייתא )ט (.הוא כיוו שעל החרס מועיל רק לפי
ר' אליעזר ,הסובר כי "עדי מסירה כרתי" )משנה גיטי פה ,(.אבל לר' מאיר לא מועיל על החרס ,שיכול להזדיי ,וכ כתבו ג
התוספות )ט .ד"ה כתב(.
ונראה שמה שכתב רש"י" :אע"פ שאינו שוה פרוטה" ,לכאורה אינו עצ הגדרת שטר אלא הלכה מסוימת שיש בדיני שטר .א
רש"י לא בא כא לפרש דיני שטרות ,ולכאורה היה לרש"י להשמיטו .אלא שהוא בא ליישב מדוע צרי קניי שטר ,והרי שטר ג
הוא שווה כס – ולזה תיר שהנייר אי בו שווה פרוטה ,כמו שכתב הירושלמי )קידושי פ"א ה"א ,הובא ברי" א :מדפי אלפס(.
והנה אי לתר ששטר קונה ג בלא שיאמר לה" :הרי את מקודשת" ,שג כס קונה א יכתוב לה "הרי את מקודשת בכס" ,וג
אי לתר ששטר מועיל בעדי חתימה ,ואי צרי עדי מסירה לדעת ר' מאיר ,וג לדעת ר' אליעזר להרבה שיטות .א על כ יש
להשיב שג בתורת כס מועיל עדי חתימה – דבר זה נסתפק ב"אור שמח" ,בשטר פסול שמקודשת מדי כס ,א די בעדי
חתימה ,ושמא חסר כא "מפי כתב" – ורק שטר כשר שהוא בתורת שטר מועיל.3
תוק הייחוד לקידושי
לגבי מה שכתב רש"י" :בביאה בא עליה ואמר לה" ,יש לעיי למה בכס כתב רש"י" :ואומר לה" ובביאה כתב" :ואמר לה".
ונראה שדעת רש"י היא כמו הרמב" )אישות פרק ג הל' ה( ,שביאה היינו ייחוד .התוספות נסתפקו בזה להל )יב :ד"ה פריצותא(; ואולי
מה שכתבו ש ,שצרי להעמיד עדי על הביאה או על הייחוד ,אינו לשו ספק אלא לשו ודאי ,ומועיל זה .וטע הדבר הוא
שבכל מקו שראינו שנתייחדה אומרי "ה עדי ייחוד"" ,ה עדי ביאה" ,וא כ כשאומר לה ,לא אומר בשעת ביאה אלא בשעה
שמתייחד – לכ כתב "אמר" בלשו עבר .אבל בכס כתב לשו הווה ,שמיד אחר שאומר נות לה.
שווה כס ככס
רש"י )ב" :(.פרוטה – של נחשת" .ויש לעיי למה נחו לדעת שפרוטה היא של נחושת.
המשנה מסיימת" :וכמה היא פרוטה? אחד משמונה באיסר האטלקי )רש"י :איסר האטלקי של כס ,ודמיו שמונה פרוטות(".
ונראה שרש"י בא לבאר מדוע כתבה המשנה שפרוטה היא אחד משמונה באיסר איטלקי – למה יודעי יותר כמה הוא איסר
מאשר כמה היא פרוטה? ולכ פירש רש"י שפרוטה היא של נחושת ,ואיסר הוא של כס .כיוו שהפרוטה היא של נחושת ,לכ אי
שוויה קבוע – א הוזלו פרוטות של נחושת ובאיסר האיטלקי נית בזמ מסוי לקנות ששעשרה פרוטות ,צרי לקדש בשתי
פרוטות של נחושת .אבל איסר האיטלקי אינו משתנה ,שקיימא ל "כספא טיבעא וזהב ונחושת פירי" ,ומצאתי כ ברש"ש.
ובתוספות )ש ד"ה וכמה( כתבו:

 3עיי ברמ"א )אבה"ע סימ מב סע' ד( בדי שטר ראיה על קידושי.
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הא דלא מפרש כמה הוא דינר ,משו דדינר היו יודעי כמה היה ,שהוא אחד מכ"ד בדינר זהב ...אבל פרוטה ,איכא
פלוגתא :זמני דזל וזימני דייקרי.

ולענ"ד אי דבריה מובני ,שא דינר כס הוא אחד מכ"ד בדינר זהב ,הרי ייתכ ג שהוא יוזל לגבי הזהב ,ואז צרי יותר
מדינר; שהרי א מחליטי שדינר כס הוא אחד מכ"ד בדינר זהב בהכרח שזה לפי מי שאומר "דהבא טבעה וכספא פירי",
ואדרבה – א דינר כס ידוע מצד עצמו אז אינו משתנה ,וכ מפורש ש בגמרא )בבא מציעא מב .(:ואולי לא שכיח שיוזל הכס
לגבי זהב ,וצ"ע.
ה"אבני מילואי" )סימ כז ,ס"ק א( הקשה א פרוטה היא של נחושת – א כ כל פרוטה אינה אלא שווה כס ,שהרי רק כס הוא
טבעה .ולענ"ד נראה שא שכספא הוא טבעא ,ולעול אינו מתייקר ולא מוזל – שלעול הוא באותו מצב ושוויות ,מכל מקו אי
זה עניי לדי של שווה כס; שהנה בתוספות )ב .ד"ה בפרוטה( נתקשו מאי יודעי ששווה כס ככס ,והרי חזינ שבנזיקי צרי
הפסוק לרבות .ותיר הר" )א .ד"ה ב"ש מדפי אלפס( ,שמצד הסברה יודעי ששווה כס בכס ,שמה גרע שווה כס מכס? אלא כל
זה שהמקבל רוצה בשווה כס ,אבל כל שאינו רוצה לקבל שווה כס – כגו בניזק ,שהמזיק נות לו שווה כס בעל כורחו – בזה
צרי קרא.
ונראה כי הסבר הדבר הוא כ :שכל שהמקבל רוצה בשווה כס בוודאי לא גרע מכס ,ואדרבה ,זקוק הוא לשווה יותר מכס,
אבל כל שאי המקבל צרי לשווה כס שנות לו המזיק ,כגו שהזיק לו שולח ונות לו כיסא וכדומה – בזה חידשה התורה
שמועיל .וטע הדבר ,ששווה כס נית למכרו ולקנות בו מה שצרי ,ולכ כס עדי ,שבכס קוני בכל המדינה ועובר לסוחר –
מה שאי כ שווה כס ,שרק מי שצרי אותו שווה קונה אותו .ומהאי טעמא עדי מיטב מזיבורית ,א שמחיר שווה ,כיוו
שקוני מיטב יותר משקוני זיבורית .ומהאי טעמא אמרו בגמרא )בבא קמא ז (:שמטלטלי כל מילי מיטב ,שא לא מזדב הכא יכול
למכרו במקו אחר.
ומעתה גדר של כס – בניגוד לשווה כס – הוא שכס עובר לסוחר ושווה כס אינו עובר לסוחר .לכ ג א ה מנחושת ,א
עובר לסוחר נחשב כס ,ואילו כס בלי צורה נחשב שווה כס ,אבל השוויות הולכי אחר הכס ולא אחר הנחושת .ובזה מוב
מה שאמרו בגמרא )בבא קמא ז (:שביומי ניס יקרי ארעתא וביומי תשרי זל ארעתא ,וא נוטל מיטב נוטל בשער הזול אבל א נוטל
בינונית נותני לו כשער ,ולא נתפרש טע הדבר .ונראה שזהו הטע ,שא נוטל מיטב זה מראה שברצונו לקנות דברי אחרי,
ולכ נחו מיטב שיכול למוכרו ,אבל כשנוטל בינונית זה מוכיח שצרי לבינונית ,וכל שלוקח הבינונית לא כדי למכור אז מוכרי
אותו בשווי האמיתי.
ההשלכות של מעשה הייבו
רש"י )ב:(.
האשה נקנית – לבעלה .וקונה עצמה – להיות ברשותה להנשא לאחר .היבמה נקנית – ליב להיות אשתו לכל
דבר ,שא בא אח"כ לגרשה אינה צריכה הימנו חליצה אלא גט .אבל שטר וכס אי מועילי מ התורה אלא
מדרבנ ,דתקו דמהני בה מאמר ,אבל אינו גומר בה להיות יורשה ,ומיטמא לה .ולא לפוטרה מ החליצה ,אלא
לפוסלה על שאר אחיו.
נראה ש"נקנית ליב" לא ייתכ לפרש לעניי שאינה יכולה להינשא לאחר ,שהרי ג ביבמה שלא בא עליה היב אינה ברשותה
להינשא לאחר ,ולחד מא דאמר "אי קידושי תופסי ביבמה לשוק" )יבמות צב ,(:וג למא דאמר שקידושי תופסי ,מכל מקו
אסורה להינשא לאחר .לכ פירוש "נקנית ליב" הוא לעניי שאינה צריכה חליצה אלא גט ,וג לעניי ירושה ולהיטמא לה ,מה
שאי כ שאשה נקנית לבעל ,שהקידושי אינ עושי נישואי אלא ארוסה ,שאינה יורשת ואי מיטמאי לה .וג אי לפרש
שהיבמה נקנית ליב לעניי שצריכה גט בלבד ,שהרי ג כס וג שטר קוני ביבמה להצריכה גט ,וא שזה מדרבנ ,מכל מקו
"כל שנקנית" ג מדרבנ היה למשנה לפרש .ומה שכתב רש"י שכס ושטר אי מועילי מ התורה ,לא כתב זאת להסביר למה
המשנה לא הזכירה שיבמה נקנית בכס ושטר ,אלא כדי להבי למה כס ושטר אינ קוני ביבמה לכל דבר.
אמירה בקידושי
בכס ושטר ,רש"י:
מפרש בברייתא בגמרא )קדושי ה :(:נות לה כס או שוה כס ואומר לה "הרי את מקודשת לי" .שטר – כותב על
ניר ,אע"פ שאינו שווה פרוטה" ,הרי את מקודשת לי" .ביאה – בא עליה ואמר "התקדשי לי בביאה זו" וכו'.
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מכא למד ה"מקנה" )ב .ד"ה מתני' האשה( שלדעת רש"י שטר אינו צרי אמירה ,שהכתב שבשטר שמוסר לה הריהו כאמירה .וצרי
לומר שרש"י סובר כרמב" )גירושי פרק י הל' א( שמפרש מה שאמרו בגמרא )ו .והוא משנה במעשר שני פ"ד מ"ו( שהיה מדבר ע האשה
על עסקי גטה וקידושיה ,ונת לה גטה ולא פירש וכו' ,ומוכח שג גט צרי אמירה היינו מדרבנ ,אבל מ התורה מגורשת ג בלי
4
אמירה ,ולכ ג בקידושי שטר כאלו מקודשת ג בלי אמירה .ומכא הוכיח ה"מקנה" דלא כב"ש )סימ קלו ס"ק א( שכתב שג
לפי הרמב" לא אמרינ כתיבה כדיבור ,רק בגט ,שאינו צרי אמירה לאשה ודי לאמירה לעדי; אבל בקידושי ,שצרי אמירה
לאשה ,מסירת השטר איננה כאמירה לאשה.
ומה שלא פירש רש"י ,שמדרבנ צרי לקדש באמירה כמו בגט ,משו שחכמי החמירו באיסור אשת איש שתהיה אמירה
בגירושי ,וא גירשו בלא אמירה יש לחזור ולגרש .ולדעת ר' מאיר )גיטי ה (:ייתכ שא לא אמר נחשב כמשנה ממטבע שטבעו
חכמי בגיטי ,והוולד ממזר .ג לדעת חכמי ,ייתכ שלדעת ראשוני רבי )רי" גיטי מו :מדפי אלפס( תצא ,א שהוולד אינו
ממזר .אבל ג לדעת הרמב" )גירושי פרק י הל' ב( והשו"ע )סימ קנ סע' א( ,שכל שנתגרשה בפסול דרבנ לא תצא ,אבל לכתחילה
לא תינשא – בקידושי לא באו חכמי להקל ולומר שאינה מקודשת .ומה שלא החמירו לעניי איסור פילגש ,לדעת הסוברי
שפילגש אסורה מ התורה )רמב" מלכי פרק ג הל' ב( ,ייתכ שלא החמירו אלא בחייבי מיתת בית די ,דהיינו איסור אשת איש ,אבל
לא החמירו לעניי איסור פילגש ,שאינו אלא עשה ,או כמו לשיטת רש"י ,שאיסור פנויה הוא מתקנת דוד המל ,שגזר על ייחוד
פנויה – וכל שכ ביאת פנויה )סנהדרי כא.(:
קניי הקידושי
"דמדעתה אי ,בעל כרחה לא" )ב.(:

רש"י )יבמות יט :ד"ה קידושי(" :דהלכה והיתה לאיש אחר )דברי כד ,ב( – מדעתה משמע".
ונראה שזה המקור לכ שבעינ דעת מקנה .ונראה שסברת רש"י ,שכתב ביבמות )ש( שלמדי מקרא ולא מסברה – ולכאורה
סברה פשוטה היא שצרי דעת מקנה ,שזה יסוד הקניי :שיש בכוח רצו של הבעלי להעביר בעלות לאחר ,עד כדי כ שהרשב"א
)ב :ד"ה תנא( תמה מה חידוש יש בכ שאי אפשר לקדש בעל כורחה .ונראה שרש"י הל לשיטת הר" )נדרי ל .ד"ה ואשה( ,שקידושי
אשה אינ כשאר קנייני; שהאשה אינה מקנה עצמה לבעלה ,אלא שבקידושי האיש יכול לקדש אשה כזוכה מ ההפקר ,וצרי
את רצונה כדי שתעשה עצמה כהפקר .דבר זה נלמד מ"כי יקח" ,ולא "תיקח" ,שהרי א "אמרה היא" אינה מקודשת .ולפי זה
מוב שצרי הוכחה מפסוק לכ שצרי רצונה להיעשות כהפקר ,ודעת רש"י להל היא שאת זה גופא חידשה המשנה – שאשה
מקנה עצמה ,שלא נאמר כהר" )ועיי בספר ציוני לתורה לר' יוס ענגיל כלל לט עמ' .(114
איסור כלאיי
רש"י )ג:(.
כוי – ספק חיה ספק בהמה .יש בו דרכי וכו' – דכיו דמספקא ל ,ניזיל ביה לחומרא ...שאי שוה לא לחיה ולא
לבהמה – אסור הרבעה ע בהמה וחיה.
והנה לשו המשנה בביכורי )פ"ב מי"א(" :אסור משו כלאי ע החיה וע הבהמה" ,וכ לשו השו"ע )יו"ד סימ רצז סע' ח( .ויש
לעיי למה פירש רש"י שאסור להרביע ,והרי בכלאיי אסור ג להנהיג יחד .ונראה ליישב שדעת רש"י היא כדעת הרמב" )כלאי
פרק ט הל' ח( ,שמ התורה אי איסור לחרוש אלא בשור וחמור ,וכ בשני מיני ,אחד טהור ואחד טמא – אבל בשני מיני טהורי
או שני מיני טמאי – אינו אסור מ התורה אלא מדרבנ .לכ כוי ,שהוא ספק חיה ספק בהמה אבל טהור ,אינו אסור בהנהגה או
חרישה לא ע חיה טהורה ולא ע בהמה טהורה ,שהוא ספק דרבנ.
והנה בגמרא )מכות כב:(.
אמר ר' אושעיה :המרביע שור פסולי המוקדשי לוקה שני .אמר ר' יצחק :המנהיג בשור פסולי המוקדשי לוקה,
שהרי גו אחד הוא ועשאו הכתוב כשני גופי.

 4זה לשו הב"ש" :שאני גט ,דאע"ג שלא אמר כלו ,מכל מקו לשו הגט הוא לשו הבעל .אבל בקידושי ,אפילו א מקדש בשטר ,והוי כאילו הוא מדבר
– מ"מ אי ניכר א דעתה ג"כ לקידושי".
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רש"י :המרביע שור פסולי המוקדשי שנפדה אפילו על מינו לוקה ,שהרי גו אחד ועשאו הכתוב שני גופי,
דתורת חולי ותורת קדשי יש עליו .תורת חולי – שמותר באכילה מחו לפתח אהל מועד כאילו לא הוקדש
מעול ,ותורת קדשי – שאסור בגיזה ועבודה ,כדאמרינ בספרי בכל אות נפש ...והלכ אסור להרביעו אפי' ע
מינו ,משו כלאי שמרביע חולי על קדשי או קדשי על חולי .וכ במנהיג ,אפילו מנהיג ע מינו ואפילו
מנהיגו בפני עצמו ,חולי וקדשי הוא וחייב משו כלאי דחרישה ,דהוא עצמו כלאי שעשא הכתוב שני גופי.
ולא שמעתי ראיה מנל דחולי וקדשי כלאי זה בזה ,ודבר תימה הוא.

התוספות )ש ד"ה שהרי( הביאו פירוש מר"ת:
כמי חומר ,דכתיב ביה כצבי וכאיל ,שה ב' מיני ,היינו מי צבי ומי איל.
והנה ,הרמב" פירש כמו רש"י ,שהרי לשיטתו – ששני מיני טהורי אי בה איסור הנהגה מ התורה – ג צבי ואיל מותרי מ
התורה ,ולכ פירש כרש"י "כשני גופי – היינו קודש וחולי" ,וא כ יש ראיה שרש"י סובר כרמב" .מסיבה זו ,א בא להנהיג
כוי ע חיה טהורה או ע בהמה טהורה זהו ספק דרבנ ולקולא ,ולכ פירשו שאסור להרביע.
וזה לשו הרמב" )כלאי פרק ט הל' יא(:
בהמת פסולי המוקדשי ,אע"פ שהיא גו אחד עשאה הכתוב כשני גופי ,מפני שהיתה קדש ונעשית כקדש וכחול
מעורבי זה בזה ,ונמצאת בהמה זו כבהמה טמאה ע הטהורה המעורבי כאחד; הרי הוא אומר וא "כל בהמה
טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרב לה'" ,מפי השמועה למדו שאינו מדבר אלא בפסולי המוקדשי ,לפיכ החורש
בשור פסולי המוקדשי או המרביע – הרי זה לוקה משו כלאי ,ואיסור זה מדברי קבלה.
הראב"ד השיג ופירש שהוא שני מיני ,היינו צבי ואיל )ועיי ש ב"משנה למל"( .ויש לומר שהרמב" ,שחידש שרק במי טהור
ומי טמא ישנו איסור "לא תחרוש בשור וחמור" ,מקורו כא – שכיוו שראינו שחולי וקדשי נחשבי לשני מיני ,הרי שמיני
שוני היינו לא שוני במציאות אלא שוני בדי ,ולכ שני מיני שה שווי בדי ושוני במציאות אינ כלאיי.
א כ ,ג בהרבעה נאמר כ שאי איסור להרביע רק מי טהור בטמא ,וזה לא שמענו? ואולי יש ליישב שבהרבעה ,שכתוב בתורה
)ויקרא יט ,יט( "בהמת לא תרביע כלאי" ולא הוזכר ש שור וחמור ,כמו בחרישה ,לכ בהרבעה כל שני מיני אסורי ,ג
השווי בדינ.
ויש לעיי מה שסיי הרמב"" ,שדבר זה אסור מפי הקבלה" – א כ ,אי לוקי על הנהגה והרבעה של פסולי המוקדשי ,והרי
כל שאי עליו אזהרה בתורה אי לוקי ,וכמו שכתב הר" ריש פ' הזורק 5וצרי לומר שמפי הקבלה למדנו שזה הפירוש בתורה
ל"שור וחמור" – דהיינו שני מיני שוני בדינ ,אחד טמא ואחד טהור ,וכ בשוני בדינ שזה חולי וזה קודש .והרי זה דומה
לאוכל טרפה שלוקה ,א שבתורה מפורש רק טרפה של דרוסה ,וכמו שהארי הרמב" בזה )מאכלות אסורות פרק ד הל' ו( ,ולא כמה
6
שכתב בספר המצוות )לא תעשה מצווה קפא( ,שאי לוקי על אכילת טרפות מלבד מדרוסה .
חופה
רש"י )ג:(.
מניינא דרישא ...למעוטי חופה – שא מסרה לה אביה לחופה לש קידושי אינה מקודשת בכ.
וצרי ביאור ,למה צייר רש"י שהאב מסר ולא שהיא עצמה נכנסה לחופה .ולפי מה שכתב "בית יעקב"
נידה( יש לפרש את דעת הרמב" )אישות פרק כב הל' ב( שכל שאביה מסרה לשלוחי הבעל זוהי חופה ,אבל א היא עצמה הלכה ע
שלוחי הבעל אינה חופה ,והרי זה כהלכו שלוחי האב ע שלוחי הבעל )שאי זה חופה( .וייתכ שג רש"י סובר כ; א יעשה
חופה ממש צרי שיהיה ייחוד ,וכל שיש ייחוד שוב מקודשת מדי ביאה ,דעדי ייחוד ה עדי ביאה ,כמו שכתב הרמב" )אישות
פרק ג הל' ה( ,ועל כרח שמדובר במקרה שהאב מסר לשלוחי הבעל.

)כתובות ב .ד"ה בגמ' פירסה

] 5ה.ע .לא מצאנו את מקומו של ר" זה[
 6הרמב" ) בהשגות לספר המצוות שורש ב עמ' פב בהוצאת פרנקל( כתב שהרמב" חזר במשנה תורה מדבריו בספר המצוות.
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תשלו תמורת קידושי

רש"י )ג:(:
האב זכאי בבתו בקידושיה – שהכס יהיה שלו ,והוא מקבל השטר ,והוא מוסרה לביאה על כרחה לש קידושי
בעודה נערה.
התוספות )ד"ה "האב"( הביאו פירוש מהירושלמי" :שיש לו זכות בביאה ,שנותני לו שכר לקדש בביאה" .ונראה שרש"י חולק על
פירוש זה וסובר שאב שמסר בתו לש קידושי ופסקו שייתנו לו ממו אי חייבי לית ,ואינו דומה למוכר חפ וקנה הלוקח
בקניי המועיל ,שחייב לשל מה שקבעו מחיר החפ .וטע הדבר ,שמי שקיבל חפ צרי לשל את מחירו ,אבל בקידושי
האשה אינה חפ ממוני ואינה מחייבת תשלו ,וממילא לא ייתכ שהאב יקדש את בתו תמורת תשלו .בידו לבקש רק שייתנו לו
מתנה ,ואז יסכי לתיתה לאיש ,אבל כל שכבר קידשה לא ייתכ לחייב כס למקדש ,אלא א יקדש בתנאי שיתנו לו מתנה.
ועיי בבית שמואל )סימ לז ס"ק א( ,שנתקשה למה באב שקיבל קידושי בתו ,ג מה שמעבר לפרוטה לאב ,ומזה הוכיח שג מתנה
שקיבלה הבת שייכת לאב .וכ נית להביא ראיה ממה שאמרו )ח ,(.שהמקדש אשה במנה ונת לה דינר – מקודשת ,וישלי שכל
האומר "על מנת" כאומר מעכשיו .ופשוט שא יקנה בית במנה ויית דינר שבוודאי קנה ,וישלי ,אבל לא בתורת תנאי ,שג א
לא ישלי לא יתבטל המקח; ועל כורח שבקידושי לא ייתכ שיצטר להשלי ,רק בדר תנאי.
אכ ,ה"אבני מילואי" )סימ כט ס"ק יד( מפרש שג בקידושי מקודשת ,וישלי מדי תשלו אבל לא מדי תנאי ,וג א לא
ישלי מקודשת .ומה שאמרו "כל האומר על מנת כאומר מעכשיו" ,לא באו לומר שיש כא תנאי אלא רק שהקידושי חלי
מעכשיו ולא בשעה שנשל התנאי .ונראה שה"אבני מילואי" כא לשיטתו ,שג בקידושי אשה הכס הוא תשלו עבור האשה
)ראה דבריו בסימ כט ס"ק ב( וחולק על הט"ז )חוש משפט סימ קצ סע' ב(.
בביאור דברי הירושלמי ישנ שתי אפשרויות :או שהוא סובר כמו ה"אבני מילואי" – שקידושי אשה פועלי כקניי רגיל ,או
שג כס מתנה שהוא מקבל כדי לקיי התנאי ,נית לומר עליו שהוא זוכה בביאה ,כיוו שהוא יכול להתנות את הסכמתו לקידושי
בתו בקבלת כס או לבקש שייתנו לו מתנה ואז יסכי לקידושי ביאה.
כיצד מעריכי את שווי הזכות למסור לקידושי
רש"י )ג:(:
שאני בושת ופג דאביה שיי בגוויהו – שיש לו די חלק בה ,שיש בידו לביישה ולפוגמה בשביל ממו שייתנו
לו .דאי בעי מסר לה למנוול ומוכה שחי ,דהויא לה בושת ופג ,ואנס זה שבא עליה מחסר ממו זה שזלזלה ולא
יקפצו עליה תובעי.
ויש לעיי אי ייתכ למוסרה למוכה שחי ,והרי מוכה שחי הוא מאלו שכופי אות להוציא )כתובות עז ,(.וא כופי להוציא קל
וחומר שכופי שלא להכניסה ,ואי ימסרנה למוכה שחי? ואולי כשהאב רוצה אי כופי להוציא ,כמו שכתבו התוספות )קידושי
ה .ד"ה שכ ישנ( – שכל שיש רצו האב ,א שאי רצו הבת אינו נחשב לבעל כורחה.
וכ יש להוכיח מלשו השו"ע )אבה"ע סימ קנד סע' ה(:
איש המשתטה מדי יו ,ואומרת אשתו "אבי מחמת דוחקו השיאני לו ,וסבורה הייתי יכולה לקבל ואי אפשי ,כי
מטור הוא ,פ יהרגני בכעסו" – אי כופי אותו לגרש.
ובביאור הגר"א )ש ס"ק יז( כתב" :דכא יש לומר כיו שידעה אי אומרי סבורה הייתי לקבל" .מהלשו "אבי השיאני" נראה קצת
שמדובר בנישואי נערה או קטנה ,ו"כסבורה הייתי לקבל" היינו אביה .א ייתכ ג לפרש ש"אבי השיאני" לאו דווקא ,אלא
הכוונה "שכנע אותי" ,וחזרה קושיה למקומה )מכיוו שאי הוכחה מהשו"ע שרצו האב מועיל לבתו(.
א במוכה שחי מבואר בגמרא )כתובות עז (:שג באשה שאינה תובעת גט כופי אותו להוציא ,מפני שסכנה הוא לו ,א כ אי
נית לו לכתחילה לכנוס אשה? וא נאמר שהדי שכופי אותו להוציא הוא מדרבנ ולא מ התורה ,יש ליישב הקושיה .אבל לפי
המבואר בתשובת ה"חת סופר" )ח"ד סימ קעד( ,שדי כפייה הוא מ התורה ונלמד מ"ואהבת לרע כמו" ,עדיי קשה .ועצ
סברת הגמרא ,שבושת ופג שיי לאביה מטע שאביה שיי בגווה ,יש להסביר בדר פשוטה על פג ,שמה שפגמה שלא יקפצו
עליה ויפסיד כס קידושי ,וכיוו שהכס של האב ,הרי זה שהפסיד את כס הקידושי הפסיד לאביה.
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אכ ,לא נראה כי זהו תשלו בושת ,כיוו שבושת משלמי עבור הבושה עצמה .ונראה לומר שא שכופי את המוכה שחי לגרש,
ומכל שכ שכופי שלא יישא אשה ,מכל מקו אי זה חיסרו בעלות .מכוח זכותו ובעלותו על בתו ,בידו של האב למוסרה למוכה
שחי ,והכפייה אינה אלא לקיי מצוות חכמי או מצווה מ התורה לגרש את האשה – א היא איננה פוגמת בבעלותו .לכ נחשב
שממו הבושת צרי לית למי שהוא בעלי על הדבר ,וכל שכ כשהחיוב לגרש בא מכוח פיקוח נפש של המוכה שחי ,שבוודאי
אינו מגרע מבעלותו של אבי הנערה.
מזונות הבת
הגמרא )ד:(.
איצטר למכתב קידושיה לאביה ואיצטרי למיכתב מעשה ידיה לאביה ,דאי כתב רחמנא קידושיה לאביה – הוה
אמינא :משו דלא טרחא בהו ,אבל מעשה ידיה דקא טרחא בהו – אימא דידה הוו .ואי אשמעינ מעשה ידיה –
דקא מיתזנא מיניה ,אבל קידושיה דמעלמא קאתי לה – אתו אימא דידה הוו צריכא.
רש"י :ואיצטרי למיכתב מעשה ידיה – כדילי לעיל מ"את בתו לאמה" .דקא מיתזנא מיניה – ודעתיה על מעשה
ידיה דשכיחא .אבל קידושי דמעלמא קאתי לה – ולא היתה דעתו עליה לזונה בשביל ,אימא דידה הוו.
נראה שא שהאב אינו חייב במזונות בתו ,מכל מקו זיכתה אותו התורה במעשה ידיה .והטע לכ ,יש לומר לפי מה שכתב
הרמב" על התורה )שמות כא ,ג( שהאדו חייב במזונות אשתו ובניו של העבד:
וכל זה חמלה מאת הש עליה ועל העבד ,שלא ימות בצערו בהיות עמלו בבית נכרי ובניו ואשתו יהיו נעזבי,
ואע"פ שלא היה הוא מחוייב במזונותיה מדי התורה ,כמו שנתבאר בתלמוד בכתובות )מט (.אבל כיו שדר כל
האר לפרנס אד אשתו ובניו הקטני ציוה האל ברחמיו להיות הקונה כאב רחמ לה.
ולכ נאמר שג מה שזיכתה תורה לאב מזונות בתו הוא משו שכ דר כל האר ,לפרנס בניו הקטני .וכבר נתבאר בגמרא
קמא פז (:שהאב אינו יכול לומר לבתו "עשה עמי ואיני זנ" ,ולכ מעשה ידי בתו לאב .ומה שמעשה ידי בניו אינ של האב ,ייתכ
שבני יכולי יותר להתפרנס בקטנות ,מה שאי כ בת .ובזה יש לבאר מה שמצינו )כתובות נב ,(:שמתנאי כתובה ש"בנ נוקב
אינהו יתב בביתי ומתזנא מנכסי" .ואמרו במשנה )כתובות מט (.שזו מדרש דרש ר' אליעזר ב עזריה ,שאי הבנות ניזונות אלא
לאחר מיתה .וקשה :מאי ראו חכמי לתק מזונות לאחר מותו ,ואילו בחיי לא תיקנו? ועוד יש לעיי :מה מקו לקרוא לתקנה זו
תנאי כתובה ,והרי התקנה לטובת הבנות ,ועוד כשמצינו בגמרא )כתובות נג (.שהאשה יכולה למחול על מזונות בנ נוקב?

)בבא

אכ ,לפי דרכנו יש ליישב ,שבחיי לא תיקנו כיוו שדר כל האר לזו בנותיו ,ואי צרי לתק ליחידי ,אבל אחר מותו ,שאי
לה אב ,תיקנו חכמי .ונראה שהתקנה הייתה לטובת הא ,שרוצה לזו בנותיה כדר כל האר .כש שאב ז ,ג הא רצונה
בכ ,אלא שאי לה ,לכ תיקנו לטובתה ,היינו שייעשה רצונה.
יסוד חיוב הבעל לאשה
הגמרא )ד (:כותבת:
אי כתב רחמנא "ויצאה חינ" הוא אמינא :היכא דיהבא איהי לדידיה וקידשתו – הוו קידושי ,כתב רחמנא "כי
יקח" ולא "וכי תיקח".
רש"י :היכא דיהבה איהי לדידיה – כס ,וקדשתו .דאמרה ליה" :התקדש לי" .ליהוי קידושי – דכיוו דאשמועינ
דכס עביד אישות ,מה לי כס דידיה מה לי כס דידה? להכי הדר תנא קרא זימנא אחריתי בהדיא" :כי יקח איש"
ולא "כי תקח אשה לאיש".
התוספות )ד"ה היכא( הקשו על רש"י:
וקשה ,שהרי באיש אינו נופל לשו קידושי ,שאינו נאסר בכ בשאר נשי? ויש לפרש שאומרת "הרי אני מקודשת
ל" ,וצרי לומר דיהבה לדידיה – לאו דוקא ,שהרי אביה מקבל הקידושי ,אלא רוצה לומר :ואמרה.
נראה שקושיית התוספות היא רק לפי פירוש הראשו שהביאו )ב :ד"ה דאסר(" :שהרי את מקודשת לי היינו כהקדש לעול עבורי".
בזה לא ייתכ שהיא תאמר לו שהוא מקודש ,שהרי לא נאסר בנשי אחרות; אבל לפי פירוש השני ,שמקודשת היינו מזומנת,
ייתכ שתאמר שהוא מזומ לה ,וממילא היא אשתו ונאסרת על כל העול .ומה שסיימו התוספות שדווקא הוא נת הכס ,היינו
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לפירוש שהיא אמרה "הרי אני מקודשת ל" – אז בהכרח שהוא נת הכס ,אבל א אמרה "הרי אתה מקודש לי" היינו ג שהיא
נתנה הכס.
ונראה שמקור פירושו של רש"י הוא מהגמרא לקמ )ה" :(:נת הוא ואמרה היא – נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא" .הרי שעיקר
הפסוק הוא שממעט ולא "כי תיקח" בנתנה היא ואמרה היא.
אמנ ,עדיי קשה להבי את סברת רש"י ,שבפשטות האיש קונה את אשתו שנשתעבדה לו לתשמיש ,מה שאי כ אשה אינה קונה
שעבוד מבעלה .והשעבוד שיש לבעל כלפי האשה ,שהוא אינו יכול לאסור עליה את הנאתה בקונ ,הוא מכוח המצוה של "עונתה
לא יגרע" .וא כ ,כשהיא תאמר "הרי אתה מקודש לי" היינו שהבעל ישתעבד לה מכוח הקניי ולא מכוח המצווה ,אלא שאז אי
שעבוד על האשה כלל ,שהרי לא זכה בה.
ואולי אי הכי נמי ,שרק הוא יהיה משועבד לה ואילו היא לא תהיה משועבדת לו .ואכ ,ברשב"א )נדרי טו :ד"ה באומר( נראה שג
השעבוד שיש לאשה על בעלה הוא מכוח הנישואי עצמ ,ולא מכוח המצווה .הרי שכשהוא קונה אותה זה גור ג לו
להשתעבד ,ונראה שזה כעי תשלומי עבור זכייתו בה .וא כ ,א האשה תקנה את בעלה היא תשתעבד אליו מכוח תשלו.
קידושי בהתחייבות
רש"י )ה:(.
שטר שאי פודי בו הקדשות – א כתב לגזבר שטר על מעות פדיו הקדש – אי הקדשו פדוי ,דבעינ "ונת
הכס וק לו".
מה שלא פירש בגזבר ,שכתב בשטר "שדה הקדש קנוי ל" ,כמו שפירש הרשב"א )ה .ד"ה מה לכס( ,כתב "קצות החוש"
ס"ק ו(:

)סימ קצ

אלא דנראה מהא דאמרו תאמר שטר שאי פודי בו הקדש ומעשר שני ,וגבי מעשר שני דאינו במחובר אלא תלוש
ומטלטלי לאו בני שטרא נינהו ,ולכ פירש רש"י שטר חוב דידיה דבזה משכחת ג במעשר שני שמניח שטר חוב
דידיה ואומר 'פירות הללו יהיו מחוללי על שטרחוב זה' כש שפודה על מעות.
ומזה הוכיח "קצות החוש" שדעת רש"י היא שנית לקדש אשה בשטר שכתוב בו שמתחייב לה מנה .ומה שהמקדש אשה במנה
ונת לה משכו אינה מקודשת )ח – (.שש הטע הוא כיוו שלא נתחייב לה מנה ,שהרי לא קנו מיניה וכל שאינו חייב מנה לא
נית לשעבד משכו עבור מנה שאינו חייב .וז"ל רש"י )ח :ד"ה מנה(" :מנה אי כא ,הלכ משכו אינו שווה כלו ,שאי המשכו
מתנה" .וכוונתו שכשנת משכו של עצמו לא קנתה המשכו ,לעומת משכו של אחרי שרש"י ש בהמש כתב "שהמשכו
עצמו קנוי לה" וכ נראה ממה שכתב "שאי המשכו מתנה" ,דהיינו לקנות גו המשכו ,אלא רק שעבוד – וכל שאינו חייב מנה
אינו יכול לשעבד.
כשאב משיא את בתו ,הא הנישואי נחשבי מרצונה?
הגמרא )ה:(.
וכי תימא :כס נמי בעל כרחה – באמה עבריה – באישות מיהא לא אשכח.
רש"י :באמה עבריה בעל כרחה – שאביה מוכרה שלא מדעתה.
וביארו התוספות )ד"ה שכ ישנ בש "יש מיישבי פירוש הקונטרס"( את ההבדל בי אמה ובת שאביה מקדש אותה:
דודאי זה קרוי בעל כרחה – מכירה של אמה ,עבריה שחוב הוא לה .וא היתה בת דעת – לא היתה מתרצית .אבל
קידושי קטנה לאו חוב הוא לה כמו מכירה ,וסופה עומדת לינשא .א היתה בת דעת – היתה מתרצית ולא חשיב
בעל כרחה.
ונראה שא שקידושי אינ חוב ,ג זכות אי כא ,שא היה נחשב לה לזכות הייתה מתקדשת מדי "זכי לאד שלא בפניו" ,וא
כ אי אמרו שקידושי מיאו ,שקידשוה אמה ואחיה ה מדרבנ? תתקדש מ התורה מדי "זכי לאד שלא בפניו"? אלא על
כורח שאי זו זכות ,ומכל מקו לא נחשב בעל כורחה .אכ ,לסברת "קצות החוש" )סימ רמג ס"ק ח( ,שאי אומרי זכי מאד,
יש לומר שלעול כל קידושי זכות הוא לאשה ,רק שאינו מועיל מפני שזה זכי מאד.
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רש"י עצמו תיר לקושיית התוספות כ שג קידושי קטנה ה בעל כורחה .ומה שרב הונא אמר" :לא אשכח באישות בעל
כרחה" כוונתו בעלמא ,ולא בקידושי ,שהרי באנו לדחות את הצד השווה – שלא ללמוד חופה מכס וביאה ,שכס וביאה ישנ
בעל כורחה ,ולכ כוח חזק לקנות בקידושי ,מה שאי כ חופה ,שקונה אבל לא בעל כורחה ,ולכ אי ללמוד חופה מה .וזה
שאמר רב הונא ש"באישות לא אשכח בעל כרחה" שיקנו כס וביאה ,ולכ למדי חופה מה .ומה שנאמר שכס וביאה קוני
בעל כורחה בקטנה ,זה אינו פירכא – שהרי א נלמד חופה מה ,ג חופה תקנה בעל כורחה.
שפחה חרופה
הגמרא )ו:(.
דתניא :האומר "חרופתי" מקודשת ,שכ ביהודה קורי לארוסה חרופה.
רש"י :שכ ביהודה קורי לארוסה חרופתי אבל מקרא ליכא למיל ,דההוא יחוד בעלמא הוא .שהרי בשפחה
כנענית הכתוב מדבר ,שאי קידושי תופסי בה .ומעיקרא הוא סלקא דעתיה כמ"ד בגיטי )מג (.בחציה שפחה
וחציה בת חורי הכתוב מדבר ,דשייכי ביה צד קידושי.
ונראה שיש להוכיח מרש"י שהטע למה שאי חיוב מיתה על שפחה חרופה משו שרק חציה אשת איש ,ונמצא שעבר חצי
עברה ,כסברת ר' עקיבא אייגר )בתשובה מהדו"ק סימ קעא ד"ה לענ"ד( .אבל לפי סברת ר' שלמה אייגר )בשות רע"א סימ קע בסו ד"ה
ונראה לי( ,הטע שפטור משו שחסר באשת איש שבה .וכ דעת ה"אבני מילואי" ) סימ מד ס"ק ד( ,שסובר שלא נתחדש שאי
חייב מיתה אלא באיסור אשת איש ,אבל באיסורי אחרי ,כגו אשת אח או אשת אב לא נתחדש ,ודינה כאשת אח גמורה וחייב
כרת.
קשה א כ למה "חרופתי" נחשב לשו קידושי ,והרי חסר באשת איש? ונראה שעל כורח כסברת ר' עקיבא אייגר )ש(,
שחרופה היא אשת איש גמורה ,א דינה שונה כיוו שרק חציה אשת איש גמורה ,ואי חייבי מיתה על חצי עברה .הרמב"
)אישות פרק ג הל' ו( ,הפוסק ש"חרופה" אינה לשו קידושי ,א שפוסק )אישות פרק ד הל' טז( ששפחה חרופה חציה שפחה וחציה בת
חורי ,אולי סובר כ"אבני מילואי" ,וההוה אמינא של הגמרא לדעתו היא סברתו של ר' עקיבא אייגר.
עבד שנמכר לגוי
רש"י )ו:(:
המוכר עבדו לגוי יצא לחרותו – ואע"ג דקיימא ל קונסי אותו לפדותו מ הגוי עד עשרה בדמיו דאפקעיה ממצות.
נראה בכוונת הדברי שלא תאמר כיו שקונסי אותו לפדותו מ הגוי יחזור לרבו הראשו אחר שפדאו ,אלא אעלפיכ יצא
ג לחירות.
קידושי במלווה
רש"י )ו:(:
אמר אביי המקדש במלוה אינה מקודשת – דאמר "התקדשי לי במלוה שהלויתי".
במקו אחר מפרש רש"י )כתובות עד .ד"ה במלוה(:
במלוה – שמחל לה מלווה שחייבת לו ,ואמרינ בקידושי )ו (:דאינה מקודשת ,דמשעה שלוותה ניתנה להוצאה
וברשותה קיימא ,והשתא לאו מידי יהיב לה.
ועיי בתוספות )ש ד"ה המקדש(.
קידושי בריבית
רשי" )ו:(:
רבית מעלייתא הוא – ואמאי קרי לה הערמת רבית?
כבר האריכו אחרוני ,וג אני כתבתי מאמר בעניי זה – למה לא כתב רש"י שקשה למה מקודשת א זה "רבית מעלייתא" ,ועיי
בשו"ת "באר יצחק" )חלק יו"ד סימ יד( .מעיקר פירוש רש"י נראה שהוא למד כ מהגמרא ,שא קושיית הגמרא היא למה האשה
מקודשת ,היה צרי להיות כתוב :למה מקודשת? והרי רבית מעלייתא הוא.
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קניי כס בקידושי ובמכר

רש"י )ו:(:
לא צריכה דארווח לה זימנא – זמ הלוואתו ,ואמר לה "התקדשי בהנאה זו שאת היית נותנת פרוטה לאד
שיפייסני על כ ,או לי" .ואפילו לאגר נטר לא דמי כלל ,וא פירש לה כ – מקודשת ,והערמת רבית הוא ,דהויא
ולא רבית גמורה ,דלא ק לה מידי ,ולא מידי שקל מיניה.
נראה שא הלווה ארבעה בחמישה ואחרכ קידשה בהנאה שנהנית במה שמוחל לה על הזוז החמישי ,שזה היה ריבית מעלייתא,
כאילו נטל ממנה הזוז החמישי – שא שקידושי אשה אינ נחשבי ל"מידי שקל" ,היינו שקידושי האשה עצמ אינ נחשבי
כאילו נטל ממנה דבר; אבל כל שנתחייבה לו ריבית והוא מוחל ומקדשה בהנאת מחילה נחשב כאילו נטל ממנה הזוז ,שזה
שקידשה בזוז כאילו נטל ממנה.
וא נאמר שג באופ זה לא נחשב שנטל ממנה ריבית ,מדוע הקשו "הא רבית מעלייתא"? ודוחק לומר שהקושיה הייתה ש"הרי
רבית מעלייתא" בשעה שלווה ,ואז עבר על "לא תשימו עליו נש"; שנראה שבשעת הקידושי עובר בריבית .וא כעת הגמרא
חידשה שקידושי אשה אינ נחשבי כריבית ,הא העיקר חסר מ הספר! אלא על כורח שכל שק ונתחייב בריבית ואחרכ
מוחל לה הריבית ומקדשה בהנאה – נחשב כנוטל ממנה ריבית.
ונפקא מינה שעבר על "לא תקחו ממנו רבית" ,וג יוצא בדייני .ונראה עוד שיש לומר שרש"י לשיטתו – שכס שקוני בו אשה
אינו תשלו אלא קניי – לכ אי בזה שמקדשה בהנאה מכ שמרוויחה זמ כנטילת ריבית ,שהרי לא נטל תמורה עבור נתינת
הרווחה ,אבל א היה כס קידושי בתורת תשלו – יש כא ריבית גמורה ,וזו באמת דעת התוספות )ש ד"ה דארווח( ,ואזלי
לשיטת שכתבנו לעיל.
ולפי זה ,א יקנה שדה בהנאת הרווחת זמ – ייתכ שג לרש"י זוהי ריבית גמורה .אכ בטור )חו"מ סימ רד( מבואר שג בקניית
שדה קוני בהנאת הרווחת זמ ,ובעל כורח שהטור סובר שג קניי כס בקרקע הוא כס קניי ולא כס שווי ,ולכ אי בו
ריבית דאורייתא ,או שדעת הטור שג במקו שיש ריבית דאורייתא ,מכל מקו קני.
מצווה הבאה בעברה
הגמרא )ו(:

היל אתרוג זה על מנת שתחזירהו לי ...לא החזירו – לא יצא.
רש"י :דהוה ליה גזל למפרע.
ולפי זה ג בשאר ימי החג לא יצא ,שזה מצווה הבאה בעברה .ולא פירש רש"י דהוה ליה שאול למפרע .ונראה שא שלא עבר
איסור בשעת נטילת האתרוג ,שהרי היה ספק שמא יחזירנו ,מכל מקו נחשב למצווה הבאה בעברה.
שליחות
הגמרא )ז:(.
היל מנה והתקדשי לפלוני מקודשת מדי עבד כנעני.
רש"י :והוא שלוחו ,אלא שמקדשה משלו.
ומה שצרי לדי עבד כנעני והקדושי אינ מועילי מדי שליחות ,נראה שרש"י סובר כי שליחות מועילה רק על מעשה שעושה
השליח ,שבזה נתחדש שכוח שיוצר השליח עבור המשלח הריהו ככוח של המשלח; אבל לא נתחדש שגופו של שליח נעשה
כגופו של משלח ,וכמו שכתב "קצות החוש" )סימ קפב ס"ק א( .ולכ ג כספו של השליח אינו נעשה ככס של משלח ,מדי
שלוחו של אד כמותו.
ה"תורת גיטי" )סימ קכ ביאורי ס"ק א( הוכיח מדברי רש"י כא שגט שכתב השליח על נייר של השליח – אינו גט .ולענ"ד יש
לומר ששאני כס קידושי מנייר של הגט ,לפי סברת הסמ"ע )חו"מ סימ קצ סע' א( שכס קניי הוא קונה בעבור שוויו ,ולפי דבריו
ביאר ה"אבני מילואי" )סימ כט ס"ק ב( שג כס הקידושי קונה ,ומשמש כתשלו עבור האשה ,ולכ אי מקו שתיקנה האשה
בכס של השליח ,שלעול התשלו מחייב לתת את התמורה לבעל הממו; וכיוו שכס של השליח לא נעשה ככס של המשלח
– לכ הקידושי אינ חלי מדי שליחות ,אלא מדי עבד כנעני.
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אבל מה שהגט צרי להיות של הבעל נלמד מ"ונת" ,היינו שא נות גט שאינו שלו לא נת ,שנתינה היינו ששלו נעשה שלה,
אבל א השליח נות – כיוו שמעשה השליח כמעשה המשלח ,וכיוו שהשליח נת משלו – יש כא נתינה .אכ ,בדעת רש"י
הסובר שכס קידושי הוא כס קניי ,וכמו שכתבנו לעיל לכ שפיר יש ראיה מרש"י שג בגט לא מהני.
עוד יש לעיי למה צרי שליחות ,והרי עבד כנעני משתחרר עלידי כס של אחרי ג כשהנותני לא היו שלוחיו של העבד.
ואכ ,הטע לכ הוא שעבד משתחרר בעל כורחו ,לכ אי צרי ששלוחו יית כס עבורו – אבל בקידושי ,שצרי רצו הבעל
בזה ,לא מועיל בלי שליחות.7
השוואת דיני אד לדיני קרקע
רש"י )ז:(.
נכסי שיש לה אחריות – אד הוקש לקרקעות ,דכתיב )ויקרא כה ,מו(" :והתנחלת אות לרשת אחוזה".
ובתוספות )ש ד"ה א( הקשו :והרי לא הוקש לקרקע אלא עבד כנעני? ודעת רש"י ,שכל אד הנו קרקע ,וא שכתוב בעבדי אי
סברה לחלק בי עבד לב חורי .הש" )חו"מ סימ צה ס"ק יח( הכריע כרש"י ,וכ מצינו לגבי אונאה )בבא מציעא נו (.שפועל דינו
כקרקע .ומפורש להל )כח (.שעבד עברי היינו קרקע לגבי שבועה.
לשו קידושי
גמרא )ז:(.
"חציי מקודשת לי" – אינה מקודשת ...וניפשטו לה קידושי בכולה.
רש"י :כי אמר "חציי מקודשת לי" ,דהא "מקודשת" בלשו הקדש קאמר לה.
מלשו זה נראה שרש"י סובר כמו התוספות )ז :ד"ה חציי( ,שרק במי שאמר לשו קידושי מתפשטי הקידושי ,אבל לא במי
שקידשה בלשו אחר .ור' שמעו שקופ )חידושי הגרש"ש קידושי סימ יד( פירש שבלשו קידושי היינו לשו הקדש לכולי עלמא.
ולפי זה קשה מה שכתבנו לעיל ,שרש"י סובר שקידושי הוא לשו מזומנת .ואולי ב"אמרה היא" מדובר ,שאמרה "הרי אתה
מאורס לי" ולא אמרה "הרי אתה מקודש לי" .אבל במקו אחר מפורש ברש"י )ד :ד"ה היכא דיהבה( שאמרה "התקדש לי" ,ואולי
כשהיא אומרת מתפרש מקודש מלשו מזומ ,וכשהוא אומר מתפרש לשו הקדש – שאסר לה אכולי עלמא כהקדש.
שווה כס ככס
רש"י )ח:(.
שוה כס ככס – גבי קידושי כס כתוב ,ושוה כס אתרבי ככס ,כדאמרינ לקמ" :ישיב" – לרבות שוה כס.
הלכ כי כס בעינ ,דקיי.
מתבאר מרש"י שהמקור לכ ששווה כס ככס לגבי קידושי נלמד מהמילה "ישיב" שנאמרה בעבד עברי ,והוא כסברת התוספות
)ב .ד"ה בפרוטה( .אכ ,דעת הר" )א .מדפי אלפס( ששווה כס כס ידעינ מסברה ,ומה שצרי פסוק בעבד עברי ובנזיקי הוא משו
שכשמשל שלא ברצו המקבל צרי הפסוק לרבות שווה כס ככס .ולסברת הר" צרי לומר שמה שאמר רב יוס "שוה כס
ככס" – מה כס דקיי א שוה כס דקיי ,אינו היקש ולא במה מצינו ,שהרי לפי סברת הר" "שוה כס ככס" היינו מסברה,
שכל מקבל ברצו מסברה שדינו ככס .וצרי לומר שג זה שאמרו ש"שוה כס כס" מה כס דקיי – היינו ג סברה ששווה
כס שמועיל היינו דקיי ,והסברה בזה דאז מסתבר שדומה לכס.
קניי בחצר השותפי
גמרא )ח:(:
תנ על גבי הסלע ...וא היה סלע שלה מקודשת.
רש"י :שחצירו של אד קונה ,והרי כמו שמקבלתו.
התוספות )ד"ה א( הקשו על רש"י:
 7עיי בנושא שליחות עוד בנספח שבסו המאמר
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דא כ מאי בעי "א היה סלע של שניה מהו"? פשיטא דאינה קונה ,כיו דהוא חצר של שניה ,ואמרו
בתרא פד (:חצר של שני שותפי במודד על הקרקע לא קני.

)בבא

ובר" )ד :מדפי האלפס ד"ה ת"ר השני( תיר:
דהכי קא מיבעיא ליה מי אמרינ דכיו דיש לה חלק בו כי אמרה ליה תנהו על גבי סלע דעתה להתקדש ואיהו נמי
כיו דניחא ליה לקדשה אקנויי אקני לה מקו באותו הסלע וקני לה או דלמא דכיו דסלע זה אינו שלה לגמרי דחיה
בעלמא הוא.
דבריה של הר" ושל רש"י צריכי עיו ,שא כ למה אי שותפי קוני זה מזה? והרי כיוו שהקונה רוצה לקנות והמקנה רוצה
להקנות ,נאמר ג שאקנויי אקני ליה מקו באותו חצר .ואולי יש לחלק ששות שבא לקנות פירות מחברו ומודד על גבי הקרקע,
שעיקר כוונת לקנות הפירות בזה ,אי אומרי שמקנה מוכר ללוקח מקו בחצרו ,שבדעתו שיקנה הפירות בזמ שיעשה קניי
המועיל ,ואי לו עניי להקדי הקניי – מה שאי כ בקידושי ,שאי עיקר עניינ לקנות כס הקידושי ,אלא מטרת היא
הקידושי ,וקניית המעות אינו אלא למעשה קניי – בזה אמרינ :כיוו שרצונ בקידושי ,ורק לצור קניי צרי לקנות הכס בזה
הבעל מקנה מקו לאשה כדי שתקנה הכס.
עוד יש לעיי אי תקנה האשה המקו מבלי קניי ,ויש לומר שחצר השותפי מתחילה קנו שיהיה המקו למי מהשותפי
שישתמש באותה שעה בחצר השותפי ,ומה שאי שותפי קוני זה מזה היינו שמה שאחד מהשותפי מכניס חפ שלו לחצר
השותפי נחשב כשימוש בעל החפ ,וא שבדעתו להקנותו לשני – מכל מקו ,כל זמ שלא הקנהו לחפ השימוש של המוכר,
וממילא לא קנה החפ .אבל בזמ שיש לנו אומדנא שהבעל רוצה להקנות המקו לאשה ,אמרינ שמתחלת השותפות נקנה
לשות השני בזמ שיהיה מעוניי להקנות המקו לשות השני.
הגדרת כס בתורה
גמרא )יא:(.
כל כס האמור בתורה – כס צורי ,ושל דבריה – כס מדינה.
רש"י :כל כס האמור בתורה כס צורי – א פירש שקלי הוה שקל צורי ,וא סת – הוי מטבע הפחותה
שבצורי ...הלכ ,פרוטה לא מצית למימר ,לפי שהיא של נחושת ,ובצורי מטבע של נחשת ליכא .ובקידושי כס
כתיב ,דהא קיחה קיחה גמירי .וכיו דאפיקתיה מפרוטה – אלמא מידי דחשיבות בעי ,אוקמי אדינר.
בתוספות )יא :ד"ה והרי( הקשה ר"י על רש"י:
כיו דמטבע פחות שבצורי היא מעה ,היכי שיי כלל למימר כיו דאפיקתיה מפרוטה אוקמי אדינר? הוה ליה
למימר אמעה ,שהוא מטבע פחות שבצורי .דבשלמא לקמ )יב (.דאמר :כיו דאפיקתיה מפרוטה דהוי כס –
אוקמיה אדינר – היינו בתר דאשכחנא דפרוטה הוי שפיר כס לגבי אמה העבריה ,וכיו דאפיקתיה מפרוטה דהוי
כס – אוקמוה דינר דהוי דבר חשוב .אבל השתא ,דאמר דבצורי ליכא פרוטה – אלמא מטבע פחות שלה היינו
מעה ,נהי נמי דאפיקתיה מפרוטה ,אדינר אמאי מוקמת ליה? אמעה הוה ל לאוקמא.
ויש לעיי מה כוונת "דאשכחנא דפרוטה הוה כס לעני אמה עבריה" ,היכא אשכחנא זאת .ואולי הכוונה היא כיוו שבאמה לא
כתוב כס ,ולכ הוי דינר – ככל דיני התורה ששיעור בפרוטה ,כגזל ואונאה ,וכמו ששנינו )בבא מציעא נה" (.חמש פרוטות ה".
אלא שיש הכרח שאי אמה נקנית בפרוטה ,ולכ מעמידי על דינר ולא על מעה ,שאי סיבה להעמיד על מעה אלא על דינר ,שהוא
חשוב ,אבל בקידושי שכתוב "כס" והוא מעה – מה מקו לומר שאפיקתיה מפרוטה? כ נראה בכוונת.
ולתר שיטת רש"י יש לומר שג קידושי אשה היה צרי להיות פרוטה ,כקניי שדה ,ובשאר מקומות שגדר של כס הוא פרוטה
כההיא דחמש פרוטות ,ולכ א שכתבה התורה "כס" ,באה תורה לאפוקי מפרוטה ,ושוב אמרינ שאוקמי אדינר.
שיעור הקידושי לבית שמאי מדרבנ
רש"י )יב:(.
היינו טעמא דבית שמאי ,שלא יהו בנות ישראל כהפקר – לקנות בדבר מועט ,ומדרבנ הוא דקאמרי לה בית שמאי
דאפקעיה רבנ לקידושי הפחותי מדינר.
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ויש לעיי מאי למד רש"י שזה מדרבנ ,וא שיש לומר שמסברה נראה כ ,שכל שהדבר בא מכוח טע אינו מ התורה ,מכל
מקו אי דר רש"י להוסי ,רק ממה שמוכיח לשו הגמרא .ונראה שרש"י למד שהוא מדרבנ ממה שאמרו הלשו "שלא יהיו
בנות ישראל כהפקר" ,וזה לשו עתיד ,ולא אמרו לשו הוה "בנות ישראל הפקר" .מזה נראה שהוא גדר של גזרה ותקנה ,שלא
יבוא לידי הפקר ,ולכ פירש שהוא מדרבנ.
לשו גויי בשימוש חז"ל
תוספות )יב :ד"ה הא( הביא מה שפירש רש"י במסכת בבא בתרא )כה .ד"ה אוריה( ,שאוריה מזרח אויר של פני שכינה ,והיינו אויר קה.
ודעת ר"ת שאוריה היינו מערב .ועיי בספר "תולדות אד" לר' זלמלא ,שכתב ש"אוריה" היינו מזרח בלשו לעז )אוריינט בלע"ז(,
והוכיח מזה שחכמי דורשי לשו גויי ,ומיושב קושיות הג"ר יעב על הזהר ,עיי ש מה שהקשה על מה שקוראי לבית
הכנסת אשנגה.
ביטול גט בפני שליח הבעל
רש"י )יב:(:
דרב מנגיד ...על דמבטל גיטא – השולח גט לאשתו והגיע בשליח ,ואמר לו :גט שנתתי ל בטל הוא .דלמא לא
ידעי ליה אינשי דבטליה קוד שיבוא לידה ,ושמא יתננו השליח לאחר שבטלו ,ותנשא בו.
התוספות )ש ד"ה ועל( השיגו על רש"י :דאטו ברשיעי עסקינ ,שיית השליח את הגט אחר שבטלו הבעל? לכ פירשו שהבעל
ביטל שלא בפני השליח ,ויש תקנת רב גמליאל שלא לעשות כ.
ונראה שרש"י סובר שלא מנו כל מה שרב מנגיד ,רק דברי שלא נאמר איסור בפירוש ,כמו מקדש בשוקא ומקדש בביאה ומקדש
בלא שידוכי ועל חתנא דדייר בבי חמוה – שכל אלו לא נאמר איסור בפירוש .לכ לא ייתכ לפרש שמדובר שביטל שלא בפני
השליח ,ומה שאמר רש"י )ש( "דמנגיד  ...דמצער שלוחה דרבנ – שמזמינו לדי מפי הדייני ,וזה ק עליו ומכהו" ,א שלחבול
בישראל מפורש איסורו בתורה )דברי כה ,ג( "לא יוסי" – נראה שש החידוש שמנגיד ולא חייבו ממו ככל חובל בחברו ,או
שמדובר שאי עדי ואי השליח נאמ אלא לנידוי )חו"מ סימ יא סע' א(.
ומה שהקשו התוספות "אטו ברשיעי עסקינ" יש ליישב ,חדא דמצינו ששליח שאבד גטו אינו נאמ בטביעת עי ,ופירשו ש שיש
לו נגיעה לקבל שכרו ,וא כ יש מקו לחשוד ג לשליח שיית הגט אחר שבטלו כדי לקבל שכר מאשה ,או שנאמר שהשליח
יטעה ,שכיוו שהבעל הגיע במקרה לשליח ולא קתני הגיעו ,וכמו שאמרו ריש השולח )גיטי לב (.שיש לומר לצעורי קא מכווי –
א כ ייתכ שהשליח יטעה בכ ויית את הגט לאשה ,ולפי זה יוצא שאסור לבטל גט ג בפני השליח לדעת רש"י.
כיצד יודעי שהאשה אינה רוצה בקידושי
גמרא )יג:(.
מי דמי? הת – בתורת פיקדו יהבינהו ניהלה ,סברא :אי שדינא להו ומיתברי – מיחייבנא בהו ...פרי רב אחאי:
אטו כולהו נשי דינא גמירי?
רש"י :הת – גבי כנסי בפקדו ,מעיקרא בתורת שמירה קבילתיה ,כי הדר אמר "התקדשי לו בו" סברה :אי שדינא
ליה ומתברי מחייבנא בהו ,הילכ לא שדתינהו ...אבל גבי ציפתא – מעיקרא בתורת קידושי קבלתיה ,ונהי
דציפתא לית בה שוה פרוטה ,כי הדר אמר "תקדוש בזוזי דאית בה" אי לא ניחא לה – תשדינהו ,דהא לא נתחייבה
בשמירתה ,ומדלא שדתינהו – שמע מינה נתרצית בקידושי.
פרי רב אחאי אטו כולי נשי דינא גמירי – וידעה כיו דלא קבלה נטירותא עלה ,אי שדיא להו לא תחייב?
ויש לעיי :הרי א תזרקנו ויישבר תתחייב מדי מזיק ,וא שאינה בגדר שומר .ובר" )ו :מדפי האלפס ד"ה ההוא גברא השני( נראה
שלא גרס "ומתברי" ,ואולי ג רש"י לא גרס ליה .וכ לשו הר"" :סברה אי שדינא להו ויארע שו אונס מחייבנא בהו" .והיינו
על מה שכתבה הגמרא שתזרוק החפ ,מבאר הר" שאפשר שיקרה לה אונס אחר זמ ,ואז החיוב מדי שומר .ובהכרח שאי
הכוונה שיישבר ,שהרי סלע וציפתא אינ נשברי כשנופלי .ולפי זה יוצא חידוש ,שא זה דבר הנשבר ולא זרקה את החפ –
לא יהיה חשש קידושי ,וצ"ע.
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מחבר תרגו יונת

רש"י )יג:(.
כדמתרג רב יוס – דהוה בקי בתרגו נביאי שתרג יונת ב עוזיאל ,דהאי "פרצו דמי בדמי נגעו" באשת
איש קאי.
נראה שרש"י לשיטתו ,שכתב )שבת קטו .ד"ה טעוני( שיונת לא כתב התרגו ,רק אמרו ,ולכ צרי בקיאות בעלפה כדי לדעת
תרגו של יונת .ובתוספות )בבא קמא ג .ד"ה כדמתרג( כתבו שרב יוס היה בקי בתרגו ,שיש כמה ענייני תרגו – ייתכ שסוברי
כרבותיו של רש"י ,שיונת כתב תרגו ולא רק אמרו.
שעבוד
גמרא )יג:(:
האשה שהביאה חטאתה ומתה – יביאו יורשי עולתה .אמר רב יהודה אמר שמואל :והוא שהפרישתה מחיי...
קסבר שעבודא לאו דאורייתא.
רש"י :קסבר – הא דאמור רבנ :נכסי משתעבדי על חוב המוטל על המת .לאו דאורייתא היא – לומר דנכסוהי
דאינש ערבי ביה ומשתעבדי מדי ערב ,ויהיו מלוה על פה ומלוה של שטר שווי .אלא ,מלוה בשטר שהוא
שיעבדו ,דכתב ליה "נכסי אחראי ל" – משתעבדי ,מלוה על פה – לא משתעבדי.
ונראה שכוונת רש"י היא שידוע שרבנ אמרו שנכסי המת משתעבדי לפרוע חוב המת ,אלא שזה לא מ התורה ,שאילו היה מ
התורה היה ג מלווה בעלפה משתעבד ,אבל כיוו שזה רק מדרבנ חילקו ,שמלווה בשטר משתעבד ומלווה בעלפה אינו
משתעבד.
ולפי זה ,מה שאמרו בסמו שר' יוחנ סובר שמלווה כתובה בתורה ככתוב בשטר דמי ,היינו שר' יוחנ אינו מחלק בי מלווה
בעלפה למלווה בשטר ,משו שסובר ששיעבודא דאורייתא ,ורב ושמואל שסוברי שמלווה הכתוב בתורה אינו ככתוב בשטר,
משו שסוברי ששעבוד לא דאורייתא ,ורק מדרבנ אמרו שמלווה בשטר גובה – משו שהוא עצמו שעבדו אמרו רבנ
שמשתעבד .אכ ,הסברה שמלווה הכתוב בתורה מודי רב ושמואל שהוא ככתוב בשטר – צרי לדחוק ,שמ התורה משתעבד
מלווה הכתוב בתורה כמו שמשתעבד מדרבנ מלווה הכתוב בשטר.
מצות פריעת חוב
גמרא )יג:(:
בה קאמר שמואל :משו דלאו מלוה כתובה בתורה היא.
רש"י :דלאו מלוה הכתובה בתורה – לא הוטל עליו חובה מאת המל ,אלא מעסקי מעשה עצמו.
וא שפריעת בעל חוב מצווה" :והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אלי העבוט החוצה" )דברי כד ,יא( ,מכל מקו מתחילה בא
החוב מחמת מעשה עצמו שנתחייב ,והתורה ציוותה לקיי מה שהבטיח .ועיי תוספות )ש ד"ה מלוה( שתירצו באופ אחר.
איסור עשה באשת איש
גמרא )יג:(:
מדאמר רחמנא אלמנה לכה גדול אסורה ,הא לכה הדיוט שריא .ודלמא :לכה גדול בלאו ,לכולי עלמא בעשה.
רש"י :לכולי עלמא בעשה – ויצאה והיתה לאיש אחר על ידי גירושי ולא על ידי מיתה ,ד"ושלחה" – לזו ולא
לאחרת משמע ,ולאו הבא מכלל עשה – עשה.
ולכאורה נראה שרש"י חולק על תוספות )ש ד"ה לכ"ע( וסובר שעשה "ודבק באשתו" )בראשית ב ,כד( לא נאמר לישראל אלא לאד
ובני נח .אכ אי ראיה ,ואפשר שג לרש"י יש באשת איש איסור עשה של "ודבק באשתו" ,וסברת רש"י שא התורה אסרה לכה
גדול – הא לאחר מותר ,מאי אמרת ג לאחר אסורה לא מכוח איסור "לא תנא" )שמות כ ,יב( אלא מכוח איסור "ודבק באשתו",
אבל מה סברה לאמר כ ,שא חזינ שמיתת הבעל מתיר את איסור הלאו ,למה לא יתיר את איסור עשה? לכ כתב רש"י שיש כא
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לאו הבא מכלל עשה ,והיינו "ושלחה" לזו ולא לאחרת .ומה שהביא בגמרא דמיו מפסולי המוקשי ,שאחר הפדיו נשאר עשה
של גיזה ,ונלמד מ"תזבח ולא תגוז" ג כ יש ש לאו הבא מכלל עשה.
נספח לנושא שליחות
א" .קצות החוש" )סימ קצה ס"ק ט( ,על מה שנפסק )סימ קצה סע' יא(" :אי קוני בשבת קני סודר ,וא קנו אע"פ שעשו עבירה
קנו" .הקשה :מאחר שהמנהג שכבר נהגו ג בזמ הגמרא ,שהעדי נותני הסודר ,וכמו שכתבינ בכתובות "וקנינא מיניה" – א
כ א עשו כ בשבת נאמר אי שליח לדבר עברה )לסוברי שג באיסור דרבנ אי שליח לדבר עברה( ולא יקנה הלוקח המקח.
ותיר "קצות החוש" שהעדי ה שנותני הסודר ,ונקנה המקח ללוקח אינו מדי "שלוחו של אד כמותו" ,שמדי "שלוחו של
אד כמותו" לא מועיל אלא כשנותני סודר של הקונה .ומה שמועיל סודר העדי הוא מדי עבד כנעני ,שכמו שבעבד כנעני
אחרי נותני כס עבורו ומשתחרר – כ ג בכל קניי כס ,וכמו שאמרו בקידושי )ז" :(.האומר לאשה היל מנה והתקדשי
לפלוני – מקודשת מדי עבד כנעני" .וכ ג בקניי סודר ישנו די של עבד כנעני.
ודי זה אינו זקוק לדיני שליחות ,שהרי עבד משתחרר בעל כורחו בכס עלידי אחרי ,וא מדי שליחות לא אשכח בעל כורחו,
לכ מוכח שאינו די שליחות אלא הלכה חדשה ,ומועיל ג כשאי העדי שנותני הסודר שלוחי של הקונה .וכ כתב "קצות
החוש" סברה זו )סימ קכג ס"ק ה( על מה שכתבו תוספות )קידושי ג .ד"ה ואשה( ,שר"ת סובר שקניי סודר נוהג בגוי" :וכ נהג ר"ת
לשלוח הרשאה על ידי גוי לגבות חוב .אמנ יש ליזהר לא לכתוב וקנינא מיני ,שהוא לשו שליחות ,אלא לכתוב וקנה".
וכבר נתקשו מה ראו תוספות להזהיר על הכתיבה ,ולא הזהירו על הקניי עצמו – שלא העדי ייתנו הסודר אלא הגוי יית הסודר
לר"ת ,שאי שליחות לגוי .ותיר "קצות החוש" שמה שהעדי נותני סודר אינו מדי שליחות אלא די חדש ,שנלמד מעבד
כנעני ואינו מדי שליחות .ומהני ג בגוי מה שהעדי נותני הסודר עבורו ,רק יש להיזהר שלא לכתוב ו"קנינא" ,שהוא לשו
שליחות.
ב .בתו דבריו כתב "קצות החוש" ליישב למה אי אפשר בעל כורחו לקנות חפ עבור אחד ,כשיית הוא הסודר או הכס ויקנה –
מדי עבד כנעני ,שמועיל אפילו בעל כורחו .וז"ל:
וגבי קידושי ומתנה ,דבעינ דעת ,אינו אלא משו דאי מזכי לאד בעל כרחו ,ואי אמר לא בעינא – לא קנה בעל
כרחו .אבל כל שאומר הקונה בעינא אינו צרי לדי שליחות ,וסגי ליה בקבלת מוכר את הכס ,אפילו בכס
דאחרי ,ואי צרי שליחות כלל...
ודבריו צריכי ביאור ,ולכאורה היה נראה שלכ אי מועיל בעל כרחו לקדש עבורו אשה בכס של אחרי ,כמו שמועיל שחרור
עבד בעל כורחו בכס של אחרי – משו שכדי לקנות צרי ג לתת את הכס וג לומר ,דהיינו שהקונה או שהמוכר יאמר
לקונה "קנה ל" ,וג צרי כס משל הקונה; ומה שלומדי מעבד כנעני לא למדו אלא זה ,שכס של אחרי מועיל ולא מדי
שליחות ,אבל עדיי זקוקי לנתינת הכס וג לאמירה ,ולזה צרי שליחות.
וזה אי ללמוד מעבד כנעני ,שמשתחרר בעל כורחו ,ולכ אי צרי שיאמר העבד "אני משתחרר בכס זה" ,וכ אי צרי שהאדו
יאמר זאת לעבד ,ש"אני משחרר בכס זה" .וזה שהאדו אומר לעדי שמשחררו ,וכ באשה מצינו שיכול לומר לעדי "ראו גט
זה שאני נות לאשתי" ,ואי צרי לומר לה הדברי )גיטי נה .(.ואילו בקידושי בוודאי לא מהני מה שיאמר לעדי" :הרי אני
מקדש האשה" ,ולכ דעת הב"ש )סימ קלו ס"ק א( שא לדעת הרמב" )גירושי פרק א הל' יא( שאמירה בגט אינה מ התורה ,וטע
הדבר שמה שכתוב בגט הלשו הרי הוא כאומר ,ומכל מקו בשטר קידושי מודה הרמב" שצרי לומר לה ,ולא מהני מה שנית
לה שטר קידושי שכתוב בה "הרי את מקודשת" .וטע החילוק שבגט שאי צרי אמירה לה ,ודי באמירה לעדי ,ולכ נחשב
נתינת הגט כאמירה – אבל קידושי ,שצרי אמירה לאשה ,אי נתינת הגט נחשב כאמירה לה.
ג .וא שה"מקנה" )ב .ד"ה מתני' האשה( חולק על הב"ש ,והוכיח מרש"י )קידושי ב .ד"ה בכס( שאי צרי אמירה בשטר קידושי,
נראה שאינו חולק על יסוד דברי הב"ש ,רק שסובר שנתינת שטר קידושי הריהי כאומר לאשה ,ולכ א יית כס לאשה בלי דעת
ושליחות מהמקדש לא יועיל ג בנות כס של הנות ,שא שמצד הכס אי צרי שליחות; אבל אמירה צריכה שליחות ,מה
שאי כ בשחרור ,שאפשר לשחרר בעל כורחו ואי צרי בשליחות כלל ,לא לגו הכס ולא לאמירתו.
ומעתה מה שכתב "קצות החוש" ליישב למה מועיל קניי בשבת ,והרי אי שליח לדבר עברה ,ותיר שמועיל מדי עבד כנעני,
ואי צרי לזה שליחות – כל זה מדובר שהקונה עומד ש והמוכר אומר לו "קנה" ,או שהלקוח אומר למוכר או לנות "אני קונה
בסודר שהעדי נותני" ,וכ ר"ת שהקנה הרשאה לגוי מדובר שהגוי עצמו עומד ש ואמר לו ר"ת "קנה" ,רק העדי נתנו עבורו
הסודר .אבל שלא בפני הגוי בזה ודאי צרי שליחות או זכייה לגוי.
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ד .אמנ כל זה קשה לומר שלזה נתכוו "קצות החוש" במה שכתב דאי מזכי לאד בעל כורחו ואי אמר לא בעינא אינו צרי
לדי שליחות ,אי לשו זה מורה למה שכתבנו ,לכ נראה שכוונת "קצות החוש" כ היא ,לפי מה שכתב הרשב"א בחידושיו
)קידושי כג :ד"ה ולעני פסק( ,שנית לשחרר עבד עליד שיית השטר שחרור לאחרי שיזכו לעבד ,וג א העבד אומר שאינו רוצה
בשחרור – לא מועיל לו .וז"ל:
אבל גט שיחרור דזכות גמור הוא דמתירו בבת חורי ומכניסו לכלל מצוות – זכי לו מכל מקו ,ואפילו עומד
וצווח בטלה דעתו אצל כל אד ,ואע"פ שבמציאה ובנכסי הגר ובלקט שכחה ופאה דזכות גמורה וגר קט
שהטבילוהו על דעת ב"ד שאי זכי בעל כרח ,כדאמרינ )כתובות יא (.הגדילו יכולי למחות ,הכא שאני שאילו
איתיה לעבד כא כפינ ליה לקבוליהבעל כרחיה כי ליתא נמי מזכי ליה בע"כ.
ה"ברכת שמואל" )קידושי סימ יד( פירש בדעת הרשב"א כ שמדי "זכי לאד" – כל שהוא זכות גמורה נעשה שלוחו ,אפילו
כשמוחה ,שבטלה דעתו אצל כל אד .ומכל מקו אי אפשרות לזכות עבור אד דברי שה זכות גמורה ,שא שיש בזה זכי,
מכל מקו ג שליח אינו יכול לזכות עבור המשלח כשאי השליח רוצה ,שא שלא ביטל שליחותו – כששליח קונה צרי שיהיה
רצו הבעלי לקנות ,ולעניי רצו אי אומרי בטלה דעתו ,שרצו תלוי בכל איש ואיש .לכ לא נית לזכות מציאה ולקט ,וגר קט
יכול למחות – שא שיש כא זכות ,מכל מקו חסר רצו של הזוכה .אבל בשחרור עבד בעל כורחו רק שצרי שיגיע הגט לידו או
ליד שלוחו ,ובזה מועיל מה שהוא זכות גמור ,שישתחרר ג כשהעבד אינו רוצה –עד כא תוכ דבריו.
ה .ולפי זה יש לומר שג "קצות החוש" דיד יתפרש על דר זו ,והוא שמדי עבד כנעני נלמד שאד אחר יכול לקנות עבור העבד
ג בלי רצונו .ומזה נלמד ג לקידושי ומתנה ,ומכל מקו א אינו רוצה אינו יכול לקנות עבורו או לקדש עבורו ,מטע שא
שיש לו כוח לעשות עבורו לא עדי משליח ,שג צרי שיהיה ברצו הבעלי .אלא שבעבד שמשתחרר בעל כרחו אינו צרי
רצונו כשמשחררי אותו בכס של אחרי ,אבל בקידושי ומתנה מועיל רק כאשר יש רצו .ולפי זה יכול לקדש מדי עבד כנעני
ג מי שאינו בר שליחות ,וג בעברה ,ואפילו שלא בפני פלוני שקידש עבורו.
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קידושי – קניי או מעשה
פתיחה

1

התורה מתארת לנו את הקידושי בפסוק )דברי כד ,א(" :כי יקח איש אשה ובעלה" .חכמי העלו בפנינו את דרכי הקידושי ,שה
כס שטר וביאה )קידושי ב .(.לפחות אחת הדרכי הללו קיימת ג בתחו הקנייני ,והיא הכס .מטרתנו היא לברר את המעמד
ההלכתי של הקידושי :א מדובר בסוג נוס של קניי ,כשהבעל מבצע מעשה קניי וקונה בכ את האשה ,או שהמעשי
הפותחי את הקידושי קשורי א ורק באופ חיצוני למערכת הקנייני – א הקידושי עצמ אינ שייכי לקנייני אלא
למערכת האיסורי.
בפרק הראשו נסקור את הראיות לשתי הגישות ונדו בה .בפרק השני נבהיר סוגיה בתחילת מסכת קידושי לאור צדדי החקירה.
בפרק השלישי נביא אוס נרחב של השלכות הלכתיות הנובעות מחקירה זו ,ובפרק הרביעי נעסוק בשיטות הראשוני בביאור
סוגיה נוספת בקידושי ,העוסקת בקידושי לאחר ל' יו.
א .ההבנות השונות במושג הקידושי
את מושג הקידושי נית להבי בשני אופני עיקריי:
 .1הקידושי כקניי ,שהבעל קונה בו את האשה והיא נכנסת לרשותו והופכת להיות קניינו ,כמו שאר קנייניו .לכאורה ,נית
לבסס דעה זו על כמה ראיות:
א( קניי האשה מופיע בתו פרק ראשו בקידושי ,שעוסק בכל סוגי הקנייני :עבד עברי וכנעני ,קרקעות
ומיטלטלי.
ב( המקור לקניי אשה הוא מקניי שדה.
ג( הגמרא )קידושי כג (:משווה בי עבד לאשה :ר' מאיר סבר כי אי קניי לעבד בלא רבו ואי קניי לאשה בלא
בעלה.
ד( המשניות בגיטי )פ"א ,מ"ד-ו( משוות בי גטי נשי לשחרורי עבדי.
לכאורה ,תפיסה זו נשללת מגמרות מפורשות :בגמרא בקידושי )ה-:ו (.מבואר שנוס למעשה הקידושי או הגירושי יש
צור באמירה של הבעל .הגמרא ג דנה בשאלה אלו לשונות מועילות .במסגרת זו מנסה הגמרא )ו (:לברר א לשו "הרי את
לעצמ" מועילה בגירושי:
אמר לה לאשתו "הרי את לעצמ" ,מהו? מי אמרינ למלאכה קאמר לה ,או דילמא לגמרי קאמר לה? א"ל רבינא
לרב אשי ,ת"ש :דתניא ,גופו של גט שחרור "הרי אתה ב חורי"" ,הרי אתה לעצמ"; השתא ומה עבד כנעני דקני
ליה גופיה כי א"ל "הרי אתה לעצמ" – לגמרי קא"ל ,אשה ,דלא קני ליה גופה ,לא כ"ש.
רבינא מסיק שא לשו זו מועילה בעבד כנעני שגופו קנוי ,קל וחומר שהיא מועילה ג באשה ,שגופה אינו קנוי ,וממילא
מוכח שהקידושי אינ מעשה קניי גמור – שהרי האשה לא נקנתה.
אנו מוצאי התבטאות נוספת של רבינא המעידות כי האשה אינה קנויה לבעל :הגמרא בגיטי )עז (:מנסה לברר כיצד יכולה
אשה לזכות בגט שנזרק לתו חצרה – והרי מה שקנתה אשה קנה בעלה .רבא מנסה ליישב קושיה זו:
רבא אמר :אטו ידה מי לא קניא ליה לבעל? אלא גיטה וידה באי כאחד ,הכא נמי גיטה וחצרה באי כאחד .אמר
ליה רבינא לרב אשי :רבא ,יד דאשה קא קשיא ליה? נהי דקני ליה למעשה ידיה ,ידה גופה מי קני ליה? אמר לי':
רבא ,יד העבד קא קשיא לי'...
 1עריכת המאמר נעשתה עלידי הרב ניר ורגו .הפניות סתמיות לחידושי ראשוני המופיעות במאמר מתייחסות לחידושיה על מסכת קידושי.
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רבא טוע שלמעשה ,ג בגט שנית לאשה בידה הבעיה קיימת ,שהרי ג ידה קנויה לבעל .לכ צרי לחדש עיקרו הלכתי
שנקרא "גיטה וידה באי כאחד" ,היינו שנתינת הגט יכולה לחול ג ביד שתיווצר יחד ע נתינת הגט .רבינא מעיר שקושיית
רבא ודאי לא הייתה על יד האשה ,כיוו שאי לבעל קניי באשה ,ולכ יד האשה שייכת לעצמה – וממילא היא יכולה
להתגרש בנתינת הגט בידה; רק בעבד ,שגופו קנוי ,קיימת הבעיה כיצד נית לזכות לו את כתב השחרור שלו.
עולה איפוא משתי סוגיות אלו שהקידושי אינ מעשה קניי.
אול נית לומר שהקידושי ה אכ מעשה קניי ,א לא קניי של גו האשה אלא קניי פירות לתשמיש ,כפי שמדייקי
ה"כתב סופר" )אבה"ע סימ מד( וה"שערי יושר" )שער ה פרק כ( בדעת הרמב" )נדרי פרק יב הל' ט(:2
האשה שאמרה לבעלה "הנאת תשמישי אסורה עלי" אינו צרי להפר ,הא למה זה דומה? לאוסר פירות חבירו על
בעל הפירות.
וכ כתב הנצי"ב )שו"ת "משיב דבר" חלק רביעי סי' לה(.
 .2קידושי ה קניי איסור ,היינו מעשה קניי רגיל שיוצר איסור ככל העריות .הגמרא )קידושי סז (:לומדת שקידושי אינ
תופסי באשת איש מהיקש לאחות איש ,כמו כל העריות .היקש זה מצביע על כ שאיסור אשת איש הוא איסור כמו
שאר איסורי עריות ,שאי לו משמעות קניינית – אלא שיש צור במעשה קניי כדי ליצור אותו .נית לנסח אפשרות זו ג
בדר אחרת :הקידושי ה מעשה קניי רגיל ,א תוצאתו איננה קניי גו האשה וג לא איסור – אלא ייחודה של
האשה לו והגדרתה כאשת איש ,השייכת למשפחת העריות .משמעותו של מעמד חדש זה הוא אי תפיסה של קידושי
בה ,ואיסוריה כמו שאר העריות.
ראיה לסברא זו היא הסבר הגמ' )ב (:למושג קידושי" :דאסר לה אכו"ע כהקדש" .3זוהי ג שיטת ה"אבני מילואי" ,כפי
שנראה לקמ.

לפי האפשרות האחרונה ,יש לומר שהסיבה שקידושי נזכרי בפרק א ע שאר הקנייני היא רק משו שפרק א עוסק בדרכי
הקניי ,ובזה דומי קידושי לשאר קנייני .כמו כ ,הלימוד משדה נוגע רק לדרכי הקניי ,4ואיננו מעיד על המהות.
לגבי המושג ש"אי קניי לאשה בלא בעלה" ,יש ליישב שהמושג הזה שונה מהמושג של עבד בלא רבו .ה"אמרי משה"
מסביר שבעבד הקניי נעשה ישירות לאדו ,כיוו שגופו שיי לאדו ,לכ צרי להגיע לכלל של "גטו וידו באי כאחד"; א
באשה ,שהבעל איננו זוכה בגופה – יש לה קניי ,ולבעל יש רק זכות במעשה ידיה )גיטי עז.(:

)סימ כה(

יש מקו לסתור הבנה זו מהגמרא בתחילת קידושי )ה ,(.המנסה ללמוד קניי שטר מקניי כס:
ודי הוא ,ומה כס שאי מוציא מכניס ,שטר שמוציא אינו די שמכניס.
מלשו זו של הכנסה והוצאה משתמע שיש פה הכנסה לרשות הבעל במוב מסוי ,ולא רק איסורא בעלמא .אול ייתכ שנית
ליישב עלפי דברי ה"קוב שיעורי" )קידושי אות נג( ,שביאר את דברי התוספות )ז .ד"ה ונפשטו( .הגמרא ש שואלת מדוע האומר

 2עיי במאמרו של הרב מיכאל אדרעי" ,חמדת האר " ב עמ' .139-136
 3עיי ב"קוב הערות" ליבמות )סימ לה ס"ק ו( ,שמתקשה אי קידושי תופסי בנידה ,והרי יש בה איסור כרת ,ואי איסור חל על איסור .הוא מיישב את
קושייתו בכ שיש תוספת באיסור אשת איש ,כיוו שהוא אוסרה על כל העול – כלומר שבקידושיו הוא אוסר עליה להתקדש ולהיות מותרת לכל האד
אפילו בהיותה טהורה.
אול ר' אלחנ דוחה את התירו הזה ,כיוו שכשהגמרא )בקידושי סז (:מחפשת מקור לכ שקידושי אינ תופסי באשת איש ,יש לה הוכחה לכ שה
תופסי בנידה; ולפי דברינו ,ההלכה שקידושי תופסי בנידה מבוססת על כ שבאשת איש ה אינ תופסי .ה"קוב הערות" מיישב שג בלי הדי
שקידושי אינ תופסי באשת איש ,איסור אשת איש נחשב כמוסי ביחס לאיסור נידה ,כיוו שהוא אוסר אותה ג בבני נח – ולפי זה נית לומר שאיסור
אשת איש חל על איסור נידה לא בגלל שהוא מונע קידושי לכל העול ,אלא משו שהיא נאסרת ג לבני נח – ומיגו שחל האיסור על ב נח נאסרת ג על
ישראל ,כיוו שזהו איסור מוסי.
 4ג הראשוני ניסו לצמצ את משמעות ההשוואה לשדה .התוספות )ג .ד"ה ואשה( מסביר מדוע הגמרא לא למדה משדה ג קניי שטר וחזקה" :ואימא
הכא נמי בשטר וחזקה ,אלא פשיטא דלא גמרינ אשה קיחה לעשות אשה ככל ענייני שדה" .כלומר ,ההשוואה לשדה היא רק בעניי קניי כס וחליפי
הדומי לכס ,א לא לשאר קנייני .הרמב" כתב שגמרינ רק שלשו "לקיחה" שבאשה היא לשו כס ,א לא הוקשה אשה לשדה כלל.
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"חציי מקודשת לי" אינה מקודשת ,ולא אומרי שיפשטו הקידושי בכולה .רש"י מדגיש" :דהא מקודשת בלשו הקדש קאמר
לה" .ומוסיפי התוספות:
וכדאמר בריש פירקי )ב (:דאסר לה אכו"ע כהקדש ,שאד עושה אותה כהקדש ...אבל א היה אומר מאורסת ...על
זה לא היה מקשה ונפשטו קידושי בכולה.
מקשה ה"קוב שיעורי" :וכי יש שני מיני אשת איש בתורה? ומיישב ,שבכל קידושי יש איסור ויש קניי .כאשר המקדש נוקט
לשו קידושי הוא יוצר קדושה ואיסור ,וממילא חל הקניי  ,כמו בקודשי מזבח ,ולכ הקידושי יתפשטו בכולה .אול כשהבעל
נוקט לשו קניי רגילה הקניי יוצר את האיסור ,ובזה לא שיי שיתפשט בכולה.5
לפי זה נית לומר שאעלפי שה"אבני מילואי" סובר שקידושי אינ אלא מעשה האוסר ,ג הוא מסכי שתולדת האיסור היא
הכנסתה לרשותו ,שהרי היא מותרת לו ואסורה לכל אד; ובזה מתיישבת לשו הגמרא "כס מכניס".
ב .הסוגיה בתחילת מסכת קידושי
 .1סדר השאלות בגמרא
המשנה )ב (.פותחת בדי:
האשה נקנית בשלש דרכי וקונה את עצמה בשתי דרכי.
הגמרא דנה בשאלה מדוע המשנה נקטה לשו קניי ולא לשו קידושי ,כמו בתחילת פרק שני" :האיש מקדש" .לאחר מכ שואלת
הגמרא מדוע כתוב "האשה נקנית" ולא "האיש קונה".
הרשב"א )ב :ד"ה וניתנא הכא האיש קונה( מקשה ,מדוע ההצעה לכתוב "האיש קונה" אינה מופיעה בגמ' כשאלה ראשונה ,והרי
המילה "אשה" קודמת לקניי .הוא מביא לכ את תשובת רבותיו ,שא היינו מתחילי בשאלה מדוע אשה ולא איש היינו מגיעי
לתשובת הגמרא משו סיפא; דהיינו ,שכיוו שבסיפא הנושא הוא האשה שקונה את עצמה ,ג ברישא נקטנו שהאשה היא
הנושא.
לאור התשובה הזו ,כבר מתורצת ג השאלה מדוע נקטה המשנה בלשו קניי ולא קידושי ,שהרי בסיפא לא שיי להשתמש
בלשו קידושי ,שהוא לשו איסור" :דאסר לה אכו"ע כהקדש" )ב .6(:הרשב"א דוחה תירו זה ,שהרי דווקא מטע זה היה ראוי
לשאול קוד את השאלה על לשו אשה ולא איש ,כדי לחסו שאלה נוספת.7
הרשב"א מיישב שפתחו בשאלה על לשו קניי כיוו שזו שאלה משמעותית ,שהרי בכל מקו בש"ס נקרא קניי האשה "קידושי"
ולא "קניי" .אול הקושיה על לשו אשה ולא איש "לית לה עיקר" )אי לה יסוד( ,כיוו שנוסח "האשה נקנית" קצר יותר מאשר

 5ה"ברכת שמואל" )בבא קמא סימ לד( מביא יסוד בש ר' חיי רבו לחלק בי קודשי מזבח לקודשי בדק הבית :קודשי בדק הבית קנויי להקדש עלידי
אמירתו לגבוה ,שהיא כמסירתו להדיוט ,אבל קודשי מזבח אינ קנויי להקדש ,ואי מושג של אמירה לגבוה כמסירתו להדיוט ,אלא שעלידי הקדושה
שחלה בה נעשו ממו גבוה.
בזה מבוארי דברי הגמרא )בבא קמא עו" :(.גנב והקדיש ואח"כ טבח ומכר – אינו חייב ד' וה' ,כיוו שטבח של הקדש" .אול לכאורה ,קשה מדוע לא
יתחייב על עצ ההקדשה :מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמי? והגמ' מתרצת" :מכרו להדיוט – מעיקרא תורא דראוב והשתא תורא דשמעו ,מכרו
לשמי – מעיקרא תורא דראוב והשתא תורא דראוב" .התוספות )ש ד"ה והשתא( מסבירי שהגמרא כא עוסקת בקודשי מזבח ,א בקודשי בדק הבית
חייב הגנב תשלומי ארבעה וחמישה על עצ ההקדשה ,כמבואר בד עט .וכ כתבו התוספות במקו )עט .ד"ה גנב(.
מבאר ה"ברכת שמואל" ,שכאשר אד מקדיש לקודשי מזבח אי כא מכירה ,אלא שהחלת הקדושה הופכת את הבהמה לממו גבוה – אבל בקודשי בדק
הבית זוהי מכירה לגבוה .ב"קוב שיעורי" )קידושי אות מב( מבואר עלפי אותו יסוד מדוע בקודשי מזבח אמרינ שא מקדיש חצי מהבהמה מתפשטת
הקדושה בכולה ,ואילו בקדושת דמי אי התפשטות .קדושת דמי היא מעשה קניי ,ובקניי אי התפשטות ,אבל בקדושת הגו הוי מעשה הקדשה ,ולכ
כשהקדיש חציה פשט בכולה.
 6הרשב"א )ד"ה משו דקא בעי( .התוספות )ב .ד"ה מאי שנא( בתחילת דבריו מסכימי לדברי רבותיו של הרשב"א ,שנית היה ליישב את הקושיה על לשו
קניי עלפי הסיפא ,א לבסו מביאי תוספות בש רבנו מנוח ,שהסיפא אינה מפריעה ללשו קידושי כיוו שנית היה לכתוב ש"ניתרת בשתי דרכי".
הרשב"א טוע שהתירו שכס נקרא קניי הוא תירו טוב יותר.
 7עוד מקשה הרשב"א :א המקשה שאל בסדר זה וידע את התשובה משו סיפא ,מדוע שאל אותה אחרכ ? אול על קושיה זו מודה הרשב"א שנית
להשיב שכ דרכ של אמוראי ,שהוא מותיב לה והוא מפרק ,כדי לברר את פשט המשנה.
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"האיש קונה את האשה" .הגמרא מקשה בהמש על לשו אשה ולא איש רק כדי להגיע לתשובה שאי אפשר לקדש אשה בעל
כורחה ,והמקשה בחר לומר חידוש זה בסגנו של קושיה ותירו.
לסיכו ,יש כא קושי :מדוע הקדימה הגמרא את הקושיה על לשו הקניי ,וקושי נוס ביחס ללשו של "האשה נקנית" ,שלדעת
הרשב"א הדיו של הגמרא בניסוח זה הוא רק אמצעי להעלות יסוד הלכתי; והדברי דורשי ביאור.
 .2מיקו הדיו במקור קניי כס
הגמרא מיישבת שהמשנה נקטה לשו קניי ולא קידושי בגלל שהאשה נקנית בכס ,ומקור קידושי כס הוא גזרה שווה של
המילה 'קיחה' משדה עפרו ,ו"קיחה איקרי קני".
התוספות )ש ד"ה וכס מנל( מקשה מדוע הגמרא הזכירה כא את הלימוד "קיחה – קיחה" משדה עפרו ,והרי איננו עוסקי כא
בשאלת המקור לקניי כס באשה ,שנידו בהמש )ג .(.א כ ,הגמרא יכלה להסתפק באמירה שהמשנה הזכירה לשו קניי כיוו
שכס נקרא קניי ,כמו שנאמר" :השדה אשר קנה אברה" וכ "שדות בכס יקנו" .התוספות מיישבי את שאלת בכ
שבפסוקי אלו נאמר שדווקא כס שבו קוני שדה נחשב קניי ,א ללא גזרה שווה לא ברור שג כס שמקדשי בו אשה נקרא
קניי.
לסיכו ,מהתוספות עולה שהגמרא חייבת להדגיש את המקור של קניי כס באשה מקניי כס בשדה .ועדיי צרי להבי מדוע
צרי להיות הבדל בי קניי כס של אשה לבי קניי כס של שדה.
 .3התאמתו של לשו קני לשטר וביאה
התוספות )ד"ה משו דקבעי למיתני כס( הקשו ,מדוע המשנה משתמשת בביטוי קניי דווקא בהקשר של קניי כס ,והרי יש במשנה
שני קנייני נוספי בקידושי :שטר וביאה; מדוע משתמשי בלשו שמתאימה לאחד ולא מתאימה לשניי ?8ומיישבי ,שלשו
קניי מתאימה לשטר וג לביאה ,ושאלת הגמרא הייתה רק מדוע העדפנו לשו זו על לשו קידושי .תירו נוס הוא שג בשטר
מצאנו פסוק מפורש בלשו קניי" :ואקח את ספר המקנה" ,לכ יש כא למעשה שני קנייני שלה מתאימה לשו קניי ,ולא רק
אחד.
ויש להבי מה ההבדל בי תירוצי התוספות.
 .4פשר הנקיטה בלשו קידושי בפרק השני
לאחר שהגמרא הסבירה כי לשו הקניי היא בגלל קניי כס ,היא מתקשה :מדוע לא נקטנו לשו קניי ג בפתיחת הפרק השני?
ומיישבת ,שפתחנו בלשו התורה ,ורק בפרק שני עברנו ללשו דרבנ .יש מקו להתבונ בתירו הגמרא ,מדוע היה צור לנקוט
לשו תורה ולסיי בלשו דרבנ :הא יש הבדל ביניה במשמעות?
 .5ביאור הסוגיה
התוספות )ב .ד"ה האשה נקנית( מקשי ,מדוע נכתב "האשה" בה' הידיעה .בתחילה ה מיישבי שכ דר התנא בכל מקו שהוא
מתייחס לדבר המפורש בפסוקי ,אול בהמש ה דוחי את הפירוש הזה ,כיוו שבאמה עברייה ועבד כנעני אי ה' הידיעה,
למרות שה מפורשי בפסוקי .בסופו של דבר ה מיישבי" :שאי לחוש כ"כ ,שבכל מקו שונה התנא לשו הרהוט לו בפה".
לאור זאת צרי לומר שכאשר הגמרא שואלת מדוע כתוב כא לשו קניי ובפרק ב לשו קידושי ,היא מניחה שזהו הבדל עקרוני
לגבי מהות הקידושי – א זהו מעשה קניי או רק הטלת איסור – ולא הבדל סמנטי.
לכ יש להבי שתשובת הגמרא – שנקטה לשו קניי בגלל שמקור הקניי של כס באשה הוא משדה – משמעותה שמעשה
הקידושי הוא מעשה קניי ,והניסוח של המשנה מעיד על מהות הדי .לאור זאת יתבארו דברי התוספות )ד"ה וכס מנל( ,שאי
אפשר היה להסתפק בהבאת לשו קניי בכס ,אלא היה צור להביא את המקור מקניי שדה לקניי אשה.
לפי דברינו ,כוונת לומר שהגמרא פה איננה עוסקת רק בבעיות לשוניות שהתעוררו במשנה ,אלא כוונתה לברר את משמעות
של הקידושי .לכ צרי להביא כא את הגזרה שווה של "קיחה – קיחה" ,כדי לומר שהמילה 'קניי' אינה רק מתאימה לכס
באופ כללי ,אלא מבטאת את משמעות מעשה הקידושי כמעשה קניי ולא רק כמעשה אוסר.
 8כ תמהה הגמרא בהמש )ב" (:ותנא תרתי אטו חדא?" כאשר הגמרא הסבירה את לשו "דר " שבמשנה בגלל קידושי ביאה ,למרות שלשו זו לכאורה
אינה מתאימה לכס ולשטר.
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לאור זאת מובני ג דברי התוספות )ש ד"ה משו דקבעי( ,שהתקשו מדוע ננקטה כא לשו קניי ,שלכאורה שייכת רק בכס.
בתירוצ הראשו ה אומרי שהמשנה נקטה לשו קניי לא רק בגלל כס ,אלא שג לשטר וביאה מתאימה הלשו הזו .א כ,
לפי דברינו כוונת הייתה לומר שלשו קניי מבטאת את משמעותו של מעשה הקידושי כמעשה קניי ג בשטר ובביאה – ולא
כמעשה אוסר.9
ממשיכה הגמרא :כיוו שראינו שמעשה הקידושי הוא מעשה קניי ,ג הפרק השני במסכת קידושי היה צרי לפתוח בנוסח
"האיש קונה" ,ולא "האיש מקדש" כפי שהוא לפנינו! ומיישבת ,שא כי מהות מעשה הקידושי היא קניי ,כיוו שעלידי הקניי
נוצר איסור על האשה ,ממילא שיי ג לנקוט לשו קידושי ,מלשו הקדש.
נסיי פרק זה בנקודה נוספת שעולה מהסוגיה :הגמרא שאלה מדוע לא נכתוב בתחילת המסכת "האיש קונה" במקו "האשה
נקנית" ,שהרי הוא זה שפועל את הקידושי .ותשובתה ,שיש חשש שנחשוב שקידושי יועילו בעל כורחה של האשה ,כיוו
שהאשה אינה פעילה ,לכ העדפנו שלא להזכיר את האיש כפועל הקידושי – למרות שכ מתבקש ממהות מעשה הקידושי.10
צרי לבאר מדוע נתנה הגמרא העדיפות להזכרת העובדה שהאיש הוא הקונה יותר מאשר להזכרת האשה הנקנית; אדרבה ,כיוו
שמעשה הקידושי הוא מעשה קניי ,מעשה קניי תלוי בעיקר במקנה – שהרי אפשר להקנות לקט למרות שאי לו זכייה ,מצד
שדעת אחרת מקנה )תוספות סנהדרי סח :ד"ה קט(.
אמנ ,א קידושי היו קניי רגיל ,האשה – שהיא המקנה – הייתה יכולה להתקדש לקט .אלא שהגמרא דורשת" :איש אשר ינא
את אשת איש" – פרט לאשת קט )קידושי יט ,(.משו גזרת הכתוב "כי יקח איש אשה" .על כ מוכח שא שהקידושי ה מעשה
קניי ,יש הבדל בינ לבי קנייני אחרי.
הר" )נדרי ד ל .ד"ה "ואשה"( מסביר שמהפסוק "כי יקח איש" לומדי שלא האשה פועלת את הקידושי ,אלא –
כיוו שהיא מסכמת לקידושי האיש ,הרי היא מבטלת דעתה ורצונה ומשוי נפשה אצל הבעל כדבר של הפקר
והבעל מכניסה לרשותו.
עולה מדבריו שהקידושי ה מעשה קניי שנעשה בעיקר עלידי הקונה – שהוא הבעל .לכ הגמרא העדיפה שהניסוח יהיה
"האיש קונה".
ג .ההשלכות של הגדרת הקידושי על סוגיות שונות
 .1שבועת עד אחד על אשה
ה"נודע ביהודה" )מהדורה תניינא אבה"ע סימ עו( שואל על הגמרא )קידושי סו ,(.שא עד מעיד שאשה נישאה בשני עדי ,והיא
מכחישה את יכולתה להינשא :מדוע שלא תהיה מחויבת להישבע להכחיש את העד ,שאמנ אינו ק לכל עוו וחטאת ,אבל ק
הוא לחייב שבועה? והוא מיישב עלפי הרמב" )טוע ונטע פרק א הל' א(:
מפי השמועה למדנו שכל מקו ששניי מחייבי אותו ממו אחד מחייבו שבועה.
ה"נודע ביהודה" מדייק מהרמב" שהשמועה היא שדווקא במקו ששניי מחייבי ממו אחד מחייב שבועה ,א במקו
ששניי לא יחייבו ממו – אז ג עד אחד לא יחייב שבועה ,ולכ באשת איש ,ששניי עושי אותה לאשת איש ,עניינה אינו חיוב
ממו ,ולכ אי כא חיוב שבועה.11
 9הערת עור  :בתירו השני ,התוספות מביא פסוק שבו מפורש שטר בלשו קניי .נראה ששאלת הגמרא מניחה שלא די בשייכות עקרונית למושג קניי כדי
לשנות מלשו קידושי ,המבטאת את מהות הקידושי ,אלא יש צור בפסוק מפורש.

 10הרשב"א )קידושי ב :ד"ה האשה נקנית( מקשה כיצד המילה "נקנית" מלמדת שאי בעל כורחה – אדרבה ,משתמע ממנה דווקא בעל כורחה ,שהרי
"נקנית" הוא לשו סביל; ומתר שני תירוצי :שהאיש קונה משמע יותר בעל כורחה ,ושהראיה אינה מלשו "נקנית" אלא מהמילה "אשה" ,המראה שיש
לה חלק בקניי.

 11בנו של ה"נודע ביהודה" בהגה כותב שכיוו שהאשה חשודה על ממו ,דהיינו על עצמה ,ממילא היא פסולה ג לשבועה ,וכא אי אפשר לומר
שהכחשתה איננה הופכת אותה לחשודה ,כיוו שאי כא סברה של מלווה ישנה.
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מוב שזה בניגוד לתפיסה הראשונה – שיש כא קניי של אשה שעוברת לבעלותו של הבעל .אול שו"ת "בית אפרי"
קמא אבה"ע סימ נז( ,מקשה על ה"נודע ביהודה" ,כיצד ייתכ ללמוד מהפסוק שעד אחד אינו נאמ אלא במקו ששניי מחייבי
ממו; והרי הפסוק אומר שעד אחד אינו ק לממו אבל ק לאיסור ,אעלפי שאי בו חיוב ממו בשניי .הוא מסביר מדוע אי
נשבעי על אשה עלפי שיטת רש"י )קידושי ז .ד"ה שיש לה אחריות( ,שלא רק עבדי כנעניי דינ לעניי קניי כקרקעות ,אלא ג
ב חורי הוקש לקרקע ,וחל עליו הכלל שאי נשבעי על קרקעות .דבריו מתאימי לתפיסה שיש קניי באשה ,א לפי ה"נודע
ביהודה" קידושי ה רק מעשה קניי ,ולא חלות קניי – לכ לא שיי להשוות את די האשה לקרקע.
)מהדורה

 .2אי תפיסת קידושי באשת איש
יש מקו לחקור בסוגיה )קידושי סז (:שבה מבואר שקידושי אינ תופסי באשת איש .הא זה נובע ממהות הקידושי כקניי –
וא היא בבעלות של אד אחד אחר אינו יכול לקנות אותה ,או משו שנוצר עליה איסור חמור של עריות ,ובכל עריות של
כריתות ומיתה אי תפיסת קידושי?
בגיטי )מג (.מקשה ה"פני יהושע" ,שלכאורה תיתכ מציאות של "אשת שני מתי מדאורייתא" ,במקרה שראוב נשא אשה שהיא
חציה שפחה וחציה בת חורי ,ולפני שנשתחררה קידשה שמעו .קידושי שמעו תופסי ,כיוו שאיסורה של חציה שפחה וחציה
בת חורי המקודשת אינו ככל אשת איש בחנק ,אלא רק באש ,וקידושי תופסי בה – שהרי לא גרע מחייבי לאווי שתופסי
בה קידושי .ומיישב ה"פני יהושע":
אבל ע"י קידושי בלאו הכי לא משכחת קידושי אחר קידושי ,דכיו שתופסי קידושי ראוב הרי היא ברשותו,
ואי לה יד לקבל קידושי מאחר.
אול ה"אבני מילואי" )סימ מד ס"ק ד( הקשה מהגמרא )קידושי סז (:השואלת מאי לומדי שאי תפיסת קידושי באשת איש,
ולומדת מהיקש דאחות אשה ,שהוקשו לה כל העריות .א נאמר שקידושי אחר קידושי אינ נתפסי ,כיוו שיש לבעל בעלות,
מה בעיית הגמרא? מכא מוכח שג באשת איש היו תופסי קידושי אלמלא היו חייבי מיתות ,ולכ הוא מסיק שבאמת בשפחה
חרופה תפסו הקידושי.
נראה שהמחלוקת היא בשאלה א קידושי ה קניי ממוני או רק חלות איסורית.12
 .3אי תפיסת קידושי בשומרת יב
בגמרא )יבמות מט (:נאמר:
הכל מודי ,בבא על הנדה ועל הסוטה ועל שומרת יב שאי הולד ממזר.
כלומר ,א שלשיטת ר' עקיבא ג בחייבי לאוי הוולד ממזר ,הוא מודה שבסוטה – שאסורה בלאו – ולדה אינו ממזר ,וכ שמעו
התימני ,שלשיטתו סובר שבחייבי כריתות הוולד ממזר ,מודה בנידה – למרות שיש בה חיוב כרת – שאי הוולד ממזר ,כיוו
שקידושי תופסי בה ,שנאמר" :ותהי נדתה עליו".
לגבי שומרת היב ,התוספות )ש ד"ה הכל מודי( הקשו מה ההווא אמינא שהוולד ממזר בשומרת יב ,והרי האיסור הוא רק לאו:
"לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר" ,וג אליבא דר' עקיבא אי בכ חידוש ,כיוו שהמשנה גורסת שר' עקיבא אומר שהוולד
ממזר רק בחייבי לאווי הקשורי לשאר.
התוספות מתרצי שהחידוש הוא אליבא דרב ,הסובר כי קידושי אינ תופסי בשומרת יב ,ואעלפיכ הוולד אינו ממזר.
ויש להבי מהו ההסבר לשיטת רב לפי התוספות – שמצד אחד רב מחמיר בדי שומרת יב ופוסק שקידושי אינ תופסי בה,
ומצד שני הוא מקל בדינה ופוסק שוולדה אינו ממזר .ר"ת מבאר מדוע הוולד אינו ממזר :לדבריו ,מעמדה של שומרת יב דומה
לשפחה נוכרית ,שוולדה כשר כיוו שלא אחד אי בה תפיסת קידושי ,ואפילו היב ,שהיא מותרת לו – אינו יכול לקדשה ,אלא
יש לו בה ביאה בלבד .אול ,עדיי קשה מדוע הקידושי אינ תופסי בה.

 12ל"פני יהושע" נצטר ליישב את קושיית ה"אבני מילואי" מד סז ,שעצ אי תפיסת הקידושי באשת איש היה ידוע מסברה ,אלא ששאלת הגמרא היא
מני שאי תפיסת הקידושי באשת איש גורמת לממזרות ,שהרי אנו פוסקי שלא בכל מקו שהקידושי אינ תופסי נגרמת ממזרות ,כגו גוי ועבד הבא על
בת ישראל )יבמות מד.(:
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הגמרא )יבמות צה (:מציעה כמה הסברי למחלוקת רב ושמואל א יבמה היא כאשת איש .ההסבר האחרו שמציעה הגמרא הוא
שה נחלקו בשאלה א תופסי בה קידושי .מכ עולה שסברת רב שקידושי אינ תופסי ביבמה היא בשל היותה כאשת איש,
שקידושי אינ תופסי בה ,למרות שביבמה אי איסור חנק .מדוע בכל זאת היא דומה לאשת איש?
הגמרא )קידושי ד (:מנסה ללמוד שהאשה מתקדשת בביאה לא מפסוק אלא מיבמה .ש הגמרא דוחה לימוד זה :מה ליבמה ,שכ
זקוקה ועומדת? התוספות )ש ד"ה מה ליבמה( מביאי את ביאורו של ר' אלעזר משנזא:
שכ זקוקה ועומדת – שביאה זו אינה עושה אלא גומרת קידושי ראשו .ומשו דאשכח ביאה גומרת לא נאמר
שתקנה "תחילת קני".
לפי דבריו ,יש ליבמה זיקה ליב מכוח הקידושי של הבעל הראשו ,והביאה רק מסיימת את הקידושי הראשוני.
לאור זאת נית לומר שהעובדה שקידושי אינ תופסי בשומרת יב אינה נובעת מחומרת האיסור ,אלא מצד היותה מקודשת
כבר לאד מסוי .לפי זה צרי לומר שיש בקידושי דבר נוס ,מעבר להחלת האיסור – שהרי במקרה זה האיסור איננו ,ואעל
פיכ היא אינה מתקדשת .אולי זו ג כוונת התוספות ביבמות; שמכ שליב אי תפיסת קידושי מוכח שהקידושי אינ תופסי
לא בשל חומרת האיסור – שאיננה קיימת לגבי יב ,אלא מצד היותה של היבמה אשת איש.13
" .4די עבד כנעני" באשה – בניגוד לשאר קנייני
עבד כנעני יכול להקנות את עצמו ג עלידי תשלומי של אד אחר .לדעת הרמב" ,רק בקידושי מועיל די עבד כנעני ,דהיינו
שאד יית כס לאשה ובקבלת הכס היא תתקדש עבור חברו ,ולא במכירה רגילה ,שבה הקונה צרי לתת מכספו ואינו יכול
לקנות חפ בכ שחברו יית למוכר כס עבורו .מה החילוק בי קידושי למכירה אחרת?
הגר"ש שקופ )חידושי הגרש"ש קידושי סימ ט( ביאר שבכל קנייני ממו צרי שיקבל המקנה כס בכמות הדומה לזו שהקונה יחסר
הכס ,כיוו שעיקר קניי הכס הוא שיתרבה אצל כל אחד בעד מה שנחסר אצלו – מה שאי כ בקידושי :האשה אינה נחשבת
כנכסי הבעל ,ולכ אי צור שהקונה ,דהיינו הבעל ,יחסר ממונו על מנת לקדש את האשה .כלומר ,תפיסתו בדעת הרמב" היא
שהקידושי אינ מעשה קניי.
 .5בעיית ריבית בארווח לה זימני
הגמרא )קידושי ו (:אומרת שלמרות שהמקדש במלווה אינה מקודשת ,א מקדש בהנאת מלווה מקודשת ,א אסור לעשות זאת
משו הערמת ריבית .הגמרא מנסה לברר מהי הנאת מלווה :בתחילה היא מעלה אפשרות שהאיש מלווה לאשה ארבעה זוזי,
תמורת חמישה שהיא צריכה לשל לו .הזוז הנוס הוא תמורת הנאת האשה מהמלווה ,ובזוז זה הוא רוצה לקדש אותה .הגמרא
דוחה אפשרות זו ,כיוו שזו ריבית גמורה ,וישנה כא ג בעיה של מקדש במלווה ,כיוו שהוא מקדש בכס שכבר נמצא ברשותה.
לבסו אומרת הגמרא שהוא מקדש אותה בכ שהוא דוחה את מועד פירעו ההלוואה שלה ,ומאפשר לה ליהנות יותר זמ
מההלוואה.
הרשב"א מקשה ,שהרי בסופו של דבר עדיי יש כא ריבית גמורה :הוא מקבל תמורת הסכו שהלווה ג את מעותיו וג אשה,
שהיא כפרוטה נוספת .ומיישב" :וי"ל ,כיוו דגופה ממש לא קני ליה ,לא הוי ריבית וכו'" .כלומר ,העובדה שאשתו מקודשת לו
איננה נחשבת לממו נוס שהוא מקבל ,כיוו שהיא אינה קנויה לו .ומוסי הריטב"א:
דאגר נטר לא מיתסר אלא בשנות הלווה למלווה ממו ,וזו אינה נותנת לו ממו ,וא מפני שמקנה לו עצמה ,הרי
הוא קונה אדו לעצמו.
קושיא זו הובאה ג ב"אבני מילואי" )סימ כח ס"ק כא( בש הט"ז ,והוא מיישב שבמה שמקדשת עצמה לא נחשב הדבר כאילו
קיבל ממנה חפ או דמי.
רבי אברה מ ההר )הנדפס על הד בש תוספות ר"י הזק( התקשה מדוע אי כא ריבית ,ויישב" :דנות ריבית אי לו הנאה במה
שנות ,ואשה יש לה הנאה בנתינת גופה ,דבעלה חייב במזונותיה וכמה דברי "...כלומר ,אי זה נחשב לריבית ,למרות שהבעל
זוכה ג באשה ,כיוו שג האשה נהנית.

 13עיי "קוב הערות" )סימ שמט( וחידושי רבי ראוב )יבמות ש(.
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רואי אנו שלדעת הרשב"א ,הריטב"א וה"אבני מילואי" ,הקידושי אינ מעשה קניי ,ואילו רבי אברה מ ההר ,שלא תיר
כמות ,כנראה סובר שהקידושי ה אכ מעשה קניי.
 .6זכות הבעל לערער על הגט
בגיטי )ב (.במשנה כתוב:
המביא גט באר ישראל אינו צרי שיאמר "בפני נכתב ובפני נחת" .א יש עליו עוררי – יתקיי בחותמיו.
התוספות )ש ד"ה וא( דייקו שכל זמ שלא בא הבעל ומערער ,לא טענינ מזוי ומותרת להינשא – למרות שהגט אינו מקויי.
התוספות טועני שהדבר הוא רק משו –
עגונא אקילו בה רבנ ,אבל בממו טענינ לכל מי שבא לגבות שלא בפני הנתבע מיתומי או לקוחות ,שא לא כ
לא שבקת חיי לכל בריה.
הר" בגיטי )ב :בדפי אלפס ד"ה וכתבו( מביא דעה בש התוספות כי מגטי נלמד ש"הבא להיפרע מנכסי חברו שלא בפניו או
מיתומי לא חיישינ למזוי" ,כיוו שזו טענה שאינה שכיחה .הר" דוחה את התוספות בהמש וכותב:
ואי אלו ראיות ,דממתני' ליכא למגמר ,לפי שאי אשה זו ממונו של בעל אלא ברשות עצמה היא להינשא ,ואנ לא
מנעינ לה...
לכאורה ,נראה שלדעת התוספות שהביא הר" ,האשה נחשבת כקניי ממוני של הבעל ,ששיי לגביו טענינ ,אלא שמשו עיגונא
הקלו .ייתכ ליישב כי הסיבה שהתוספות סברו שיש לטעו מזוי היא מתו חשש לאיסור אשת איש .ה"נודע ביהודה" )אבה"ע
מהדורה קמא סימ עה( מסביר שלעניי אפרושי מאיסורא כולנו בעלי דבר ,ולכ לולי חשש עיגונא היינו טועני מזוי.14
 .7גדר קניי כספו באשת איש לעניי אכילה בתרומה
ה"אבני מילואי" )בשו"ת סימ יז( ד בשאלה מה מגדיר דבר כקניי כספו של כה לעניי האכלתו בתרומה .לדעתו ,דבר שיש בו
לכה קניי איסור מוגדר כבר כקניי כספו .ראייתו היא מכ שאשה אוכלת בתרומה ,למרות שאיננה קנויה לבעל קניי ממו –
שהרי מעשה ידיה ה שלו רק מדרבנ ,כנגד מזונותיה .ראיה נוספת היא ארוסה ,שאפילו מדרבנ אינו זוכה במעשה ידיה ובפירות
נכסיה,
מ"מ קני האיסור שבה לבעל במה שמיוחדת לו ואסורה על כל העול משו אשת איש ,משו הכי מאכילה דבר
תורה.
בהמש מתקשה ה"אבני מילואי" ,כיצד נית להגדיר קניי איסור כקניי כספו ,ומיישב עלפי ה"שיטה מקובצת"
לגבי דברי עולא ,שארוסה אוכלת בתרומה מ התורה "כיו שאותו קני איסור נקנה לו ע"י כס ,מקרי קני כספו".

)כתובות נז(:

 .8קידושי בעל כורחה
הרשב"א )קידושי ב :ד"ה תנא האשה נקנית( הביא שיש מקשי מה היתה ההווא אמינא שנית לקדש אשה בעל כורחה – היכ מצינו
שאד מקנה בעל כורחו והקניי חל? ומיישב שזו סוגיה מפורשת )בבא בתרא מח" :(:תליוהו וזבי זביניה זביני" ,דהיינו שמכר בעל
כורחו מועיל .ש בסוגיה ג נאמר" :תלויה וקדיש קידושיה קידושי" – א הכריחו אשה להתקדש קידושיה מועילי ,לפי דעת
אמימר ,אלא שאנחנו פוסקי כרב אשי ,שקידושיה בעל כורחה אינ קידושי מצד אפקעינהו – כיוו שהוא עשה שלא כהוג
הפקיעו ממנו חכמי את הקידושי.
ממשי הרשב"א לדו במקרה של האיש שאנסוהו לקדש ,א קידושיו קידושי .דעת הרמב" )אישות פרק ד הל' א( היא שקידושיו
קידושי ,ובעל ה"עיטור" חולק עליו ופוסק שאי קידושיו קידושי" ,דתליוהו וזבי אמרו תליוהו וקני לא אמרו" – דהיינו שדווקא
הקנאה בעל כורחה מועילה ,א לא זכייה בעל כורחה .הרשב"א מכריע כדעת הרמב" בקל וחומר :שא אגב זוזי מוכ להקנות,
קל וחומר שמוכ לקנות.

 14עיי ג ב"ברכת שמואל" )בבא מציעא סימ יג( ,בחקירה א חכמי הצריכו קיו למרות שמדאורייתא "עדי החתומי בשטר נעשה כמי שנחקרה
עדות בב"ד" דווקא במקרה של טענת מזוי ,או שאי לשטר די שטר עד שיקוי.
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השו"ע )סימ מב סע' א( הביא את שתי הדעות לגבי האיש שאנסוהו לקדש ,ופסק שהוא ספק קידש .הח"מ )ש ס"ק א( ביאר שלכל
הדעות ,בי אונס האשה ובי אונס האיש ,הוי קידושי מדינא; המחלוקת היא בדי אפקעינהו :א אומרי שכש שכאשר האיש
כפה על האשה להתקדש בעל כורחה קונסי אותו להפקיע קידושיו ,כ קונסי ג את האשה שכפתה על האיש ,או שיש לחלק –
שדווקא כשהבעל אנס האשה מפקיעי ממנו את הקידושי ,אבל כשאנסו את האיש ,כיוו שהוא יכול לגרשה בעל כורחה ,א
עלפי שנעשה שלא כהוג ,אי צור להפקיע את הקידושי .לאור זאת נשאר הח"מ בקושיה על דעת הרמ"א )חו"מ סימ כה( ,שפסק
ש"תלוהו וקני לא קנה" ,והרי כא רואי שמדינא לכולי עלמא קנה ,ורק משו הפקעת קידושי יש מקו לבטל את הקנייה.
הב"ש )סימ מב ס"ק א( אומר שהמחלוקת בשו"ע אינה בדי אפקעינהו ,אלא שהדעה שהבעל לא קנה היא דעת בעל ה"עיטור" שלא
אמרינ תליהו וקני; ופסק הרמ"א )חו"מ סי' רה( הוא כדעת בעל ה"עיטור".
והקשה ה"אבני מילואי" )סימ מב ס"ק א( על בעל ה"עיטור" :כיצד מיישמי את החובה על האונס לשאת אנוסתו בעל כורחו ללא
אפשרות גירושי ,חובה המכונה בגמרא "שותה בעציצו" )כתובות לט ,(.והרי משמע ברמב" )נערה פרק א הל' ג( שאי זו רק מצווה
לקדש ,אלא כופי אותו )ומקורו בתוספתא כתובות פ"ג( .לפי בעל ה"עיטור" כפייה על האונס לקדש ,כפי שצייר הרמב" ,לא תועיל –
כיוו שזה "תליוהו וקני".
ואי לחלק בי כפייה על המצוות לכפייה על קניי ,שהרי הסוגיה )בבא בתרא מח (.משווה בי כפייה על גטי או על קידושי
שתופסת משו שמצווה לשמוע דברי חכמי ,לבי כפייה על המכר ,שכש שאגב זוזי ואונס גמר ומקני ,כ כדי לקיי המצוות
גומר ומקנה .אמנ לכתחילה ,כשרצו להוכיח שכפייה על מכר מועילה מכופי על הגט ,דחתה הגמרא את הטענה שגט שונה
משו מצווה לשמוע דברי חכמי ,א משמע מרוב הפוסקי שזו רק דחייה בעלמא ,ולאחר שהסקנו שכפייה על המכר מועילה
אי חילוק בי כפייה על מצווה לבי כפייה על מכר או קניי .א כ ,לפי בעל ה"עיטור" ,שתליוהו וקני אינו מועיל ,לא יועיל ג
במקו מצווה.
ה"אבני מילואי" מתר שג א נאמר שלא כדברי הרשב"א אלא כבעל ה"עיטור" ,שכדי לקנות צרי רצו טפי ,ואי אפשר
ללמוד קל וחומר מכפייה על מכר לכפייה על קנייה – נית להבי את די אונס ,משו שבקידושי אשה הבעל אינו קונה את האשה
קניי ממוני )כדברי הרשב"א )קידושי ו (:לעניי ריבית הובאו לעיל( ,וממשי ה"אבני מילואי":
ואי בקידושי כי א שנאסרה על ידו לכל העול ,וכל כי האי גוונא אפילו ע"י אונס מהני ,כיו דמחויב בדברו הוי
לי כעי מכר.
דהיינו ,כיוו שבקידושי אי שו זכייה ממונית ,אלא אדרבה – הוא מחיל איסורי שה בגדר חוב ,דומה הדבר לכפייה על מכר,
שמועילה ג לדעתו של בעל ה"עיטור".15
לפי דברי ה"אבני מילואי" ,שבקידושי נדרשת רמת רצו נמוכה יותר מאשר בקניי רגיל – וג בעל ה"עיטור" יודה שאד
שנאנס לקדש קונה מדינא ואינו דומה לנאנס לקנות קניי רגיל ,שאינו קונה – הרי שדעת ה"יש אומרי" בשו"ע ,שסוברת שבעל
שנאנס לקדש בכל זאת אי קידושיו מועילי ,ודאי סוברת שהקידושי אינ חלי ,משו אפקעינהו ,וכדברי הח"מ .אול נראה
שנית להציע הסבר חדש לשיטת בעל ה"עיטור" ,וליישב את קושיית ה"אבני מילואי" באופ אחר.
מדוע לדעת בעל ה"עיטור" קניי בעל כורחו אינו מועיל ,למרות שמכר בעל כורחו מועיל?
נראה לומר שכאשר מכריחי אד למכור למרות שהוא אינו רוצה לתת את החפ ,מכל מקו הוא מ הסת רוצה בכס ,כמו כל
אד .אבל כשמכריחי אד לקנות ,הוא מ הסת אינו מעוניי לתת כס ,ומצד שני הוא ג אינו מעוניי לקבל את החפ – לכ
לא שיי לומר שאגב אונסו וקבלת חפ גמר וקני .לפי זה יכול להיות הבדל בי "תליוהו וקדיש" – שאינה מקודשת ,כיוו שאי
שו דבר שהוא רוצה בו ,לבי "שותה בעציצו" – שש יש מצווה שהוא רוצה לקיימה ,כמו קבלת ממו שאד רוצה בה באונס
מכירה ,ובזאת נדחית קושית ה"אבני מילואי" על תפיסתו של בעל ה"עיטור".
נית לראות ג בסוגיה זו ששיטת ה"אבני מילואי" היא שהקידושי ה עניי איסורי ולא קנייני ,ולכ לדעתו נדרשת רמה נמוכה
יותר של רצו למעשה קידושי מאשר למעשה קניי.

 15ישנה עקביות בדברי ה"אבני מילואי" :כא הוא טוע שאי זה נחשב "תליוהו וקני" כיוו שהבעל אינו זוכה בכלו; בסימ כח )ס"ק כא( הוא כתב שאי
ריבית בארווח לה זימנא ,כיוו שקבלת האשה אינה קבלת ממו; בסימ מד )ס"ק ד( הוא חלק על ה"פני יהושע" וסבר שהקידושי אינ תופסי רק משו
חומר האיסור ,ולא משו קניי ממוני; ובתשובות )סימ יז( הוא הסביר כי גדר קניי כספו באשה הוא קניי איסור ולא קניי ממוני.

38

חמדת האר ד

 .9קניי חזקה באשה
הרשב"א )ש ג ד"ה למעוטי חליפי( הביא את קושיית התוספות )ש ד"ה ואשה( ,מדוע הגמרא אינה לומדת משדה עפרו שתועיל ג
חזקה באשה ,כמו שלמדה משדה עפרו קניי כס:16
יש מתרצי דכיוו שאי גופה קנוי לא שייכא חזקה .וקשיא לי ,דהא עבד כנעני עד שלא טבל אי גופו קנוי ,ולא
קני ליה אלא למעשה ידיו ,ואעפ"כ נקנה בחזקה .ושמא מכיוו שע"י חזקה זו אפשר לבוא לידי קני הגו ,שא
הטבילו לש עבדות גופו קנוי ,חזקה נמי שייכא ביה ,מה שאי כ באשה ,דלעול אי גופה קנוי לו.
הרשב"א מיישב שחזקה אינה שייכת במקו שאי קניי הגו .אעלפי שג בעבד כנעני מועילה חזקה ,למרות שהוא אינו קנוי
קניי הגו עד לאחר טבילה ,נית לומר שקניי חזקה מועיל רק משו שבסופו של דבר הקניי יגיע לידי קניי גו מלא.
מכא עולה קושי על הבנת ה"אבני מילואי" ברשב"א לגבי ריבית :הרי באשה אי כלל קניי ,אלא רק מעשה קידושי .א אמנ
הרשב"א סובר כ ,מדוע הייתה לו הווא אמינא שאשה דומה לעבד כנעני – שהרי בעבד כנעני יש קניי הגו למעשה ידיי מ
התורה אפילו בלא טבילה ,ואילו באשה אפילו בגמר הקניי אי קניי אלא איסור?
אול נית ליישב את דברי ה"אבני מילואי" עלפי דברי ה"קוב שיעורי" )קידושי אות נג( שהבאנו לעיל  ,שהקידושי ה קניי
איסורי שבסופו יש פ קנייני ,לכ יש מקו להשוותו לעבד כנעני לפני טבילה – שא שבשעת מעשה החזקה אי קניי הגו,
בסופו של דבר יהיה קניי.
 .10שותפות באשה
בגמרא )קידושי ז (.נשללת האפשרות לקדש חצי אשה:
אמר רבא" :התקדשי לי לחציי" – מקודשת" ,חציי מקודשת לי" – אינה מקודשת .אמר ליה אביי לרבא :מאי שנא
"חציי מקודשת לי" דאינה מקודשת? "אשה" אמר רחמנא – ולא "חצי אשה"; ה"נ "איש" אמר רחמנא – ולא
"חצי איש"! א"ל :הכי השתא ,הת איתתא לבי תרי לא חזיא ,אלא גברא מי לא חזי לבי תרי? וה"ק לה ,דאי בעינא
למינסב אחריתי נסיבנא.
בגמרא משמע שהנימוק לכ שאי אפשרות לשותפות באשה היא שעצ היותה אשת איש של אחד אוסרת אותה לכל העול.
אול לכאורה ,אפשרות של שותפות באשה עולה בסוגיות אחרות :במשנה )קידושי נח (:נשאלת השאלה א אחד קידש אשה
מעכשיו ולאחר ל' יו ובא אחר וקידשה בתו ל' היו ,והוכרע כי היא מקודשת ואינה מקודשת ,היינו ספק מקודשת לשניה –
ולכ אסורה לשניה.
רב ושמואל חלקו בהבנת די המשנה )נט :(:לדעת רב לעול יש ספק א מה שאמר הבעל "לאחר ל' יו" היה כדי לא לומר
"מעכשיו" ,או שזהו תנאי .לדעת שמואל זהו בוודאי תנאי ,לכ לדעתו מצב הספק שעליו דיברה המשנה הוא רק תו ל' יו ,אבל
לאחר שלושי הימי תופסי קידושי הראשו .בשו"ע )אבה"ע סימ מ סע' ג( נפסק כדעת רב" :לפיכ שניה נותני גט ,בי בתו
הל' יו ובי לאחר הל' יו".
אחרכ דנה הגמרא מה יהיה הדי א הראשו אומר "מעכשיו לאחר ל' יו" והשני "מעכשיו ולאחר כ' ימי" .אביי טוע שלפי
שיטת רב ,רק מהראשו צריכי גט – שהרי א לא חזר בו קידושי ראשו תפסו ,וא חזר בו קידושי אחרו תפסו – כיוו שהוא
אמר את הזמ המוקד ביותר .חידושו הוא בכ שאיננו חוששי שמא הראשו התכוו לחזרה והשני התכוו לתנאי ,שאז יש
מקו לומר שקידושי כול תופסי .אול הגמרא מביאה בש ר' יוחנ ש"אפילו מאה תופסי בה" ,בנימוק ש"שוו נפשיה כי
שרגא דלביני ,דכל חד וחד רוחא לחבריה שביק" .רש"י פירש שכוונת הגמרא לומר שאי לפרש את דברי ר' יוחנ כהחמרה מספק
א זה לשו חזרה או תנאי ,כיוו שלשו "תופסי" משמעותה שוודאי מקודשת לכול .הטע לדי זה הוא ש"כל אחד מצא מקו
זמ פנוי לקידושי ,ותפסו בה כול לאוסרה".

 16המהרי"ט )בחידושיו על הרי" לקידושי( מקשה ,מה פשר שאלת הראשוני מדוע אשה אינה נקנית בחזקה ,והרי מהות קניי חזקה הוא שימוש
בתשמישי שלשמ עומד הדבר ,למשל בעבד כנעני שסכו ומרחיצו ,א כ באשה היישו של קניי החזקה הוא ביאה ,וביאה אכ קונה באשה .במעשה
ידיי האשה אינה יכולה להיקנות ,כיוו שמדאורייתא היא אינה עומדת לכ – שהרי מעשה ידיי הוא תקנה דרבנ כנגד מזונות ,והיא יכולה לבטל
באמירת "איני ניזונית" .ומיישב המהרי"ט שישנ שלוש מלאכות של חיבה של אישות ,דלא מהני בה "איני ניזונת" :הצעת המיטה ,הרחצת פניו ידיו ורגליו
ומזיגת הכוס )כתובות סא .(.שאלת הראשוני הייתה מדוע פעולות אלו ,שמורות על אישות ,אינ מועילות לקידושי כקניי חזקה.
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בתוספות )ש ד"ה אפילו( הקשו על דברי ר' יוחנ ,במה הדבר שונה ממקדש חצי אשה – שאינה מקודשת )ז ,(.ותירצו:
וי"ל דהת היינו טעמא לפי שאי אשה מתקדשת לחצאי ,והוא שייר בגו האשה ,אבל הכא לא שייר בגו האשה
אלא גומרי בכולה.
כלומר ,אי בעיה עקרונית לקדש חצי אשה; הבעיה היא שהוא משייר בגו האשה .א כא ,שאינו משייר באשה אלא דוחה את
סיו הקידושי ,הקידושי חלי .17אול יש לברר א כאשר קידושי כול חלי ,כיוו שכל אחד הניח זמ לשני להחיל קידושי –
הא אי כא מצב שלכל אחד יש רק חלק מ האשה? ויש לומר שבאמת כל אחד מקדש את כל האשה ,א אינו הופ אותה בכ
לאשת איש גמורה שלו .כעי זה כתב הרשב"א )ס .ד"ה מותיב רב חנינא קידושי(:
ואע"ג דאמרינ בפ"ק )ז (.אשה ולא חצי אשה ,הכא לאו חצי אשה הוא – דכולה מיקדשא ליה ,אלא חצי קני הוא.
זהו בהתא לדברינו לעיל בשיטת הרשב"א ,שקידושי אשה אינ קניי אלא החלת ש אשת איש.
 .11גירושי שותפי בגט אחד
בשו"ת הרשב"א )חלק א סימ תשז( סבר השואל שלפי ר' יוחנ )שהובא בסעי הקוד( יוכלו כול לתת גט אחד .הרשב"א דחה את
דבריו ,וטע שכל אחד ואחד צרי לתת גט בפני עצמו ,אבל לא בגט אחד ,משתי סיבות:
א.

כיוו שאי אד מגרש את אשת חברו.

ב.

צרי שיהיה קל הגט של כל אחד ואחד מה ,ולא שיהיה קל הגט שלו ושל חברו .ואי אפשר להקנותו כל אחד
ואחד לחברו ,שאי גט שני מתקבצי בזמ אחד.18

דברי השואל ודברי הרשב"א ,שדוחה את דבריו מהסיבות הנ"ל ,צריכי עיו :אי ייתכ שגט אחד יועיל כדי לשלח מכמה בעלי,
והרי כל אחד מה צרי לכתוב לה ספר כריתות ולנתק את קשר האישות המיוחד שיש בינו לבי אשתו?
לאור המתבאר לעיל ,מוב שבאשה יש חלות אשת איש אחת ,אלא שלכל אחד מהמקדשי יש חלק מ האישות ,ועלידי צירו
של כול מצטברת אישות אחת ,לכ יש מקו לגרש בגט אחד.
ד .קידושי מעכשיו ולאחר ל' יו
" .1כלתה קניינו" בקידושי מעכשיו ולאחר ל' יו
התוספות )קידושי סג .ד"ה כגו( מתקשי ,מדוע הגמרא מצריכה בעבד ובשדה בקניי לאחר ל' יו לומר "מעכשיו" )ובכ להחיל
את הקניי מרגע מסוי( ,ואילו בקידושי נית לקדש לאחר ל' יו בלא אמירת "מעכשיו" .ה מיישבי זאת עלפי דבריו של ר"י,
שבעבד ושדה בדר כלל הקניי הוא בשטר ,ובקניי שטר צרי השטר להיות קיי בסו הזמ ,בגלל בעיה של "כלתה קניינו"
)הקניי אינו יכול לחול א מעשה הקניי בטל בשעת החלות( .כדי למנוע מצב שהקניי יתבטל בגלל קריעת השטר ,הצרכנו את
הקונה לומר "מעכשיו"; באופ זה הקניי מועיל ג א ייקרע השטר .לעומת זאת ,קידושי נעשי בכס ,ובקניי כס אי בעיה
של "כלתה קניינו" ,כיוו שהמעות שנת משתמרות כחוב על האשה ,וה כאילו בעי.
ומקשי התוספות על ר"י ,א אכ כאשר מזכירי "מעכשיו" הקניי נגמר ברגע הראשו ואי בעיה של "כלתה קניינו" ,מדוע
בכתובות )פב (.אומר ר' יוחנ לגבי מקרה שהמוכר אומר "משו פרה מעכשיו ולא תהיה קנויה ל אלא לאחר ל' יו" ,שקנה דווקא
בעומדת באג או בחצרו ביו השלושי; הרי א הקניי נגמר ברגע הראשו ,אפילו א תעמוד הפרה ברשות הרבי ביו
השלושי הקניי צרי להועיל .על שאלה זו השיב התוספות:
 17הערת עור  :חילוק דומה לזה זה יש בגמרא בגיטי )מג" :(.אע"פ שאמרו המקדש חצי אשה אינה מקודשת ,אבל חציה שפחה וחציה בת חורי שנתקדשה
– קידושיה קידושי .מאי טעמא? הת שייר בקניינו הכא לא שייר בקניינו".
 18ה"דברי יחזקאל" )סימ לד( מבאר את נימוקי הרשב"א :אעלפי שבאמת כל אחד מגרש חלקו ,כיוו שא אחד אינו יכול לגרשה לגמרי ,דומה די זה
לדי כמה נשי שמתגרשות בגט אחד" ,והתורה אמרה 'לה' ולא 'לה ולחברתה'" )גיטי פז .(.א יכתבו" :ודי דהוי ליכי מינ" )במקו "מינאי" ,שהוא
לשו יחיד המקובלת בגיטי( ,זה כאלו כתבו בגט" :אני פלוני ופלוני מגרשי פלונית ופלוני".
אפילו א נאמר שכיוו שבמציאות של אשה אחת שמקודשת לכמה אנשי אי חסרו של "לה ולחברתה" ,בכל אופ ,כדי שתתגרש צריכה לקבל גט מכל
אחד ,כיוו שהנייר שיי לה בשותפות ,וממילא כשמקבלת מאחד עדיי אינה זוכה בכל הגט ,שהרי ג לאחרי עדיי יש חלק; ואפילו א כל אחד יקנה
לחברו את חלקו והאשה תקבל את כל הנייר – כיוו שאינה קונה מכל אחד בפני עצמו ,אי כא מעשה נתינה.
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וי"ל דר' יוחנ לטעמיה לעיל בפרקי )ס (.מעכשיו ולאחר ל' שיורא הוי וה"ק מעכשיו יתחילו הקידושי ולא יגמרו
אלא עד לאחר ל' יו.

כיוו שלדעת ר' יוחנ הקניי איננו נגמר עד לאחר שלושי יו ,צרי להיות במקו הראוי לקניי עד סו הזמ אפילו א אומר
"מעכשיו" ,ודברי ר"י נכוני אליבא דשמואל .התוספות מוסיפי להקשות על שיטת ר' יוחנ:
אי אנו קוני שו דבר לאחר זמ ,כגו שידוכי וכו' – דהא אפילו אמר ליה "מעכשיו" לא מהני לר' יוחנ א חזר
בו או א הוא קני סודר ,כיוו שאי הסודר ביד הקונה בסו הזמ דהדרא סודרא למריה.
התוספות מקשי ,שלפי שיטת ר' יוחנ כל הקנייני שאנו עושי כדי שיחולו לאחר זמ אינ מועילי ,כיוו שלדעתו יכול לחזור
בו ויש בעיה של "כלתה קניינו".19
ה"אבני מילואי" )סימ מ ס"ק ח( מקשה על שיטת התוספות :א נכוני דבריה ,שלפי ר' יוחנ כיוו שלא נגמרו הקידושי
מועילה החזרה ,קשה מדוע כאשר האשה מסכימה להתקדש לשני איננו רואי זאת כאילו היא חוזרת מקידושיה לראשו .אי
לומר שכיוו שתפסו הקידושי הוי מעשה ,והדיבור אינו מבטל מעשה )קידושי נט – (.כיוו שקידושיה לאחרי ה ג מעשה; א
כ ,יבוא מעשה ויבטל את המעשה.
ה"אבני מילואי" מסיק שע כל הקשיי בשיטת התוספות בהבנת דברי ר' יוחנ ,נראה שכ משמע בלשו הירושלמי ,שמגדיר
את המצב של תו ל' יו כ"קונה ואינו קונה" .לפי הבנה זו אסור שהשטר ייקרע ,וכ נית לחזור ,ונצטר להידחק ולומר שהסכמה
לקידושי לשני אינה חזרה מקידושי ראשו.20

 19הר" )כד :מדפי אלפס ד"ה ובתר הכי גרסינ( מסכ את שיטות הפוסקי בסוגיה זו :דעת הרי" היא שהלכה כרב – שמעכשיו ולאחר שלושי יו הוי
ספק תנאי ספק חזרה .רבנו חננאל והרשב"א פוסקי כר' יוחנ.
הרמב" )אישות פרק ז( כותב" :כול תופסי בה וצריכה גט מכל אחד ,מפני שמקודשת לכול מספק" .מצד אחד משמע כר' יוחנ ,שקידושי כול
תופסי ,ומצד שני הוא כתב שרק ספק מקודשת ,ולר' יוחנ היא ודאי מקודשת .הר" מציע שהרמב" הסתפק א הלכה כרב או כר' יוחנ ,א עדיי לא
מוב ,כיוו שהוא כתב" :וכול כסדר הזה" ,דהיינו שכל אחד אמר זמ מוקד לזה שלפניו ,ולר' יוחנ ג א השני אמר לאחר מ' יו מקודשת לו ,והוא
מסיי באמירה "ולא נתבררו לי דבריו".
בסו דבריו כתב הר" שלפי מי שפוסק כר' יוחנ ,המקדש בשטר צרי שהשטר יהיה קיי לאחר ל' יו ,אפילו א הוא אומר "מעכשיו" – כיוו שהקניי
אינו גמור עד לאחר שלושי יו ,וכדאמרינ בירושלמי )קידושי פ"ג ה"א(" :כל ל' יו קונה ואינו קונה ,לאחר ל' קונה קני גמור" )עיי ב"קרב העדה",
שזו גרסת הרשב"א( ולפיכ צרי שהשטר יהיה קיי .וזוהי הבנת התוספות בדברי ר' יוחנ.
רשב"א )קידושי ס .ד"ה מותיב רב חנינא( מקשה על פירוש התוספות כמה קושיות:
לפי פירוש התוספות ,שר' יוחנ מבי שקידושי מעכשיו ולאחר ל' יו מתמשכי ל' יו ,א מת בתו שלושי הימי הללו לכאורה לא הייתה זקוקה
לייבו ,ומלשו ר' יוחנ לא משמע כ ;
לפי פירוש התוספות ,א שטר אירוסי נקרע באמצע שלושי היו לר' יוחנ אי כא קידושי;
לפי פירוש התוספות היה צרי להיות הדי שלאחר יו השלושי ,כשנגמרי קידושי הראשו ,פוקעי קידושי שני – שהרי כל מה שה חלו הוא משו
שקידושי הראשו לא נסתיימו ,וא נאמר שכיוו שבשעה ראשונה יכלו קידושי שני לתפוס – היו צריכי קידושי ראשו לפקוע ,כיוו שקידושי שני נגמרו
לפני שנגמרו קידושיו של הראשו.
הגמרא לא אמרה שטעמו של ר' יוחנ הוא משו שהקידושי מתמשכי ,אלא משו שהמקדש הראשו הניח מקו לאחרי לקדש.
 20ה"אבני מילואי" מעיר שישנה הבנה אחרת בדברי ר' יוחנ ,והיא הבנת הרשב"א בחידושיו:
"אלא מסתברא דלר' יוחנ אפי' א"ל 'הרי את מקודשת לי מעכשו ולאחר מיתה' הרי זו מקודשת ,אלא שתופסי בה קדושי אחרי לעול ,דרווחא שבק לכל
מא דמקדש לה עד לאחר מיתה ,וכ נראה מדברי הראב"ד ז"ל ,שהוא פי' דר' יוחנ סבר לה כבעיא דר' אבא דהת )גיטי פב (:דאמר דע"כ לא אמרי רבנ
הכא אלא דבעינ כריתות – וליכא ,אבל הת קני כל דהוא".
שיטת הרשב"א )וכ"כ בתשובה תש"ז שנזכרה לעיל( והראב"ד )וג הרמב" שהובא בר" ובתוספות ר"י הזק( היא שהמקדש מעכשיו ולאחר ל' יו
קידושיו חלי מיד .הסיבה שקידושי אחרי תופסי היא שכיוו שאמר "לאחר ל' יו" הוא בעצ נעשה כאומר "הרי את מקודשת חו מכל מי שיקדש
בתו ל' יו" .אמנ הגמרא )גיטי פב (:סברה שאי אפשרות לשייר בקידושי ,כמו שאי אפשרות לשייר בגט ,משו שמקישי יציאה להוויה ,אול ר'
יוחנ סבר שיש לחלק בינה ,ודווקא בגטי ,שיש די של כריתות ,צרי להיות הגט מוחלט – א בקידושי אי די כזה.

41

חמדת האר ד

 .2די האומר "לכשתגנב פרתי קנויה מעכשיו"
הגמרא )בבא מציעא לד (.אומרת ששומר שמשל עבור הפיקדו שנגנב זוכה בכפל .היא מבארת שאי כא בעיה של "מקנה דבר
שלא בא לעול":
אמר רבא :נעשה כאומר לו "לכשתגנב ותרצה ותשלמני – הרי פרתי קנויה ל מעכשיו" .מתקי לה רבי זירא :אי
הכי ,אפילו גיזותיה וולדותיה נמי .אלמה תניא :חו מגיזותיה וולדותיה! אלא אמר רבי זירא :נעשה כאומר לו
"חו מגיזותיה וולדותיה...
איכא דאמרי ,אמר רבא :נעשה כאומר לו "לכשתגנב ותרצה ותשלמני ,סמו לגניבתה קנויה ל" .מאי בינייהו?
איכא בינייהו קושיא דרבי זירא .אי נמי ,דקיימא באג.
לפי לישנא קמא ,רבא אומר שהמפקיד מקנה את הפרה לשומר מעכשיו א תיגנב ,א רב זירא מתק שחייב לסייג ולומר "חו
מגיזותיה וולדותיה" ,שא לא כ יזכה השומר ג בה .לפי לישנא בתרא ,המפקיד מקנה לשומר את הפרה רק משעת הגניבה,
וממילא אי זה כולל גיזות וולדות שבינתיי נוצרו .הנפקא מינא בי הלשונות היא שלפי הגרסה השנייה ,א היא נגנבה בשעה
שאינה בחצר השומר אלא רועה באג – השומר אינו זוכה בכפל .רש"י מסביר מדוע במקרה כזה אי השומר קונה:
הא אמרינ בכתובות )פב :(.האומר לחבירו "משו פרה זו ולא תיקני ל אלא לאחר שלושי" – לא קנה.
התוספות )ש ,ד"ה אי נמי( מקשה מדוע הגמרא אינה מציעה שנגיד לשומר שיקנה מעכשיו סמו לגניבתה ,כמו מעכשיו ולאחר ל'
יו .באופ זה מבואר בגמרא )כתובות ש( שקונה אפילו בעומדת באג .כמו כ ,באופ זה השומר אינו קונה את הגיזות והוולדות,
כיוו שקניי מעכשיו ולאחר ל' יו מתחיל עכשיו ונגמר רק סמו לגניבה .ראיה להבנה זו בקניי מעכשיו ולאחר ל' יו מביאי
התוספות מדברי ר' יוחנ ,שסובר שבקידושי מעכשיו ולאחר ל' יו "אפי' מאה תופסי בה" .להבנת התוספות ,משמעות די זה
היא שהקניי נגמר רק לאחר ל' יו ,ולכ בינתיי ג אחרי יכולי לקדשה )כפי שראינו לעיל( .וה מיישבי:
ושמא י"ל דקידושי אלימי ,וכיוו דאשכיחי רווחא תו לא פקעי ,אבל הכא גיזות וולדות לכל הפחות הנהו
דאיתניהו בשעת מסירה ,אהני מעכשיו לקנותה סמו לגניבתה למפרע.
התוספות טועני שדווקא קידושי ,שה קניי חזק ,יש לה אפשרות לתפוס מעכשיו בלא שו קניי גמור בחפ משעה ראשונה,
א בקניי רגיל ,כמו במקרה של שומר שקונה פרה ,ברגע שאומרי "מעכשיו" ודאי שזה כולל את הגיזות והוולדות של שעת
המסירה .ויש להבי מה כוונת התוספות "דקידושי אלימי" :מהו הבדל בי קידושי לשאר הקנייני?
ה"ברכת שמואל" )ש סימ כז( מציע שג לפי התוספות ,שטועני שלר' יוחנ הקידושי מתמשכי כל שלושי הימי ,כשנגמרי
ל' היו ה חלי למפרע ,לכ השומר קנה את הגיזות והוולדות שהיו בשעת המשיכה ;21זאת משו שהדי של "קונה ואינו קונה"
אינו מבטא פג בעצ הקניי או במעשה הקידושי ,אלא את התמשכות החלות .דברי התוספות ,שבמקרה שנקרע שטר הקידושי
אינ נגמרי ,משמעות היא שא השטר אינו קיי ביו השלושי הקניי אינו ראוי להיגמר ,ולכ האשה אינה מקודשת; אבל
כאשר הקניי ראוי להיגמר הוא חל למפרע.
א קשי דברי ה"ברכת שמואל" :לפי דבריו אי הבדל בי ממו לקידושי ,בעוד שמלשו התוספות משמע שיש חילוק.
 .3יישוב קושיית ה"אבני מילואי" והסבר התוספות ב"המפקיד"
"שערי יושר" )שער ה פרק כב ד"ה עפ"י דברינו( מיישב את קושיית ה"אבני מילואי" ,מדוע הקידושי בתו ל' יו של המקדש השני
אינ מהווי חזרה מהקידושי הראשוני; לדעתו ,התוספות סוברי שב"מעכשיו ולאחר ל' יו" הקניי פועל באותו אופ בממו,
בגטי ובקידושי רק לעניי "כלתה קניינו" :שהיות שהקניי מסתיי לאחר ל' יו ,צרי שמעשה הקניי – דהיינו השטר – יהיה

הרשב"א דייק דבריו מהגמרא שלנו ,שלא אמרה שטעמו של ר' יוחנ הוא משו שיש כא תהלי מתמש  ,אלא שיש כא שיור שכל אחד משאיר לאחר
לקדש .לפי דבריו ,למרות שהאשה אכ חוזרת בה מקידושי ראשו כשהיא מתקדשת לשני ,היא איננה יכולה להפקיע ,כיוו שכבר נגמרו ,וג השטר אינו
צרי להיות קיי ביו השלושי.
 21ואמנ ,לגבי הגיזות שבאו אחרכ  ,כיוו שבינתיי לא נגמר ,יש לדו מי יכול לומר "ארעי אשבח" ,וכיוו שעד סמו לגניבה עדיי לא נשל הקניי,
יכול הבעלי לטעו "ארעי אשבח".
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קיי ביו השלושי ,אבל לעניי חזרה ממו שונה מגטי וקידושי :בממו תחילת הקניי איננה משנה דבר בבעלות על החפ,
ולקונה אי שו זכות של בעלי על הדבר עד גמר הקניי,
אבל בקידושי ,א כבר הותחל הקני כבר נתפס די אשת איש ,וכיוו שחלתו לא פקע ,א שאינה אשת איש
גמורה להתחייב עליה מיתה א זנתה .אבל אסורה לאחר מ התורה ,וא מת חולצת ולא מתייבמת...
מסיבה זו ,כאשר האשה מתקדשת בתו ל' יו לאד שני היא איננה יכולה להפקיע את הקידושי של הראשו ,שכבר חלו למפרע.
א האשה חוזרת בה ,היא יכולה רק למנוע מהקידושי להיגמר.
נראה שלכ התכוונו ג התוספות )בבא מציעא לד ,(.שכיוו שבקניי ממוני יש רק משמעות של העברת בעלות ,אזי כדי לצקת
משמעות לאמירת "מעכשיו" חייבי לומר שהוא מזכה את השומר בגיזות וולדות; ולעומת זאת ,בקידושי משמעות האמירה
"מעכשיו" היא איסורית.
ה .הא נית לגרש תו ל' יו
הב"ש )סימ מ ס"ק ח( טוע שאחת הנפקא מינות בשאלה א פוסקי כרב או כר' יוחנ היא בשאלה א יכול לגרש בתו ל' יו.
לפי ר' יוחנ הוא יכול לגרש מיד ,א לפי רב אינו יכול לגרש מיד ,שמא עדיי לא חלו הקידושי ,כיוו שהוא תנאי .הב"ש הוכיח
זאת מהרשב"א )תשובה תשז( ,שכתב שזו הנפקא מינא בי רב לר' יוחנ.22
הב"מ )סימ מא( הביא מדברי ר' עקיבא אייגר ,שהקשה על הב"ש :ההנחה שלדעת ר' יוחנ מועיל הגט תו ל' יו היא רק להבנת
הרשב"א ,שלא הבי בדעת ר' יוחנ שמעכשיו ולאחר ל' יו הוא כקניי מתמש אלא כקניי ע שיור; אבל לדעת התוספות ,כיוו
שלא נגמרו הקידושי אי מקו לגירושי .לפי דברינו ,שג לדעת תוספות בקידושי החלות האיסורית כבר קיימת משעה
ראשונה ,שיי להבי שג גירושי יועילו תו ל' יו.
הירושלמי )קידושי פ"ג ה"א( מסתפק בהבנת השיטה שאפילו מאה תופסי בה:
חד תלמיד בעא קומי ר' זעירא :נת לה בשחרית על מנת לגרשה בי הערביי.
"נוע ירושלמי" מביא את הפירוש הבא לבעיה זו :התלמיד שאל את ר' זעירא מה יהיה הדי א המקדש מעכשיו ולאחר ל' יו
נת גט בשחרית על מנת שתתגרש בי הערביי .לתלמיד היה ברור שא נת גט על מנת לגרשה מיד ודאי שהגט מועיל ,א הוא
הסתפק במקרה שהוא נות את הגט עכשיו על מנת לגרשה בי הערביי ,כיוו שהוא הבי שב"מעכשיו ולאחר ל' יו" הקניי
מתמש ומתרחב עד שנגמר ביו השלושי ,וא כ הגט של שחרית לא יועיל לגרשה בי הערביי ,שאז היא כבר מקודשת יותר.
מצד שני ,ייתכ שהגט יועיל ,כיוו שבתו ל' יו הקידושי אינ הולכי ומתרחבי אלא נמצאי במצב סטטי של ספק ,עד
שיושלמו.
ספק זה פשט ר' זעירא לפי גרסת הרשב"א באומרו" :כל שלושי – קונה ואינו קונה ,לאחר שלושי – קונה קני גמור" .דהיינו,
כמו הצד השני :אי כא חלות שהולכת ונוצרת כל הזמ ,אלא שבמש כל ל' היו יש מצב סטטי של ספק .לפי הסבר זה
בירושלמי יש ראיה לדברינו ,שג לפי התפיסה של התוספות ,שהקידושי נגמרי רק ביו השלושי ,נית לגרש בתו ל' יו.
סיכו
במאמר זה עסקנו בחקירה א הקידושי ה קניי ממוני ,קניי איסורי או החלת ש אשת איש .אנו צידדנו בעמדה שבקידושי יש
מעשה קניי ,א החלות היא איסורית או בהחלת ש אשת איש.
תחילה עמדנו על כ שכבר מהשקלא וטריא שבראש המסכת נית ללמוד על מהותו של מעשה הקידושי ,כמעשה קניי מצד אחד
ומצד שני כמעשה בעל חלות איסורית.
בהמש ראינו כיצד בסוגיות שונות ראשוני ואחרוני מנסי ליישב את הלכות קידושי אשה עלפי עקרונות הידועי לנו
מקנייני אחרי .חלק מיישבי וחלק מחלקי.

 22לבסו כותב הב"ש שנראה שג לדעת רב נית לגרש תו ל' יו ,ממה נפש  :א זה תנאי והתנאי מתקיי– מתברר שהיא אשתו מעכשיו ויכול לגרשה,
וא זו חזרה – הוא מגרש את מי שאינה אשתו .א לבסו הוא התקשה ,שאסור לתת גט לאשה שאינה אשתו ,כיוו שמוציא עליה ש פסול לכהונה ,ואחר
כ צרי כרוז לכהונה להכריז עליה שמותרת .בסופו של דבר הוא כתב שבמקרה כזה ייתכ שאי צור בכרוז ,כיוו שהוא כמגרש על תנאי ,והכול יודעי
שא לא נתקיי התנאי מותרת.
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בסו המאמר עסקנו בהבנת התוספות בקניי "מעכשיו ולאחר ל' יו" .ג ש ראינו שיש הבדל בי קניי ממוני רגיל ,שמשמעותו
היחידה היא העברת בעלות – ולכ כל זמ שלא התממשה הבעלות נית לחזור ,וג יש לומר שחלק ממימוש הבעלות הוא מידי,
לעומת קידושי – שבה המשמעות המידית היא איסורית ,ובסו התהלי ישנה חלות מלאה של די אשת איש ,הכוללת איסור
חנק ,חובת ייבו וכו'.
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נישואי וגירושי של מי שאינו ב דעת
שלושה מוגדרי בהלכה כחסרי דעת וכחסרי אחריות ,וממילא אינ בני קידושי ונישואי :קט ,חרש ושוטה .כתוצאה מכ ה
אינ שייכי ג בדיני גירושי.
מטרתנו במאמר היא להגדיר את היסודות שבעקבותיה הפקיעה ההלכה את שלושת סוגי האנשי הללו ממערכת הנישואי
והגירושי .כמו כ ,מתו בירור הגדרתו של השוטה ,נברר ג מה דינו של הפתי ,הדומה לשוטה באופ חלקי א הלכותיו שונות.
א .קט
לגבי קט ,לכאורה ,השאלה כלל אינה מתחילה ,שהרי נאמר" :כי יקח איש אשה" – לכ קט ,שאיננו איש ,אינו נכלל בגדרי
קידושי ונישואי ,וממילא בגדרי גירושי .ג חכמי לא תיקנו לקט נישואי.1
אמנ ,כבר נודעה ברבי ,דעתו של הר"י ברזילי ,2שאב שקידש אשה לבנו קט ,צריכה גט מדאורייתא – שהרי זכי לאד שלא
בפניו .יחד ע הב"ח כבר חלקו עליו אחרוני נוספי ודחו את סברתו .ה"נודע ביהודה" )אבה"ע קמא סימ סב( טע שאי זו זכות,
שהרי ייתכ שבכלל יהיה מעוניי באחרת .ה"שאגת אריה" )תשובות בהוספה לספר סימ א( הוכיח כנגד הר"י ברזילי מהגמרא )קידושי
יט (.שלא תיתכ מציאות של אשה לקט .ג ה"אבני מילואי" )סימ א ס"ק א( דחה את דעת הר"י ברזילי ,שהרי אי חייבי מיתה
על אשת קט ,וממילא תופסי בה קידושי של אחר – שהרי אי כא ערווה של חייבי כריתות; וא כ אי זכייה בקידושי אשה
לקט ,ואכמ"ל.
בכל מקרה ,לפי דעת הר"י ברזילי ,א האב קידש אשה לבנו קט לא תותר אשתו אלא במיתתו ,או א יגרשנה בגדלותו ,לאחר
הבאת סימני )בבדיקה( .ג בח"מ )סימ א סו ס"ק ג( בש הב"ח מצאנו חידוש ,שקט סמו לפרקו שהשיא לו אביו אשה היא
צריכה גט מדרבנ ,והח"מ חלק עליו ,ועיי ש.3
ב .חרש
א .פסול משו חוסר דעת או משו הלכה למשה מסיני
בפשטות ,החרש בפי חז"ל הוא החרש האיל ,כפי שמצינו במשנה )תרומות פ"א מ"ב(:
חרש שדברו בו חכמי בכל מקו אינו שומע ואינו מדבר.
רש"י )נידה יג :(:להוציא מכלל ב דעת.
הגדרה זו של רש"י ,לכאורה ,מכניסה את החרש לקטגוריה של השוטה ,ולשוטה כפי שנראה בהמש יש הגדרה שונה לחלוטי.
ואמנ ,שו"ת "חת סופר" )אבה"ע ח"ב סימ ב ד"ה גרסינ( אומר לגבי חרש שפסולו "קרוב לודאי שכ היא הלכה למשה מסיני".4
הנפקא מינא בי ההסבר שהחרש פסול כי אי לו דעת לבי ההסבר שהוא פסול מ"הלכה למשה מסיני" תהיה כאשר יהיה החרש
בעל דעה צלולה ,למרות מומו.

 1כמבואר בשו"ע )אבה"ע סימ מד סע' א( עלפי הגמרא )יבמות קיב.(:
 2הובאה בשו"ת מוהרי"ק )שורש ל(" ,משנה למל " )גירושי פרק ו הל' ג(.
 3עיי ג בח"מ )סימ מד ס"ק א(.
 4וקצת תימה על מו"ר הגרז"נ )תחומי ז( שהקשה על החת"ס קושיות רבות ,והתעל מדבריו הקודמי :שאחרי כל ההסברי פסול החרש הוא קרוב
לוודאי "הלכה למשה מסיני".
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ב .חרש השומע ומדבר בעזרת מכשירי
ג א נאמר שפסול חרש הוא הלכה למשה מסיני ,ולכ ג א דעתו צלולה הוא פסול ,יש לברר מה יהיה הדי א הוא שומע
באמצעות מכשירי ,מבי באמצעות "שפת חרשי" ומדבר באמצעות מחשב או ב"שפת אלמי" .הא הוא עדיי פסול ,והוי
כ"חרש המדבר מתו הכתב" – שרק לדעת רב כהנא הוא כשר ולהלכה פסול ,5או שהוא יצא מדי חרש והריהו כפיקח לכל דבר.
ונחלקו אחרוני בעניי :שו"ת "דברי חיי" )אבה"ע ח"ב סימ עב( התיר יבמה בחליצת חרש שכזה .וכ מהרש" )שו"ת ח"ב סימ קמ(

ויעב" )בסידורו "בית יעקב" ,הלכות קריאת התורה אות כ( התייחסו אל החרש המדבר בשפת סימני ומבי מה מדברי אליו כפיקח
לכל דבר .לעומת ,מהר"מ שי"ק )שו"ת חלק "אב העזר" סימ עט( ,הראשו לציו הרב עוזיאל )שו"ת "משפטי עוזיאל" ח"ב סימ פט(
ו"מנחת יצחק" )ח"א סימ קלב( טענו שהוא פסול לכל דבר ,והגדיל ה"מנחת יצחק" ופסק כ אפילו לקולא – שאי חוששי
לקידושיו.6
ג .תקנות מדרבנ בנישואי וגירושי לחרש
להלכה ,חרש אינו יכול לקדש או לשאת אשה מ התורה ,וממילא ג אי צור בגירושיו מדאורייתא .אעלפיכ תקנו לו
חכמי קידושי ונישואי ,וכש שכונס ברמיזה כ מגרש ברמיזה.7
כל זה בחרש שנשא חרשת ,אבל בחרש שנשא פיקחת ,א כנס ברמיזה הקידושי ה רק מדרבנ ,לכ יכול לגרש ברמיזה .אבל
חרש שקידש פיקחת בביאה ,משמע מהירושלמי )יבמות פי"ד ה"א( שקידושיו קידושי מ התורה ,וצריכה גט מדאורייתא ,וצ"ע.
אמנ עיי ב"קר אורה" )ש( ,שפירש את הירושלמי שג במקרה כזה הקידושי תופסי רק מדרבנ; לעומתו עיי ב"תורת גיטי"
)סימ קכא ס"ק ה בביאורי( שחושש לכל קידושי חרש ופיקחת ,כיוו שבעל והוי קידושי ביאה .לדעת הראשוני החולקי צרי
לומר שא קידש קוד בקניי אחר ,כגו בכס או ברמיזה ,ג ביאתו היא על דעת הקידושי הללו .הרשב"א )בחידושיו ליבמות קיב:
ד"ה "רצה"( הביא להלכה את דעת הירושלמי ,ובעקבותיו פסק ה"קרב נתנאל" שיש לחוש לירושלמי .לעומת ,ה"בית יוס" )סימ
קכא( הביא בש "נימוקי יוס"" :לא ראיתי לאחד מ הפוסקי שכתב כ" ,והשו"ע לא הביא דעה זו להלכה! וכ נהוג בבתי הדי
הרבניי בישראל ,שלא לחוש לדעת הירושלמי.8
א חרש קידש בכתב ידו ,נחלקו ה"בית שמואל" )סימ קכא ס"ק ט( ,שכתב שמגרש ג בכתב ידו ,והרעק"א
עליו.9

)ש ס"ק ד(

שחלק

הלכה למעשה נהגו בתי הדי להשתמש בגט מיוחד לגירושי חרש.
ג .שוטה
א .הגדרת השוטה
בלשוננו ,המילה הנרדפת ל'שוטה' היא 'טיפש' ,אבל א נעיי בהגדרה ההלכתית נראה שהשוטה הוא מטור או חולה רוח,10
שיכול להיות בהחלט ג בעל רמת משכל גבוהה מאוד .לפי זה ה"לוקה בשכלו" ,שהוא טיפש בדרגה חמורה יותר ,איננו מופיע
במפורש בא אחת מ הקטגוריות שהזכרנו לעיל )חרש ,שוטה וקט(.

 5רמב" )גירושי פרק ב הל' טז( ,ועיי עוד ש.
 6יש עוד להעיר ,שא אכ פסול חרש הוא מ"הלכה למשה מסיני" מצינו מחלוקת תנאי בעניי בסוגיה )שבת קנג .וש ג נמצא הדירוג לגבי פטור
ממצוות( .לדעת ר' אליעזר תרומת חרש לא תצא לחולי ,ונחלקו אמוראי ש בהסבר דעתו .עוד עיי דעת ר' יהודה בתוספתא )תרומות פ"א ה"א( שחרש
שתר תרומתו תרומה ,וזה בניגוד לרמב" המפורס ,שאי מחלוקת בהלכה למשה מסיני ,ואכמ"ל.
 7שו"ע )אבה"ע סימ מד סע' א; סימ קכא סע' ו(.
 8יש לשאול אותה שאלה על קידושי קט )מעל תשע שני( שקידש בביאה .הדבר יהיה תלוי בהגדרת השתתפותה של האשה במעשה הקידושי .לדעה
ש"האשה מפקרת עצמה" )כהסבר ה"אבני מילואי"( ,ייתכ שהדבר יהיה תלוי במחלוקת רש"י ותוספות )בבא מציעא יב (.א בהפקר יש "דעת אחרת
מקנה"; עיי בדיו הארו ב"אבני מילואי" )סימ מג ס"ק ב( והתייחסותו בסו הדיבור ג לקידושי חרש בביאה.
 9עיי ב"תורת גיטי" )ש ס"ק ה( ,שהבי שמדובר בשטר; ועוד עיי ש ב"תורת גיטי" בעניי הירושלמי )פ"א ה"א( שהביא ה"בית מאיר" בש ה"נודע
ביהודה" ,והסברו בעניי.
 10ואכ ,התרגו על הפסוק "יככה ד' בשגעו" )דברי כח ,כח( מתרג" :בטפשותא".
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ג חולי הרוח נחלקו לכמה סוגי :יש מה הנוהגי בשיגעו בכל מעשיה ,יש מה הנוהגי כ רק בחלק ממעשיה; יש
שמחלת היא גופנית – כגו פגיעה פיזית במוח 11ויש שמחלת היא נפשית – כגו המדמייני שה המשיח או להבדיל
נפוליאו; יש מה הפועלי בצורה בלתי הגיונית ויש מה השקועי בדיכאו עמוק ,שסממניו ה חוסר פעילות וחוסר קשר ע
הסביבה.
את הלוקי בשכל נית לסווג עלפי רמות ,החל מהסובלי מפגיעה קלה )נכו בחלק מחולי תסמונת דאו( ,שאפשר להביא
למצב של חיי כמעט נורמליי ,וכלה בסובלי מפגיעה חמורה ,שחייבי אשפוז קבוע במוסד סיעודי.
ב .שיטות הראשוני בהגדרת השוטה
הגמרא )חגיגה ג-:ד (.מגדירה את השוטה:
תנו רבנ :איזהו שוטה? היוצא יחידי בלילה ,והל בבית הקברות ,והמקרע את כסותו .איתמר ,רב הונא אמר :עד
שיהו כול בבת אחת .רבי יוחנ אמר :אפילו באחת מה .היכי דמי? אי דעביד להו דר שטות – אפילו בחדא נמי.
אי דלא עביד להו דר שטות – אפילו כולהו נמי לא! לעול דקא עביד להו דר שטות ,והל בבית הקברות –
אימור כדי שתשרה עליו רוח טומאה הוא דקא עביד ,והיוצא יחידי בלילה – אימור גנדריפס אחדיה ,והמקרע את
כסותו – אימור בעל מחשבות הוא .כיו דעבדינהו לכולהו – הוה להו כמי שנגח שור חמור וגמל ,ונעשה מועד
לכל .אמר רב פפא :אי שמיע ליה לרב הונא הא דתניא :אי זהו שוטה – זה המאבד כל מה שנותני לו ,הוה הדר
ביה .איבעיא להו :כי הוה הדר ביה – ממקרע כסותו הוא דהוה הדר ביה ,דדמיא להא ,או דלמא מכולהו הוה הדר?
– תיקו.
רש"י :איזהו שוטה – האמור בכל מקו ,שפטור מ המצות ומ העונש ,ואי קנינו קני ,ואי ממכרו ממכר .והל
בבית הקברות – בלילה .לעול דקא עביד להו דר שטות – ואפילו הכי לא מחזקינ ליה בחדא ,דהיוצא יחידי
בלילה אימור גנדריפס אחדיה – אני שמעתי :חולי האוחז מתו דאגה ,ולי נראה :שנתחמ גופו ויוצא למקו
האויר .שתשרה עליו רוח טומאה – רוח שדי ,שיסייעוהו להיות מכש.
תוספות :דר שטות אפילו בחד נמי – וכי תימא דלא היה מועד לשטות רק לאותו דבר ובעינ תלתא כדי להחזיקו
כשוטה לכל מילי כמו נגח שור וחמור וגמל נעשה מועד לכל דהכא לא דמי דהכא כיו שהוא שוטה באחת ודאי יש
להחזיקו בחזקת שוטה לכל דבר.
א כ ,האמוראי נחלקו ביחס להגדרת השוטה .לדעת רבי יוחנ ,אפילו מעשה שטות אחד מהמנויי בברייתא מספיק על מנת
להחזיקו כשוטה ,ואילו לדעת רב הונא הוא צרי לעשות את שלושת המעשי ובדר שטות.
ה"בית יוס" )סימ קיט; וביתר פרוט בסימ קכא ד"ה סימני השוטה( הביא מחלוקת הראשוני ,א המקרי המופיעי בגמרא ה
הסימני הבלעדיי להגדרת שוטה .לדעת של הרא"ש והרמב" ,עלפי הסברו של ה"בית יוס" ,12הלכה כר' יוחנ ,ולפי זה
מספיק סימ אחד כדי להגדיר פלוני כשוטה והסימני הללו ה דוגמאות בלבד .לעומת ,לדעת ר' שמחה משפירא ור' אביגדור
כה 13הדוגמאות הללו ה הגדרות מחייבות ,ורק מי שיש בו הסימני הללו נחשב לשוטה.
דעת של ר' שמחה משפירא ור' אביגדור קשה מאוד להבנה .ישנ שתי אפשרויות להסבירה:
א.

כיוו שזו הלכה למשה מסיני ,דווקא מקרי אלה מוגדרי כסימני השוטה.

ב.

ייתכ שג לפי דעה זו נגדיר כשוטה כל מי שזקוק לאפוטרופוס ,כיוו שהוא מפקיר את גופו )שלוש הדוגמאות
הראשונות( או את ממונו )הברייתא השנייה(.

לפי הסבר זה ,ג לפי ראשוני אלה יש הגדרה הגיונית לשוטה.

 11כגו במקרה של חולי עגבת בשלב השלישי.
 12עיי לקמ דיו בשיטת הרמב".
 13עלפי דבריו שהובאו בשו"ת מהר"י קולו )שורש יט( ,כמובא ב"בית יוס" ש.
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ד .ביאור שיטת הרמב"
הרמב" )עדות פרק ט הל' ט( ,לאחר שמנה )ש הל' א( את עשרת פסולי העדות ,ובתוכ חרש שוטה וקט ,מגדיר את השוטה וזו
הגדרתו:
השוטה פסול לעדות מ התורה ,לפי שאינו ב מצוות .ולא שוטה שהוא מהל ערו ומשבר כלי וזורק אבני
בלבד ,אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת תמיד בדבר מ הדברי ,אע"פ שהוא מדבר ושואל
כעניי בשאר דברי – הרי זה פסול ,ובכלל שוטי יחשב.
ובהמש )הל' י( מוסי הרמב":
הפתאי ביותר ,שאי מכירי דברי שסותרי זה את זה ולא יבינו עניני הדבר כדר שמביני שאר ע האר ,וכ
המבוהלי והנחפזי בדעת והמשתגעי ביותר – הרי אלו בכלל השוטי ,ודבר זה לפי מה שיראה הדיי ,שאי
אפשר לכוו הדעת בכתב.
ישנ כמה קשיי בדעת הרמב":
 .1מדוע נימק הרמב" פסול שוטה בכ שהוא פטור מ המצוות ,ולא בכ שאינו ב דעת?14
 .2מדוע התעל הרמב" מהדוגמאות של הבבלי בחגיגה והירושלמי בתרומות )פ"א ה"א ,בסוגיה המקבילה(?
 .3מדוע מי שמדבר כעניי ,א שנטרפה דעתו באחד מ הדברי ,הוא שוטה לכל עניי?
 .4מה מקורו של הרמב" לדי פתי שאיננו מופיע בגמרא?
 .5מדוע הזכיר הרמב" את דינו של הפתי רק בהלכות עדות ,ובשאר המקומות הזכיר רק חרש שוטה וקט?
ה .חילוק בי חולה נפש ללוקה בהבנתו
לפני שנענה על השאלות הנ"ל ,נעיר כי מהרמב" משמע שיש חילוק בי חולה הנפש לבי הלוקה בהבנתו .חולה הנפש הוא
הנקרא "שוטה" ,ואילו לזה שלוקה בהבנתו קורא הרמב" פתי .נדו בהמש בקידושיו ובגירושיו של כל אחד מה.
המהרי"ט )שו"ת ח"ב אה"ע סי' ט"ז והובא בפת"ש סימ קכא ס"ק ג( סובר שאכ החלוקה הנ"ל היא רק לעניי הלכות עדות .ה"חת
סופר" )אבה"ע ח"ב סי' ב( שהביאו מסביר את טעמו ,שכיוו שדעתו של הפתי אינה צלולה כלכ ,אי אפשר לדעת מדבריו מה קרה
לפני זמ מסוי; אבל א עכשיו הוא מבצע פעולה הלכתית כלשהי כראוי – מעשהו מעשה ,לכ א יקדש או יגרש בפנינו אי
בכ בעיה .לפי זה הפתי פסול לעדות גיטי וקידושי ,אבל כשר לקדש או לגרש ,א הוא עושה זאת כראוי.15
ו .מעמדו ההלכתי של הפתי
ה"חת סופר" )ש( רוצה לחדש שמי ששכלו אינו צלול ,כלומר הפתי ,אעלפי שאינו עושה מעשי שטות הוא בכלל החרש,
שאינו ב דעת; אבל השוטה הוא העושה מעשי שטות המורי על טירו הדעת.
לכ ,לדעת ה"חת סופר" ,לגבי חרש קיימא ל שתמיד אי בו דעת ,ומעשיו לעול אינ נחשבי; הפתי ,א התברר שלעניי
מסוי יש לו דעת ,מעשיו נחשבי; והשוטה לא יועיל בו אפילו א משיב ושואל כהוג.
ועיי בתחומי )ז עמ'  (222במאמרו של הגרז"נ גולדברג ,המקשה ארבע קושיות על שיטתו של ה"חת סופר" ,ועיקר קושיותיו ה
על מסקנתו ,שפתי פסול מדי חרש .הגרז"נ גולדברג רוצה לומר באחד ההסברי שפסול הפתי הוא מסברה ,ולכ הוא תלוי
בשאלה א הפתי מבי או לא ,וא הוא מבי ולו בנושא מסוי ,או שהצליחו ללמדו – הרי איננו פסול ,ומעשיו נחשבי.

 14עיי ב"כס משנה" וב"לח משנה" במקו.
 15אמנ "תורת גיטי" )סימ קכא ס"ק ב( בביאורי דחה את הוכחת המהרי"ט מגמרא )בבא בתרא קנה (:אבל הוא סיי להלכה" :א מי יבוא אחר
המהרי"ט"...

48

חמדת האר ד

הנפקא מינא בי חרש ,שוטה וקט לבי פתי תהיה ב"גדול עומד על גביו" כי התורה לא החשיבה את דעת של חרש ,שוטה וקט,
ולכ ג א הבינו הבנת לא תועיל ,אבל את הפתי התורה לא פסלה ,ולכ א אכ הבי מעשיו נחשבי ,וא יקדש קידושיו
חלי.16
ז .הסבר האחרוני ברמב"
"שני עדי נאמני" שלא ראו זה את זה כיוונו לאותו תירו בדעת הרמב" :האחד – "אב האזל" )עדות פרק ט הל' ט( – קיצר
בדבריו ,והשני – "אגרות משה" )אב העזר ח"א סימ קכ ענפי א -ג( – הארי מאוד.
וזה תור דברי ה"אב האזל":
ומזה מוכח דסובר הרמב" דאי דעתו נכונה ומיושבת אינו מספיק ,אלא היכי שבא לחדש דבר כמו לקדש או
לגרש או לקנות או להקנות ,דלזה צרי דעת להחליט א טוב לו ההקנאה או הקידושי .אבל ספור מעשה לבד,
כיו שאינו רשע ומתנהג בדר התורה למה לא נאמי לו? ולזה חידש טע אחר ,דכיו שדעתו משובשת בדבר מ
הדברי תמיד כבר אינו ב חיוב מצוות ,דלא חייבה תורה במצוות אלא לשל בדעת בכל הדברי.
ולפי"ז יש לומר בדעת הרמב" דמי שדעתו משובשת בדבר מ הדברי פסול לעדות ,שאינו ב מצוות ,דיש לומר
דדווקא לעניי מצוות הצריכה התורה של גמור בכל הפרטי ,ולכ פסול לעדות ,כיוו שאי עליו עול מצוות,
וממילא יכול להגיד שקר .אבל בענייני קנייני ,ואפילו גיטי וקדושי ,א דעתו משובשת בדבר אחד שאי שו
שייכות לעייני קנייני וגיטי וקידושי – אי להוכיח דמעשה שלו בטלה ,כיו דכל הדברי שצרי דעת לא ראינו
שאינו של בדעתו.
נביא ג חלק קט מדברי ה"אגרות משה":
עובדא אתא לידי באחד שעוד בבחרותו נשתטה ושטותו הוא שאמר על עצמו שהוא משיח .וזה גר לו לעשות עוד
מעשה שטות שיש לו בולמוס לקרא בתורה ולהיות ש" וא שאי מניחי אותו הוא נלח בכל כחו ואירע שלקח
ס"ת וברח עמו .והיה נוסע מעיר לעיר באמרו שהוא צרי לתק העול והיה חוט חפצי ומטמינ עד שיתנו
הבעלי כס לצור גמ"ח .והיה עולה באילנות במקו שנמצאי בנ"א כדי לדרוש .ולפעמי הל ערו באמרו
שהוא כאד קוד החטא ועוד עניני שטות בדברי כאלו ,שנמש מצד שאומר על עצמו שהוא משיח וצרי לתק
העול לפי דעתו ,ובשארי דברי היה פקח גמור בהבנת הדבר וזוכר ויודע הכל ומדבר ושואל כעני .וקוד
הקידושי היה זמ רב ,ער ג' שני ויותר ,בחזקת חלי ,שלא עשה שו מעשה שטות ,והיה מלמד לילדי כראוי,
א עצבות היה ניכר עליו ולא היה אוהב בחלמותו לשוחח הרבה בחברת אנשי .ואיזה ימי אחר הנישואי
נתקלקל עוד הפע והתחיל לעשות מעשה שטות הנזכרי למעלה ,והיה זה יותר משמונה שני ,וזה קרוב לשנתי
שבא לבית אביו שדר בכפר ועובד אדמתו ועושה כל המלאכות כפקח ולא עשה שו מעשה שטות ,ולא ניכר בו
שו סימ שטותי לא בדבור ולא במעשה .והביאוהו לידי לדבר עמו שית גט לאשתו ,ובדקתיו מתחלה באיזה
שיחות ואח"כ דברתי עמו שית גט ,ולא רצה בטעמי וחשבונות כמו אד פקח בהבנה גמורה ,עד שנתרצה אחר
יו של בהשלשת הרבה כס עבורו ובכל הדברי מתחלה ועד אחר סדור הגט ונתינתו וג למחר כל זמ היותו
בפה .וקוד נסיעתו מפה שהיה אצלי ליפטר ממני היה במעשיו ודבורו כפקח גמור ,כפי שראינו אני וכל האנשי
שהיו בעת הגט – יותר מעשרה אנשי ,וכלנו הסכמנו שהוא פקח גמור בכל מעשיו ודבורו ומשאו ומתנו .וכ
שמעתי שכל העת שישב בבית אביו היה כ .א בתו הרבה הדברי שדברתי עמו לחקרו ולדרשו אמר לי שבלבו
עדי מחזיק שהוא משיח ,א המעשי שעשה מבי שה שטות ,א בעת שעשה היה מוכרח לעשות ,שלא היה
יכול להתאפק וכמו המצב עתה אמר שהיה בעת הקידושי ,שג"כ החזיק בלבו שהוא משיח א מעשה שטות לא
עשה .זהו כל מה שיודע אני בעצמי וששמעתי מאחרי ,ושנודעתי ממנו ברוב דבורי עמו .ונסתפקתי א יכול
לגרש ,ויצא מאתי להיתר מכמה טעמי אשר אבאר בעה"י...

 16אלא שכא יתכ שתווצר נפקא מינא גדולה בי קידושי פתי לגירושיו :הבנתו המוגבלת של הפתי במעשיו תועיל רק לעניי קידושי ,ולא לעניי גירושיו.
עיי שו"ת "עונג יו טוב" )אבה"ע סי' קנג( ,דיו על דבריו במאמרו של הגרז"נ גולדברג ועצתו כיצד לפתור הבעיה ,עלידי הקנאת הטבעת לפתי ,בתנאי
שא יצטר לגרש ולא יצליח הקניי יתבטל.
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א מה שעומד נגד זה ה דברי הרמב" )עדות פרק ט הל' ט( שכתב ולא שוטה שהוא מהל ערו אלא כל מי
שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת תמיד בדבר מ הדברי ,אע"פ שהוא מדבר ושואל כעני בשאר דברי –
ה"ז פסול ובכלל שוטי יחשב ,עיי"ש ,א"כ מפורש לכאורה דשוטה לדבר אחד יש לו די שוטה ,א למה שהוא
פקח...
והנכו לע"ד דבר חדש ,דהא קשה טובא מ"ט נקט הרמב" די דמהו שוטה דוקא בהלכות עדות ,ולא בשאר
הלכות שהוזכר בה שחלוק די שוטה מדי פקח ,כמו בתרומות וקידושי וגירושי וקניני ושליחות ,א שה
הלכות הקודמות בספר הרמב" והיה יותר ראוי לכתוב בהקודמות מהו שוטה? ובפרט שעדות עדי לעני פתאי
ביותר ,שלכל הדברי יש לה די פקח ולעדות פסולי ,וא"כ אי ראיה מעדות לשאר דברי כ"כ...
ולכ אמינא דהרמב" מחלק בשוטה לדבר אחד ופקח בדברי אחרי בי חיוב מצות לדיני קניני וכדומה.
דבחיוב מצות סובר דכיו שהוא שוטה לדבר אחד עכ"פ ופטור ממצות שנוגעות בעבירת ובקיומ לשטותו,
מחמת שאינו ב דעת לזה פטור ג מכל המצות א בדברי שיש לו דעת ויכול לקיימ ,דהתורה לא חייבה במצות
לחצאי...
ולכ א הוא רק שוטה לדבר אחד ופקח בדברי אחרי ,שאז הוא בר דעת א שפטור ממצות ,יכול לתרו א
הוא בר דעת לזה ,וכ יכול להיות שליח לדברי שהוא בר דעת ,וכ יכול לקדש ולגרש וקנינו קני א הוא בר דעת
לזה ,דבדברי אלו תלוי בדעתו בדבר זה .ולא איכפת ל א הוא שוטה לדבר אחר ,רק בסתמא אנו מחזיקי אותו
לשוטה לכל דבר ,כדאיתא בתוס' ,אבל כשידעינ בברור שהוא פקח יש לו דיני פקח .וסובר ג הרמב" בזה כתוס',
ורק לעני חיוב מצות סובר שפטור א לדברי שהוא פקח ....וזהו פירוש נכו ומדוקדק מאד ,וכ מפרש
הרמב".17

ח .פסקי האחרוני בעניי שוטה
אחד המקרי שהסעירו את העול היהודי לפני כ 300שנה הוא סוגיית "הגט מקליוא" .רבני פרנקפורט פסלוהו ,ובעל ה"שאגת
אריה" ממי התייצב כנגד והכשיר את הגט .שני ספרי שלמי נכתבו אודות גט זה" :אור הישר" ו"אור ישראל".18
בתשובתו )תשובות בהוספה לספר סימ ב( קובע ה"שאגת אריה" את הכללי הבאי לגבי גטו של השוטה:
 .1הוא צרי לעשות את מעשה השטות ג' פעמי לפחות.
 .2אפילו התחזק ג' פעמי במעשה שטות ,א בענייני אחרי הוא בדעת רגילה – אינו נחשב שוטה לשאר דברי.
 .3ג א הוחזק שוטה לדבר מסוי ואחרכ גירש ,א בא לפנינו שפוי אזלינ בתר השתא.
ועוד עיי ב"שרידי אש" )ח"ג תשובה לה( בעניי חולה נפש שהפ חולה רוח כתוצאה ממחלת העגבת – תשובה של תלמידו ,הרב
פרופ' ברקובי ,שרצה להתיר בהסתמ על דעת ר' שמחה בגלל המקרה הטראגי ,ואולי בגלל שהיו אלו כנראה קידושי טעות.
א כ ,השוטה אינו יכול לקדש ,וממילא אי בעיה בגירושיו ,והפתי יכול לקדש ועקרונית יכול ג לגרש – הכול לפי ראות עיני
הדיי.
ט .הפתי במדינת ישראל
במדינת ישראל הפתי הוא ב חסותו של אפוטרופוס .לגבי נישואיו אי התערבות של רשויות הסעד ,אלא א ה סבורות כי יש
חשש לניצולו או לפגיעה בו ,ואז ה פונות לבית המשפט בבקשה שיוציא צו האוסר את הנישואי ,שיובא לרש הנישואי
המקומי; אלא שכא יש בעיה שאפשר לעקו אותה בקלות ,כיוו שאי קשר בי רשמי הנישואי.

 17ה"אגרות משה" כתב ונת את הגט בלילה ,למרות פסק הרמ"א )בשו"ע אבה"ע סימ קכג( ,בגלל חשש עיגו.
 18עיי בסו שו"ת "שאגת אריה" לפרטי הדברי.

50

חמדת האר ד

ג במוסדות השוני הדואגי לרווחתו של הפתי ייתכ שירשו לו לחיות חיי אישות ,וידאגו באמצעות אמצעי מניעה לאי
התעברות; אבל ה לא יעקרו את הפתי ,בהתא לרוח ההלכה.
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הרב עודד מכמ

אישות וזנות – מציאות ודי
 .1אישות – קידושי ונישואי
 .2גירושי
 .3השלכות ממוניות ס הכתובה בקט שהשיאו אביו
 .4זנות
 .5סיכו

 .1אישות – קידושי ונישואי
א .ביאור הגר"ח בגדר נישואי – מציאות ולא קניי
בספר"דברי הגות והערכה" )עמ'  (72הביא בש הגר"ח ,שישנו הבדל יסודי בי קידושי לנישואי .בעוד שאירוסי זקוקי לדעת
מקנה ככל קנייני תורה ,נישואי אינ מיוסדי על דעת מקנה ,וה חלי עלידי חופה מאליה .אמנ החופה צריכה להתקיי
לש נישואי ,בר אי צור הכוונה לש נישואי זהה למושג דעת מקנה בשאר קנייני .בכ הסביר את שיטת רב נסי גאו,
שהובאה בתוספות )קידושי י .ד"ה כל הבועל דעתו על גמר ביאה( .התוספות ש הקשו מיבמה ,שילפינ שנקנית בהעראה ,היינו תחילת
ביאה ,ואילו באירוסי הגמרא מסיקה שסו ביאה קונה ,משו שכל הבועל דעתו על גמר ביאה .ותיר רב נסי גאו:
דההיא דיבמות איירי אחר קידושי ,דע"י אותה העראה הוי כנשואה כמו חופה דלאחר קידושי.
לדברי הגר"ח ,ביאור הדברי הוא שבעוד שאירוסי תלויי במעשה קניי ,וחלות הקניי תלויה בדעת המקנה – לכ רק סו
הביאה קונה ,נישואי לעומת אינ מעשה קנייני אלא מצב מציאותי של אישות ,וכיוו שכ אפילו תחילת ביאה – כשנעשית
לש נישואי – פועלת את חלות הנישואי .1במשפט אחד ,מקובל לומר שאירוסי ה קניי ,לעומת נישואי שה מצב מציאותי.
ב .הגדרתו של הרמב"
נראה שדברי אלו טמוני בעצ בלשונו של הרמב" )אישות פרק א הל' א(

2

:

קוד מת תורה היה אד פוגע אשה בשוק ,א רצה הוא והיא לישא אותה – מכניסה לביתו ובועלה בינו לבי
עצמו ותהיה לו לאשה .כיו שנתנה תורה ,נצטוו ישראל שא ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחילה בפני
עדי ,ואח"כ תהיה לו לאשה ,שנאמר "כי יקח איש אשה ובא אליה".
כלומר ,מצב הנישואי הוא בעצ דבר שכבר היה לפני מת תורה ,והתורה רק הוסיפה לו רובד קנייני שצרי להתבצע קוד לכ.
3
התורה רצתה לעג את חיי האישות במסגרת קניינית ולצור כ ציוותה על מעשה קניי ,המצרי דעת .
ג .הסיבה לכ שלא מצאנו בתורה לימוד מפורש לגבי נישואי
נמצא שהתורה בעצ התערבה רק בשלב הקידושיאירוסי ,ולא בשלב הנישואי .נראה שזוהי ג הסיבה לכ שלא מצאנו לימוד
מפורש מהי חופה .לגבי קידושי ,יש לימודי מיוחדי לקידושי שטר וביאה ,א לא מצאנו להדיא לימוד או דיו בגמרא על
נישואי .הסיבה לכ נעוצה במה שביארנו ,שעקרונית התורה לא התערבה כלל בהגדרת הנישואי .הנישואי אינ אלא מצב

 1דברי דומי כתב ג הגרש"ר בשיעוריו למסכת קידושי )עמ' לז-לח(.
 2ע' ג בהלכות מלכי )פרק ט הל' ז(.
 3לשו אחר ,הקידושי ה "אישות בכוח" ,לעומת הנישואי ,שה "אישות בפועל" .משמעות הפיכתה של האישות למושג קנייני הוא שיש זיקה אמיתית
בי האיש והאשה ,כמו מושג הבעלות בממו ובעבדי ,שקובע זיקה אמיתית בי האד לבי ממונו ועבדיו .זיקה זו מולידה חיובי וזכויות שוני בי הבעל
והאשה ,וכמו שנראה בהמש היא זו שמצריכה גט ,כיו שקני אינו יכול להיפקע אלא בהפקעה בעלת אופי קניני ולא ברצו להיפרדות בעלמא.
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האישות בפועל ,כפי שהוא מתבטא בחיי אישות שלמי ,וחובות וזכויות הדדיות בי בני הזוג .לכ שלב זה אינו מצרי אלא
נקודת התחלה ושינוי מצב ,א אי בו צור בקניי .
רק במקו אחד מצאנו לימוד הנוגע להגדרת החופה ,וג הוא חלקי בלבד :בסוגיית "מסרה לשלוחי" )כתובות מח:(:
תנא ,מסר האב לשלוחי הבעל וזינתה – הרי זו בחנק .מנה"מ? א"ר אמי בר חמא :אמר קרא "לזנות בית אביה"
)דברי כב( – פרט לשמסר האב לשלוחי הבעל ,ואימא :פרט לשנכנסה לחופה ולא נבעלה .אמר רבא :אמר לי אמי,
חופה בהדיא כתיבא "כי יהיה נערה בתולה מאורסה לאיש" )דברי כב( – נערה ולא בוגרת ,בתולה ולא בעולה,
מאורסה ולא נשואה .מאי נשואה? אילימא נשואה ממש ,היינו בתולה ולא בעולה! אלא לאו שנכנסה לחופה ולא
נבעלה.
מהגמרא הזו עולה שלהגדרת 'נשואה' מספיק שנכנסה לחופה ,א שלא נבעלה .וכ מופיע בסנהדרי )נז (:ביחס לעכו"" :בעולת
בעל יש לה ,נכנסה לחופה ולא נבעלה אי לה".
נראה שזהו המקור לדברי רמב" )אישות פרק א הל' א( שקוד מת תורה ,כדי לישא אשה היה צרי להכניסה לביתו ולבעול אותה
בינו לבי עצמו ,ומאוחר יותר )אישות פרק י הל' א( כתב:
הארוסה אסורה לבעלה מד"ס כל זמ שהיא בבית אביה ...עד שיביא אותה לתו ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו.
ויחוד זה הוא הנקרא "כניסה לחופה" והוא הנקרא נשואי בכל מקו.
ואעלפי שעדיי לא נבעלה ,וכדברי הגמרא הנ"ל.
אמנ לא פקעה המשמעות הראשונה של הנישואי ,לכ ג "הבא על ארוסתו לש נשואי אחר שקידשה – משיערה בה קנאה
4
ונעשית נשואה ,והרי היא אשתו לכל דבר" )ש( ,כמו קוד מת תורה .
אנו רואי א כ שהנישואי הנ מצב טבעי ,שהיה קיי ג קוד מת תורה .הוא איננו נושא אופי קנייני ,אלא מורה על תחילת
של חיי אישות מלאי ,והתורה כמעט שאינה מתערבת בהגדרתו.
ד .דעת הראשוני בהגדרת חופה
דיו מפורש על אופי החופה מצאנו בר" )כתובות א .בדפי אלפס( .הר" ש מביא שתי דעות בשאלה מהי חופה :דעת בעל
ה"עיטור" ,שחופה הנה ייחוד )וכ נוקט הר" ג בדעת הרמב"( ,ודעת אחרי ,שחופה היינו "כל שהביאה הבעל מבית אביה
לביתו לש נשואי" .ה"עיטור" מדייק את שיטתו מהסוגיה )כתובות ב (.הגורסת ש"פירסה נדה אינו מעלה לה מזונות" אפילו
בהגעת הזמ ,משמע שלא חלי בה נישואי ,והיינו משו שבנידתה אסור להתייחד עמה; ואלו אחרי מדייקי את שיטת
מדכתיב "וא בית אשה נדרה" – משמע שכשהיא בבית אשה היא ברשותו .5על כל פני ,ג לדעת השיטה האחרונה אי זו
ילפותא ,אלא משמעות פשט הכתוב – אי התורה עצמה מבינה מה נישואי .6ועולה מכא שהתורה אינה קובעת לנו מפורשות
מהו אופי הנישואי ,למרות שהיא מסייגת מעט את גדריה ,וקובעת שסגי בחופה ואי צור בבעילה.

 4עיי במה שביארנו בזה לקמ ,בפרק על היחס בי החופה כייחוד לבי התנאי של חזיא לביאה.
 5וראיה לה ג מגמרא )כתובות יב" :(.אלמנה מ הנישואי אי לה אלא מנה ,אע"פ שעדי מעידי עליה שלא נסתרה ולא נבעלה".
 6דומה הדבר לדי כיסוי ראש באשה ,שאינו עשה מפורש וג אינו לאו מפורש ,ואעלפיכ זהו חיוב דאורייתא ,כי עולה להדיא מהפסוקי שהתורה
מתייחסת לאשה נשואה כאשה שחובשת כיסוי ראש .זוהי לדעתי כוונת הגמרא )כתובות עב" :(.ראשה פרוע דאורייתא היא ,דכתיב 'ופרע את ראש האשה'.
ותנא דבי ר' ישמעאל :אזהרה לבנות ישראל ,שלא יצאו בפרוע ראש דאורייתא" .ופרש"י )ש ד"ה אזהרה(" :מדעבדינ לה הכי לנוולה מידה כנגד מידה
כמו שעשתה להתנאות על בועלה ,מכלל דאסור ,א"נ מדכתיב ופרע מכלל דההוא שעתא לאו פרועה הות ,שמע מינה אי דר בנות ישראל לצאת פרועות
ראש ,וכ עיקר" .הא אזהרה ממש יש כא ,או רק "אי דר בנות ישראל" כלשו רש"י? ועוד ,על איזה לאו היא עוברת" ,ופרע את ראש האשה"? וכי לאו
הוא זה?
ולענ"ד ,כוונת ר' ישמעאל לומר ,שרואי שהתורה מתייחסת לאשה נשואה כאשה שמכסה את ראשה .זוהי קביעת מציאות יותר מאשר ציווי פרטי ,אלא שר'
ישמעאל ניסח זאת בלשו "אזהרה" כדי ללמד את הדי והחיוב העולה מכא .נראה כי זו ג המשמעות בכ שבעילת כותית היא עוו חמור ,א שאי בה
לאו מפורש ,וכמו שכתב הרמב" )איסורי ביאה פרק יב הל' ז( ,ולכ קנאי פוגעי בו כשעושה זאת בפרהסיא .אי אלו עשי ולאוי המסורי לבית די
לענוש עליה ,ולמרות זאת ה חיובי גמורי .בזה נית ג להסביר את דעת הרמב" ,שלא מנה את מצוות יישוב אר ישראל כמצווה מסוימת – משו
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הגר"א בביאורו )סימ נה ס"ק ט( ,לאחר שהוא פורש את השיטות השונות שהובאו בראשוני לביאור חופה ,7מסיק:
אבל העיקר שעני החופה שקונה היא יציאתה מבית אביה והולכתה ע החת לביתו לש נשואי ,שמראה שהיא
ברשות בעלה ,וכדעת הר" ,וא"צ שתתיחד עמו.
ועי"ש שמארי לדו בסוגיית "מסרה לשלוחי" ,ומסיק שאמנ עיקר החופה היא בביתו ,ואעלפיכ כל שקובע החופה אפילו
בחצרה סגי ,אלא שעשיית החופה היא עלידי סדיני כירושלמי ,א אי זה העיקר .כלומר ,אי אלו התוכ והמהות אלא רק מנהג
עשייתה ,אבל עיקר עניינה הוא יציאתה מרשות האב ,למקו שבו נמסרת לרשות בעלה.
הסיבה לכ שהתורה לא קבעה אופי מדויק לכניסה לחופה ,ולכ אופייה השתנה ממקו למקו ,היא מהטע הנ"ל :שהחופה היא
מצב שבו מתחילי הנישואי ,ולכ משמעותו היא העיקרית – שנכנסה לרשות בעלה ,א החופה עצמה אינה מעשה קנייני שיש לו
גדרי מוחלטי וקבועי .לכ הגמרא מתנסחת תמיד "נכנסה לחופה" בלבד ,ואינה מפרטת את אופי החופה המדויק.8
ה .נפקא מינות מהגדרת הנישואי כמציאות
בהמש המאמר ברצוני להצביע על כמה השלכות של הגדרה זו ,לבאר את שיטת הרמב" לגבי חופת נידה ולסלק את הקשיי
התלויי בה ,ולסיו ברצוני להראות שאי זו הגדרה רק לגבי תחילת קשר הנישואי ,אלא ג לגבי סיומו בגירושי.
 .Iעדי לקיו דבר בנישואי
ה"אור שמח" )אישות פרק י הל' ב( הסתפק א יש צור בעדי קיו דבר בנישואי כמו בקידושי .9הגרי"ד זצ"ל ב"דברי הגות
והערכה" )עמ'  (72כתב שדברי הגר"ח ,שאי צרי עדי קיו דבר בחליצה ,משו שהיא מציאות שחלותה בוקעת ועולה מאליה,
ולא מעשה קנייני המצרי חלות דעת – הוא הדי בנישואי ,שחלות היא ממילא מכוח מציאות מעשה הנישואי אי צור בעדי
לקיו דבר.10
 .IIתנאי בנישואי
הגרעק"א )בשו"ת סימ נא ,ונשנו הדברי בסימ קו( כתב שלפי הצד שמסירה לשלוחי לא מהני ולא מקרי חופה ,מוכח דחופה היא
מילתא דליתא בשליחות ,כמו חליצה ,וא כ לא מהני בה תנאי דכל מילתא דליתא בשליחות ליתא בתנאי) 11כתובות עד .(.ג כא
יסוד הדבר הוא משו שרק במעשה קנייני שיי לתלות תנאי ,כי הוא דבר שחלותו עלידי דעת ,אבל מציאות אינה נתפסת בתנאי,
כמו שלא שיי לכרות בור בתנאי.12

שלדעתו ישיבתו של ע ישראל בארצו היא הגדרת מציאות ולא רק חיוב מסוי ,ולכ אי צור לצוות בו .דבר זה עולה ממשמעות התורה כולה ,וכמו
שהארי בחיבת אר ישראל )מלכי פרק ה הל' ט-יב(.
 7סדיני מצוירי כירושלמי )סו סוטה( ,או אפריו למושב החת והכלה כרא"ש )סוכה פרק ב סימ ח( ,או מסירה לחת בשחרית כמרדכי )כתובות פרק א
סימ קלב( ,או יציאה בהינומא כתוספות )יומא יג :ד"ה לחדא( או ייחוד באלמנה שאי חופתה כבתולה כמבואר בתוספות )ש( בש הירושלמי.
 8במוב הזה ,לא השתנו הדברי מלפני מת תורה ,כמו שניסח הרמב" )אישות פרק א הל' א(" :מכניסה לביתו ובועלה בינו לבי עצמו".
 9דנו בזה ג ה"אבני מילואי" )סימ לח ס"ק יז( ועיי"ש ב"מילואי חות" ,ה"אבי עזרי" )מאישות פרק ג הל' יג( וה"הפלאה" )כתובות מח( ,ועיי ג
ב"מקנה" )קו"א סימ נז ס"ק ב(.
 10וע' בזה ג בשעורי הגרז"נ גולדברג שליט"א )נדפס בספר "חזו קדומי" עמ'  ,(15-14בשיעורי הגר"ש רוזובסקי )כתובות מח הוצאה ישנה( ,בתוספות
ר"י הזק )קידושי י (:וע"ע ב"ספר הנישואי כהלכת" )חלק א עמ' רמח-רמט(.
 11יש שסברו שלכ ,לגבי תנאי של שאר כסות ועונה הניסוח הוא תמיד )למשל ,כתובות נו" (.הרי את מקודשת לי ע"מ שאי ל עלי שאר כסות ועונה",
דדווקא בקידושי אפשר להתנות ,ולא בנישואי .אמנ ,התוספות כתבו )כתובות פג .ד"ה כדר שכתבו(" :וא"ת בלא רב כהנא נמי למה לא יכול להסתלק
בכותב לה ועודה ארוסה מידי דהוה אשאר כסות ועונה דלרבי יהודה בדבר שבממו תנאו קיי" .מהתוספות עולה שג לאחר קידושי ,כל עוד לא נשאה
אפשר להתנות ,ואי צרי להתנות דווקא בקידושי .ונראה שיש לחלק בי תנאי בעצ הנישואי ,כלומר שתולה את נישואיו בתנאי ,לבי הגבלת זכויות
בנישואי קוד חלות בדר תנאי ,שזה אפשר ג לאחר הקידושי ,כל עוד אינה נשואה ממש ,ואפילו בשעת הנישואי עצמ )וע' תוספות כתובות נו .ד"ה
הרי וריטב"א ורעק"א ש ,ואכמ"ל(.
 12אמנ ,הגרעק"א תלה זאת בשאלה א מסירה לשלוחי הוי כחופה ,ולדעתו משמע שמסירה לשלוחי הוי חופה מדי "שלוחו של אד כמותו"; א
לענ"ד יסודו של די מסירה לשלוחי מושתת על כ שבמציאות כשמסורה לשלוחיו מקרי שמסרה לו ,וברשותו היא ,ויצאה מרשות אביה ,ונפקא מינה שג
שלוחי גויי מהני לעניי זה ,ולא בעינ שיהיו בתורת גיטי וקדושי .ועיי עוד בזה ב"אור שמח" )פרק יב הל' ב ד"ה עוד הנני מסתפק(.
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 .IIIחופה הקודמת לקידושי

ה"משנה למל" )אישות פרק י הל' א( נסתפק א חופה שקדמה לקידושי מהני .דבר זה עולה לכאורה מהסוגיה ביבמות )פט:(:

תניא ,מאימתי אד יורש את אשתו קטנה? ב"ש אומרי משתעמוד בקומתה ,וב"ה אומרי משתכנס לחופה ,רבי
אליעזר אומר משתבעל ,13ויורשה ומיטמא לה ואוכלת בגינו תרומה ...ר' אליעזר אומר משתבעל ,והאמר ר' אליעזר
אי מעשה קטנה כלו ,אימא משתגדיל ותבעל.
ובתוספות )ש ד"ה משתגדיל( הקשו:
וא"ת אכתי כיו דאי מעשה קטנה כלו היכי מהניא חופה שהיתה בקטנות? וי"ל ,דכיו שהיא בביתו של בעל
הויא כמסירה לחופה ,וכשבועל בגדלות לש קידושי – ואפ' את"ל דביאה אירוסי עושה – חשובה מיד כנשואה
מידי דהוה אהיה לו חצר בדר ונכנסה עמו לש נישואי.
כלומר ,החופה אינה מעשה הנוגע לרגע מסוי ,אלא מציאות של האשה בבית בעלה .קוד הקידושי אי למציאות זו משמעות
הלכתית ,אבל לאחר שנתקדשה – ממילא חלי כל הדיני הנוגעי למציאות זו.14
המרדכי )ריש כתובות ,סימ קלב( מסביר ,שבנוסח ברכת האירוסי חופה קודמת לקידושי )"מקדש עמו ישראל עלידי חופה
וקידושי"( משו שלעתי מקדש בשעת ברכת נישואי ,ואז החופה קודמת לקידושי – כי הכנסת החופה היא שמוסרה בשחרית
לחת קוד הברכה! כא הדברי כבר כתובי להדיא :החופה קדמה לקידושי.
ג במסכת קידושי )סימ תקמו( מביא המרדכי עיקרו זה:
ובא מעשה לפני רש"י 15באחד שקידש ונמצא אחד מעדי קידושי קרוב ,או לא היה שו"פ ,והשיב אע"פ שצרי
לקדש פע אחרת ,א"צ לא כניסת חופה ולא ברכה אחרת של אירוסי ונישואי .ואע"פ שצרי לקדש פע אחרת
ונמצא שהייתה החופה קוד הקידושי ,מה בכ ,הרי קטנה שהשיאוה אחיה ואמה אי הקידושי קידושי עד
שיגדלו ויבעלו ,ואמרינ פרק הכותב )צ (.קט שהשיאו אביו כתובתו קיימת ,שע"מ כ קיימה ,ואמר רב הונא לא
שנו אלא מנה מאתיי כו' ,נמצאת חופתו קודמת לקידושי.
והארי המרדכי לבאר יסוד זה ג בסימ הקוד )תקמה(:
ועוד ,אפ' את"ל דקדושי טעות הוו ,כיוו דבעל אח"כ קנה ולא בעי ברכה ,וסגי בברכה שנעשית תחילה לש
נישואי .ואע"פ שקידושי ונישואי הוו בטעות ,כדמוכח פרק האיש מקדש "קדשה בטעות או בפחות משו"פ וכ
קט שקידש אע"פ ששלח סבלונות "...וא בעלו קנו ,משמע שא"צ תו לא ברכה ולא כניסה לחופה וכו'.
עיי"ש ,שהארי לבאר כ לגבי קידושי חרש שנתפקח ונישואיו ,שבסת בעולה משנתפקח נעשית אשתו ,ואינו צרי קידושי
ונישואי חדשי.16
ו .שיטת הרמב" בחופת נידה – הצור בחופה הראויה לביאה
הרמב" )אישות פרק י הל' ב( כותב:
כיו שנכנסה הארוסה לחופה הרי זו מותרת לו לבוא עליה בכל עת שירצה ,והרי היא אשתו גמורה לכל דבר.
ומשתכנס לחופה נקראת נשואה אע"פ שלא נבעלה ,והוא שתהיה ראויה לבעילה .אבל א היתה נידה ,אע"פ
שנכנסה לחופה ונתייחד עמה לא גמרו הנישואי ,והרי היא כארוסה עדיי.

 13והלכה כמותו.
 14בתירו שני אכ התוספות הולכי בדר שונה .ה אינ מקבלי עיקרו זה ונזקקי לכוח הפקר בית די כדי להסביר מדוע היא יורשת משתגדיל ,א כפי
שנראה בהמש  ,נראה עיקר להלכה כתירו הראשו.
 15ע' ג רש"ש )קידושי י ,(:שדקדק כ מדברי רש"י בסוגיה ש.
 16וכ נפסק ברמ"א )סימ סא סעי א( ,ועיי"ש בגר"א )ס"ק ז( .וע"ע ב"קהילות יעקב" )קידושי סימ יט( .אציי שניסוחו של המרדכי הוא שהנישואי קדמו
לקידושי ,ואלו בתוספות משמע שהנישואי והקידושי באי כאחד .א אפשר שאי כא מחלוקת – המרדכי מדבר על מעשה הנישואי ואלו התוספות דני
על רגע החלות ,שכיוו שמציאות הנישואי קיימת ג עכשיו – היא ממילא חלה בהדי הקידושי.
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המקור לשיטה זו ,כפי שהצביע כבר הר" שהבאנו לעיל ,הוא בגמרא )כתובות ב ,(.ש מבואר שהגעת הזמ שנקבע לנישואי אינה
מחייבת במזונות א פרסה נידה .הר" מבאר לשיטה זו שכיוו שאסור להתייחד עמה מחמת נידתה ,אי אפשרות לעשות ייחוד
לש חופה .הוא מביא את ה"עיטור" ,שכתב שמשו כ ג צרי לכתוב את הכתובה קוד החופה ,דא לא כ הרי ביאתה אסורה
מדברי ר' מאיר ,שאי להשהות אשתו בלא כתובה אפילו שעה אחת ,אלא שעל שיטה זו הקשו מסוגיה מפורשת ביבמות )נז ,(:ש
מבואר שיש חופה לפסולות כגו אלמנה לכה גדול וחברותיה ,אעלפי דלא חזיי לעול לביאה ולייחוד! ומכוח זה מסיק הר"
שדי "חזיא לביאה" הוא רק לכתחילה ,אבל בדיעבד החופה חלה .א לפי הרמב" קשה להלו דברי אלו ,שהרי כתב להדיא:
"לא גמרו הנישואי ,והרי היא כארוסה עדיי " ,משמע שאפילו בדיעבד אי הנישואי חלי.
נראה שלפי המבואר לעיל ,שחופה אינה מעשה קניי אלא מציאות של תחילת חיי אישות ,נית ליישב שמניעה איסורית לא מקרי
"לא חזיה לביאה" ,לכ יש חופה לפסולות ,שהרי ביאת אפשרית אעלפי שהיא אסורה ,א א אכ אי אפשרות מציאותית
לבוא על אשה זו – אי נישואיה חלי ,כיוו שמצב הנישואי באשה זו אינו של עדיי ,דאעלפי שנכנסה לביתו אי היא ראויה
לביאה ,ולכ "לא נגמרו הנישואי".
בנקודה זו נידה דומה לחולה .בשתיה עיכוב הביאה הוא קוד כל עיכוב מציאותי ,לכ נידה וחולה מוזכרות יחד בגמרא
ב" (.לפיכ חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נידה – אינו מעלה לה מזונות" נידות וחולי ה עיכוב מציאותי מוצדק לדחיית
הנישואי ,ולכ אינו מתחייב לה במזונות כשמגיע הזמ.
)כתובות

בתשובת הרא"ש )כלל נד סימ ב( מבואר להדיא כדברינו ,שג חולי מוגדר כ"לא חזיא לביאה"" :17שאלה וכו' ...שלא היתה ראויה
לביאה".
כאמור ,השאלה כא אינה תלויה באיסור ,שהרי אי איסור לבוא על חולה; המניעה כא היא מציאותית :חולי הוא מצב שאינו
ראוי לביאה ,ולכ אפילו שנכנסה לחופה – אינה נשואה עדיי .לדר זו נית לומר שברגע שתחלי ממחלתה ,או תפסיק לראות,
יחולו הנישואי ממילא ,כיוו שמעתה היא ראויה לביאה ,ואי צור להכניסה מחדש לחופה ,שהרי במציאות כבר הייתה חופה,
אלא שכל עוד היא נידה או חולה "לא גמרו הנישואי ,והרי היא כארוסה עדיי" )הרמב" ש(; א משתבריא – היא נשואה לכל
דבר.
נראה שזו הסיבה לפסק הרמב" )ש הל' ו( ש"א עבר ונשא" אשה נידה וביר ברכת חתני "אינו חוזר ומבר" ,שהרי סו סו
היו נישואי וכבר ביר עליה ,וכשפסקה מלראות גמרו נישואיה ממילא ,ואי צור לחזור לבר .אכ ,א היה צור לעשות
נישואי חדשי ,הסברה נותנת שהיה צרי לחזור ולבר ברכת חתני ,שהרי לא הייתה משמעות כלל לברכות הראשונות.18
אלא שעל מה שכתבנו שמרגע שתפסיק לראות חלי הנישואי ממילא ,יש להקשות מלשו הרמב" )ש הל' ו(" :ולא תנשא נידה
עד שתטהר ,ואי מברכי לה ברכת חתני עד שתטהר ,וא עבר ונשא ובר אינו חוזר ומבר" .מדוע הקפיד לנסח "עד שתטהר"
– והרי לדברינו ,מרגע שפסקה לראות אי עיכוב מציאותי אלא איסורי בלבד ,ושיי לשאתה?

19

שלוש דרכי אפ"ל בביאור קושי זה:
א .ה"דרישה" )סימ צ ס"ק יג( מקשה מדי חופה לפסולות על די חופת נידה , 20ומתר" :וי"ל דשאני הת דהא לא בא
עליה ,ובעינ להרמב" כניסה הראויה לביאה וליכא ,משא"כ הכא שכבר בא עליה ,וא א"ת שיורשה א א לא בא

" 17בית יוס" )ריש סימ ד(
 18נראה שזהו עומק הפשט בניסוחו של הרמב"" :ומשתכנס )הארוסה( לחופה נקראת נשואה ,אע"פ שלא נבעלה ,והוא שתהיה ראויה לבעילה" .הביטוי
"ראויה לבעילה" ביחס לאותה ארוסה משתמע במפורש כביטוי המתייחס למצבה המציאותי של האשה ,ולא למצבה ההלכתי .א ביטוי זה היה כולל ג
מניעות איסוריות לבעילה היה מוטב לנסח "והוא שתהיה מותרת לבעלה".
מדברי הרמב" הללו מדויק ג שהמושג "ראויה לביאה" ביחס לאשה אינו מתייחס לחופה ,אלא להיותה קרויה "נשואה" – "ומשתכנס ...נקראת נשואה...
והוא שתהיה ראויה לבעילה" .כלומר ,די "חזיא לביאה" אינו די בחופה אלא בנישואי – היותה נשואה תלוי בכ שהיא ראויה לבעילה ,אבל החופה
עצמה אינה תלויה בזה .לכ ,כמו שאמרנו ,ברגע שהיא פוסקת מנידותה נגמרי נישואיה ממילא .לקמ הסקנו שיש לכ ג משמעות הלכתית ,הנוגעת לזמ
הייחוד של החופה ,שאינו תלוי בשיעור זמ הראוי לביאה.
 19ותהיה מותרת לבעלה.
 20קושיה שכבר עסקנו בה לעיל.
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עליה ,מכ"מ כיו שנושאה אדעתא דהכי לבוא עליה באיסור נחשבת לו כאשתו ,משא"כ בנדה שלא ,היתה דעתו בשעת
כניסה לבוא עליה כי א אחר שתטהר מנידתה".
נראה שה"דרישה" מסכי עקרונית לקביעתנו שהשאלה כא היא שאלה מציאותית ולא איסורית ,אלא שהוא מוסי
שהמציאות תלויה בדעת האד :אשה שדעתו לבוא עליה נקראת "חזיא לביאה" ,כיוו שבפועל חופתה תוביל לביאה
סמו לחופה ,ואפילו א זו ביאת איסור – מה שאי כ בנידה ,כיוו שאי דעתו לבוא עליה עד שתטהר .נמצא שחופה זו
אינה מובילה לביאה ,ולכ הנישואי אינ חלי עד שתטהר – שאז מסכמת דעתו לבוא עליה.
ב .נית לומר ,וכ נראה יותר מסידור דברי הרמב" ודקדוק לשונו ,שאכ חופה ונישואי יכולי לחול כבר מהרגע שפסקה
מנידתה ,שבמציאות אינה כבר בגדר חולה .ומה שאיננו מאפשרי לו לכונסה אינו די בנישואי כלל אלא בברכות
חתני .כלומר ,שראוי לבר ברכות חתני בנישואי המאפשרי חיי אישות מלאי עלפי די תורה ,לכ תיקנו חכמי
שלכתחילה לא תינשא עד שתטהר ,כדי שיברכו ברכת חתני בהיותה טהורה וראויה לחיי אישות.
בכ מוסבר מדוע כתב הרמב" די זה בהלכה ו ,לאחר שביאר את כל דיני ברכת חתני ,ולא מיד בסיו הלכה ב ,ש
הוא מבאר את די חופה הראויה לבעילה – כיוו שדי זה אינו נובע מחמת חלות הנישואי אלא מחמת ברכת חתני.
ג .כמו כ אפשר לומר באופ קצת אחר ,וכ נראה לי עיקר ,שדי זה אינו דווקא מחמת הברכה ,אלא זו תקנת חכמי,
שראוי שהנישואי יאפשרו בעילת מצווה מיד ,כסדר הנישואי הרגיל ,ולכ אמרו שלכתחילה אי לעשות ה את החופה
וה את הברכות אלא כשתטהר .לדר זו ,הרמב" איחר לכתוב הלכה זו דווקא כא כיוו שזו הלכה כללית שנובעת
מהנישואי ומהברכה במידה שווה .לכ ,דווקא לאחר שהשלי לבאר את מהל החופה ואת דיני הברכה השלי הלכה
זו ,המבארת כיצד ראוי להינשא לכתחילה .לדר זו מדוקדקת הלשו "ולא תנשא עד שתטהר .ולא יברכו לה ברכת
חתני עד שתטהר" – יש כא סימטריה בי הנישואי לברכה ,כיוו שעיכוב הדבר עד שתטהר נובע מהנישואי
ומהברכות במידה שווה .ודו"ק.
בכל מקרה ,א קד ונשאה בנידתה חלי הנישואי ממילא משתפסיק לראות ,וכ א נישאה לאחר שפסקה מלראות א
קוד טהרתה חלי הנישואי מיד .א לכתחילה אי לשאתה עד שתטהר ,שהריהי אסורה עליו ,ואי ראוי לשאתה כל
עוד היא אסורה עליו.

א כ ,הראינו ששיטת הרמב" ,שחופה דחזיא לביאה לא חלה ,נובעת מתפיסה שהנישואי ה מצב מציאותי טבעי ולא מעשה
קניי .לדרכנו צרי לבאר שמה שכתב הרמב" )אישות פרק י הל' ז( שצרי לכתוב כתובה קוד כניסה לחופה ,ואחרכ יהיה מותר
באשתו ,אינו משו שאיסור הביאה מדבריה על אשה שאי לה כתובה מגדיר זאת כחופה "דלא חזיא לביאה" מדרבנ – 21שהרי
זו שאלה איסורית בלבד ,ואינה מעכבת וכמו שנתבאר – אלא כוונת הרמב" לומר שלדעת ר' מאיר אסור לאד להשהות את
אשתו בלא כתובה .כיוו שכ מוטל עליו לכתוב הכתובה כבר קוד הנישואי ,כדי שלא ישהה עמה באיסור – 22ואי לדבר קשר
כלל לדי של "חזיא לביאה".
ז .היחס בי החופה כייחוד לבי התנאי של "חזיא לביאה"
ראינו שהמעשה המובהק המגדיר נישואי הוא הבעילה ,ש"מכניסה לביתו ובועלה בינו לבי עצמו" )רמב" אישות פרק א הל' א(.
ראינו ג שבגמרא )כתובות מח (:מבואר שג א נכנסה לחופה ולא נבעלה נקראת נשואה )לשו הרמב" אישות פרק י הל' ב( .לדעת
הרמב" ,צרי "שיביא אותה לתו ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו" – לא סגי בהבאה לביתו סת ,אלא צרי ג להתייחד עמה,

 21וכמו שכתב ש ה"מגיד משנה".
 22לדרכנו ,עיקר תקנת ר' מאיר היא איסור שהייה בלא כתובה ,וכלשו הגמרא )בבא קצא פט" :(.אסור לו לאד שישהה את אשתו אפ' שעה אחת בלא
כתובה" ומי ששוהה – ממילא ביאתו ש ביאת זנות עליה ,כלשו המשנה )כתובות נד" (:כל הפוחת לבתולה ממאתי ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות",
שאסור לו לשהות עמה כלל ,אבל לא שר' מאיר תיק שיש איסור ביאה .כ משמעות לשו רש"י )כתובות נז .ד"ה זו דברי ר"מ( וכ יתפרשו ש דבריו
בהמש )סו ד"ה אי הכי(" :בעילת זנות באיסור היא") .אמנ משמעות לשו התוספות )כתובות נא .ד"ה מני( היא שחכמי תיקנו שזו בעילת זנות ,א יש
ליישב ,ואכמ"ל(.
דברינו אלה נוגעי להגדרת המושג "ביאת זנות" בכל מקו ,שאינו מושג הלכתי ביסודו ,אלא מושג מציאותי המורה על אופי הביאה ,וההלכות ה תולדה
מהגדרת המציאות ,כלומר שאיסור השהייה בלא כתובה גור לביאתו להיקרא "ביאת זנות" שהרי אסור לנישואי אלו להתממש כל עוד לא כתב לה כתובה.
ועיי בהמש המאמר שייחדנו פרק להגדרת המושג "זנות".
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א דעת אחרי שבר" )כתובות א .מדפי אלפס( היא שאפילו בייחוד אי צור ,וסגי שכנסה לחופה בלא ייחוד ,וחילא דידהו מהגמרא
)כתובות יא ,(:ש מבואר שאפילו לא נסתרה חשובה נשואה.
על כל פני ,נראה שג לרמב" תפקיד הייחוד כא הוא מדי הפרשה ,ולא כחזקה שבא עליה ,23לכ ג א ודאי ל שלא בא
עליה – חלו נשואיה בייחוד זה .ונפקא מינא נוספת לכ היא מה שביארנו לעיל שכאשר היא נידה אי זה פוגע בייחוד כאילו לא
היה ,אלא שלא נגמרו הנישואי מחמת שיש תנאי בחלות הנישואי )ולא בייחוד( שתהיה ראויה לביאה ,כיוו שתכלית הנישואי
שתיבעל .24דבר זה למד הרמב" כאמור מהסוגיה בריש כתובות .ויש לעיי א בעינ בייחוד זה שיהא זמ הראוי לביאה ,או שמא
סגי ג בפחות מכ ,כי אי תפקיד ייחוד זה אלא להורות על הפרשה ולא על ביאה ,ומש זמ מועט מספיק לכ .25יש להבי לאור
זאת מה שכתבו הפוסקי ,26שייחוד של נישואי היינו שהחת והכלה אוכלי יחד בבית החתנות ,כיוו שהאכילה יחד באופ
שמתייחדי אכ מורה על הפרשה גמורה של איש ואשתו.27
ח .נישואי מדרבנ – נישואי חרש וחרשת ונישואי קטנה עלידי אחיה ואמה
ברצוני לדו בהשלכה נוספת העולה מההגדרה שאנו עוסקי בה .בגמרא )יבמות קיב (:מבואר שחז"ל תיקנו נישואי לחרש וחרשת
וכ לקטנה ,א מדאורייתא אי לנישואיה תוק .מדוע באמת נישואי אלו אינ תקפי מדאורייתא?

 23שלא כקידושי ,ש ה ה עדי ייחוד ה ה עדי ביאה.
 24וכמו שהיה קוד מת תורה ,ש"מכניסה לביתו ובועלה בינו לבי עצמו" .סברה זו עולה ג מדברי הר" ,שאעלפי שנקט כדברי אחרי ,שאי צרי
כלל חופה דחזיא לביאה ,וחופה לאו היינו יחוד ,מכל מקו כתב )קידושי ה :מדפי אלפס(" :בא עליה לש נישואי קונה … דאע"ג דלא אשכח בהדיא
דקני אלא חופה ,סברא הוא דכיו דחופה לא קניא אלא מפני שהיא צור ביאה ,כ"ש ביאה עצמה שקונה" .וכ דעת הרמב" עצמו )סו הל' א( ,שבא עליה
לש נישואי נעשית נשואה ,אעלפי שאי ייחוד של נישואי עצמו מדי ביאה.
 25ואכ שמעתי שהגרש"ז אוירבא זצ"ל הורה לאד המחת זוגות שאינ מעונייני שהכלה תלבש כסוי ראש לאחר חדר יחוד ,שיתיחדו בחדר הייחוד
שיעור זמ קצר שאינו ראוי לביאה ,וממילא אינה בחזקת בעולה וא"צ כיסוי ראש עדיי,דכסוי ראש תלי בש בעולה .סברא זו מושתתת על כ שהיחוד
הועיל כחופה ואע"פ שאינו מורה על ביאה אלא על הפרשה בעלמא .ועכ"פ צע"ק דהרמב" פסק בפרק י"א מאישות ה"א שכל "נשואה בחזקת בעולה" ויש
ליישב ע"פ מה שנתבאר בהערה  26בסמו  ,שדברי הרמב" ש נוגעי ליחסו של הבעל אליה כבעולה ,ולכ ממילא ג חכמי תקנו לה כתובת בעולה,
למרות שהיא עדיי בתולה וא"צ כיסוי ראש.
 26ע' ב"ש אבהע"ז סי' נה סק"ה.
 27ואולי אפילו א"צ שיתיחדו באופ שאי ש א אחד ,כיחוד של בעולה ,שהרי 'ייחוד' בנידו"ד איננו מושג השאול מקדושי ביאה והלכות ייחוד ,אלא זוהי
התייחדות לש הפרשה ,ובזה תסתלק ממילא קושיית הר" על הרמב" )כתובות יא :מדפי אלפס( ,ש מוכח שאפילו שיש עדי שמעידי שלא נסתרה ולא
נבעלה קרויה אלמנה מ הנישואי ,כיוו שכנסה לש נישואי .כיצד ייתכ שלא נסתרה ובכל זאת חשובה כנשואה ,והרי צרי ייחוד? לאור האמור ,אפשר
שהמושג 'ייחוד' בנידו שלנו אינו ייחוד ללא אד אחר כלל ,אלא שהאיש והאשה נמצאי יחד ,ואפילו שיש חלו פתוח או דלת פתוחה ,כ שלא מקרי
"נסתרה" ,וצ"ע בזה.
על כל פני ,כיוו שתכלית הנישואי שתיבעל ,מוב מדוע פסק הרמב" )אישות פרק יא הל' א-ב(" :הנושא בתולה שנתאלמנה או שנתגרשה או נחלצה .א
מ הארוסי… כתובתה מאתיי ,וא מ הנישואי כתובתה מאה .שמשנשאת הרי הוא כבעולה… ומפני מה תקנו חכמי לאלו כתובה מאה ,ואע"פ שה
בתולות? הואיל וחזקת הנשואה שתיבעל… תקנו לה מאה בי נבעלו ובי לא נבעלו ,והרי כבעולות לכל דבר" – חלות הנישואי עלידי חופה אינה דבר
המחייב בעילה )ודו"ק ,הרמב" לא כתב "חזקה שהנכנסת לחופה נבעלת" ,שמזה אכ משמע שמיד לאחר חופה אנו מניחי שנבעלה ,אלא "חזקת הנשואה
שתיבעל" .מי שנשאת כבר – חזקה שתיבעל בסמו  ,כי מטרת הנישואי היא היתר בעילה( ,אלא שהאיש והאשה מתייחדי יחד ,א כיוו ש"חזקת הנשואה
שתיבעל" ,שהרי תכלית הנישואי להתיר את בעילתה ,חכמי מתייחסי לכל אלמנה מ הנישואי כבעולה ,כיוו שהייתה כבר מסורה לבעילה ,ותיקנו לה
כתובה מנה.
כלומר ,כיוו ש"חזקת הנשואה שתיבעל" לכ לעניי כתובה ,א א לא נבעלה "הרי היא כבעולה" – ש בעולה עליה ,כיוו שנמסרה לבעילה .יש לזה
השלכה לא רק לס הכתובה ,שהוא די דרבנ ,אלא ג לדי המבואר במשנה )כתובות יא ,(:שאי לבעל טענת בתולי לטעו מקח טעות משנכנסה לחופה.
מדוע ,הרי כנסה בחזקת בתולה? נראה שדעת הרמב" היא שכיוו ש"חזקת הנשואה שתיבעל" ,כלומר שהיא מסורה לבעלה ויש להניח שתיבעל סמו
לחופתה )ולא בחופתה ממש!( ,לכ היא כבר פגומה בעיני הבעל השני ,ומבחינתו "ש בעולה עליה" ואינו מקדש אותה על מנת שהיא בתולה דווקא .א
כ ,המושג "חזקת הנשואה שתיבעל" מגדיר את ש האשה ולא את מצבה המציאותי.
השווה ג ללשו הרמב" )מקוואות פרק ד הל' ד(" :המניח כלי תחת הצנור תמיד בכל עת ובכל זמ ונתמלאו מי גשמי ,הרי אלו פסולי ...שהרי לדעתו
נתמלאו ,שחזקת הצינור לקלח מי" .אי כוונת הרמב" לומר שהצינור מקלח מי תמיד ,שהרי מדובר אפילו שהניח הכלי בקי תחת הצינור ,ואז הרי לא
יורדי גשמי .כוונתו כנ"ל ,שהצינור עומד למטרה זו ,כמו שהאשה הנשואה עומדת לבעילה(.
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לפי מה שנתבאר לעיל ,שלנישואי אי צור בדעת של קנייני ,נראה לומר שלפני מת תורה אכ ג בחרש וחרשת וקטנה היו
שייכי נישואי ,שהרי אי צור אלא ב"רצה הוא והיא" )הרמב" ,אישות פרק א הל' א( – רצו צרי ,א לא דעת לקנייני .רק לאחר
שחידשה התורה את הצור בקניי קידושי הופקעו ממושג הנישואי חרש ,חרשת ,קט וקטנה ,ואפילו שוטה ושוטה ברמות
מסוימות – כיוו שאי לה דעת לקנייני; אבל כאמור ,כל מי שמבי עקרונית מה חיי אישות – שיי בו מושג של נישואי.
נראה שזה מה שעומד בתשתיתה של תקנת חז"ל שתיקנו נישואי לחרש וחרשת :ה רצו לתת תוק לנישואיה ,ולכ תיקנו לה
קידושי מדרבנ ,אעלפי שאי לה דעת .ממילא יש משמעות למציאות הנישואי שלה כמצב בר תוק .אמנ לשו הגמרא
היא "תקינו לה רבנ נישואי" )יבמות קיג ,(.א כבר רש"י כותב ש "נישואי וקידושי" ,ועל כל פני ,ביאור אופ התקנה נראה
שהוא כמו שנתבאר ,שזו תקנת קידושי ביסודה ולא תקנת נישואי .בשוטה לעומת זאת ה לא תיקנו ,מפני ש"אי אד דר ע
נחש בכפיפה" ,ואי אלו חיי אישות תקיני שחכמי מעונייני בקיומ .ג בקט לא תיקנו חז"ל קידושי ,משו דאתי לכלל
נישואי ,ואי צור לחוש לתקנתו ,מה שאי כ קטנה שאי לה אב ,שחשו לתקנתה שלא ינהגו בה מנהג הפקר ,ותיקנו לה קידושי
מדרבנ עלידי אחיה ואמה ,וממילא יש תוק לנישואיה.
ראיה לכ שהתקנה בקטנה היא הקידושי ולא הנישואי יש להביא מהדי שהביא הרמ"א )סימ לז סע' יג( ,ומקורו במרדכי
פרק ב סימ תקטז( ,שנחלקו הראשוני ש בקטנה שנתקדשה לדעת אביה ,ומת האב קוד שנישאה – ונישאה .לדעה אחת ש אינה
נשואה ,ואינו יורשה ואינו מיטמא לה הואיל וקידושיה דאורייתא א נישואיה אינ דאורייתא ,שהוי כביאת זנות ,וגרע טפי
מקידשוה אמה ואחיה .אמנ לדעה השנייה ש ,דעת ר"ת ,וכ הסיק המרדכי ,הוי נישואי מעלייתא .ונראה שר"ת סובר כפי
שביארנו ,שכל הבעיה בקידושי קטנה היא הדעת לקניי ,אבל כשנוצר מצב שמקודשת מדאורייתא ,וכגו שקידשה אביה ואחרכ
מת ,שוב אי מניעה לנישואי ,שהרי רצו לנישואי יש לה) 28בחיי אביה היא ברשות אביה ,והתורה מסרה לו את הזכות להשיא
אותה ,ולכ אינה יכולה להינשא לבד( .ג לדעת מי שחולק יש לומר שלא פליג על עצ דברינו ,אלא שלדעתו לאחר שמסרה
התורה קידושי קטנה ונישואיה לאב הופקעה ממנה היכולת להינשא לבד ,ולכ אפילו כשמת אביה ואי מעכב – אינה יכולה
להינשא מדאורייתא.
)קידושי

 .2גירושי
א .מה גירושי ?
הרמב" )מלכי פרק ט הל' ח( כתב שב נח הנשוי לאשה שהיא לגביו "בעולת בעל" 29נחשבת כגרושה שלנו:
משיוציאה מביתו וישלחנה לעצמה ,או משתצא היא מתחת רשותו ותל לה ,שאי לה גירושי בכתב ,ואי הדבר
תלוי בו בלבד ,אלא כל זמ שירצה הוא או היא לפרוש זמ"ז – פורשי.
דברי אלו ה תוצאה ישירה של הגדרת הנישואי לפני מת תורה ,כמו שביארנו לעיל ,שלפני מת תורה היה רק שלב של נישואי
התלוי ברצו שני הצדדי ,ללא התוק שנית למצב זה עלידי קניי .לכ ,כשברצונו של אחד מהצדדי לפרק מסגרת זו – הרשות
בידו והוא ק והול לו .א לאחר מת תורה ,שנתחדשה מצוות הקידושי ,והנישואי מחוזקי עלידי קניי ,אי דר להפקיע
מסגרת זו אלא בגט ,שהוא המתיר את האשה ומפקיע את קניי הקידושי.
ב .די משלחה ואינה חוזרת
והנה ,הלכה רווחת היא שהאשה אינה מתקדשת אלא לרצונה ,אבל גירושי חלי אפילו בעל כורחה .מהאי טעמא מבואר במשנה
)גיטי נה (.שג חרשת ,שנתקדשה קידושי מדאורייתא )כגו עלידי אביה ,או שנתחרשה לאחר שנתקדשה( יוצאת בגט ,ואעל
פי שאי לה דעת לעניי משא ומת ,כיוו שמתגרשת בעל כורחה לא בעינ דעתה .30מכל מקו ,בגמרא )יבמות קיג (:מבואר
ששוטה גמורה ,כזו שאינה יודעת לשמור גטה והיא בגדר "משלחה וחוזרת" – אינה מגורשת ,משו שלמדנו מתנא דבי ר'
ישמעאל "ושלחה מביתו – מי שמשלחה ואינה חוזרת ,יצתה זו שמשלחה וחוזרת" .והדבר צרי תלמוד ,א אכ קניי הקידושי
מופקע עלידי גט אפילו בעל כורחה ,ואי היא מעורבת כלל בהלי הגירושי .מהו א כ תנאי זה ,שצרי שתהא "משלחה ואינה
חוזרת"?

 28עיי ב"אור שמח" )אישות פרק י הל' ב( וב"עקבי הצא" לרב צבי שכטר )עמ' קצד(.
 29וע' ג תוספות )קידושי כא :ד"ה אשת( ,שיש בזה איסור עשה של "ודבק באשתו לא באשת חברו".
 30וע' ברש"י )ש ד"ה שהשיאה אביה(.
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נראה שדי "משלחה ואינה חוזרת" הנו הלכה במצב הנישואי  ,ולא בחלק הקנייני של האישות .כלומר ,א שעקרונית גט יכול
להפקיע את הקידושי ג בעל כורחה ,א הפקעת הקניי אינה גורמת ג לביטול מצב האישות – אי לה משמעות .לכ הגט אינו
חל עד שהוא מביא בסופו ג לביטול הנישואי .אשה שאינה מבינה שבקבלת גטה היא יוצאת מבית הבעל וחוזרת לבית אביה,
והיא חוזרת לבית בעלה לאחר שילוחיה ,הגט אינו יכול לפעול בה את הפקעת הקידושי ,כיוו שלמעשה מצב הנישואי נשאר בה
לעול .זו הסיבה ששוטה אינה יכולה להתגרש.
יש בהסבר זה כדי לבאר קושי בדברי התוספות )גיטי עח .ד"ה אינו( ,שכתבו שמעבר לצור לומר "הא גיט" בנתינת הגט ,כפי
שעולה מהסוגיה ש ,ר"י היה מצרי לומר ג "הרי את מותרת לכל אד" .31והקשו עליו התוספות:
דבהניזקי משמע דאפילו לא אמר כשר ,גבי מעדותו של ר"י ב גודגדא ,נשמע אמר לעדי "ראו גט זה" וכו'.
ולא מבואר ש שאומר לה "הרי את מותרת לכל אד" .ותרצו התוספות:
וי"ל דהת נמי אח"כ יגידו לה העדי שהיא מגורשת ,אע"פ שהאשה מתגרשת בעל כרחה ,מכ"מ צרי לומר לה
"הא גיט" ו"ה"א מותרת לכל אד" ,שתדע שהיא מגורשת ולא תהא חוזרת ,דבעינ שיהא משלחה ואינה חוזרת.
בסו דבריה נמצא ג התירו לקושיית ,דהיינו שאחרכ יגידו לה העדי ,וג ביאור סיבת הצור לומר "הרי את מותרת לכל
אד" – כדי לקיי את התנאי ש"משלחה ואינה חוזרת" ,הנלמד מ"ושלחה מביתו" .יש שהעירו שא אכ כ ,וזהו די דאורייתא
שצרי שתדע שהיא מגורשת על מנת שיחולו הגירושי ,א כ מה מועיל שיאמרו לה אחרכ? הרי ברגע שהגט חל אי היא
יודעת זאת!
בר ,הערה זו נכונה א אכ זהו די בביטול קניי הקידושי עלידי הגט ,א לדרכנו ,שזו הלכה בנישואי )שאינ קניי אלא
מצב( ,נכו אמנ שא הגט יינת באופ שלא יתבטל מצב האישות כלל לא יחול הגט ,א א הבעל דאג שייוודע לאשה שהיא
מגורשת עלידי העדי שיאמרו לה אחרכ – סגי בהכי ,כיוו שגט זה יביא לביטול מצב האישות ,ואי צור שהדבר ייעשה בו
זמנית ע נתינת הגט.
לפי האמור לעיל ישנ שני סוגי אמירות :א" .הא גיט" – להורות שנותנו בתורת גירושי ולא בתורת שטר חוב וכד' ,וזו אמירה
הנצרכת מצד ביטול קניי הקידושי .ב" .הרי את מותרת לכל אד" – כדי לבטל את מצב האישות ,והאחרונה אי לה עניי לגט
עצמו אלא כדי שתבי את עניי הגירושי(.
ג .קטנה שאינה יודעת לשמור גטה – הא מתגרשת עלידי אביה?
נראה שבזה נית להבי ג את שיטת התוספות )יבמות קיג :ד"ה יצתה( ,הסבורי שקטנה שאינה יודעת לשמור גטה מתגרשת עלידי
אביה ,דכיוו שיש לה אב משלחה ואינה חוזרת ,שאביה משמרה מלחזור .אי צור שחלות הגירושי תחדור לתודעת המתגרשת
דווקא; העיקר שבמציאות ייפסקו הנישואי ,ולכ א אביה משמרה מלחזור סגי בכ – בפועל האישות נסתיימה .לדעת רש"י,
לעומת זאת ,כשהאשה עצמה אינה מבינה את משמעות הגירושי אי כא מציאות של גירושי.32
ד .מחזיר גרושתו בגירושי ספק וגט פסול
לפי דברינו ,אפשר ליישב הלכה תמוהה נוספת בדברי הרמב" )גרושי פרק י הל' ג(:
וכ א גירש את אשתו בגט פסול או שהיתה ספק מגורשת ורצה להחזירה ,ה"ז מותרת לבעלה ואינו צרי לחדש
הנישואי ולבר שבע ברכות ולכתוב כתובה ,עד שתתגרש גרושי גמורי.

 31בראיה שהביא ר"י לשיטתו נתקשו המפרשי וע' בב"ח )סי' קלו ד"ה ואומר( .ובפשטות כוונת למה שכתב ש בגמ' )פה (:ביחס למחלוקת חכמי ור'
יהודה במשנה "במאי קמיפלגי… ור' יהודה סבר ידיי שאי מוכיחות לא הויי ידיי ,וטעמא דכתב לה ודי דמוכחא מילתא דבהאי גיטא קמגרש לה ,אבל
לא כתב לה ודי אמרי בדיבורא גרשה ושטרא ראיה בעלמא" .ופירש רש"י ש" :בדיבורא – דאמר לה בשעת מסירה 'הרי את מותרת לכל אד'" .מבואר א
כ שישנה אמירה של "הרי את מותרת לכל אד" ,כפי שמצריכי התוספות .אלא שלשונ "שהיו רגילי לומר ג"כ ודי" קשה ,שהרי "ודי" היו כותבי
ולא אומרי ,וצ"ע.
 32בגמרא )ש( מובאי בעצ שני טעמי מדוע שוטה אינה מתגרשת :תנא דבי ר' ישמעאל" :ושלחה מביתו" – מי שמשלחה והיא חוזרת; דבי ר' ינאי:
"ונת בידה" – מי שיש לה יד לגרש עצמה יצתה זו שאי לה יד לגרש עצמה .הגמרא כוללת שני לימודי אלו תחת הגדרה אחת" :אינה יודעת לשמור
גיטה" .ונראה שאלו סימני לעניי אחד – הבנה מה מצבה קוד הגט ומה מצבה לאחריו .מי שיודעת לשמור את גטה מבינה שמסמ זה הוא בעל משמעות
למעמדה ,המשתנה מרגע זה .זוהי בעצ יד לגירושי ,לכ מעתה היא לא תחזור עוד לבית בעלה ,וצ"ע.
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בביאור דבריו כתב ה"מגיד משנה":
דודאי צרי הוא לקדשה שנית ,ולא מבעיא בגט פסול שהיא כפנויה מ התורה ,אלא אפ' בספק מגורשת הרי היא
ספק פנויה ,ואי לה לעמוד תחתיו אלא בקידושי גמורי ,וזה פשוט ומתבאר מהרבה מקומות ,אבל הנישואי א"צ
לחדש ולבר ,והטע נראה שהיא בספק מגורשת ,ומפני שאי מברכי על הספיקות כפי שיטת רבינו בהלכות
ברכות ...ואפ' במגורשת בגט פסול סובר הוא ז"ל שכיוו שאינה פנויה גמורה אי לבר ,וחידוש הכתובה כבר
נתבאר )אישות פרק טז( שהמגרש את האשה והחזירה ,סת על כתובתה הראשונה החזירה .ומ"מ סבור רבינו
שבגרושי גמורי צרי הוא לחדש ולכתוב ,אבל בספק מגורשת ,כיוו שלא הייתה יכולה לגבות כתובתה הראשונה
א"צ לחדשה .והשוה לזה גט פסול ,ונראה שאינה גובה בו כתובה שהרי אינה רשאה לינשא לאחר לכת' ,ולא קרינא
ביה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי.
בדברי ה"מגיד משנה" ישנו הסבר מדוע בספק גירושי אי לבר שוב – משו ספק ברכות ,א אי בה כדי להסביר מדוע בגט
פסול אי צרי לבר .33עוד קשה לדבריו קושיית ה"לח משנה" ,שהעיר שלשו הרמב" אינה מדוקדקת לפי זה ,והוי ליה לכתוב
שאסור לבר ז' ברכות ולא רק שאי צרי.
לענ"ד ,נית לבאר שספק גירושי ,ואפילו מגורשת בגט פסול ,שצריכה גט נוס מדרבנ ,סו סו המציאות היא שמחמת הצור
בגט נוס לא יצאו עדיי מבית בעליה ,ועדיי הנישואי קיימי – אעלפי שקניי הקידושי פקע לגמרי ,או ספק פקע .מכיוו
שכ ,בבוא להתקדש מחדש אי צור אלא בקידושי ,אבל הנישואי עדיי קיימי ,ולכ אי מברכי ואי כותבי כתובה.34
מבחינה זו הדבר דומה למה שהבאנו לעיל מהמרדכי ,ונפסק כ ג ברמ"א )סימ סא(:
א קידש בטעות והיו לו נישואי עמה ,ואח"כ נודע שהקידושי היו בטעות ,אע"פ שחוזר ומקדשה א"צ לבר
שנית ז' ברכות ,וסגי ליה בברכות הראשונות.35
כ הבי להדיא הגרעק"א בהגהותיו לשו"ע )ש ס"ק ד( ,שעל דברי הרמ"א הללו ציטט את ההלכה הנזכרת ברמב"!
ה .שיטת ה"צפנת פענח"
רעיו דומה למה שכתבנו כא מופיע כבר בספר "צפנת פענח" )ריש הלכות גירושי( .הרמב" )גירושי פרק א הל' ה( כותב:
זה שנאמר בתורה "ושלחה מביתו" אי עניינו שלא יגמרו גרושיה עד שתצא מביתו ,אלא משיגיע הגט לידה גמרו
גירושיה ,ואע"פ שעדיי היא בביתו ,כמו שיתבאר .לא נאמר "ושלחה" אלא שא גירש ולא הוציאה מביתו הרי זה
כמי שגירש והחזיר גרושתו ,לפיכ צריכה ממנו גט שני ,כמו שיתבאר.
ה"צפנת פענח" כתב על זה:
מלשו רבינו מוכח דכל שלאחר גרושי נשארה בביתו הוה זה גופא כמו נישואי ,וא"צ יחוד כלל ,ולכ במשנה
)גיטי פא (.דייק "ולנה עימו בפונדקי" דאז צרי ה ה עדי יחוד ה"ה עדי ביאה ,אבל בביתו לא בעי זה.
מדבריו עולה שגירושי באופ שאינה משולחת מביתו אינ גירושי ,והיינו שלא נתבטל מצב האישות ,36אלא שלדרכו הדבר תלוי
במציאות הישארותה פיזית בביתו ,ולא בכ שהיא עדיי זקוקה להתרה ,כמו המקרה של גט פסול או ספק גירושי שהבאנו לעיל.
לענ"ד אי לדייק כ בדברי הרמב" ,שהרי הרמב" עצמו כותב שדי זה יתבאר בהמש )ש פרק י הל' יח( ,ש נתבאר די "לנה
עמו בפונדקי" ,שהיא מקודשת מכוח "חזקה אי אד עושה בעילתו בעילת זנות" ,ולכ הוי כמחזיר גרושתו ,שקידשה מחדש

 33וע' ב"צפנת פענח" מה שרצה ליישב.
 34אי להקשות ,א כ ראוי שאפילו ספק גירושי לא יהיו כא אלא מקודשת גמורה ,וכמו במשלחה והיא חוזרת ,שהגט לא פעל כלל .החילוק בי המקרי
מבואר :ש נית הגט לגברא שאינו בר גירושי ,אבל כא העיכוב הוא רק מחמת פסול דרבנ בגט או מעשה מסופק ,לכ הצד הקנייני יכול להיפקע ,ורק
מציאות הנישואי נשארה כשהייתה.
 35השווה ג את דמיו הלשו.
 36או שמא כוונתו אחרת ,שאכ הגירושי חלו ,א מציאותה בביתו מחילה נישואי חדשי ,ולזה אי צרי קידושי מקדימי ,וכעי די חופה קונה .אמנ
הרמב" פסק שחופה לא קונה ,וע' בר" )קידושי כא (:ועוד ,הרי ודאי שזהו די רק במחזיר גרושתו ולא בכל פנויה ,וצ"ע.
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וצריכה גט נוס ,אבל ודאי שצרי ייחוד בפני עדי .37ג מראשית ההלכה נראה שהרמב" אינו מתכוו לחדש חידוש זה ,שהרי
כתב" :זה שנאמר בתורה 'ושלחה מביתו' אי ענינו שלא יגמרו גרושיה עד שתצא מביתו" – משמע שאכ גירושיה נגמרי א
שלא יצאה מביתו ,ומ"שלחה מביתו" רק נשמע שא לא יצאה יש חזקה שקידשה בביאה.
 .3השלכות ממוניות – ס הכתובה בקט שהשיאו אביו )שיטת רש"י ותוספות(
במשנה )כתובות צ (.כתוב:
קט שהשיאו אביו – כתובתה קיימת שע"מ כ קיימה .גר שנתגיירה אשתו עמו – כתובתה קיימת שע"מ כ קיימה.
ובגמרא:
אמר רב הונא :ל"ש אלא מנה מאתיי ,אבל תוספת אי לה".
בפשטות הניחו הראשוני שא נישאה בהיותה בתולה כתובתה מאתיי כבתולה ,וכ לשו התוספות )ש ד"ה לא שנו(:
וי"ל דאשמועינ היכא דנשאה בתולה ,אע"ג דכשגדלה או נתגיירה כבר היא בעולה ,אפ"ה יש לה כתובה מאתיי,
שע"מ כ קיימה שיהא עכשיו כתחילת נישואיה.
רש"י ,וכ משמע מהתוספות ,העמידו את הסוגיה כשכתב לה כשהוא קט ,וכ נפסק ברמ"א )סימ מג סע' א( מ"שלטי גיבורי" )ריש

פרק מי שהיה נשוי(:
לא כתב לה כתובה כשהוא קט – כשיגדיל אינו כותב לה רק מנה ,דהא ההיא שעתה לאו בתולה היא.
ואעלפיכ כתב רש"י )ש(:
אלא מנה מאתיי – שה תנאי בי"ד ,דאילו בשטר לא גביא ,דחספא בעלמא הוא.
כלומר ,יש לה מאתיי מכוח תקנת בית די ולא מכוח התחייבותו של הבעל .והדבר צרי תלמוד ,מדוע תיחשב כבתולה
שכתובתה מאתיי מתקנת בית די ,והרי עכשיו היא בעולה ,ורק מעתה יש תוק לנישואי אלו – וא כ תהיה כתובתה מנה!
נראה לבאר ,שכיוו שבעצ יש כא מציאות של אישות ג בקטנותו או כשהיה גוי ,וכמו שביארנו לעיל ,א שמבחינה הלכתית
אי לזה תוק – א כתב לה כתובה ,יש כא הגדרה של נישואי אלו כנישואי בתולה .ממילא ,כשהגדיל או נתגייר – איננו דני
במציאות המתחדשת עכשיו ,אלא יש לה כתובת בתולה ,כיוו שנישואיה הוגדרו מראשית כנישואי בתולה ,שכתובתה מאתיי –
ואעלפי שהשטר הוא כחספא בעלמא לדברי רש"י.38
ראיה לדברינו נית להביא מדברי המרדכי
ממשנתנו:

)קידושי סימ תקמו(

שכבר הבאנו לעיל ,שמוכיח שנישואי יכולי לקדו לקידושי

ואמרינ בפרק הכותב :קט שהשיאו אביו כתובתו קיימת ,שעל מנת כ קיימה ,ואמר רב הונא לא שאנו אלא מנה
מאתיי כו' ,נמצא חופתו קודמת לקידושי.
המרדכי תופס שהמשפט "כתובתו קיימת ,שעל מנת כ קיימה" תלוי בכ שישנה מציאות של נישואי ג קוד שהגדיל ,וקידושיו
חלו מדאורייתא ,וא לא כ לא הייתה כתובתו מתקיימת .וא כ מוכח כדרכנו ,שכתובתה מאתיי כיוו שיש כא מציאות של
נישואי שכבר התחילו מקטנות וממשיכי עכשיו ,ולא שעכשיו ישנה התחלה חדשה.
לעומת זאת ,א לא כתב לה כתובה כשנשאה ,כתובתה תהיה מנה משגדל או שנתגיירו ,39וכל שכ הוא מחרש שנתפקח שיש לה
נישואי מדרבנ ,שמבואר בגמרא )יבמות קיג (.שא רצו לקיימ כתובת מנה )והוא הדי בחרשת שנתפקחה( .וא שכא ישנה ג

 37ומה שהרמב" כותב שהדבר נלמד מהפסוק "ושלחה" ,ואילו בפרק י הל' יח מבואר שזה מכוח חזקה ואומדנא ,יש ליישב שהרמב" אינו כותב שזה
ילפותא ,אלא כ הוא מפרש את הפסוק עלפי מה שעולה מהחזקה ,או שמא כוונתו כמו שנתבאר בהערה  6לעיל ,והיינו שמהפסוקי עולה שיש חזקה כזו.
 38ע' ג בב"ש )סימ סז ס"ק יא(.
 39ה"אבני מילואי" )סימ מג ס"ק ג( אמנ פקפק בזה ,א לפי דבריו קשה להסביר מדוע חרש שנתפקח וכ חרשת שנתפקחה כתובת מנה ולא מאתיי.
במה שונה הדבר מקט שהגדיל?
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מציאות של אישות מלכתחילה ,אי זו אישות שיש לה משמעות לעניי כתובה ,שהרי אי לה כתובה כלל ,כיוו שלא תיקנו לה,
ולכ משנתפקח החרש או גדל הקט נקבעת הכתובה לפי מצבה עכשיו ,ועכשיו היא בעולה.41 40
 .4זנות
א .היחס בי אישות וזנות
בתחילת דברינו הארכנו לבסס שהמושג "אישות" הוא ביסודו מושג מציאותי ולא הלכתי .ברצוני בפרק זה לבאר שכנגד מושג
האישות עומד מושג הפכי" :זנות" ,וג הוא ביסודו מושג מציאותי ,ועלפיזה לבאר כמה קשיי בדברי הרמב".
ב .איסור קדשה – שיטת הרמב"
הרמב" )אישות פרק א הל' ד( כתב:
קוד מת תורה היה אד פוגע אשה בשוק ,א רצה הוא והיא נות שכרה ובועל אותה על א הדר והול לו ,וזו
היא הנקראת קדשה .משנתנה התורה נאסרה הקדשה ,שנאמר" :לא תהיה קדשה מבנות ישראל".
מפשטות דבריו עולה שאיסור קדשה חל רק על המציאות של קדשה שלפני מת תורה .מהו הדי א כ במיוחדת לו – הא עובר
עליה באיסור קדשה? בשאלה זו נחלקו המפרשי .ה"כס משנה" הביא את תשובת הרמב" ,שהרמב" מתיר פילגש להדיוט
בלא קידושי ,א ה"כס משנה" תמה ,שהרי הרמב" פסק מפורשות )מלכי פרק ד הל' ד( שפילגש אסורה להדיוט .הרמ"א )אבה"ע
סימ כו סעי א( הבי שמיוחדת לו לזנות אסורה באיסור קדשה .אכ הגר"א )ש ס"ק ח( השווה את דברי הרמב" ע הראב"ד ,שרק
במופקרת לזנות לכל אד עובר ,ולא במי שמייחדת עצמה אליו.
אמנ מניסוחו של הרמב" בפרטי המצוות" :שלא תבעל אשה בלא כתובה וקידושי" משתמע שכל בעילת פנויה אסורה באיסור
קדשה .וכ משמעות דבריו בספר המצוות )ל"ת שנה(.
ג מסו ההלכה שאנו עוסקי בה משתמע שכל בעילת פנויה אסורה ,וז"ל הרמב":
לפיכ כל הבועל אשה לש זנות בלא קידושי לוקה מ התורה ,מפני שבעל קדשה.
מפשטות ניסוחו "בלא קידושי" משמע שכל פנויה אסורה בלא קידושי )וכ נקט הגר"א בביאורו ש ,אעלפי שהרמב"
42
בתשובה הנ"ל פירש את לשו הרמב" כ שתתאי לביאורו(  .ג א נקבל שאכ הרמב" אוסר כל פנויה ,יש קושי באופ שבו
ניסח את ההלכה .שהרי כאמור ,את איסור קדשה הרמב" פותח בתיאור המציאות קוד מת תורה ,והוא מגדיר במדויק מהי
קדשה .במציאות המתוארת לכאורה לא כלולה אשה המיוחדת לו בלא קידושי .אכ ,לדרכו של הרמב" ,הוא לא היה יכול לכלול
מציאות כזו כקדשה ,שהרי לדעתו ,קוד מת תורה אשה מיוחדת לו היא אשת איש שקוד מת תורה ,כמו שנתבאר בהלכה א.
כיצד א כ לאחר מת תורה הורחב איסור הפילגש ג למיוחדת לו בלא קידושי? נראה שהדברי קשורי למה שביארנו .קוד
מת תורה היו רק מציאויות ,לאחר מת תורה נוספו דיני .נראה שהגדרת הדיני יונקת מהמציאות ומשפיעה עליה ,ואבאר דבריי.

 40עיי עוד בזה בהמש המאמר ,בפרק על די הכתובה בקט שהשיאו אביו והגדיל.
 41כעי זה יש לפרש לגבי נוסח שטר כתובה על מוחלת כתובתה ,שהובא בטור )סימ סו( ,שכתוב ש שכתובתה מאתיי ,והקשה הב"ש )ס"ק י( :הרי השתא
בעולה היא ,וכתובתה מנה? לדרכנו ,כיוו שמעיקרא הוגדרו נישואיה כנישואי בתולה המחייבי כתובה מאתיי ,ג משמחלה החוב עדיי ש נישואי
בתולה על נישואי אלו ,המחייבי מאתיי מתנאי בית די .לכ ג עתה ,לאחר מחילתה ,כתובתה מאתיי ,כמו שהובא בטור )ואפילו א לא כתב לה
מעיקרא ,כא מתנאי בית די הוא חייב כבר מתחילת נישואיה(.
מכוח זה נראה לענ"ד שבמקרה שאד חי ע אשה ללא נישואי ,אלא שהייתה מיוחדת לו ,והיא בעולת עצמו ,ועכשיו כונסה לש נישואי – פשוט שלא
יכתוב בכתובתה אלא מנה ,שהרי אע"פ שרק הוא בעל אותה ,עד עתה לא היה כא כלל מצב של נישואי אלא של זנות בעלמא ,ולכ אי אפשר להתבונ
בחייה המשותפי כחלק מנישואי ולהגדיר עלפיזה שיש כא נישואי בתולה )וע"ע בדי בעולת עצמו ב"פתחי תשובה" )סימ סו ס"ק ה וסימ קעז ס"ק
ג( .אמנ ש עוסקי ה"חת סופר" וה"נודע ביהודה" בעיקר בשאלה א יש ללמוד די בעולת עצמו מדי מפותה שכתובתה מאתיי ,וה"נודע ביהודה"
מחלק שאי ללמוד מש ,דדווקא בנערה הדי כ משו קנס ולא בבוגרת ,וכא השתדלנו לבאר מה הגדרת של נישואי אלו(.
 42ומה שהביאו מדברי הרמב" )נערה בתולה פרק ב הל' יז( להוכיח שהרמב" סובר כראב"ד )בריש הלכות אישות( ,שקדשה היינו דווקא במפקירה עצמה
לכל ,אינו נראה ,דהרמב" ש רק מחלק בי אונס ופיתוי לבי קדשה ,שקדשה היינו שהכינה עצמה לכ  .וכוונתו לדעתי ,אפילו שעושה זאת רק פע אחת,
כיוו שמדעתה הפקירה עצמה כעת למעשה זה ש קדשה עליה כעת ,והבא עליה עובר בלאו ד"לא תהיה קדשה" .מה שאי כ באונס או פיתוי ,שלא
הפקירה עצמה מראש למעשה זה אלא הוא פיתה אותה ,בזה אי לאו דקדשה אלא די מפתה )ואכ ,דעת הרמב" היא שזנות של קטנה הוי זנות ולא פיתוי(.
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אנו רואי שג המושג 'זנות' 43אינו מושג הלכתי ביסודו ,שהרי הרמב" מסביר לנו בהלכה ד שג קוד מת תורה הייתה
מציאות של זנות" ,וזו היא הנקראת קדשה" .מהי א כ זנות? מתו דברי הרמב" נראה שזהו המושג ההפכי לאישות ,וכמו
שהראינו ,שקוד מת תורה היו רק שתי אפשרויות :אד שרצה לישא אשה ואד שרצה סת כ לבעול אשה – אלו שני
התיאורי של הרמב" ,בהלכה א ובהלכה ד .האשה המיוחדת נקראה קוד מת תורה אשתו; משניתנה תורה ,ביארנו שהיא
עיגנה את האישות במסגרת קניינית .את ההשפעה של ההתערבות הזו ביחס לאישות ביארנו כבר .כיצד השפיעה התערבות זו על
הגדרת הזנות?
נראה שכל מה שיצא מכלל 'אישות' לאחר מת תורה נכנס ממילא תחת ש 'זנות' ,וא כ ,אשה המיוחדת לאד בלא קידושי,
שקוד מת תורה הייתה אשתו ,לאחר מת תורה שהותה עמו הופכת ממילא לזנות .איסור קדשה ,שג הוא נתחדש במת תורה,
כולל מעתה לא רק את הקדשה שקוד מת תורה ,אלא ג את כל מה שאינו יכול להיכלל במסגרת האישות מאז שהפכה ממציאות
בעלמא למושג קנייני .לכ סיי הרמב" את הלכה ד ש"כל הבועל אשה לש זנות בלא קידושי לוקה מ התורה ,מפני שבעל
קדשה" .כלומר ,כשאיש בועל אשה בלא קידושי ,זה ממילא הופ להיות זנות ,וחל על כ איסור קדשה.
נמצא שלא לחינ סמ הרמב" שני דיני אלו זה לזה ,וג הקדי לה את תיאור המציאות קוד מת תורה – דבר חריג שלא
מצאנו במקומות אחרי בהלכותיו .הרמב" רצה להסביר לנו שהאישות והזנות ה מושגי היונקי זה מזה ,וביסוד אינ
מתחילי מדיני אלא ממציאויות .מדברינו עולה שג המושג 'זנות' אינו מושג איסורי ביסודו ,אלא הגדרת אופי של ביאה ,והוא
44
תמיד עומד בניגוד למושג 'אישות' .
ננסה לבחו הגדרה זו דר מקורות נוספי בדברי הרמב".
ג .נישואי קט
הרמב" )איסורי ביאה פרק כא הל' כה( כתב:
מצות חכמי להשיא אד בניו ובנותיו סמו לפרק ,שא יניח יבואו לידי זנות או הרהור ,ועל זה נאמר "ופקדת
נו ולא תחטא" .ואסור להשיא אשה לקט ,שזה כמו זנות היא.
וכ נקט הטור )אבה"ע סימ א( ,שאי להשיא את בנו קוד י"ג ,דהוי כזנות .ה"בית יוס" )אבה"ע ש( כתב שטעמ הוא מדאמרינ
)יבמות קיב (:דקט לא תקינו ליה רבנ נישואי ,וכ נשותיה פטורות מ החליצה ומ הייבו )יבמות צו .(:כלומר ,כיוו שלא תיקנו
לו נישואי ,ממילא יש לחייה המשותפי ש זנות.
א אכ לרמב" במיוחדת לו אי איסור קדשה ,מדוע קט שנושא אשה הוי כזנות? הרי אי היא זונה כלל וכלל ,שהלא היא
מיוחדת לו! ברור לדעתי שלדעת הרמב" ,כמו שביארנו ,אי מצב ביניי .כל מה שאינו אישות – ש זנות עליו .לאחר מת
תורה ,שישנה אישות רק במסגרת של קידושי ,ממילא כל מקו שאי בו קידושי הוי בכלל זנות – מצד אופי המעשה ,וממילא ג
מבחינה איסורית.
לכ ,קט פחות מי"ג הנושא אשה הוי כזנות ,כיוו שלא תיקנו לו נישואי ,אבל קטנה שתוקנו לה קידושי ונישואי מדרבנ,
ומושג האישות שיי בה )כמו שנתבאר למעלה( – ממילא אי כא ש זנות .ואי צרי לומר שחכמי עקרו כא איסור לאו של
קדשה ,אלא שה תיקנו קידושי ונישואי מדרבנ ,וממילא אי כא ש זנות ,דלא שיי איסור קדשה אלא א יש ש זנות .נמצא
שחז"ל מגדירי את המציאות ,והדי הוא תולדה של הגדרת המציאות.
לדרכ של הרמב" והטור ,הא דתנו רבנ ביבמות )סב" (:והמשיא סמו לפרק עליו הכתוב אומר וידעת כי שלו אהל" מתפרש
כי מיד בהגיע לגיל י"ג ראוי להשיא ולא לשהות מאוחר יותר .אמנ ,דעת רש"י )סנהדרי עו (:ש"סמו לפרק" ,היינו חצי שנה או
שנה קוד שבגרו .התוספות )ש ד"ה סמו( הקשו לדר זו:
וקשה ,דבפרק חרש אמרינ דקט לא תקינו ליה רבנ נשואי )יבמות קיב ,(:ואמר בהאשה רבה ש )צו (:דנשותיה
פטורות מ החליצה ומ היבו ,אלמא בעילת זנות היא.
 43ולא רק המושג "אישות".
 44במקו אחר ביארנו על פי יסוד זה את המושג "אי אד עושה בעילתו בעילת זנות" – שאי זו חזקה הבנויה על כ שאד לא רוצה לעבור על איסורי,
אלא מושג מציאותימוסרי ,הקובע שאד דרכו לבעול בעילה בעלת אופי של אישות ולא של זנות .לכ חולק הרמב" על הגאוני וסובר שחזקה זו אינה
שייכת אלא באשתו ,אבל בפנויה אדרבה ,חזקה שבא עליה לש זנות )ע' גרושי פרק י הל' ז ,יט( .ועיי הערה  22מה שביארנו עוד עלפי יסוד זה.
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הנחת היסוד של התוספות זהה למה שראינו בדברי הרמב" :ברגע שאי תוק לנישואי ,המסקנה הפשוטה היא שיש כא בעילת
זנות .א מתרצי התוספות:
וי"ל דלא חשוב מיהא בעילת זנות ,דהא אמר בפרק הכותב )כתובות צ (:דקט שהשיאו אביו אשה – כתובתה קיימת.
מה פשר תירוצ?
שני סגנונות נוספי מצאנו בדברי התוספות לתרו זה:
 .1התוספות )יבמות סב :ד"ה סמו לפרק(" :אע"ג דקט לא תקינו ליה רבנ נשואי ,מ"מ להכי תקינו ליה נשואי דלא הויא
בעילת זנות" .משמעות דבריה היא שכיוו שסמו לפרק יש לנו עניי שינשאו ,כדי שלא יבוא לידי הרהור וזנות –
תיקנו חכמי תקנה מיוחדת סמו לפרק ,דלהוי נישואי גמורי לעניי זה שאי כא בעילת זנות; א שו חיובי אישות
אינ קיימי בנישואי אלו.
 .2ובמקו אחר )יבמות צו :ד"ה נשא אשה(" :ואע"ג דלא תקינו רבנ נישואי לקט ,מ"מ אר"י דליכא איסורא דלא חשיבא
ביאת זנות ,ומצוה נמי איכא להשיא אשה לבנו קט ,כדאמר בהנשרפי דעליו הכתוב אומר 'וידעת כי שלו אהל'" .כא
משמע שג ללא תקנה אי זו ביאת זנות ,והדבר אינו קשור כלל לדי של סמו לפרק ,אלא שמכל מקו מצוה נמי איכא
משו משו "וידעת".
הנפקא מינה היא שלפי התירו הראשו ,רק סמו לפרק אי כא ביאת זנות ,אבל קוד לכ – יש ,אבל לפי תירו השני אפילו
קוד לכ אי כא ביאת זנות – דעצ זה שחיו למעשה חיי אישות בעלי אופי של נישואי ,אעלפי שאי לה משמעות
הלכתית ,ג ביאת זנות אי כא.45
ד .די הכתובה בקט שהשיאו אביו והגדיל – מחלוקת הרמב" והתוספות
ראיית של התוספות ,שאכ יש מצב שאי בו בעילת זנות א שאי בו נישואי הוא מהמשנה )יבמות צ ,(.וכוונת שא אכ יש כא
זנות ,לא ייתכ שכתובת בתולה שלה תהיה קיימת ,דאעלפי "שעל מנת כ קיימה" ,אי כא אלא זנות עד שהגדיל .הרמב"
)אישות פרק יא הל' ז( ,פסק את די המשנה:
קט אפילו ב תשע שני ויו אחד שנשא אשה – אי לה כתובה ,וא הגדיל וקיימה אחר שהגדיל יש לה עיקר
כתובה ,וכ גר שנתגייר הוא ואשתו – כתובתה מנה ,שעל מנת כ קיימה.
המפרשי עמדו על כ ,שלמרות שמשמעות הגמרא שגר שנשא את אשתו כשהייתה בתולה כתובתה מאתיי ,וכ מפורש ש
בברייתא ,46בכל זאת נוקט הרמב" שכתובתה מנה בכל מקרה.
ה"משנה למל" במקו העיר שג בקט הרמב" לא בירר את דבריו להדיא ,וכתב רק" :יש לה עיקר כתובה" .אמנ המפרשי
העדיפו לפרש שבקט הרמב" מסכי שא כנסה כבתולה יש לה מאתיי ,א ה"משנה למל" מעיר בצדק שמדנקט הרמב"
"וכ גר שנתגייר כתובתה מנה" משמע שג בקט ,שהוא הדי הקוד לדי גר ,הוי דינא הכי – שכתובתה מנה בכל מקרה ,ולא
מאתיי .ואפילו נשאה בתולה ,שלא כדברי הברייתא ש ,דקתני" :לא חידשו בתולה גובה מאתי ,ואלמנה מנה".
ה"משנה למל" עמד על הבדל נוס בי הרמב" לשאר הראשוני .רש"י ותוספות פירשו שמבואר במשנה שכתב לה כתובה
כשכנסה ,דא לא כ מה שיי לתת לה כתובת בתולה" ,שעל מנת כ קיימה" – הרי לא חייב לה כלו מתקנת חכמי ,כי אי תוק
לנישואי אלו .47א הרמב" לא פירש בזה כלו ,ומשמע דבלא כתב לה כתובה איירי ויש לה בגדלותו כתובה מתקנת חכמי.
שוטה וקט – ובכל המקרי הוא מסביר
ואכ ,בפרק זה הרמב" פורש את כל סוגי הנישואי יוצאי הדופ :חרש ,חרשת ,שוטהָ ,
את הדי העקרוני .אי מדובר בכותב לה כתובה ,אלא א הרמב" ציי זאת בפירוש.

 45וע' בזה בב"ש )סימ א ס"ק ד( ובב"ח )ש( ,ונראה דפליגי בשני תירוצי אלו.
 46עיי"ש ,ובתוספות )ד"ה לא שנו( ,ובטור )אבה"ע סימ סז(.
 47ועיי לעיל בפרק "ס הכתובה בקט שהשיאו אביו" מה שביארנו בשיטת ראשוני זו.
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המעיי היטב בלשו הרמב" יבחי שישנה סימטריה בי קט לחרש ושוטה .כמו שבהלכה ו כתב הרמב" שחרש או שוטה
שנשאו נשי פיקחות אי לה כתובה ,וא רצו לקיימ אחר שהבריאו יש לה כתובה מאה ,ג קט שנשא אשה אי לה כתובה,
וא כשהגדיל רצה לקיימה – יש לה כתובה ,והיינו מנה – דלא שנא מחרש ,דעתה בעולה הוא.
א יש להבי לפי דברינו ,כיצד יפרש הרמב" את לשו המשנה" :כתובתה קיימת ,שעל מנת כ קיימה"? הרי מכא ,כאמור,
הסיקו הראשוני שאיירי שכתב לה בהתחלה כתובה ,ועכשיו מקיי אותה בכתובה זו! נראה שהרמב" לדרכו מפרש לשו זו
בעניי אחר לגמרי .לדעתו ,אי כא אלא קביעה שא רצה לקיימה משהגדיל ממילא יש לה עיקר כתובה כתקנת חכמי ,והוא
איננו יכול להמשי לקיימה בלא כתובה כמו קוד לכ ,ד"על מנת כ קיימה" – הוא יודע שמעכשיו במש נישואיה יש תנאי
בית די של כתובה .אבל א אינו רוצה להמשי לקיימה אי לה כתובה כלל ,וכמו שהבהיר הרמב" בהלכה ו לגבי חרש
שנתפקח ,שאי לה כלו על בעלה אלא א רוצה להמשי לקיימה.
פירוש זה אינו עולה בקנה אחד ע הברייתא שבגמרא ,וצרי לומר בהכרח שהרמב" לא קיבל ברייתא זו להלכה בביאור המשנה.
מה מכריח את הרמב" לפרש אחרת את המשנה?
לפי מה שנתבאר לעיל ,שלדעת הרמב" אי מצב ביניי ,וכל מצב שאינו בכלל קידושי ונישואי ש זנות עליו ,הדברי מובני.
שהרי ראינו שהרמב" סובר שאסור להשיא אשה לקט )"שזה כמו זנות היא"( כיוו שלא תיקנו לקט נישואי ,וממילא לא שיי
שא הגדיל ומקיימה שתהיה לה כתובה מאתיי ,שהרי אי משמעות כלל לכתובה שנכתבה אז ,שהרי זו כתובה על זנות ולא על
נישואי .לכ הוכרח הרמב" לפרש את המשנה באופ אחר ,וממילא ג ראיית של התוספות ממשנה זו לשיטת אי לה מקו
לפי הרמב" ,כי אכ קוד שהגדיל מקרי בעילת זנות.
ה .מחלוקת הראשוני בפילגש
לאבחנה זו – שלרמב" כל מקו שאי בו אישות בדר של קידושי ממילא הוי בכלל זנות ,ואילו לתוספות ישנו ג מצב ביניי,
48
שאמנ אינו אישות א ג אינו זנות – אפשר לצר את מחלוקת הראשוני בעניי פילגש .לדעת הרא"ש )כתובות פרק א סימ י"ב(
פילגש מותרת ,וכ דעת הראב"ד )ריש הלכות אישות( שמיוחדת לו היינו פילגש האמורה בתורה ,והיא מותרת .והיינו כדרכ של
התוספות ,ששיי מצב שאינו אישות ואי ש זנות עליו .אבל לרמב" )מלכי פרק ד ,הל' ד( פילגש אסורה להדיוט ,וכמו שנתבאר,
בכל מקו שאי אישות – הוי זנות.49
ו .בעילת גויה
כדברינו ג פשטות דברי הרמב" )איסורי ביאה פרק יב הל' א-ב( ביחס לבעילת גויה:
ישראל שבעל גויה משאר האומות דר אישות או ישראלית שנבעלה לגוי דר אישות הרי אלו לוקי מ התורה,
שנאמר "לא תתחת ב" ...ולא אסרה תורה אלא דר חתנות ,אבל הבא על הגויה דר זנות מכי אותו מכת מרדות
מד"ס ,גזירה שמא יבוא להתחת .וא יחדה לו בזנות חייב עליה משו נדה ומשו שפחה ומשו גויה ומשו
זונה .וא לא יחדה לו אלא נקראת מקרה אינו חייב אלא משו גויה .וכל חיובי אלו מדבריה.
מפורש בדברי הרמב" שג מיוחדת מקרי זנות ,והיינו מהטע הפשוט :כיוו שאי זה דר חתנות ממילא הוי דר זנות ,ואי מצב
ביניי.50
מדברי אלו של הרמב" ישנו חיזוק ג לטענה השנייה שהעלינו :המושגי 'חתנות' ו'זנות' ביסוד אינ מושגי הלכתיי
טהורי ,אלא הגדרות מציאותיות .לכ שיי בישראל וגויה דר חתנות ,אעלפי שאי תפיסת קידושי ,וכ מסתבר שג מעשה
קידושי לא נעשה כלל ,אלא רק שחי איתה בדר חתנות ,א שאי לזה תוק הלכתי כלל. 51
 48כ לתירוצ ביבמות )צו .(:אמנ לתרוצ ביבמות )סב :ד"ה סמו ( ,שנקטו שזו תקנה ,אכ אי מצב ביניי ,כי תיקנו לה נישואי לעניי זה.
 49ומה שמותרת למל אי זה היתר מיוחד לאישות בלא קידושי ,אלא מכוח משפט המל  ,שא הוא לוקח אשה הוא "קונה אותה" – כלשו הרמב" ש,
ולכ אינו זנות ,דיש לו בה קניי .וע' ב"אגרות הראי"ה" )א עמ' קכז( – העירני לזה הרב דניאל כ"  ,וע' במאמרו בעניי זה שנדפס ב"פירות הכר" ,ספר
היובל לישיבת כר ביבנה.
 50כ היא ג משמעות דברי הרמב" )גרושי פרק י הל' יז ,יט(.
 51ומטע זה אכ הסיק רבא )יבמות עו (.שאי לאו ד"לא תתחת" מדבר בגיות אלא בגרות ,דבגיות "לא שיי בהו חתנות" ,וממילא אי להעמיד הפסוק
אלא בגרות ,וע' רש"י )ש ד"ה לאו מילתא( .אבל הרמב" פסק כלישנא קמא ש ,ולדעתו א שאי לזה תוק הלכתי ,במציאות יש כא דר חתנות.
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אלא שצרי עיו מכא על מה שנתבאר לעיל ,שלפני מת תורה מיוחדת הייתה בכלל אשת איש ,ולכ זנות לא הייתה שייכת אלא
בדר מקרה ,ורק לאחר מת תורה נכנסה מיוחדת לכלל זנות .כא 'דר חתנות' הוי כמו לפני מת תורה ,וכמו שנתבאר שאפילו
בלא קידושי מיירי ,ובכל זאת הרמב" מחלק בי שני סוגי זנות :מיוחדת לזנות ודר מקרה .ומבואר מכא שעיקר החילוק בי
נישואי לזנות הוא מצד מטרת הביאה .בנישואי הביאה היא פתיחה לחיי אישות שלמי ,והמטרה א כ הייתה האישות ולא
הביאה עצמה ,מה שאי כ בזנות – שהמטרה היא הביאה עצמה ,ולכ ישנו ג מצב שמיוחדת לו ואעלפיכ אינה אשתו,
שהרי מוכנה לו למשכב בלבד ולא לחיי אישות.
באופ זה יש להתבונ ג בדברי הרמב" )אישות פרק א הל' א( בביאור המצב קוד מת תורה ,שכתב" :א רצה הוא והיא לישא
אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבי עצמו ,ותהיה לו אשה" .מטרת היא נישואי; ההכנסה לביתו והבעילה אינ אלא הפעולות
היוצרות את הנישואי .אבל בזנות המטרה היא בעילה בלבד .לפי זה ,מה שכתבנו לעיל שמיוחדת קוד מת תורה הייתה בכלל
נישואי ולאחר מת תורה היא בכלל זנות ,כיוו שאי כא קידושי – אינו מדויק ,שהרי הדבר תלוי א הדבר נעשה בדר חתנות
או בדר זנות.
מכל מקו ,אינני חוזר בי מעצ הקביעה שמיוחדת לו חייב עליה משו קדשה ,שהרי ג הרמב" עצמו
קרא לזה זנות .לכ לענ"ד צרי לחלק בי מיוחדת לזנות לבי דר חתנות :מיוחדת לזנות הייתה ג קוד מת תורה בכלל זנות,
א דר חתנות בלא קידושי – רק לאחר מת תורה קיבל ש זנות .וביתר ביאור יש לומר שלאחר מת תורה לא שיי לחלק
בישראל בי דר חתנות לדר זנות ,שדר חתנות היינו קידושי שבה נצטווינו ,ובמקו שבא עליה שלא לש קידושי אי כא
דר חתנות אלא זנות; רק בגויה ,שאי בה תפיסת קידושי ,שיי לדבר על דר חתנות ודר זנות ,ובקט ,אעלפי שכעת אי בו
תפיסת קידושי לכשיגדיל יתפסו בו קידושי ,ולכ בקטנותו הוי כזנות .ודו"ק בזה.

)איסור ביאה פרק יב הל' ב(

 .5סיכו
פתחנו בדבריו המפורסמי של הגר"ח ז"ל בהגדרת היחס בי קידושי לנישואי .הקידושי לדעתו ה פעולה קניינית המצריכה
דעת מקנה ,א הנישואי ה מצב מציאותי ,שחלותו אינה תלויה בדעת מקנה ,והיא חלה ממילא עלידי המצב של חופה.
הראינו שהגדרה מיוחדת זו נובעת מכ שמערכת הנישואי אינה דבר שהתורה חידשה ,כמו שאר מצוות ,אלא מציאות כלל
אנושית שהייתה קיימת מאז ומקד ,והתורה רק עיגנה אותה כ שתכלול ג מרכיב קנייני מוחלט .אחרכ הראינו את ההשלכות
הנובעות מכ לגבי כמה וכמה דיני התלויי בנישואי.
בהמש הדברי ביארנו שכתוצאה מהגדרת האישות באופ זה ,ג הגירושי ממילא כוללי את שני המרכיבי של האישות:
מציאות וקניי ,וג בזה הבאנו כמה דוגמאות .עוד נתבאר ,שנוס להשלכות הדיניות יש להגדרה זו ג השלכות לגבי החלק
הממוני של האישות :הכתובה.
לבסו הראינו שבעצ קביעה זו ,שאישות יסודה בהגדרה מציאותית ולא קניינית ,קובעת ממילא שג הזנות היא הגדרה
מציאותית ולא דינית ,כי אישות וזנות ה שני מושגי הפכיי הניזוני זה מזה ,ורק לאחר התערבותה של התורה מקבלת הזנות
משמעות איסורית .אכ ,בעקבות התערבות התורה בהגדרת האישות ,ממילא ג הגדרת הזנות משתנה ,כמו שעולה מדברי
הרמב" )אישות פרק א הל' ד(.

67

חמדת האר ד
הרב דני כיטוב

שומא בקידושי
פתיחה
סוגייתנו עוסקת בצור בשומא ,היינו בכ שהאשה תדע את ער החפ שבו היא מתקדשת מדי קידושי כס .לצור זה ,כפי
שהוא עולה מהסוגיה ,שני פני :ידיעה ברורה אודות השווי ,ועצ קיומו של שווי מוגדר לאותו חפ .אנו נדו בשאלה מאי
נובעי שני הצרכי הללו ומה היחס ביניה ,עלפי העולה ממהל הסוגיה ומשיטות הראשוני.
א .הבעיות בהבנת הסוגיה
הגמרא )קידושי ז (:מביאה את מחלוקת רבה ורב יוס בנוגע למקדש בשיראי )בגדי משי(:
ההוא גברא דאקדיש בשיראי :רבה אמר לא צריכי שומא ,רב יוס אמר צריכי שומא .אי דאמר לה בכל דהו – כולי
עלמא לא פליגי דלא צריכא שומא .אי דאמר לה חמשי ולא שוו חמשי – הא לא שוו! כי פליגי דאמר חמשי
ושוו חמשי .רבה אמר :לא צריכא שומא ,דהא שוו חמשי! רב יוס אמר :צריכי שומא .כיוו דאתתא בקיאה
בשומא – לא סמכה דעתה.
הלשו השנייה בגמרא )ש(:
איכא דאמרי :בכל דהו נמי פליגי .רב יוס אמר :שווה כס הרי הוא ככס .מה כס דקיי ,א שוה כס דקיי.
ההבדל בי הנוסחי בטעמו של רב יוס הוא שלפי הלשו הראשונה הטע הוא משו סמיכות דעתה – כלומר הבעיה היא שאי
כא הסכמה גמורה מצד האשה ,שאינה יודעת את השווי האמיתי ,ומתו כ מפקפקת בכדאיות הקידושי ;1והרי די מוסכ הוא
שנצרכת הסכמה של האשה בקידושי.2
לפי הלשו השנייה ,הטע של רב יוס הוא בש "כס" ,היינו שמה שכל שווה כס נחשב ככס הוא רק באותו אופ של כס,
כלומר כאשר הוא קצוב .לפי לשו זו זהו חיסרו בדבר הקונה ,והוא אינו תלוי כלל במה בדיוק אמר לה הבעל :לכל דבר שאינו
קצוב אי תורת כס.3
לפי הלשו הראשונה ,יש לעיי מהו היתרו בלשו "כל דהו" ,שבה החסרו של סמיכות דעת אינו קיי; הא מדובר במי שאמר
לה בפירוש כלשו הנ"ל ,ובכ שהתרצתה לקידושי הסכימה לכל ער שהוא ,או שמדובר בסתמא ,ומזה נלמד שבעצ אי חיסרו
של סמיכות דעת א לא ננקב סכו מפורש הגור להטעייתה של האשה.4
ועוד יש לשאול :הא לפי הלשו השנייה ,שנחלקו ב"כל דהו" ,מודי כול ב"אמר לה חמשי" דבעי שומא ,דנחלקו רק בש
כס – אבל לכולי עלמא קיימת בעיה של סמיכות דעת ,או שנחלקו בשניה .שאלה זו תלויה בגרסה בגמרא .בגמרות שלנו לא
כתוב בלשו השנייה "בכל דהו נמי פליגי" ,ובכתבי היד יש גרסה נמי – 5ולפי זה לכאורה נחלקו בשני ענייני נפרדי.6

 1אמנ מצאנו דיני תנאי בקידושי ,עיי למשל במשנה )מח (:ועוד ,וא כ לכאורה ג ש האשה אינה סומכת בדעתה להתקדש ,כיוו שאינה יודעת א
יתקיי התנאי .בר ,ההבדל הוא ברור :בתנאי היא מסכימה הסכמה גמורה להתקדש על הצד שיתקיי התנאי ,ולא להתקדש על צד שלא יתקיי ,כיוו
שהספק ידוע לה מראש .אבל בדבר שלא נישו ואי שוויו ידוע ,היא מקבלת על עצמה כביכול שהדבר ודאי שווה כ וכ  ,ולכ מתקדשת בוודאי ,בעוד
שבעצ היא מפקפקת באמיתות העניי .ועי' לקמ מה שנכתוב בש ה"מקנה" בעניי זה.
2עיי למשל במקו אחר בקידושי )ב" :(:מדעתה אי – שלא מדעתה לא".
 3נית היה להבי ג את החיסרו הנ"ל כחיסרו בסמיכות דעת ,היינו שדעתה אינה סומכת להתקדש בדבר שאינו קצוב ,ועוד יבואר לקמ.
 4וראה מה שנכתוב לקמ בעניי זה במחלוקת תוספות והרא"ש.
5עיי למשל בריטב"א ,שזו הייתה גירסתו.
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בהמש הגמרא מביא רב יוס שתי ראיות לשיטתו .יש לבחו עלפי איזו לשו ולפי אלו סברות ניתנו הראיות שלו ,וכ לקבוע
עמדה בשאלות ששאלנו לעיל:
א"ר יוס מנא אמינא לה? דתניא )לגבי עבד עברי(" :מכס מקנתו" – בכס הוא נקנה ,ואינו נקנה בתבואה וכלי.
היכי דמי? ...אלא לאו דאית בהו שווה פרוטה ,וכיוו דלא קייצי – לא .א"ר יוס :מנא אמינא לה? דתניא" :עגל זה
לפדיו בני" – לא אמר כלו" .עגל זה בה' סלעי לפדיו בני"" ,טלית זו בה' סלעי לפדיו בני" – בנו פדוי .האי
פדיו היכי דמי? אילימא דלא שווי ,כל כמיניה? אלא לאו א על גב דשווי ,וכיוו דלא קיי – לא.
הראיה הראשונה יכולה להיות טובה לכאורה רק לפי הלשו השנייה ,דבכל דהו פליגי )או נמי פליגי( ,אבל א רב יוס מודה בכל
דהו וחולק רק בחמשי ,כיצד יבאר את הברייתא לדבריו ,והרי הברייתא מיירי בסתמא ?7וקשה יותר :הלא עבד עברי קונה עצמו
בכס בעל כורחו של אדו ,וא כ לשו הראשונה ,דמיירי מצד סמיכות דעת – לכאורה לא אכפת ל בסמיכות דעתו של האדו
כלל ,אבל לפי הלשו השנייה ,שהבעיה היא בש כס – ניחא ,דעבד עברי נקנה רק בכס או בכל דבר קצוב.
ג הראיה השנייה לכאורה הולכת רק לטע דלא קיי מאותה הסיבה ,היינו שבפדיו הב לכאורה אי צור בדעתו ובהסכמתו של
הכה ,8אלא התורה אמרה שיית לכה ה' סלעי ,ובכ יהיה פדוי ,ואז הוי כחוב לכה ככל מתנות כהונה ,ולא הוי כמקח וממכר
כלל .מלבד זאת ,כא הגמרא מזכירה בפירוש" :וכיוו דלא קייצי" ,ונראה באופ פשוט שזו ראיה ללשו השנייה.
עוד יש לעיי במה שפסקה הגמרא )ט" :(.והלכתא :שיראי לא צריכי שומא".
הא די זה מיוחד לשיראי )עלפי הסברות השונות שיבוארו לקמ( ,או שהוא כללי? לפי איזו לשו פסקה הגמרא את מה
שפסקה? נראה לקמ שהראשוני נחלקו בשאלות אלו ,כמו שיבואר.
ב .שיטת התוספות )ר"ת(
 .1הבעיות בהבנתו
רש"י )ז:(:
לא צריכי שומא – שישומו אות שמאי קוד שתקבל.
ג התוספות )ד ז :ד"ה ורב יוס( נוקט כדבר פשוט שהשומא חייבת להיות קוד הקידושי ,ואינה מועילה לאחריה )ג לא כדי
להחשיב את הקידושי מכא ולהבא( ,כדבריה:
צריכי שומא – קוד קידושי ,כדפי' הקונטרס.
וכ מוכח מהמש דבריו ,שמקשה מהברייתא )מח:(.

 6לפי מה שכתבנו לעיל בהערה  ,3ייתכ להבי שנחלקו רק בעיקרו של סמיכות דעת ,אלא שלפי רב יוס הוא קיי אפילו בסת דבר שאינו קצוב ,ולרבה
הוא אינו קיי כלל ,אפילו כשאמר לה חמשי .וראה עוד בעניי זה במה שכתבנו בדר הראשונה בביאור התוספות.
ישנה דר נוספת להבי לאיד גיסא ,שבעצ בכל מקרה החיסרו הוא ב"לא קיי " ,אלא שהוא מהותי יותר במקרה של חמשי ,היות שש ירד לקציצה בכ
שנקב סכו מסוי ,ולכ צרי להשלימה ולבררה עלידי שומא .וראה מה שנכתוב לקמ בעניי זה בדר השנייה בביאור התוספות.
 7אלא א נאמר שמוכיח על דר של אי אמרת בשלמא :אי א מרת בשלמא כדברי ,לכל הפחות נעמיד את הברייתא בחמשי ,אבל לדברי רבה ,במאי נוקי
לה?
 8ועיי בספר "מי חיי" )לבעל ה"פרי חדש"( סימ ה' ,דלגבי פדיו הב ישנה נתינה בעל כורחו של הכה ,כיוו שהוא חוב בעלמא .אמנ ,ב"אבני
מילואי" )סימ לא ס"ק ג( וב"אמרי בינה" )ש( דחו את דבריו מהגמרא דיל ומהתוספות שיובאו דבריו לקמ ,שהוא ראיה ללשו הראשונה ,וכתבו דמכא
מוכח דאיכא די נתינה לכה בפדיו הב ,ונתינה בעל כורחו אי שמה נתינה.
וב"עצמות יוס" )קידושי כ( הסביר באופ אחר ,היינו שהכה הוא "אדו" הבכור ,ובפדיו הוא מקנה אותו לאב ,ולכ צרי סמיכות דעתו .ולענ"ד הדברי
קשי ,וראה מה שנכתוב בכל זה בנספח .ועי' ב"אבני מילואי" ש ,שג הוא דוחה דבריו מצד אחר.
ובחידושי ר"ש שקופ )קידושי סימ ט"ז( כתב לבאר דיש בפדיו הב ב' ענייני:ל גבי הישראל הוא חוב לכה ,אבל ישנו ג עניי פדיו שאותו עושה הכה
בה' סלעי שלו ,ל אחר שזוכה בה מהישראל ,ולכ צרי לרצונו .ועי' מה שנכתוב לקמ בדעת התוספות ,ולפי זה יתור עניי זה כמו שיתבאר.
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ותימה דלקמ ...תניא )גבי התקדשי לי בשט"ח(" :וחכמי אומרי :שמי את הנייר ,א יש בו ש"פ – מקודשת",
ומשמע :שמי את הנייר אחר קידושי ,9וא על גב דמתחלה שומת הנייר לא היתה ידועה.10

וצ"ע ,מדוע פשוט כלכ לתוספות דבר זה,דא נימא דהבעיה היא בדעתה :למה לא תועיל שומא דלאחר מכ? הרי סו סו
הייתה נתינה לש קידושי ,וה יחולו מכא ולהבא )שהרי השיראי קיימי( .11ג ללשו השנייה :דנימא דברגע דקייצי ,וחשיב
כס ,יחולו הקידושי למפרע) 12ומוכח מתירוציה של התוספות שה שאלו לפי שתי הלשונות ,שכ ה מתרצי "לל"ק וכו'",
"לל"ב וכו'"(.
התוספות )ט .ד"ה והלכתא( שואלי על דברי הגמרא שהבאנו לעיל:
וא"ת ,ואמאי איצטרי לפסוק כרבה לגבי רב יוס...
ומאריכי להוכיח ש שפשוט בכל מקו שהלכה כרבה .התוספות מחדש בש ר"ת חילוק בי שיראי לשאר דברי ,ובכ מתר
את הקושיה:
ואור"ת דאתא לאשמועינ דדוקא שיראי הוא דלא צריכא שומא,לפי ששומת ידוע קצת ואי רגילי לטעות בו כ"כ,
אבל שאר דברי ,כגו אבני טובות ומרגליות ,שיש שאינ טובות אלא מעט ,ורגילי לטעות בהרבה יותר משווי
– צריכי שומא משו דלא סמכה דעתה.
מכ שהוא סת ולא פירש את הדברי ,נראה שתירוצו הנ"ל הוא לפי שתי הלשונות ,וקשה :ללשו של "קיי" ,מה חילוק יש בי
שיראי לשאר דברי – הא לא איכפת ל בסמיכות דעתה?
התוספות )ח .ד"ה מנא אמינא לה( כותב" :לל"ק מייתי ראיה".
ונראה מלשונו דדווקא ללשו הראשונה ,13ועוד נראה מלשונו שהראיה הראשונה היא אליבא דשתי הלשונות .ויש לדייק בכ כמה
דיוקי:
א .כפי שאמרנו לעיל ,ההבנה הפשוטה היא ששתי ראיותיו של רב יוס ה ללשו השנייה) 14מהלשו "כיוו דלא קייצי"
המופיעה בשתיה( ,וכ מורה ג הלשו ,כמו שנתבאר.

 9עיי במהרש"א ,שהסביר שהיה פשוט לתוספות שא השומא הייתה מקוד ,ודאי שדעתה ג על הנייר ,ומקודשת לכו"ע .ולמסקנה אומרי התוספות
דאה"נ מיירי דשמו קוד ,ובאמת פשוט שבמקרה כזה מקודשת ,אלא שבא לאפוקי ממא דאמר דמקודשת בכל עניי.
 10אמנ ,עיי ב"מקנה" )ש( שמתר את קושיית התוספות הנ"ל שכל דבר ששומתו ידועה )כגו כס( ,א שלא ידוע כמה הוא – חשיב קיי  .ובשטר ש
הוי משכו על עצ החוב ,דהוא קיי  ,ובו היא מתכוונת להתקדש )ולא חשיב מלוה כיוו שיש עליו משכו( ולכ לא הוי חיסרו דלא קיי  .בכ מתורצת ג
קושיית התוספות הבא )ד"ה א שוה כס( מהגמרא )יב ,(.דההוא גברא דקדיש בזוודא דהורדית – דג ש מיירי שהשומא בשוק הייתה ידועה ,והבירור
היה רק א יש כמות מספקת .מוב שכל זה טוב לפי הלשו השנייה ,אבל מתירוצ של התוספות מוכח שהקשה לשתי הלשונות ,כמו שנכתוב.
 11העירני הרב דניאל כ שליט"א מ"המקדש בתמרה זו ובזו וכו'" )קידושי ד מו (.שאינה מקודשת ,הואיל ובינתיי לא חלו הקידושי והוו כמלווה .אמנ
לענ"ד אינו דומה ,דכא מתברר למפרע שהייתה נתינה טובה ,מה שאי כ ש ,שבוודאי בשעת נתינה היה חסר משווה פרוטה ,ולא חשיבא נתינה כלל.
 12הב"ש )סימ לא ס"ק א( מקשה מדברי הריטב"א לגבי גזל :דא קידשה בגזל וקנה אחרכ מהנגזל חלי קידושי מאותה שעה ,וא כ נאמר ג שיחולו
הקידושי מכא ולהבא ,וכותב מתו זה דרש"י ותוספות חלקו על הריטב"א .ולקמ נכתוב שאי זה מוכרח.
 13אמנ ,יש אחרוני שרצו לומר דכוונת התוספות היא לחדש שהקושיה היא ג לפי הלשו הראשונה )ועי' ב"פני יהושע" ,שכתב להגיה בתוספות שאי
הראיה ללשו הראשונה( ,א לענ"ד הדבר קשה בפשט התוספות ,כיוו שסת ולא פירש .ועי' ג בדברי התוספות הרא"ש שנביא לקמ ,שלשונו כמו של
התוספות ,ומוכח ממנו שהקושיה היא רק ללשו הראשונה ,כמו שכתבנו.
14עיי במהרש"א )ג הגר"א בביאורו לשו"ע הול בעקבותיו( ,שכתב להסביר מדוע הראיה היא רק ללשו הראשונה בתוספות,שבפדיו הב לא שיי כלל
לומר דכל דהו יועיל ,דזה שיי רק באשה דמתקדשת בשווה פרוטה ,אבל בפדיו הא בעינ ה' סלעי ,ולכ פשוט שהרישא של הברייתא מיירי במי שאמר
לכה דשוו ה' סלעי ,ולכ מוכיח מכא רב יוס ללשו הראשונה דבחמשי צרי שומא ,ולפי זה נצטר לומר שהסיפא מיירי בנישו כבר ,ולכ מהני.
אמנ ,היה מקו לפקפק בכ לפי מה שמובא בהמש הגמרא ,דמועיל ב"אמר הכה לדידי שוה לי" ,וא כ יועיל ג "כל דהו" בתורת "לדידי שוה לי".
יותר מכ  ,דהיה נראה לומר דלהיפ  :פדיו עדי על קידושי ,ובו ג באומר בפירוש ה' סלעי לא הוי כחמשי ,דהכל יודעי דשווי הפדיו צרי להיות ה'
סלעי ,וממילא פשוט שמקבלי אותו כפי שהוא בתורת ה' סלעי ,בניגוד לקידושי ,שלא ידוע לאיזה ער נתכוונה האשה.
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ב .לפי דברי התוספות ,מהו החילוק בי הראיות ,שבגללו כתב שהראשונה היא אליבא דכולי עלמא והשנייה היא רק ללשו
הראשונה?

עוד יש לדקדק בשיטת התוספות ,שכתב בתירו הראשו )ז :ד"ה ורב יוס( שללשו השנייה צ"ל דמיירי באמר לה בכל דהו ,וא כ
מצאנו שלדעתו צרי להיות "כל דהו" במפורש .צרי לברר מהו ההכרח של תוספות לומר כ ,מדוע לא נאמר באמת שבסתמא הוי
קבלה לכל סכו ,כמו שמשמע באמת מלשו "התקדשי לי בה כמו שה " ועיי בר" ,רשב"א וראשוני נוספי ,שכתבו כ
בפירוש.15
 .2אפשרות א' להסבר התוספות :היסוד המשות לשתי הלשונות – סמיכות דעת
והנראה לומר בהסבר דברי תוספות ,שוודאי לשתי הלשונות ,כל הבעיה מתחילה מאיסמיכות דעתה לקידושי ,אלא שנחלקו מה
היא גורמת ,שהרי לפי הלשו הראשונה ,היות שלא סמכה דעתה ,א א נת לה כס – קבלתה אינה נחשבת ,דל"ש קבלה"
בעינ הסכמה גמורה וידיעה מה היא מקבלת .כיוו שהחיסרו נובע רק מאי ידיעתה ,חסרה הסכמתה בקבלה .רק טעות גמורה
בסכו מהווה בעיה לפי לשו זו .א לפי הלשו השנייה אומר רב יוס יותר מכ – שחסרו הידיעה גור לחיסרו ב"ש כס",
היינו שכס הוא דבר מבורר ,הנית מיד ליד ,וא נית חפ שאינו עומד בדרישות הללו אינו נחשב לכס ,ולכ ג בעיה קלה
בסמיכות דעת – היינו שאי ידיעת השומא – כבר פוגמת בש כס.16
על כ מוב למה פשוט לתוספות לפי שתי הלשונות ששומא אינ מועילה לאחר הקידושי כדי להחשיב כקידושי מכא ולהבא
)כמו שהבאנו בש הריטב"א לעניי המקדש בגזל וקנאו אחרכ( .בניגוד לגזל ,שעלפי ידיעתה קיבלה משהו ,וג ודאי קיבלה
כס ,אלא שלא בא ממנו כיוו שאינו שלו – א כ הייתה פה נתינה של כס קידושי ,והחלות באה אחרכ; אצלנו ,כיוו שלא
סמכה דעתה ,לא קיבלה כלל את הדבר ,17או שקיבלה דבר שאינו נחשב ככס – חלות הקידושי אינה יכולה לחול למפרע ,וצרי
נתינה חדשה לכולי עלמא.
לכ ג מוב החילוק שחידש ר"ת בי שיראי לשאר דברי ,לרבה – שנפסקה הלכה כמותו – היות ששאר דברי אי שומת
ידועה ,שחילוק זה נכו לגבי שתי הלשונות .בשתיה החיסרו מתחיל מסמיכות דעת ,ולכ אפשר לומר שהמחלוקת בי רבה לרב
יוס היא מקומית לשיראי ,הואיל ולרבה שומת ידועה קצת ,אבל בשאר דברי לכולי עלמא לא סמכה דעתה.
כעת מובני דברי התוספות לגבי הראיות שהביאה הגמרא ,דהיינו שהראיה ראשונה היא לכולי עלמא .כיוו שמצאנו חיסרו
בשווה כס בעבד עברי ,הלשו הראשונה תפרש דמיירי באי סמיכות דעת גמורה ,היינו במי שאמר לה הסכו; והיות שיש די
קניי בעבד עברי ,א שהאדו אינו יכול לסרב לעצ הקניי ,מכל מקו בעינ סמיכות דעתו ,היינו שידע מה הוא מקבל ,שא לא
כ לא חשיב קניי כלל – ג בקניי בעל כורחו בעינ שני צדדי מבחינת המודעות וההשתתפות שלה בקניי .היות שכא אמר
את הסכו והוא אינו יודע א אמנ הדבר כ – לא סמכה דעתו ,ואינו נקנה כלל.
הלשו השנייה תסביר שמדובר כא ב"אמר כל דהו" ,וא כ אי חיסרו גמור בסמיכות הדעת ,אלא שפוג בש כס ,כמו
שביארנו.
הראיה השנייה היא מפדיו הב .לפי הלשו הראשונה באמת מוב ,שנאמר דהרישא מיירי ב"אמר לה הסכו ואינו ידוע" ,וא כ
הוי אי סמיכות דעת גמורה ,ולכ לא נחשב שהכה קיבל ולא נחשב שהאב נת )כמו שפירשנו דכשלא סמכה דעתו נחשב כאילו

 15ועיי ב"מקנה" ,שכתב לתר שהסיבה שמועיל "כל דהו" לתוספות היא שזהו כמו תנאי שמקבלת על מנת שהוא שווה פרוטה ,וכבר כתבנו לעיל )עי'
הערה  (1להסביר שבתנאי לכו"ע סמכה דעתה .ועלפי זה מוסברת שיטת התוספות ,דהראיה הראשונה היא לכו"ע ,ללשו הראשונה נפרשה דלא אמר
בפירוש בכל דהו – ואז הוי כחמשי ,וללשו השנייה נפרשה באמר בכל דהו ,אבל בראיה הב' ודאי מיירי בלא אמר ,דהוא מפרש שהסיפא של הברייתא של
פדיו הב מיירי באמר שמקבל אותו בה' סלעי ,והוי כתנאי מפורש )בניגוד לאמר לה חמשי ,דלא נאמר כתנאי ,אלא דסברה דמילי בעלמא הוא דאמר לה(.
ועיי ב"יד דוד" ,שכתב להסביר לפי זה את דברי רש"י )ז :ד"ה אי דאמר( ,דבחמשי מיירי דאמר לה "התקדשי לי בחמשי" ,ואלו דמיה ,והקשה אמאי לא
הסביר דמיירי כפשוטו דאמר לה "התקדשי בשיראי דשוו חמשי" ,ותיר דאי אמר לה הכי ,א כ הוי כתנאי מפורש ,ושוב סמכה דעתה.
 16לגבי המקור לצור בנתינה )וממילא בקבלת האשה( עיי בד ב" :דבעינ מדעתה" ,ובד ה ,:לגבי "נתנה היא" ,שבדר כלל אינ קידושי ,א לא באד
חשוב .לגבי המקור לכס ,עי' בד ג-:ד :לימודי הגמרא ש לעניי כס ושווה כס.
 17בניגוד לפיקדו ,למשל ,שבו קיבלה משהו ,אלא שלא קיבלה אותו לש קידושי.
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לא קיבל כלל ,וזה ודאי אינו מועיל אפילו בפדיו הב( .18אבל ללשו השנייה סובר התוספות שאי אפשר להסבירה ,א א נעמיד
דמיירי ב"אמר כל דהו" או כהאי גוונא ,דבפדיו הכס קונה בתורת שיווי – דהתורה נקטה את ערכו )ה' סלעי( ,ולא בתורת
מטבע ,ולכ לתוספות אי סברא שלעניי פדיו הב לא יהיה לשווה כס שאי שומתו ידועה בבירור ש כס ,דהא מכל מקו
שווה ה' סלעי יש כא ,א שאינו קצוב.
ומוב לפי זה ג למה רצו התוספות לומר "כל דהו" בפירוש לפי הלשו הראשונה .כיוו שהחיסרו בסמיכות דעת פוג בש
נתינה ,צרי שתקבל עליה בפירוש כל שווי שהוא ,ואז נחשב שדעתה משתתפת באופ חיובי בקבלה – מה שאי כ א הוא רק
חיסרו של מעי קידושי טעות ,שש מספיק לסלק את החיסרו באמצעות איאמירת הסכו ,שאז מהיכא תיתי לומר שתטעה.19
 .3קושיית הרא"ש על ר"ת והדרכי להתמודד אתה
ר"ת 20בתוספות )ט .ד"ה והלכתא( מגיע למסקנה הלכתית לאור דבריו שהובאו לעיל בנוגע לחילוק שקיי לדעת רבה ,להלכה ,בי
שיראי לשאר דברי:
ולפיכ נהגו העול לקדש בטבעת שאי בה אב.
כלומר ,הטבעת עצמה דומה לשיראי ,כיוו שהיא חלקה ואי אפשר כלכ לטעות בה; אבל אבני יקרות ה בעלות שווי המשתנה
בצורה קיצונית מאב לאב ,והאשה אינה בקיאה בשוויי ,ולכ לא סמכה דעתה .הרא"ש מביא את דברי ר"ת אלו ותמה עליה:
ומיהו לא ברירא לי האי טעמא מה שנהגו העול להסיר האב מ הטבעת,דהא אמרינ בכל דהו לא פליגי לל"ק,
ואי דר לתת שומא לטבעת של קידושי.
כלומר ,הרי לל"ק לכולי עלמא ב"כל דהו" לא צריכא שומא ,כיוו שבכהאי גוונא סמכא דעתה ,וא כ הוא הדי בשאר דברי –
למרות שמודה בה רבה ,פשוט שבכל דהו לא צריכא שומא .דברי הרא"ש הללו טעוני בירור ,משתי סיבות:
א .מני לרא"ש שהלכה כלשו הראשונה? אולי ר"ת חשש ללשו השנייה ,דג ב"כל דהו" פליגי ,וממילא ג לרבה
בשאר דברי יצטרכו שומא ,ולכ פסק דאי לקדש בטבעת ע אב?
ב .הרי הוכחנו לעיל מתוספות )ז :ד"ה ורב יוס( ששיטתו היא שצרי לומר בפירוש "כל דהו" ,וא כ אולי זהו החיסרו
במקדש באב סת?21
ה"בית יוס" )אבה"ע סימ לא( מקשה את קושיה הראשונה שהקשינו ,ומתר:
וי"ל דהא דפסק ר"ת דאבני טובות ומרגליות צריכי שומא ע"כ כל"ק אתי ,דטעמא דרב יוס משו דלא סמכה
דעתה הוא ,וע"כ לא פליג רבה עליה אלא בשיראי ,אבל באבני טובות מודה; אבל לל"ב ,דטעמא דרב יוס משו
דבעינ שוה כס דקיי ,ורבה פליג עליה וסבר דלא בעיא מידי דקיי ,והלכתא כוותיה – לא שני ל בי אבני
טובות לשיראי .וכיוו דפסק ר"ת כל"ק ,אתי שפיר דמותיב אההוא מנהגא מל"ק.
כלומר ,ה"בית יוס" מתר שהמקור לקושייתו של הרא"ש הוא בדברי ר"ת עצמ ,שהרי כל החילוק בי שיראי )שבה בקיאה
האשה( לשאר דברי אינו שיי כלל ללשו השנייה ,וא כ מוכח שכ פסק ר"ת.
אמנ ,א נל בדר שבה הסברנו את התוספות ,לא קשה באמת קושיית הרא"ש ,שהרי לדעת התוספות ,החיסרו בשתי הלשונות
מתחיל בסמיכות דעת ,ולכ פשוט לו החילוק בי שיראי לשאר דברי הוא ג ללשו השנייה .ה"בית יוס" עצמו מתר את
קושיית הרא"ש לפי הבנת הר" בדברי ר"ת:
ולפמש"כ הר" דברי ר"ת אי מקו לתמיהת הרא"ש שכתב כלשו הזה" :אור"ת דמש"ה נקט שיראי לפי ששומת
ידועה לעול קצת ,ואי הדבר מצוי לטעות בה כ"כ יותר משווי הרבה כמרגליות ואב טובה ,שיש שאינה שווה

 18וראה מה שכתבנו לעיל בהערה  ,8בדברי האחרוני בדבר הצור בנתינה בפדיו הב ,וראה עוד בנספח.
 19ועי' לקמ במה שנכתוב בדברי הרא"ש על ר"ת ,ובהבנת הר".
 20והביא דבריו השו"ע )אבה"ע סימ לא סע' א(.
 21אלא א נאמר שקושיית הרא"ש היא אמאי אסר ר"ת בסתמא ,היה צרי לומר שיכול לקדש ג באב א יאמר בפירוש "בכל דהו".
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אלא מעט ,ואפשר שהיא סבורה כמה וכמה – בהא אפי' רבה מודה דא על גב דלא אמר לה דשוויא חמשי אלא
אמר לה בכל דהו ,דצריכי שומא".

כלומר ,הר" מחדש הבנה בחיסרו בסמיכות דעת ,בכ שאינו נובע בהכרח רק מהטעיה מפורשת – כגו דאמר חמשי והיא
סבורה שאינו שווה ,אלא יכולה להיות טעות שכל כולה נובעת מדעתה של האשה ,היינו שהיא מטעה את עצמה בנוגע לשווי
הדבר ,ואפילו א אמר בפירוש "כל דהו" – אי הדבר מהווה הסכמה מפורשת שלה לכל סכו שהוא ,כיוו שהיא סומכת
במחשבתה על הערכתה הגבוהה :מסכימה כביכול לכלשהו ,אבל אינה מתכוונת באמת להסכי .אמנ ,הרא"ש שהקשה סבור
כנראה שבאמר "כל דהו" בפירוש – לא שיי כלל לומר דאיכא טעות ולא סמיכות דעת ,אפילו א נאמר ב"נת לה בסתמא" כדברי
הר".
מכל מקו ,ג מקושיית הרא"ש )עלפי הסברו של ה"בית יוס"( וג מתירוצו של הר" עולה שה הבינו את שיטת ר"ת אחרת
ממה שכתבנו )דהיינו כפי שהבנו עלפי פשט הדברי ,שהלשונות נחלקו באופ מהותי בהבנת החיסרו בדבר שאי בו שומא –
שלפי הלשו הראשונה הוא משו שאי סמיכות דעת ,ולפי הלשו השנייה משו דלא קיי( .הרא"ש הבי שכל חידושו ההלכתי
של ר"ת שלא לקדש באב הוא דווקא לפי הלשו הראשונה ,שרק היא סוברת שהבעיה היא בסמיכות דעת ,ואילו הר" משיב
שבשיראי – אי הכי נמי דבסתמא או ב"כל דהו" שפיר דמי דסמכא דעתה ,הואיל ויודעת בדרכלל השווי ,ואינה מדמה ששווה
הרבה יותר .אבל בשאר דברי )כגו אב( ,שלדעת ר"ת בה ג רבה מודה ,צרי לומר שמודה אפילו בסתמא ,ויותר מכ – אפילו
במי שאמר בפירוש "כל דהו" ,היות שהיא מטעה עצמה להעריכ בהרבה יותר משוויי ,כמו שפירשנו בדבריו.22
עלפי הבנה זו ,פשוט ששתי הראיות שמביא רב יוס בגמרא ה ללשו השנייה דווקא ,שהרי ה באות להוכיח חיסרו בסמיכות
דעת ,וא כ צרי להיות שדברי התוספות )ח .ד"ה מנא אמינא לה( אינ כר"ת ,אלא נאמר שה הלכו עלפי התירו האחרו
בתוספות )ט .ד"ה והלכתא( .ואכ ,מצאנו ברשב"א שהבנה זו בסוגיה עולה מתו דבריו .הוא קובע שאי צרי לומר "כל דהו"
בפירוש ,ומוכיח זאת מהראיה מפדיו הב:
ולאו דווקא בדאמר לה בפירוש בכל דהו ,והכי מוכח לקמ מדא"ר יוס" :מנא אמינא לה ,דתניא :עגל זה לפדיו
בני וכו'" ,והת לא קאמר ליה בכל דהו בפירוש ,אלא עגל זה סת .ואי הכא בדאמר לה בכל דהו דוקא מאי קושיא
– הת בדלא אמר לה "בכל דהו" ,אבל אמר לה "בכל דהו" – מקודשת.
רואי מדבריו שהוא הבי כדבר פשוט שהראיה מפדיו הב )ומ הסת ג הראיה הראשונה מעבד עברי( היא ללשו השנייה,
והיא באה להוכיח שא ב"כל דהו" צריכי שומא – דא לא כ מאי קשיא ליה? והסיבה לכ היא כדברינו לעיל ,שעלפי פשט
הדברי לא קיימת בפדיו בעיה של סמיכות דעת כלל ,כיוו שאי הדבר תלוי ברצו הכה ,אלא שבאנו להוכיח ללשו השנייה,
שהחיסרו הוא בלא קיי ,וכ תוסבר ג הרישא בברייתא דפדיו הב .23לכ ג מוב למה פשוט לו שאי צרי לומר "כל דהו"
בפירוש )שלא כתוספות( ,כיוו דאנ קיימינ לפי הלשו הראשונה שהסברה בה היא א ורק מצד סמיכות דעת ,ואי כא חיסרו
מהותי שנוצר בקבלה כשווה כס לתוספות ,א כ בסתמא מהיכא תיתי דלא תסמו דעתה – הרי כל החשש הזה קיי רק
בחמשי.
 .4אפשרות ב' בהסבר התוספות )לפי תוספות הרא"ש( – היסוד המשות לב' הלשונות' :לא קיי'".
אמנ ,יש להעיר על הדר שכתבנו להסביר את תוספות ,שבתוספות הרא"ש )ש ד"ה מנא אמינא לה( מביא בדייקנות את דברי
תוספות )ח ,(.שאומר שהראיה היא רק ללשו הראשונה ,אלא שמוסי הסבר מדוע לא ייתכ שהוא לפי הלשו השנייה:
לל"ק מייתי ראיה ,דאי לל"ב מנא ליה דבעינ מידי דקיי – דילמא שאני הכא דצרי שומא ולא סמכא דעתיה.
והדברי לכאורה קשי ,שהרי ההבנה הפשוטה בפדיו הב היא שהעניי הוא דווקא קיי ,ולא סמיכות דעת – כמו שכתבנו לעיל.
וכ לא מוסבר בדבריו מדוע לא העיר כ בראיה הראשונה ,ומה ההבדל ביניה .וקשה ג לפי מה שכתבנו לעיל להסביר בשיטת
 22דבריו דחוקי מעט ,דמשמע בדברי ר"ת דבשאר דברי דגריעי משיראי חוזר ג רבה )או סתמא דגמרא לעניי פסק הלכה( לומר כרב יוס ,ולא משמע
דבשאר דברי יהיה הדי חמור יותר מדי רב יוס בשיראי ,וצ"ע.
 23אמנ ,בביאור הגר"א על השו"ע )אבה"ע סימ לא ס"ק א( כתב שמה שפשוט לרשב"א ,שהראיה הנ"ל היא ללשו השנייה ,משו שללשו הראשונה
החיסרו הוא משו סמיכות דעת הוא רק באשה ,כדברי רב יוס" :דאיתתא לא בקיאה בשומא"; וא כ לא שיי טע זה בכה ,שהוא איש .ולכאורה
נראי הדברי תמוהי ,דזה חילוק שלא נמצא כמותו בכל הראשוני ,וג צ"ע בסברה ובמציאות ,וג משתנה בשינוי המקומות והזמני .וג הראב"ד
)הובאו דבריו בתלמיד הרשב"א( כתב בפירוש דלאו דווקא איתתא.ונלע"ד כמו שכתבנו פשוט ברשב"א.
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התוספות ,דלכולי עלמא החיסרו הוא בסמיכות דעת ,וא כ כיצד הוא כותב בשיטת התוספות שלפי הלשו השנייה ,דלא
קיי,לא שיי לפדיו הב – דש הטע הוא משו דלא סמיכות דעת.
ונראה שהוא הבי את שיטת ר"ת לאיד גיסא; דהיינו שבשתי הלשונות החיסרו הוא דכאשר אינו קצוב חסר בש כס ,24אלא
שנחלקו בחיסרו זה גופו ממה הוא נובע ,שלפי הלשו הראשונה רק כשירד לקציצה )כגו שאמר חמישי( ,והיא אינה יודעת
שאכ כ הוא – וא כ קיבלה דבר שאינו קצוב ,כלומר החיסרו בש כס הוא סובייקטיבי .ממילא מוב שברגע שיאמר "כל
דהו" )בפירוש ,כמו שכתב התוספות( והיא תסכי ,הריהי מגדירה במפורש שלא אכפת לה מהשומא ,וא כ החיסרו ב"ש
כס" נופל.
אבל לפי הלשו השנייה החיסרו הוא אובייקטיבי ,כלומר דבר שאי לו שומא ידועה בעול ואינו קצוב ,שאינו נחשב כס – ולכ
ללישנא זו לא תועיל אמירת "כל דהו".
ומוב לפי זה למה כתבו התוספות שלשתי הלשונות אי מועילה שומא לאחר הקידושי ,שהרי לפי שתיה למעשה החיסרו הוא
ב"ש כס" ,היינו שלא קיבלה כס ,ולכ לא הייתה קבלה כלל ,וצרי לבצעה מחדש )כמו שהסברנו לעיל בדר הראשונה את
הלשו השנייה(.
כעת נבאר את ב' הראיות ואת ההבדל ביניה לדעת התוספות .אכ ,לגבי עבד עברי נית להבי את החיסרו בשווה כס דלא קיי
בשני האופני :היינו שהוא חסרו סובייקטיבי – מצד אי סמיכות דעתו של האדו ,או אובייקטיבי – מצד עצ ש כס; אבל
בפדיו הב ,כיוו שגילתה התורה שהכס קונה בתורת שיווי )כמו שכתבנו לעיל בהסבר הא' לתוספות( ,א כ ודאי א יש
חיסרו הוא רק מצד סמיכות דעת ,ולכ כתב שההוכחה היא ללשו הראשונה .וא כ מובני דברי התוספות הרא"ש" :דילמא
שאני הת דצרי שומא ולא סמיכות דעת" – דהיינו שאני הת שפשוט שא יש חיסרו הוא סובייקטיבי ,ונובע מחסרו סמיכות
דעת.25
ג.שיטת הרמב"
הרמב" מביא את סוגייתנו להלכה )אישות פרק ז הל' יח(:
אמר לה" :הרי את מקודשת לי בבגדי אלו שה שווי חמישי דינרי" ,והיו של משי וכיוצא בה ,שהאשה
מתאווה לה ,א היו שווי חמישי – ה"ז מקודשת משעת לקיחה ,ואינ צריכי שומא בשוק ואח"כ תהיה
מקודשת כדי שתסמו דעתה; אלא הואיל וה שווי כמו שאמר לה – ה"ז מקודשת משעה ראשונה ,וא אינ שווי
– אינה מקודשת.
שני חידושי עולי לכאורה מדברי הרמב" :האחד – שקידושי בלא שומא אינ מועילי אלא בשיראי וכדומה ,שנפשה של
האשה מתאווה לה; ועוד עולה מדבריו ,26שג היכ שצרי שומא תועיל שומא דלאחר קידושי.27
וצרי להתבונ :א עניינה של סמיכות הדעת הוא כדי שלא יהיו קידושי טעות ,כמו ההבנה הפשוטה ,א כ מה הנפקא מינה בכ
שנפשה מתאווה? ועוד יש לשאול לדעת הרמב" ,מדוע נקט דבריו להלכה רק בחמשי ,דאי צרי שומא )ואנו נלמד בקל וחומר
ל"כל דהו"( ,ולא נקט את שני המצבי – חמשי ו"כל דהו"?

 24וכ העיר ה"פני יהושע" ,דמסתבר דטע אחד עומד ביסוד שתי הלשונות ,דאי נימא דבתרויהו פליגי יוצא שנחלקו בתרי מילי דלא שייכו כלל אהדדי ,ועל
כ הכריח לומר דג בחמשי הוא מטע ד'לא קיי ' )ועיי מה שכתבנו בזה לעיל ,דממילא מוכרחי לומר כ למא דגרס "בכל דהו נמי פליגי"(.
 25ועי' ב"פני יהושע" הנ"ל ,שכתב בדומה לדברינו בהבנת התוספות ,אלא שכתב במסקנת דבריו לחלוק על התוספות ולומר שההוכחות של רב יוס ה
לשתי הלשונות ,להוכיח דא ב"כל דהו" איכא חסרו דלא קיי )חיסרו אובייקטיבי ,כדברינו( .ולפי מה שכתבנו אפשר לבאר דברי התוספות שלשו
הראשונה מוכח עלפי ההבנה הנ"ל.
 26מהלשו "ואי צרי שומא בשוק ואח"כ תהיה מקודשת" ,וכ הבינו מפרשי הרמב" :ה"מגיד משנה" ,ה"כס משנה" וה"לח משנה" .ועי' בב"ש
)אבה"ע סימ לא ס"ק א( ,שחלק על הבנה זו וכתב דא לרמב" אינה מועיל שומא דלאחר מכא ,ובלשו הנ"ל מתכוו הרמב" לומר שכאשר אי צרי
שומא – לא צרי ג לשו אחרכ כדי שיחולו הקידושי .אכ ,צ"ע בפירושו מהיכא תיתי לומר כ.
 27ה"לח משנה" מעיר שההכרח של הרמב" לומר כ הוא קושיות התוספות )ז :ד"ה ורב יוס; ח .ד"ה א שוה כס( ,שבה אכ הייתה שומא לאחר
הקידושי ,ולכ כתב הרמב" דשומא זו מועילה מכא ולהבא ,ולא קשיא מידי.
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וביותר הקשה ה"לח משנה" על דבריו ,דמה הוכיח רב יוס מהברייתות של פדיו הב ועבד עברי ,אולי ש מיירי דנישו לאחר
מכ ויועיל הקניי מכא ולהבא; והרי בכהאי גוונא מודה רב יוס .28ועוד הקשה ,כיצד מוכיח בכלל רב יוס מעגל וטלית או
מתבואה וכלי ,הא בכל הני רבה מודה ,כיוו שחלק רק בשיראי שהאשה מתאווה לה .29ועוד הקשה ,אמאי בפדיו הב לא
הזכיר הרמב" חילוקי אלו כלל ,ולא כתב כלל דצרי שומא.
ותיר ה"לח משנה" את קושיותיו ,שהראיות ה ללשו השנייה דווקא ,ולהוכיח את העניי של לא קיי ,וללשו זאת ודאי אי
חילוק בי דברי שהנפש מתאווה לה או לא ,וג פשוט שלא תועיל שומא לאחר מכ .30אבל הרמב" עצמו פוסק כלשו
הראשונה ,ולכ כתב שאי צרי שומא ,רק במה שהנפש מתאווה לו ,ושהשומא מועילה ג לאחר מכ .ולכ מוב שבפדיו הב,
שאינו עניי לסמיכות דעת כלל ,31למסקנה לא צריכא שומא כלל ,ונעמיד את הברייתא כאיד אוקימתא בגמרא ש ,דלא שוו ה'
סלעי וקביל עליה הכה.
ויש לעיי ,דהא התוספות כתבו שג לפי הלשו הראשונה לא מועילה שומא לאחר מכ ,וא כ באיזה סברא פליגי? ועוד ,מדוע
שינה הרמב" מדרכו בכל מקו לפסוק כלשו השנייה ,ופסק כא כלשו הראשונה ,32ובמיוחד כשסוגיה בגמרא והראיות ה
אליבא דהלשו השנייה? ועוד ,שה"לח משנה" עצמו נשאר בצ"ע מדברי הרמב" )עבדי פרק ב הל' ח'( ,דעבד עברי אינו נקנה
בשווה כס .הלא אי זה מתאי למסקנת הגמרא שפסקנו כרבה ,והעמדנו את הברייתא שעבד עברי שאינו נקנה בתורת תבואה
וכלי – היינו חליפי .33ועוד ,דאכתי קשה הקושיות שהקשינו אנו לעיל על דברי הרמב".
והנראה להסביר בשיטת הרמב" הוא שבאמת לב' הלשונות החיסרו הוא בלא סמכה דעתה ,אלא שפירושו משתנה :לפי הלשו
הראשונה ,פירושו שאינה רוצה להתקדש בדבר שהיא אינה בטוחה בשומתו ,ובזה פליגי – דלרבה כיוו דמתאווה מתרצה מכל
מקו ,ולרב יוס לא אמרינ סברא זו; ולפי הלשו השנייה אינה רוצה להתקדש בדבר שאי שומתו ידועה בעול – היינו שאינו
קצוב ,ופליגי בסברות כנ"ל .א כ ,כיוו שלדעת הרמב" תלוי ברצו ,פשוט שא ייוודע אחרכ תתרצה ,לעניי שיחולו
הקידושי מכא ולהבא ,דהוי כתנאי ד"א" .ולפי זה עולה שהרמב" באמת פוסק כלשו השנייה ,שג בבסיסה עומד העניי של
אי סמיכות דעת כנגד זה שהאשה מתאווה ,ולכ שייכי החילוקי הנ"ל )ודלא כדברי ה"לח משנה"(.34
לכ ברור מדוע נקט הרמב" דווקא חמשי ,שדווקא לפי הלשו השנייה הייתה הווא אמינא לומר שנחלקו רק ב"כל דהו" ,אבל
בחמשי לכולי עלמא צריכי שומא – לכ השמיע שא בחמשי אי צרי .והראיות שהביא רב יוס ה באמת ללשו השנייה ,היינו
דכל היכא דלא קיי אינה סומכת האשה דעתה ,וא כ קבלתה אינה קבלה כלל ,כמו שהסברנו בתוספות.
עלפי דרכנו נאמר שהסיבה לכ שהרמב" לא כתב בפדיו את כל הדי של סמיכות דעת היא משו שבאמת בפדיו ,א שרואי
מהגמרא שדעתו נצרכת ,מסתבר דבקל אנ סהדי שמסכי ,כיוו שכל הנאה שלו והוי כמתנה – אמאי לא יסכי ,שהרי א לא
יסכי יית האב את הפדיו לכה אחר ,ולכ א בקידושי פסקנו שבשיראי ובכל מה שנצר לאד לא צריכא שומא ,שכיוו
שמתאווה סמכה דעתה – ודאי שבפדיו הב ,במתנה ,כלשהו ניחא ליה לכה )דהא הוא אינו נות כלו מדיליה( .וא כ תמיד
מהני א בלי שומא כלל ,ודברי הברייתא יפורשו כאוקימתא בתרא בגמרא – היינו שלא שווי וקביל עליה הכה )כמו שבאמת
פוסק הרמב" )בכורי פרק יא הל' ז((.

 28וא דאפשר לתר דרב יוס מקשה דצ"ל שהברייתות מיירו כל עוד לא שמו – דא לא כ במאי תוקמא להו –הוא דחוק.
" 29המקנה" כתב לתר דאי כוונת הרמב" דווקא שיראי ,אלא שהוא מחלק בי דברי הנצרכי לאד לשימושו היומיומי – דה כול דמו לשיראי ,כיוו
דהוא צרי אות ,לבי דברי שקונה לש סחורה.
 30א שדבר זה אינו פשוט כלל ,דג בלא קיי – מני לנו שלא תועיל שומא לאחר מכ? וכבר דנו בכ לעיל בנוגע לשיטת התוספות.
 31ועי' במה שיש להעיר על זה במה שכתבנו לעיל בהערה .8
 32וא דאפשר להסביר דההכרח לכ הוא מקושיית התוספות )ט .ד"ה והלכתא( ,מדוע הוצרכה הגמרא לפסוק כרבה ,ולכ הוכרח לומר דפסקנו כרבה רק
בשיראי ,וממילא מוכח כלשו הראשונה ,דהטע הוא משו סמיכת דעת ,עדיי לא היה הכרח גמור ,וע"ש בתוספות בסו דבריה ,שתירצו תירוצי
אחרי.
 33וב"פני יהושע" כתב לתר שהרמב" מיירי בנקנה בכס ,שאז צרי ג לפדות עצמו בכס ,ולכאורה אי אלו אלא דברי נביאות ,דהרמב" אינו מזכיר
חילוק זה כלל ,וג הסברא דהוא דמי לבעלחיי צ"ע ,ואי כא מקומו.
 34לעניי קושיותיו של ה"לח משנה" נצטר לתר כמו שכתבנו בהערה  28ובהערה  ;29וא שיש בתירוצי אלו דוחק מסויי ,עדיי עצ ההבנה ברמב"
בסברה וביישוב הסוגיות מרווחת הרבה יותר.
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מאיד גיסא ,בעבד עברי פסק הרמב" לקיצוניות השנייה – היינו שכל שווה כס אינו קונה )כיוו דלא קיי(; ומסתבר שלדעת
הרמב" ,הואיל ועצ הקניי כפוי על האדו ,והוא מרצונו לא היה מבצע אותו ,ובכל זאת רואי מראיית הגמרא לרב יוס דבעינ
סמיכות דעתו ורצונו לסכו – פה צרי הסכמה מעלייתא ,35ומסתבר שאינו מקנה בכל דבר דלא קיי ואי שומתו ידועה.
ד.שיטת שאר הראשוני בסוגיה
התוספות )ט .ד"ה והלכתא( ,לאחר שהביאו את תירוצו של ר"ת שהזכרנו לעיל ,מביאי עוד שני תירוצי 36שאינ מסכימי לחילוקו
של ר"ת )ולמעשה ג אינ מסכימי לחילוקו של הרמב" ( בי שיראי לשאר דברי:
וי"מ – מש"ה איצטרי לפסוק כרבה לגבי רב יוס ,משו דרב יוס הביא לעיל כמה ראיות לדבריו .עוד י"מ –
מש"ה ל"ק הלכתא כרבה ,דלא תימא ,היינו רבה דאיכא דאמרי דבכל דהו לא צריכא שומא ,אמר לה "חמשי"
ו"שוי חמשי" בעי שומא – לכ פסק דבשו עניי לא בעי שומא...
תירוצי אלו מתרצי את הבעיה באופ טכני ,ונמנעי מלחלק בי שיראי לשאר דברי .מדבריה עולה שלהלכה בכל דבר
מקודשת .וראוי לשאול לפי זה א הגדרת סמיכות הדעת הנצרכת לקידושי תשתנה באופ מהותי ,שהרי לא ייתכ שבכל דבר
האשה בקיאה קצת בשומא ,וממילא סמכה דעתה – אלא ודאי עולה מדבריה שא שאינה בקיאה בשומא כלל הוי סמיכות דעת.
וביאור הדברי הוא שלדבריה תמיד האשה מתייחסת לדברי בתור תנאי .היינו דבחמשי ,א שנאמר בתורת ודאי ,כיוו שהיא
מסופקת מקדשת עצמה בתנאי ששווי חמשי ,וג ב"כל דהו" איכא למימר דהוי כמתנה בפירוש ,שמקבלת על דעתה ששווה
פרוטה.37
ה.סיכו
ראינו שיש לבחו את שתי הסברות המופיעות בסוגיה להצרי שומא – אי סמיכות דעת וחסרו קציצה – עלפי מהל הגמרא
וראיותיו של רב יוס מפדיו הב ,ולברר באיזו מידה ה תלויות זו בזו .בדעת התוספות מצאנו שלושה הסברי אפשריי:
 .1החיסרו בסמיכות דעת פוג בקבלתה של האשה את הקידושי ,וחסרו הקציצה )הנובע א הוא מאי סמיכות דעתה(
פוג בש הכס ,ומכל מקו לא תועיל שומא לאחר מכ ,כיוו שבשעת הנתינה לא הייתה קבלה מצד האשה ,או שלא
היה כס.
) .2עלפי התוספות הרא"ש( בכל מקרה החיסרו הוא בקציצה ,אלא שלפי הלשו הראשונה החיסרו הוא סובייטיבי,
הנובע רק מכ שירדו לקציצה באמירת חמשי ולא סיימו אותה בשומא גמורה ,ולפי הלשו השנייה החיסרו הוא
אובייקטיבי ,וקיי בכל שווה כס שאינו קצוב.
) .3עלפי הבנת הרא"ש והר"( ישנו הבדל מהותי בי הלשונות .לפי הלשו הראשונה החיסרו הוא רק מצד דעתה ,ולפי
הלשו השנייה רק מצד "לא קיי".
בדעת הרמב" מצאנו שני הסברי אפשריי:
 .1הסבר ה"לח משנה" דומה להבנה השלישית בתוספות לגבי ההבדל בי הלשונות ,ולפיו הוא מסיק שהרמב" פסק
כלשו הראשונה ,ולכ כתב שרק בשיראי שמתאווה יש סמיכות דעת ,ושבכל מקרה מועילה שומא לאחר הקידושי.
 .2באמת לב' הלשונות החיסרו הוא ברצונה ,והשאלה היא א בכל דבר שאינו קצוב אינה רוצה ,או רק בדבר שאינה
בטוחה בשומתו .מכל מקו ודאי תועיל שומא לאחר קידושי ,דהוי כתנאי ד"א".
בסו דברי התוספות ובשאר ראשוני מצאנו שלרבה תמיד סמכה דעתה ,וצרי לומר דתמיד חשיב כמתנה במפורש ,שתתקדש על
צד ששווה חמשי )או פרוטה ב"כל דהו"(.

 35וא שרב יוס רצה להוכיח מעבד עברי לקידושי ,כיוו שאידחיא לה הראיה ,סבר הרמב" דלקושטא דמילתא איכא חילוק בינייהו.
 36ועיי ג בשאר ראשוני ,כמו הרא"ש ,הרשב"א והריטב"א ,שהביאו את התירוצי הנ"ל.
 37ועי' במה שכתבנו בכל זה בהערות  1ו.15
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נספח :סמיכות דעת בפדיו הב

ה"אבני מילואי" )סימ לא ס"ק ג( שואל על התוספות )ח .ד"ה מנא אמינא לה( ,שכתבו שהראיה מפדיו הב היא לפי הלשו
הראשונה ,כלומר להוכיח דבעינ סמיכות דעת ,וא כ עולה מדבריו שצרי את הסכמתו ואת סמיכות דעתו של הכה בפדיו הב
– מדוע ,והרי אינו אלא פירעו חוב בעלמא כמו כל מתנות כהונה ,וא כ יועיל בעל כורחו של הכה ,כמו דקיי"ל בכל חוב
דעלמא?
"עצמות יוס" )מסכת קידושי( ,רצה לחדש מכא שהכה הוא אדונו של בכור זה ,ויש לו בו קניי ממוני – ובפדיו מקנהו לאב ,לכ
בעינ סמיכות דעתו ככל קניי .ומקשה ה"אבני מילואי" על דבריו ,שהרי מצאנו 38שיכול לפרוע לכה הפדיו בעל כורחו ,וא כ
מדוע צרי שידע ויסכי לשווי?
והביא ה"אבני מילואי" בש ה"דרישה" ,39שמותר לתת לכה אבני וכהאי גוונא ,היות שלא בעינ לדעתו ,וכתב עליו שא שזה
המנהג – קשה עליו מדברי התוספות הנ"ל .ותיר ,שאולי מועיל באבני וכהאי גוונא רק כאשר נותנ במתנה על מנת להחזיר
)שמועילה בפדיו הב  .(40וב"קצות החוש " )סימ רמג ס"ק ד( הוא מסיק להלכה שנתינה בעל כורחו או בלי סמיכות דעת אינה
מועילה כלל.
ה"נתיבות המשפט" )ש ס"ק ח( תיר שפירעו חוב בעל כורחו מועיל רק כשחייב לאד מסוי ,אבל בפדיו ,שחייב לכל הכהני,
א זה אינו רוצה לקבל – יית לאחר ,וא כ אינו מועיל שיפרע בעל כורחו .ובשו"ת "מי חיי" )סימ ה( לא כתב כ ,דמשו
דסו סו טובת ההנאה היא של הנות ,על כ בידו לברר למי הוא חייב ולפרוע לו בעל כורחו.
וב"אמרי בינה" )פדיו הב סימ ב( הביא את תשובת ר' יוס אב פלאט )שהשיב לראב"ד( בעניי ברכות המצוות ,שחידש דאינו
מבר על מתנות עניי – כיוו שא יסרבו לקבל פוקעת המצווה ,ועל מתנות כהונה – כיוו שמגבוה זכו לו ,מלבד במקו שיש
מעשה שלו ,כגו הפרשת תרומות ומעשרות ,ופדיו הב – כיוו שג א יסרב הכה ,צרי למצוא כה אחר ולתת לו.
א כ ,נמצאנו למדי לדעתו שאינו מועיל פדיו בעל כורחו ,שלא כדעת "מי חיי" הנ"ל .ועוד הוסי ה"אמרי בינה" ,דאפילו
א נאמר שהוא חוב ,לא שיי כא פירעו בעל כורחו ,כיוו שמה שמועיל פירעו בעל כורחו בחוב הוא מדי השעבוד שנשתעבד
הלווה למלווה על דעת שיוכל לפרוע לו מתי שירצה ,מה שאי כ כא ,שהוא חוב שהתורה הטילה על האב – מנא ל שיכול
לפרוע בעל כורחו?
ובחידושי ר' שמעו שקופ )קידושי סימ טז( הסביר שישנ ב' ענייני בפדיו :א .החוב לכה ,שאותו ודאי יכול לפרוע בעל כורחו.
ב .מצוות פדיו המוטלת על הכה ,שמקיימה במעות שלו )היינו ,לאחר שהגיעו לידו( ,ועניינה – הפקעת הקדושה מהבכור עלידי

 38עי' בשו"ת "מי חיי" )לבעל ה"פרי חדש"( סימ ה ,שכתב כ – שיכול לפרוע לכה בעל כורחו ובנו פדוי.
 39לא מצאתי מקומו.
 40כדאיתא בשו"ע )יו"ד סימ שה סעי ט(.
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המעות .לדבר זה ודאי בעינ הסכמתו וסמיכות דעתו של הכה ,כיוו שהוא מעשה שלו .41ובאופ אחר הסביר שא אינו יודע
הכה השומא של החפ – חסר בשוויו.42
וב"שיעורי ר' שמואל )רוזובסקי(" )קידושי( כתב דא אי נימא דפדיו בעל כורחו הוי פדיו ,כדברי ה"פרי חדש" ,מכל מקו ,כדי
להחשיבו מעשה פדיו בעינ ידיעת הכה בשוויו .אמנ כל זה כתבו התוספות לפי הלשו הראשונה ,אבל לפי הלשו השנייה,
דהחסרו הוא רק בש כס ,אי הוכחה מפדיו – דזה מסתבר בקידושי ,שקוני בתורת כס – אבל בפדיו קונה הנתינה,
ובמעשה אי חיסרו ברגע שקיבל עליו ב"כל דהו".43

 41ע"ש שהוכיח זאת מהא דאיתא בקידושי ד כ"ט ,דיפדה עצמו קוד בנו ,דמצוה דגופיה עדי ,וא הוא חוב בעלמא מאי שנא הוא מבנו.ועוד הוכיח
מהא דב כה מגרושה – שהוא חלל ,א מת אביו הכה לאחר ל' יו זכה בפדיונו כירושה מאביו ,ובכל זאת צרי להפריש המעות ,ומכא שיש חלות פדיו
במעות המסוימות ,ואינו פירעו חוב בעלמא.
 42ועי' במה שכתבנו בגו המאמר בעניי זה.
 43כנ"ל.
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הרב דניאל כ"

שטר קידושי
פתיחה
התורה מתארת את תהלי הקידושי בפסוק )דברי כד ,א(" :כי יקח איש אשה ובעלה" .חז"ל למדו מראש הפסוק שתי דרכי
לקדש אשה :קידושי כס מהמילה "יקח" וקידושי ביאה מהמילה "ובעלה" .לשתי דרכי אלו ,שנלמדו מהתיאור של הקידושי
כריתת ונת בידה ושלחה מביתו,
בפסוק ,נוספה דר שלישית – שנלמדה עלידי היקש מגט בסו הפסוק )ש(" :וכתב לה ספר 
ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר" .וכפי שמתאר הספרי )פסקה רסח ,הובא בקידושי ה" :(.מקיש הוייתה לזה ליציאתה מזה :מה
יציאתה מזה בשטר א הוייתה לזה בשטר".
כיוו שמקורו של שטר קידושי הוא בגט ,היה מקו לצפות שהלכותיו יהיו זהות לחלוטי להלכות הגט; וא שאנו מוצאי
שאמנ ישנ הלכות שנלמדו בוודאות מגט לשטר קידושי ,ישנ ג הלכות שבוודאות לא נלמדו מגט לשטר קידושי ,וישנ כאלו
ששנויות במחלוקת.1
מטרתנו במאמר זה היא לנסות להבי מהו העיקרו שעלפיו עוצבו הלכותיו של שטר קידושי ,וא נית למצוא שיטתיות
במחלוקות השונות ,שיכולה להעיד על גישה עקרונית העומדת מאחוריה.
בפתח הדברי צרי להזכיר שתי נקודות שנוגעות לסוגיה זו:
האחת היא ששטר קידושי ,לאחר שנלמד מגט ,נכנס למערכת של קידושי ,הפועלת עלפי כללי הקנייני .השטר הזה – בשונה
מגט – צרי לתפקד כשטר קניי .ייתכ א כ שההסבר לחלק מהשינויי כרו בהבדל בתפקידו של השטר.
הנקודה השנייה נוגעת לנושא הגירושי ,שה המקור לשטר הקידושי .באופ כללי נית לחלק את הלכות הגט לשני סוגי:
א.

הלכות המגדירות את שטר הגט ,והופכות אותו מפיסת נייר לשטר בעל משמעות הלכתית.

ב.

הלכות שקשורות לתהלי הגירושי.

לפי חלוקה זו ,מסתבר שההלכות שעליה אנו מוצאי הסכמה נובעות מההגדרה ההלכתית של השטר – כלומר הסוג הראשו
שהזכרנו ,ולכ ה קיימות ג בשטר קידושי .ההלכות שאינ עוברות לשטר קידושי שייכות כפי הנראה לסוג השני – לתהלי
הגירושי ,ואינ נוגעות לתהלי השונה של קידושי .ההלכות השנויות במחלוקת ה אלו שיש קושי להגדיר את אופיי ,ולכ אנו
מוצאי מחלוקת א יש להעביר אות לשטר קידושי.
סדר המאמר הוא עלפי המקורות שבה עסקנו :פתחנו בענייני שבה יש סוגיות מפורשות בגמרא ,המשכנו בדיוני שנסמכי
בעיקר על דברי הירושלמי והראשוני וסיימנו בהלכות שעיקר בדברי האחרוני .הדיו בכל נושא נעשה בתחילה כשהוא עומד
בפני עצמו ,ולאחר מכ הוספנו את הקשר בינו לבי התמונה הכללית.
מי נות את שטר הקידושי
הגמרא דנה בשאלה מי כותב את שטר הקידושי )ד ט:(.
ת"ר :בשטר כיצד? כתב לו על הנייר או על החרס ,אע"פ שאי בו שוה פרוטה" ,בת מקודשת לי"" ,בת מאורסת
לי"" ,בת לי לאינתו" – הרי זו מקודשת .מתקי לה ר' זירא בר ממל :הא לא דמי האי שטרא לשטר זביני ,הת
מוכר כותב לו "שדי מכורה ל" ,הכא בעל כותב "בת מקודשת לי"? אמר רבא :הת מעניינא דקרא והכא
מעניינא דקרא ,הת כתיב) :ויקרא כה( "ומכר מאחוזתו" – במוכר תלה רחמנא ,הכא כתיב) :דברי כב( "כי יקח" –
בבעל תלה רחמנא .הת נמי כתיב) :ירמיהו לב( "שדות בכס יקנו" – קרי ביה יקנו .מאי טעמא קרית ביה יקנו?

 1עבודה נרחבת על הלכות שטר קידושי נעשתה על ידי המהרי"ט אלגזי בספרו "גט מקושר" וכ על ידי רבי דוד פרידמ מקרלי בספרו "פסקי הלכות".
ספרי אלו היו לנו לעזר בכתיבת מאמר זה.
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משו דכתיב "ומכר" ,ה"נ קרי ביה "כי יקח" דכתיב) :דברי כב( "את בתי נתתי לאיש הזה"! אלא אמר רבא:
הלכתא נינהו ,ואסמכינהו רבנ אקראי .ואיבעית אימא ,הת נמי כתיב) :ירמיהו לב( "ואקח את ספר המקנה".

כלומר ,בברייתא מבואר שהאיש )ה'קונה'( כותב לאשה את שטר הקידושי .על כ תמהה הגמרא :הרי בשטר מכר המוכר כותב
את השטר ומוסרו לקונה .למסקנת הגמרא ,ההבחנה בי מכר לקידושי נובעת מהלכה למשה מסיני.
התוספות )ש ד"ה אלא( הקשו ,מדוע לומדי על קיומו של שטר קידושי בגזרה שווה מגט – א יש הלכה למשה מסיני ביחס
לשטר קידושי ,הרי בהכרח יש שטר קידושי! ולכ כתבו שהלכה למשה מסיני לא נאמרה על שטר קידושי  ,שברור שהבעל
כותבו – שהרי השטר נועד לבצע פעולת קידושי שמוגדרת בתורה במילי "כי יקח איש" )דהיינו ,שהאיש צרי להיות מבצע
הקידושי(; א שטר המכר זקוק למקור על עצ קיומו ,וכ לגבי מי כותב אותו – כיוו שהוא יכול להיכתב ג עלידי הקונה –
ולכ הוא נזקק להלכה למשה מסיני .ובכל זאת ,רבי אברה מ ההר )נדפס בש תוספות ר"י הזק ,וכ משמע מריטב"א ט .ד"ה אלא( הבי
שלמסקנה ,ההלכה למשה מסיני היא המקור להלכות של שני השטרות – שטר המכר ושטר הקידושי.
בעצ הדיו בסוגיה ,יש להבי מדוע חשבה הגמרא להשוות שטר קידושי לשטר מכר ,כשמקורו של שטר קידושי הוא בגט .אנו
מוצאי בראשוני שני כיווני בביאור עניי זה:
כיוו אחד הוא שהפנייה לשטר מכר נעשתה רק כשלא נית היה למצוא מענה הלכתי ברור בדיני הגט .כ כתב הרמב"
ותו( ,שמגט אי אפשר ללמוד מי יהיה הכותב בשטר קידושי ,שכ הבעל שכותב את הגט הוא ג המקנה ,ואילו בשטר קידושי –
שבו הבעל אינו מקנה אלא קונה – ייתכ שלמרות שהבעל הוא הקונה הוא עדיי האחראי לכתוב את השטר ,כמו בגט ,וייתכ
שהאשה – שהיא המקנה – תכתוב את השטר ,ג כ כמו בגט ;2לכ נזקקנו להכרעה שנובעת מהלכה למשה מסיני שרק הבעל
יכול לכתוב את שטר הקידושי .וכ כתבו תוספות )ט .ד"ה הא( ,תוספות רא"ש )ט .ד"ה והא( וריטב"א )ט .ד"ה מתקי( .נמצא
שלדעת ,למסקנה אי סתירה לדיני גט מכ שהבעל כותב את שטר הקידושי.
)ט .ד"ה

הרשב"א )ש סו ד"ה מתקי לה( ,לאחר שהביא את דברי הרמב" ,כותב:
ולדידי ,קשיא לי .דאנ שטר קדושי משטר גרושי ילפינ מ"ויצאה והיתה" ,ולא משטר מכר .ומאי קא מקשינ,
והא לא דמי לשטר זביני  ...ואנ קדושי כס בלחוד הוא דילפינ מ"כי יקח" .ויש לי לומר דודאי קדושי שטר
מגרושי ילפינ ,מיהו עיקר קדושי מדי קניה הוא ,ובכולהו קיחה שייכא בהו ,ובכולהו תנינ נקנית .וכיו שכ א
קניית שטר קדושי הו"ל למיל מקניית שטר זביני דעלמא – מה הת מקנה כותב א הכא הוה ליה למימר
שיכתוב המקנה ,כ נראה לי.
כלומר ,הרשב"א לא הסתפק בתשובת הרמב" ,שאי אפשר ללמוד כא מגט לשטר קידושי ,והעלה לדיו את הסיבה שבשלה
הגמרא מתחילה באופ פשוט כלכ להשוות שטר קידושי לשטר מכר .הוא מבאר שא ששטר הקידושי נלמד מגט ,נותר אופיו
של השטר קנייני ,ויש להשוותו לשטר מכר.
כיוו שני הוא שגט הוא המקור לשטר קידושי ,והזכרת שטר המכר היא מסיבות צדדיות .וכ כתב התוספות רי"ד )ט .ד"ה מתקי(:
ואי זו קושיה של כלו ,דגט אשה נמי שכותב הבעל ,מפני שהוא המקנה והאשה נקנית ,וכותב לה "הרי את
מגורשת ממני" ומקנה לה גופה ,אבל הכא הבעל קנה והאשה מקנה את עצמה לו ,והאי כותב הבעל? האב היה
צרי לכתוב והאשה.
כלומר ,לדעתו קושיית הגמרא היא באמת מגט ,שהבעל הוא שכותב אותו מפני שהוא המקנה .הוא כנראה לומד מהגמרא ששטר
המכר מלמד אותנו ג את הסיבה שהבעל כותב את הגט – מפני שהוא המקנה ,והמקנה כותב את את השטר ,כפי שאנו רואי
בשטר מכר .לפי דבריו ,כשהגמרא עונה שבקידושי כתוב "כי יקח" – כוונתה להפריד את שטר הקידושי מגט ,וכ מסקנת הגמרא
היא שהבעל כותב ,היינו שבניגוד לגט – שאותו המקנה כותב ,שטר קידושי דומה לשאר דרכי הקידושי ,שנעשות עלידי הבעל.
לסיכו ,סוגיה זו מעמידה אותנו בנקודה של עימות אפשרי בי גט לשטר קידושי ,ומעוררת דיו על היחס בי שטר קידושי
לשטר מכר.

 2עיי ברמב" )ט .ד"ה ותו( תירו נוס.
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לדעתו של הרי"ד ,אכ ישנה סתירה בי שטר קידושי – שנכתב עלידי הקונה ,לגט – שנכתב עלידי המוכר .כפי הנראה ,לדעתו
ההלכה למשה מסיני נדרשת על מנת ליצור את ההפרדה הזו .כ היא שיטת רבי אברה מ ההר ,שלומד את ההלכה למשה מסיני
כמקור ג לשטר הקידושי .ייתכ אמנ לומר ג שאדרבה ,לדעת צרי לזהות שטר קידושי ע גט לגמרי – והעובדה שהמקרה
החריג נלמד מהלכה למשה מסיני מוכיחה עד כמה החיבור בי הגט לשטר הקידושי אינו נית להפרדה.
לדעת התוספות ,תוספות רא"ש ,הרמב" והרשב"א אי סתירה בי גט לשטר קידושי ,שכ ג הגט נכתב עלידי הבעל .וא
שהמקנה בקידושי היא האשה ,ייתכ שכתיבת השטר נעשית תמיד עלידי הבעל בקידושי ,כמו בגט ,כיוו שזהו ספק שקול.
מקור ההכרעה הוא חיצוני ,א מהלכה למשה מסיני וא מתו השוואה לשאר דרכי הקידושי ,שהבעל הוא הפועל בה למרות
היותו הקונה .לדעת ,הקשר של שטר מכר לסוגיה נובע מכ שנוצר ספק גמור ,שהרי בגט לא היה ברור אי נקבע על מי מוטלת
האחריות לכתבו.
סיבה נוספת לקשר זה היא מפני שבשטר קידושי יש קניי ,כמו בשאר דרכי הקידושי .לפי דרכ נראה שצרי להשוות עד כמה
שנית את שטר הקידושי לשאר דרכי הקידושי ,כל עוד הדבר אינו סותר את הלימוד מגט .אמנ ,נראה שהרמב" שוא להשוות
בי הגט לשטר הקידושי יותר מאשר הרשב"א ,שמדגיש ששטר הקידושי – על א שנלמד מגט – בסופו של דבר הוא חלק
מדרכי הקניי של הקידושי.
כתיבה שטר קידושי "לשמה"
הגמרא )ט (.דנה א יש די של כתיבה "לשמה" בשטר קידושי ,כמו בגט:
בעי ר' שמעו ב לקיש :שטר אירוסי שכתבו שלא לשמה ,מהו? הויות ליציאות מקשינ ,מה יציאה בעינ לשמה
– א הוייה בעינ לשמה? או דלמא הויות להדדי מקשינ ,מה הוייה דכס לא בעינ לשמה – א הוייה דשטר לא
בעינ לשמה? בתר דבעיא הדר פשטה :הוייה ליציאה מקשינ ,דאמר קרא) :דברי כד( "ויצאה והיתה".
ר"ל מסתפק עד כמה שטר קידושי דומה לגט ,ומכריע שאכ די כתיבה "לשמה" ,שנלמד בגט מהמילה" :וכתב לה" )דברי כד ,א(

יהיה ג בשטר קידושי .מהספק של ר"ל אנו יכולי ללמוד שההבחנה בי מקורו של שטר הקידושי לתפקידו כאחד מדרכי
הקידושי לא הייתה חדה.3
יש לדו א נית יהיה ללמוד ממסקנת ריש לקיש כיצד לנהוג בהלכות נוספות שבה יש סתירה בי גט לבי קידושי כס .לש
בירור נקודה זו צרי להבי במה הסתפק ריש לקיש ומה הייתה הכרעתו.
אפשרות אחת היא שריש לקיש ידע בבירור שבקידושי כס אי צור ב"לשמה" ,ונקודת הספק היא א להשוות קידושי שטר לגט
או לקידושי כס .לפי זה ההכרעה היא ברורה :ההשוואה לגט עדיפה על השוואה לקידושי כס .א מני ידע ריש לקיש
שבקידושי כס אי די "לשמה"? יש לציי שר"ל סבר שלא שיי לחייב את יצירת הכס "לשמה" ,א מפני שדבר זה יגביל את
השימוש בכס לדברי שנוצרו בידי אד דווקא וא בגלל שעיקר קניי הכס הוא בשווי שלו.
נית להציע אפשרות אחרת :שריש לקיש סבר שאי צור ב"לשמה" בכס – מפני שאי מקור לכ ,והספק היה א ללמוד שטר
קידושי מגט לעניי די זה של "לשמה" או לא ללמוד ,ולהשאיר את די השטר כדי הכס .לפי אפשרות זו הספק היא בהיק
הלימוד מגט ,בלי קשר לכ שיש דיני אחרי בקידושי כס שאינ דומי.
מהראשוני במקו קשה להסיק דבר ברור בעניי :הר" בתחילת המסכת )א .בדפי אלפס ד"ה בית( ד בשאלה א צרי להשוות
קידושי כס לשטר קידושי לגבי ההלכות שהועתקו אליו מגט )כגו פסול מחובר( ,וכותב שאפשר להוכיח ממסקנת ר"ל ,המקיש
רק שטר קידושי לגט ולא מצרי טיבוע כס "לשמה" – שדיני קידושי כס אינ נלמדי מגט .הוא דוחה את הסברה שאי
ללמוד קידושי כס משטר ,כיוו שעיקר קידושי כס הוא בשוויו ,ולא מסתבר שצרי "לשמה".
לכאורה ,הבנת דברי הר" תלויה בשתי האפשרויות שהעלינו :בתחילה הוא סבר שקידושי כס אי בה די "לשמה" מפני שאי
מקור לכ ,והספק היה א ללמוד "לשמה" מגט לשטר קידושי – ועל כ ממסקנת ריש לקיש ,שיש בשטר "לשמה" ולמרות זאת
בכס לא צרי "לשמה" מוכח שלא לומדי הלכות משטר קידושי לכס – זו האפשרות השנייה שהצענו בר"ל .למסקנת הר"

 3מעניי שלדעת ריש לקיש יש יותר משקל לגזרה שווה של "ויצאה והיתה" ,כפי שעולה במחלוקתו ע רבי יוחנ )קידושי מג-:מד .(.לדעת ר"ל היה צרי
להשוות גיטי לקידושי משו "ויצאה והיתה" ,והגמרא מסכמת שלא אשגחו ביה .אמנ כא לא מצאנו חולק עליו ,א בסוגיה בקידושי )ד מח (.הועלתה
בגמרא אפשרות שהתנאי נחלקו א כתיבת שטר קידושי צריכה להיות "לשמה" ,כר"ל.
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יש סברה שאי די "לשמה" בכס מפני שמעשה הקידושי נעשה בשיווי שלו .עלפי זה צרי לומר שהספק היה ממה עדי
ללמוד על שטר קידושי – מגט או מקידושי כס ,כמו האפשרות הראשונה שהצענו.4
רש"י )ש ,ד"ה הדר( ביאר שההכרעה של ר"ל נובעת מכ שאת עיקר הדי שהשטר קונה באשה ,למדנו מגט .מדבריו נית ללמוד
שהספק היה ממה ללמוד שטר קידושי – מגט או מקידושי כס ,וההכרעה הייתה שיש סברה ללמוד מגט יותר מאשר מקידושי
כס.
לסיכו ,נראה משיטת הר" – וייתכ שג מרש"י – שהכרעת ריש לקיש היא להשוות שטר קידושי לגט ,א במקו שיש
אפשרות להשוות שטר קידושי לקידושי כס .ייתכ שזוהי הכרעה מקומית ,שהרי הסברה שלא להצרי "לשמה" בקידושי כס
היא בגלל שכס קונה בשיווי שלו ,וייתכ שסברה זו שייכת רק בכס ,ולכ העדיפו במקרה זו ללמוד שטר קידושי דווקא מגט.
כתיבת שטר קידושי מדעת האשה
הגמרא )ט (.ממשיכה באותה סוגיה לדו א צרי "דעת מקנה" .דהיינו ,א שהכרענו שהבעל כותב ,ייתכ שכדי ליצור את השטר
נדרשת ג שותפות מסוימת של האשה:
איתמר :כתבו לשמה ושלא מדעתה – רבא ורבינא אמרי :מקודשת ,רב פפא ורב שרביא אמרי :אינה מקודשת .אמר
רב פפא :אימא טעמא דידהו ,ואימא טעמא דידי; אימא טעמא דידהו :דכתיב "ויצאה והיתה" – מקיש הוייה
ליציאה ,מה יציאה לשמה ושלא מדעתה ,א הויה נמי לשמה ושלא מדעתה; ואימא טעמא דידי" :ויצאה והיתה"
– מקיש הויה ליציאה ,מה יציאה בעינ דעת מקנה ,א הויה בעינ דעת מקנה.
האמוראי נחלקו כיצד משווי את הגט לשטר הקידושי .לדעת רבא ורבינא ,כמו שהגט הוא יצירה של הבעל כ שטר הקידושי
הוא יצירה שלו ורק שלו; ואילו לדעת רב פפא ורב שרביא ,הגט הוא יצירה של הבעל בהיותו המקנה ,א שטר קידושי נזקק ג
ליצירה של האשה ,המקנה את עצמה לבעל – זאת מלבד האחריות של הבעל לכתוב ,כפי שנתבררה בסוגיה הקודמת.
הרמב" )ט:ד"ה כתבו( ,הרשב"א )ט :ד"ה אימא( ,הריטב"א )ט:ד"ה רבא( והתוספות רא"ש )ט :ד"ה א( הכריעו שאי ויכוח על הצור
בדעת הבעל ,והשאלה היא רק בנוגע לדעת האשה.5
בשאר קנייני הקידושי בוודאי אי צור בדעת האשה המקנה ביצירת ,אלא רק הסכמה של האשה להינשא .למרות זאת ,הגמרא
אינה מעלה זאת כשיקול שלא להצרי את דעת האשה בכתיבת השטר .נראה שהסיבה לכ היא שנושא הדעת ביצירת השטר הוא
די מיוחד בהלכות שטרות ,ולא נית להשוות שטר בעניי זה לכס או לביאה .עיקרו דומה הזכרנו כבר בביאור דברי ר"ל,
שביחס לדי "לשמה" ישנו הבדל מהותי בי כס לשטר ,ובכס די "לשמה" אינו שיי ,מפני שמתקדשת בשיווי.
לפי זה מוב מדוע רבא ורבינא ,שאינ מצריכי את דעת האשה ,מנמקי זאת בדמיו לגט; שכמו שגט צרי "לשמה" ואינו צרי
את דעת האשה – א שטר קידושי כ .ותמוה ,מדוע הזכירו את הנושא של כתיבה "לשמה" ,שאינו שיי כלל לדי של הצור
בדעת האשה .א עלפי דברינו מבואר שה רצו לומר שאת דיני השטר אנו לומדי מגט ,כש שלמדנו את די "לשמה" ,ואיננו
מתחשבי בשאר דרכי הקידושי בתחו זה ,הנוגע להגדרת שטר .על כ צרי ג להשוות שטר קידושי לגט בעניי דעת האשה,
שהוא חלק מהגדרת השטר.

 4יעוי ב"שער המל " )אישות פרק ג הל' ג ד"ה עוד כתב( שנחלק ע המהרי"ט בהבנת דברי הר" ,א למסקנת ר"ל אפשר ללמוד שפסול מחובר נלמד
מגט רק לקידושי שטר ולא לקידושי כס ,ונשאר בצ"ע על הר" .וצרי דקדוק רב בדבריה ,שאי כא מקומו.
 5מלבד ההוכחה שלה מהגמרא ,שאי כא המקו להביאה .יש להוסי שלאור שיטת הרמב" והרשב"א ,שהובאו לעיל בסוגיית הכתיבה של השטר ,ה
מחויבי לומר כא שיש צור ג בדעת הבעל לכו"ע .ש הסתפקה הגמרא לדעת א להשוות שטר קידושי לגט מצד העובדה שבגט הבעל כותב וכ
ראוי שיהיה הדי בקידושי ,או שבגט המקנה כותב וכ ראוי שיהיה בקידושי ,שהאשה – המקנה – תכתוב.
למסקנה ,הבעל כותב; כלומר ,הוכרע שבגט הבעל כותב לא בגלל שהוא המקנה .א כ  ,הספק כא הוא בוודאי רק על דעת האשה – א ללמוד מהגט ,שבו
אי צור בדעת האשה והכול תלוי בבעל ,או שכיוו שבגט הבעל הוא המקנה ,הוא פועל בגט ה מכוח היותו הבעל וה מכוח היותו המקנה; ובקידושי,
שבה האשה היא המקנה ,צרי ג את דעתה על מנת למלא את החלק של "דעת המקנה" שקיי בגט .ומצאתי ברמב" )ט .ד"ה "קשיא"( שמבאר
שלמסקנת הגמרא דלעיל ,הבעל כותב "היינו סברא דמא דאמר לשמה ושלא מדעתה" .ולדבריו ,בוודאי צ"ל שלמסקנת הסוגיה ש ,המוסכמת לכל הדעות,
לא הוכרעה המחלוקת אצלנו אלא ,רק הוברר שיש משמעות לכ שהבעל כותב ,אפילו אלמלא היה המקנה ,ואילו דינה של דעת האשה נותר פתוח לדיו.
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לפי דעת האמוראי ,שצרי את דעת האשה נוס לדעת הבעל ,יש לברר מה המקור לצור בדעת הבעל .הרי לכאורה ,הלימוד
מגט מצרי את דעת האשה בלבד – כמו שבגט צרי רק דעת מקנה.
ואכ ,נחלקו הראשוני מהו המקור לצור בדעת הבעל .הרמב" )ט :ד"ה כתבו( כתב" :וה"ה לדעת בעל כי הת" .והבי הרשב"א
)ט :ד"ה ואימא( שכוונתו היא" :דומיא דגיטי ,דבעינ דעת הבעל" .א על כ הקשה הרשב"א ,שא אמוראי אלו לומדי מגט
שצרי את דעת המקנה – מני לה שצרי ג את דעת הבעל בשטר קידושי ,שבו הוא אינו המקנה? ולכ כתב שהמקור לדעת
הבעל הוא –
משו דכתיב בו "כי יקח" ,ודרשינ ולא שתקיח את עצמה ,על כרחי בעינ דעתו .הואיל ובעינ דעתה ,דאי לא הוי
כמקחת את עצמה.
דהיינו ,לדעת הרמב" המקור לדעת הבעל הוא מגט – מלבד העובדה שצרי ג את דעת האשה ,שג מקורה מגט .לדעת
הרשב"א ,הצור בדעת האשה נובע מלימוד מגט ,שצרי בו "דעת מקנה"; ואילו הצור בדעת הבעל נלמד מדרכי הקידושי –
ששטר קידושי הוא אחד מה – שהבעל הוא היוז והמבצע ,ולכ ג יצירת השטר צרי להיעשות מדעתו ,כדי שלא ייחשב
שהאשה הקיחה את עצמה.6
תיתכ נפקא מינה בי שתי השיטות הללו בהבנת גדרי האמירה לסופר לכתוב .בגט נחלקו הראשוני מה הסיבה שצרי דווקא
הבעל לומר לסופר – א משו שצרי כתיבה "לשמה" ,ועלידי הציווי לסופר נעשה הגט "לשמה" )רמב" גטי כג .ד"ה והוא ,רשב"א
גטי כג .ד"ה אלא ועוד( ,או משו שנאמר "וכתב" ,והסופר צרי להיות שליח הבעל )תוספות גטי ט :ד"ה ואע"פ(.
לאור האמור כא ,ייתכ שלשיטה שהסופר הוא השליח של מי שמצווה בכתיבה האשה היא שאחראית לכתיבת השטר קידושי –
משו שנלמד מ"וכתב" שבגט היא צריכה למנות את הסופר כשליח .לגבי הבעל ,תלוי במחלוקת הרמב" והרשב"א ,שכ א ג
הוא נלמד מגט אזי ג הוא נדרש למנות את הסופר כשליח ,וא הוא נלמד מ"כי יקח" מספיק שיביע את הסכמתו לכתיבת השטר,
ואי הכרח בפסוק שהסופר יהיה שלוחו.
ג לאפשרות שבכתיבת הגט צרי ציווי כדי לקיי את די "לשמה" בגט ,וממילא ג בשטר קידושי שצרי להיכתב "לשמה",
נדרש ציווי לסופר .ייתכ שהאחריות לכתוב "לשמה" תלויה במי שנאמר עליו "וכתב לה" – ועל כ לשיטת הרשב"א ,שרק דעת
האשה נלמדת מגט ,רק היא תיצור את ה"לשמה" שבשטר הקידושי ,ואילו לשיטת הרמב" ,ששניה יוצרי את השטר ,שניה
מחויבי ביצירת השטר "לשמה".
הריטב"א אינו מתייחס לשאלת המקור לדעת הבעל בשטר קידושי ,א מדבריו משמע שהצור בדעת הבעל והאשה משמעותו
מינוי הסופר לשליח .ואלו דבריו )ט :ד"ה איתמר(:
שלא מדעתה .פי' שלא בשליחותה ,דהא מקשינ ליה לדעת האיש בגט והת דעתו דבעינ ,היינו שליחותו שיצוה
לסופר לכתוב ולעדי שיחתמו ,7וכ הדי למא דבעי דעתה בשטר קידושי צרי שתאמר א היא לסופר שיכתוב
ולעדי שיחתמו ,וזה פשוט.
מדבריו נית ללמוד שהנפקא מינה שהצענו לצד שהסופר הוא שליח הבעל היא נכונה .וא יש צור בשליחות בכתיבת הגט ,וא
דעת האשה נלמדת מגט – שניה צריכי למנות את הסופר כשליח.
ההלכה לגבי הצור בדעת האשה
הרי" )ה (:פסק שיש צור בדעת האשה ,וכ פסקו הר"ח )הובא ברא"ש פרק א סימ טז( ,הרמב" )אישות פרק ג הל' ד( ,ר"י )הובא ברא"ש

ש( והריטב"א )ט :ד"ה מיתיבי( .לעומת ,בה"ג ו"סדר תנאי ואמוראי" פסקו שאי צור בדעת האשה )הובאו ברא"ש ש( ,וכ פסק

 6אפשר היה לבאר בשיטת הרמב" שמגט לומדי שני סוגי דעת" :דעת המקנה" לאשה – כמו שבגט המקנה כותב – ולזה אי מקור מהפסוק ,ודעת הבעל
– שבגט נלמדת מהמילי "וכתב לה" ,ולכ בקידושי יכתוב לה ,א שאינו המקנה .עלפי זה אי נפקא מינא בי הרמב" לרשב"א .וכ מיושבת קושיית
הרשב"א על הרמב" – כיצד נלמדו דעת הבעל וג דעת האשה מגט; א זוהי אפשרות מחודשת .ה"פסקי הלכות" )פרק ג ס"ק סב( כתב בפשטות שעיקר
ההלכה כרמב".
 7כיוו שיש ספיקות בייחוס חידושי הריטב"א לגיטי ,לא נכנסנו לבירור שיטת הריטב"א ש .המעיי בריטב"א שבהוצאת מוסד הרב קוק יראה שיש
בחידושי מכתב יד סתירה בשאלה זו ,ובחידושי המיוחסי לרבנו קרשקש מוכרע שלדעתו לא צרי שליחות בכתיבת הגט .בכל מקרה ,בקטע שמצוטט
כא מבואר שלדעתו צרי שליחות בכתיבה.
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רב נטרונאי גאו )הובא ברשב"א ט :ד"ה ולעני( .הרא"ש )ש( נקט לחומרא מספק ,וכ הרשב"א )ש( וכ ג משמע מהרמב" ,שסיי
שהדבר ספק מעתה )ט :ד"ה כתבו(.
לסיכו ,העולה משתי הסוגיות האחרונות הוא שהלימוד מגט לשטר קידושי כולל בוודאי מרכיבי שמגדירי שטר ,כגו כתיבה
לשמה ו"דעת המקנה" או דעת הבעל – תלוי בשיטות השונות .בענייני אלו אי להתחשב בשאר דרכי הקידושי ,מפני שהשטר
שונה מהותית מכס או מביאה ,ואי אפשר ליצור השוואה מוחלטת ביניה.
נית ללמוד מדברי הרשב"א ששיטתו היא להשוות ככל הנית את השטר קידושי לשאר דרכי הקידושי .על כ ,א שליצירת
השטר מספיקה דעת האשההמקנה ,כפי שבגט צרי דעת מקנה ליצירת השטר ,למרות זאת הרשב"א מצרי ג את דעת האיש
ביצירת השטר ,על מנת לדמות את השטר לדרכי קידושי אחרות .הרמב" לעומתו משווה שטר קידושי לגט לכל דיני הדעת
הנדרשי בגט ,דהיינו :דעת הבעל ודעת האישה המקנה נדרשי ג בשטר קידושי.
מינוי שליח בציווי הכתיבה
הרמב" ,שכאמור לעיל מצרי את דעת האשה בשטר קידושי ,מוסי בעניי זה הלכה חדשה )אישות פרק ג הל' יח(" :וא קידש
בשטר אינו כותבו אלא מדעת האב או מדעת השליח" .מדבריו למדו הראשוני ששליח האשה יכול ליצור דעת שתועיל לכתיבת
שטר הקידושי.
הרמב" )ט :ד"ה ומסתברא( השיג עליו:
ומסתברא דהיכא דשויתיה שליח לקבלה אי שטר הקדושי נכתב מדעתו ,כדקיימא ל גבי גט ,דאפילו באומר
אמרו "גט פסול או בטל הוי" ,והכא נמי מהת גמרינ – מה הת דעת מקנה בעינ ולא שלוחו ,א כא דעת מקנה
ולא שלוחו ,ואפילו באומר "אמרו" .וראיתי לרב ר' משה ז"ל שכתב "וא קדש בשטר אינו כותבו אלא מדעת האב
או מדעת השליח" ,ואינו נכו לדעתי.
הרשב"א )ט :ד"ה והיכא( הביא את הרמב" ,ונראה שהוא מסכי לדבריו ,וכ הר" )ה :בדפי הרי" ד"ה שטר( .מדברי הרמב" משמע
שא א אומר "אמרו" פסול רק מדרבנ ,בכל אופ יהיה הפסול הזה ג בשטר קידושי.
ג הריטב"א כתב כדבריה )ט :ד"ה מיתיבי(:
והשתא דקיימא ל דבעינ דעתה בקידושי ושליחותה ,נראי הדברי שא עשתה שליח לקבל קידושי לא סגי
בדעתו של שליח בשטר קידושי ,דלקבלה עשאתו שליח ולא לזה ,ודעתה בעינ שתמנה לסופר ולעדי לכתוב
ולחתו בפניה ,ולא על ידי עדי – דהא קיימא ל בגט )גיטי סז (.דאומר אמרו מדעתכ כשר ולא תעשה ,שמא
תשכור עדי ,הכא נמי כשר ולא תעשה שמא ישכור עדי .וכתבו ליה שלא מדעתה שהוא פסול ,הילכ כי היכי
דהת בגט חות סופר ועד פסול משו חורבא דאומר אמרו כדאיתא הת .הוא הדי בשטר קידושי ,וזה דעת
מורי רבינו נר"ו.
בדבריו מפורש שא גזרת החכמי שמא תשכור עדי הועתקה לקידושי – למרות שנית היה לחלק ,ששטר הקידושי בסופו של
דבר נמסר לאשה רק מרצונה ,ולמה לנו לחשוש שהבעל יזיי שטר בלא להימל באשה – והרי בכתיבת השטר עדיי לא נעשו
הקידושי ואינו מרוויח דבר.
לכאורה נראה שמחלוקת הרמב" והרמב" היא בשאלה עד כמה יש להשוות שטר קידושי לגט .לדעת הרמב" ,אחרי שלמדנו
את הדי של שטר קידושי מגט ,שאר הפרטי של שטר הקידושי נלמדי משאר דרכי הקידושי – ואעלפי שדעת האשה
נלמדת מגט ,זהו חלק מהגדרת השטר שנעשה עלידי הדעת של המקנה ,אבל אי ללמוד פסולי נוספי שאינ נוגעי להגדרות
מהותיות בשטר .על כ פסול אומר "אמרו" ,שנחלקו הפוסקי בדעת הרמב" מה תוקפו )"כס משנה" גירושי פרק ב הל' ו מביא שלוש
דעות בשאלה זו( ,וג א פסולו מהתורה ייתכ שהוא נובע מחיסרו בשליחות – כפי שעולה מדברי הרמב" לגבי שטר מתנה )זכיה
ומתנה פרק ד הל' י( .וא כ בשטר קידושי ,שעלינו לדמות אותו לשאר דרכי הקידושי שהשליח מועיל בה ,השליח יכול ג לעמוד
במקו משלחתו וליצור דעת לש יצירת השטר.
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ייתכ שנית להביא מקור לרמב" :רבנו חננאל ,שפסק להלכה שדעת האשה נצרכת בשטר ,הוכיח את דבריו מסוגיה בעמוד
הקוד )ט:8(.
ואמר רבא אמר רב נחמ :כתב לו על הנייר או על החרס ,אע"פ שאי בו שוה פרוטה" ,בת מקודשת לי"" ,בת
מאורסת לי"" ,בת לי לאינתו" ,בי ע"י אביה בי ע"י עצמה – מקודשת ,מדעתו – והוא שלא בגרה .כתב לה על
הנייר או על החרס ,אע"פ שאי בו שוה פרוטה" ,הרי את מקודשת לי"" ,הרי את לי לאינתו"" ,הרי את מאורסת לי"
– מקודשת ,בי ע"י אביה בי ע"י עצמה ,מדעתה – והוא שבגרה.
הרא"ש )קידושי פרק א סימ טז( ,שהביא את ראייתו של ר"ח ,תמה; שהרי כוונת הגמרא בנתינה של שטר הקידושי שמועילה נתינה
לאב מדעתה של הבת .וכ אכ מבאר רש"י )ט .ד"ה מדעתה( את הגמרא" :מדעתה – שהיא אמרה לו לקבל" .ר"ח למד שהגמרא
מתייחסת לכל מרכיבי הקידושי ,ה לכתיבת השטר וה לקבלתו ,ובשניה נדרשת דעתה .א לכאורה דברי הרא"ש נראי
מסתברי ,ומני למד ר"ח שהגמרא מדברת ג על יצירת השטר? נראה שר"ח התקשה מה בא רב נחמ לחדש במקרה של קידושי
בת שבגרה .אפשר היה לומר שהחידוש הוא בהלכות נוסח השטר ,שצרי להיכתב עלפי מי שיכול לקבלו :בקטנות הבת הנוסח
נכתב עבור האב ,וכשהיא גדלה הנוסח נכתב עבורה.
נראה שר"ח הבי שהחידוש הוא שנית לבת להרשות לאביה לקדש בכל דר שהיא ,וממילא דעתה להתקדש מספיקה ג לכתיבת
שטר הקידושי עבורה – שהרי א רק מינתה אותו שליח להתקדש עלידו ,זה הדי הפשוט של מינוי שליח לקבל קידושי .עלפי
זה ,בדברי רב נחמ יש מקור לכ שדעת האשה נצרכת בשטר קידושי ,וג לכ ששליח יכול ליצור את הדעת הזו.
לסיכו פרק זה ,נית ללמוד שדעת הרמב" מצמצמת את ההשוואה בי שטר קידושי לגט כ ששליח יכול להחלי את האשה
ולהיות שות ביצירת השטר ,כמו בשאר דרכי הקידושי ,כשהוא מלא את מקומה לגמרי .הרמב" ,הרשב"א ,הריטב"א והר"
לעומתו משווי את שטר הקידושי לגט ג לעניי זה של דעת מקנה ולא שלוחו .ה אינ רואי בכ סתירה לשאר דרכי
הקידושי ,מפני שכל התחו של יצירת השטר עלידי דעת האשה נתפס אצל כדי מיוחד של שטר ,ואי מקו להשוות בינו לבי
דרכי הקידושי האחרות.
זמ בשטר קידושי
חכמי תיקנו לכתוב זמ בגט )גיטי יז ,(.ואילו בשטר קידושי לא תיקנו – כפי שמבואר בגמרא ביבמות )לא .(:הגמרא ש דנה
בשאלה מדוע לא תיקנו ,ומסבירה ששטר הקידושי לא יוכל לשמש כראיה ,ואי תועלת בזמ שייכתב בו – וא עלולה לצאת
ממנו עדות מפי הכתב שהוא פסול וייגר מכשול .אנו מביאי את הדברי א שה מוסכמי ואינ תורמי לבירור שיטות
הראשוני בעניי השוואת שטר קידושי לגט ,מפני שה נחוצי להבנת הנושא הבא :כתב ידו בשטר קידושי.
עדי בשטר קידושי
נושא זה דורש עיו נרחב בפני עצמו בהלכות גיטי ,לכ נזכיר כא את הכללי הבסיסיי בלבד ,על מנת לשמור על שלמות
היריעה .ישנה מחלוקת תנאי בגט מה העדי הכורתי – א עדי החתימה על השטר או עדי מסירת הגט .להלכה עדי המסירה
ה הכורתי ,א נחלקו ראשוני א לדעה זו נית לבחור בי עדי חתימה לעדי מסירה ,או שעדי המסירה בלבד יכולי ליצור
גירושי .ג לדעה הראשונה ,שעדי חתימה כורתי ,סובר ר"ת שמלבד עדי החתימה צרי עדי מסירה שיעידו על מסירת הגט.
באופ עקרוני ,יש להניח שפסק ההלכה בגט הוא ג פסק ההלכה בשטר קידושי – כל פוסק לפי שיטתו .9אמנ ,ייתכ שלשיטת
הרמב" יש הבדל בי גט ,שבו לדעתו מועילי עדי חתימה לבד וה עדי מסירה לבד ,לשטר קידושי ,שבו הוא מזכיר רק עדי
מסירה .ה"אמרי משה" )סימ טז ס"ק ט( חידש שבקידושי צרי עדי משו די "דבר שבערווה" ,ולכ רק עדי מסירה יכולי ליצור
קידושי; ואילו בגט מספיקה הוכחה גמורה שהגט אינו מזוי – כשיוצא תחת ידי האשה אנ סהדי שקיבלה את הגט מבעלה,
והוכחה גמורה זו מספיקה ליצירת הגט .ג א נקבל את ביאורו של ה"אמרי משה" בעניי ,אי בדברי אלו תרומה לנושא
המאמר העיקרי ,ולכ לא נדו בה מעבר לכ.

 8הבאנו את דברי ר"ח כפי שביאר הרא"ש .באוצר הגאוני בסו הכר על קידושי )עמ'  (13הובאו דברי ר"ח עצמו מכתב יד ,וש הוא כותב בקיצור
"ותוב רב נחמ קאי כוותיהו" .כמו כ ,עיי"ש כיצד הביא ר"ח את דברי רב נחמ באופ שונה מאשר לפנינו.
 9כ נקט ה"פסקי הלכות" )פרק ג הלכה ג(.
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כתב ידו בשטר קידושי

המשנה בגיטי )פו (.מונה שלושה גטי הפסולי מדרבנ .אחד מה הוא גט שנכתב בכתב ידו של הבעל ואי עליו עדי – שכשר
מהתורה ופסול מדרבנ .משנה זו היא ג עלפי שיטת רבי מאיר ,שמצרי חתימת עדי בגט ,והראשוני דני כיצד מועיל
מהתורה כתב ידו של הבעל במקו חתימת העדי.
בעניי זה ישנ שלושה הסברי:
א.

כתב ידו כעדי .כ ביאר רש"י )פו .ד"ה וא ,ומצוטט ברמב" פו .ד"ה מתני'( ,ובעקבותיו הרשב"א )פו .ד"ה מתני'( ,ה"חידושי
מכ"י" )פו .ד"ה ג'( ,חידושי רבנו קרשקש )פו .ד"ה מתני'( והר" )מו .בדפי אלפס ד"ה מתני'(.

ב.

בכתב ידו מתקיי פשט הכתוב "וכתב ונת" ,שהוא עצמו כותב .כ כתב רש"י בביאורו השני .הרשב"א
דהא( הבי ברש"י שזהו עיקר הנימוק ,וממנו נובע הנימוק הקוד ,א משאר הראשוני משמע שאלו ה טעמי נפרדי.

ג.

הודאת בעל די מועילה בגט ,מפני שאינו חב לאחריני )רשב"א יבמות ש ,צוטט ג בריטב"א במקו(.

)יבמות לא :ד"ה

בסיבת הפסול מדרבנ יש מחלוקת .רש"י מבאר )פו .ד"ה וא(" :ומיהו רבנ פסלינהו דלמא אתי לאכשורי בכתב סופר" .תוספות
כתבו )גיטי ג :ד"ה כתב; יבמות ל :ד"ה כתב(" :משו שיוכל לכתוב הזמ כמו שירצה ,והוי כאי בו זמ" .וכ כתב הראב"ד )הובא
ברמב" ש( .לאור הנתוני הללו ,יש לברר מה הדי בשטר קידושי שנכתב בכתב ידו ,ללא עדי.
התוספות מעלה את הספק א פסול שטר קידושי שנכתב בכתב ידו בלא עדי הוא מדרבנ )יבמות לא :ד"ה למעוטי(:
מספקא לר"י כתב בכתב ידו ואי עליו עדי ,אי מהני בקידושי אי לא ,דכיו שאי צרי זמ מה לנו א אי עליו
עדי.
הספק של תוספות הוא לשיטתו ,שסיבת הפסול מדרבנ היא ששטר בכתב ידו נחשב כשטר שאי בו זמ .אמנ ,פשוט לתוספות
שמהתורה שטר כזה מועיל .לעומת ,לדעת הרשב"א )יבמות לא :ד"ה הא( אי לקבל את כתב ידו בשטר קידושי מהתורה:
דלעול אי קדושי בפחות משני ,כדילפינ דבר דבר מממו .ואפי' כתב בכתב ידו נמי כדמשמע בקדושי פרק
האומר )סה (:משו דקא מחייב לאחריני ,ובגיטי דמהני כתב ידו הוי טעמא ,או משו דלא מחייב לאחריני ,או
משו דכתיב בה וכתב לה – דמשמע אפילו בשכתב לה הוא עצמו די לה מדלא כתיב ,וכתב לה ויעד עדי
כדכתיב בשאר שטרות :וכתב בספר וחתו והעד עדי .וכלשו הזה נ"ל שפי' רש"י ,שכתב בגיטי גבי כתב בכתב
ידו ואי עליו עדי למא דמוקי לה כר' מאיר ,איכא למימר דכתב ידו כמאה עדי דמי ,דכיו דכתב ידו הוא "וכתב
ונת" קרינ ביה ,ואע"ג דליכא עדי מסירה – כשר מדאורייתא ,ע"כ.
כלומר ,הרשב"א מביא את שני הנימוקי האחרוני שהזכרנו למעלה וטוע שאינ שייכי בשטר קידושי ,ועל כ לא יועיל בו
כתב ידו של הבעל .הוא אינו מעלה אפשרות שא המקור לכתב יד הבעל בגט הוא מהפסוק "וכתב" ,נית יהיה ללמוד אותו ג
לשטר קידושי .ולכאורה צ"ע מדוע – הרי יש היקש "ויצאה והיתה" .לאור מה שלמדנו בשיטת הרשב"א לעיל ,נראה שהרשב"א
משתדל להשוות שטר קידושי לשאר דרכי הקידושי ,וכיוו שבקידושי צרי שני עדי ,הרי שלימוד לגבי שטר שבו לא נצטר
שני עדי סותר את ההשוואה לשאר דרכי הקידושי .מסיבה זו הרשב"א אינו עושה את הלימוד מגט לעניי זה.
שיטת התוספות ,כאמור לעיל ,היא להשווות שטר קידושי לגט לעניי זה .כפי הנראה ,מקורה הוא בהיקש לגט ,וכ מפורש
בריטב"א )קידושי סה :ד"ה הת( בש הרמב":
לעני שטר קדושי שהוא בכתב ידו בלבד ,איכא מא דאמר דלא מהני כלל דהא מחייב לאחריני ,ואי דבר שבערוה
פחות משני ,ובגיטי דמהני לדי תורה ,היינו משו דלא מחייבא לאחריני או משו דכתיב "וכתב לה" – דמשמע
אפילו הוא עצמו .אבל רבינו נר"ו אומר בש רבו ז"ל דכתב ידו כמאה עדי דמי ,ומשו הכי כשר בגט
מדאורייתא .ואע"ג דאי דבר שבערוה פחות משני ,וכדכתב רש"י ז"ל במסכת גיטי )פו ,(.וכיו דכ הוא הדי
דמהני לשטר קדושי דהא איתקוש אהדדי ומינה גמרינ שטר קדושי  ,והקשיתי לפניו ...ותיר לי רבינו נר"ו
דלעול מקודשת גמורה היא מדאורייתא דומיא דגט ,אלא דכי היכי דפסלו רבנ לגט שהוא בכתב ידו כיו דאפשר
בעדי ,פסלו נמי לשטר קידושי מדרבנ.10

 10הריטב"א סותר כא את מה שהביא בש רבו )ט .ד"ה תנו וט :ד"ה בת ( ,שכתב ידו כשר ג מדרבנ .נראה שבעקבות קושיית תלמידו חזר בו הרא"ה.
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כלומר ,הריטב"א מביא שלושה טעמי מהתורה להכשיר כתב ידו בגט ,ושטר קידושי בדומה לו – עלפי הטע ש"כתב ידו
כמאה עדי" .לטע זה מועילה העובדה שמקור השטר בקידושי הוא גט .הריטב"א אינו ד מה יהיה הדי בשטר קידושי עלפי
הטעמי האחרי ,וא סברת הרמב" שלומדי שטר קידושי מגט תקפה ג א הטע בגט הוא שונה מזה שהביא בש הרמב".
אמנ ,מפשט דבריו משמע שהלימוד הזה היה מועיל ג א המקור בגט הוא מ"וכתב" ,ובפרט שלדעת הרשב"א זהו המקור
לדברי רש"י ש"כתב ידו כמאה עדי" .11א המקור בגט הוא אמנ סברה שהודאת בעל הדי מועילה מפני שלא חב לאחריני,
לגבי זה ודאי לא שיי ללמוד שטר קידושי מגט ,ונראה שהרמב" והריטב"א חולקי על סברה זו.
הר" בקידושי )כח :בדפי הרי" ד"ה מר( מוסר דברי מעט שוני בש הרמב":
ומיהו אמרו בש הרמב" ז"ל דדוקא קידושי כס וביאה הוא דלא מהנו בלא סהדי ,אבל קדשה בשטר שהוא כתב
ידו – אעפ"י שאי עליו עדי מהני ,דכשהיא מוציאתו כאילו יש עדי בדבר .דמי דהא לשוויי שטרא לא בעינ
עדי לדיד ,דקיי"ל כר"א ,דאמר עדי מסירה כרתי ובגירושי נמי ,אע"פ שהוא דבר שבערוה מהני בדיעבד ...וה"נ
א קדשה בשטר כזה מקודשת.
כלומר ,כשרות השטר נובעת מכ שאנו פוסקי כר"א ,שהעיקר ה עדי המסירה ,וממילא אי צור בעדי ליצירת השטר אלא רק
להעיד על המעשה ,וכיוו שג בגט מועיל כתב ידו בדיעבד כדי להעיד על המעשה ,הוא הדי בקידושי .ייתכ שג הוא מבי
שכתב ידו מועיל משו "אנ סהדי" ,ומגט לומדי לשטר קידושי שהוכחה עלידי "אנ סהדי" מספיקה ליצירת הגירושי או
הקידושי.
ה"נימוקי יוס" )יבמות ח :ד"ה גמ'( הביא את המחלוקת ,וביאר שהדיו הוא א כתב היד כשר בגט בשל הלשו "וכתב" ,ולכ
בקידושי – שלא נאמר "וכתב" – פסול ,או שבגט כשר משו שהוא כמאה עדי ,ובקידושי לומדי מגט ועל כ כשר ג כ.
קשה להכריע מתו דבריו א המחלוקת היא בשאלה א להשוות שטר קידושי לגט לגמרי או בשאלה מהי סיבת הכשרות של
כתב ידו בגט .מסקנתו היא שלכל השיטות כתב ידו בשטר קידושי פסול מדרבנ.
נית לסכ שלדעת הרשב"א יש כא הפרדה בי שטר קידושי לגט ,הפרדה שנובעת משיטתו העקרונית לצמצ את הקשר ביניה,
ואילו לדעת הרמב" ,הריטב"א ותוספות לומדי ככל שנית את דיני שטר קידושי מגט.
כתיבת השמות בשטר קידושי
הרמב" בחידושיו )קידושי ט .ד"ה בי( מסתפק א כתיבת השמות בגט היא מדרבנ או מדאורייתא .הוא משווה שטר קידושי לגט,
וכותב שא כתיבת השמות בגט מדרבנ – בקידושי לא תיקנו ,וא כתיבת שמות בגט מהתורה –
דכתיב ספר כריתות בעינ סיפור דברי שכורתי ביניה ,וא"א בלא ש שלה ...הלכ גבי קידושי נמי צרי
לכתוב הרי את פלונית מקודשת לי ...דהא אקושי מקשינ להו לגטי דבעינ שמו ושמה.
הרשב"א )קידושי ט .ד"ה כתב( סבר שבוודאי השמות בגט ה מהתורה ,וג בשטר קידושי צרי שמות – שהרי הוא נלמד מגט .וכ
כתב הר" )ה .בדפי הרי" סו ד"ה וכתב( .ה ג מוסיפי בהסבר על הצור בשמות ,שעליד מוכח מהשטר שהוא נועד לבני הזוג
שנזקקי לו .כמות הכריע ה"שיטה קדמונית" )מיוחסת לתלמיד הרמב" והרשב"א ,קידושי ט .ד"ה תנו(.
הריטב"א )קידושי ט .ד"ה ולעני( מביא את המחלוקת בעניי ,ונוטה לומר שא א בגט השמות ה מהתורה ,משו שנאמר "ספר
כריתות" – "אבל בשטר קידושי ,כיו שמוכיח לנו למי מקדש ומי הוא המקדש בהא סגי ,ולא בעי מוכח מתוכו" .הוא מסתייע
בכ שלא מצאנו בשו מקו נוסח שטר קידושי שיהיה בו זכר לשמות .כלומר ,עלפי הריטב"א ,העתקת הלכות שטר הקידושי
מהגט אינה מקיפה את כל הפרטי ,אלא את אלו שיש סברה שיעברו מגט לקידושי; לכ מה שגזרה התורה שיפרשו שמות בגט
אינו חיוני בשטר קידושי מבחינה מציאותית ,כפי שכותב הריטב"א – שברור מיה בני הזוג ,ועל כ אי ללמוד בעניי זה מגט
לשטר קידושי.12

 11נראה לכאורה שג הרמב" יודה בזה ,שכ א ההסבר בסברת "כתב ידו כמאה עדי" הוא מצד אומדנא ,ואי צור ללמוד שטר קידושי מגט.
 12וכ דעת רבי אברה מו ההר )תוספות ר"י הזק ט (.שאי בשטר קידושי שמות )בנוסח שלפנינו מופיע "שאי תור אלא ש האיש ,ולא ש האשה ולא
זמ" ,א נראה שיש להגיה במקו המילה "אלא" את המילה "לא"(.
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הרמב" אינו מזכיר בנוסח שטר הקידושי את הצור בשמות ,ונראה שלדעתו אי צור בכתיבת שמות .לא ברורה דעתו בעניי
היסוד של כתיבת השמות בגט ,ואי אפשר להסיק ממנה מסקנות ברורות בנושא ההשוואה של גט ושטר קידושי.
לסיכו ,כתיבת השמות בשטר הקידושי תלויה בכתיבת השמות בגט לדעת הרמב" ,הרשב"א והר" .א בגט יש צור מהתורה
לכתוב שמות – א בקידושי ההדי צרי להיות כ .הריטב"א חולק עליה ,ומחלק בי דברי שנלמדי מהמילה "וכתב" –
הנובעי מההגדרה יסודית של השטר ,לבי דברי שמקור ב"ספר כריתות" – המיוחדי לגט ואינ עוברי לשטר קידושי.
ביארנו את דעתו ,שאי צור ללמוד את ההלכות שהסברה נותנת שה גזרת הכתוב מיוחדת בגט.
מחובר
גט שנכתב במחובר – פסול )גיטי כא .(:לגבי שטר קידושי יש מחלוקת בראשוני א ללמוד מגט:
שיטת רש"י בגיטי )י .ד"ה הכי(" :לשמה ומחובר איתא נמי בשטרי קידושי ...איתקוש הויה ליציאה" .בעל ה"עיטור" )אות ק ד עז(:

א הרחיב את הלימוד מהסוגיה לקידושי כס ,שאי אפשר לקדש במחובר.
הרשב"א בתשובותיו חלק עליה )חלק א ,סימ תר(:
שטר קידושי כשר במחובר ,דדוקא בגט פסילנא ,משו ד"כתב ונת" )גיטי כא .(:ובירושלמי )גיטי פ"ב ה"ג(:
מפקינ מדכתיב ספר" .מה ספר שהוא בתלוש ."...וכ אמרי בתוספתא )קידושי פ"ד ה"ח(" :המקדש בעיר הנדחת
וביושביה בדימוס ובמה שעליה אינה מקודשת" .משמע בהכי דוקא דאיכא איסור הנאה .הא לאו הכי מקודשת
אפילו במחובר.
בסיו דבריו הוא מזכיר את שיטת רש"י שחולקת עליו ,וכותב שאפשר לפרש את הגמרא שאליה התייחס רש"י באופ אחר ממנו.
כלומר ,לדעתו דברי רש"י אינ מוכרחי .תשובה זו הובאה בשו"ע )אה"ע סימ לב סע' ד( ,וכתב עליה הגר"א )אה"ע לב ט(:
וכל דבריו אינ מובני ,דמה שאמר "משו ספר או ונת" מאי איכא? הא כתיב "ויצאה והיתה" ,וכנ"ל וכמ"ש
רש"י ש בגטי .וההיא דתוספתא איירי בקידושי כס דכ איירי כל פרקי דש ,וכ"ש לדעת המכשירי באיסורי
הנאה בשטר.
וסייי הגר"א שהרשב"א חזר בו בחידושיו לקידושי ,וכ שהר" הביא בשמו שגט שנכתב במחובר פסול.
ואכ ,בתשובה אחרת כותב הרשב"א )חלק א ,סימ אל רכו(:
שאלת המקדש את האשה בקרקע א היא מקודשת א לאו .ויראה מדברי שדעת נוטה שאינה מקודשת ,וסמכת
על "אי קיחה אלא בכס" ...תשובה הרב בעל העיטור כתב שאינה מקודשת ,משו דמקשינ הויה ליציאה .וכ
מוכח לכאורה בפרק קמא דגיטי ...אלמא קידושי ליתנהו במחובר לקרקע .אבל דעתי נוטה שהיא מקודשת.
מדתניא בתוספתא ...ומכל מקו ,כ נראה לי עיקר דמקודשת כדמשמע פשטה דתוספתא .וכשנת לה קרקע בתורת
כס קידושי ,שאי כא חליפי אלא בקנייה בשוה כס ,וההיא דפרק קמא דגיטי )י (.בשטר אירוסי ,קאמר שא
כתבו במחובר לקרקע ונתנו לה – אינה מקודשת ,דומיא דגט דמקשינ הויה ליציאה ,וזה נראה לי עיקר.
ג בחידושיו למסכת קידושי )ב .ד"ה והאי( פוסק הרשב"א שרק שטר מחובר פסול ,ולא שאר דרכי הקידושי – כפי שציי הגר"א.
שיטתו זו הובאה בשמו ג בר" על הרי" )קידושי ב .בדפי אלפס ,ד"ה בית שמאי( וג הר" פסק כמותו.
לסיכו ,לפנינו דיו בגבולות הלימוד מגט לשטר קידושי :הרשב"א מתלבט בשאלה כיצד לנהוג במקרה שבו בשאר דרכי
הקידושי כשר ובגט פסול – א להשוות שטר קידושי לגט או לשאר דרכי הקידושי .בעל ה"עיטור" השווה את כל דרכי
הקידושי ,ופסל מחובר בכול ,והרשב"א בתחילה נקט הפו מבעל ה"עיטור" והכשיר ג שטר מחובר ,א בסופו של דבר הכריע
כי שטר מחובר פסול וקידושי כס כשרי במחובר ,כדעת רש"י; וכ כדעת פסק הר".
אמנ ,יש לשי לב שמקורו של פסול המחובר נובע מהמילי "ונת" או "ספר" .כבר ראינו ערעור של הריטב"א על כתיבת
השמות שנלמדה מהמילה "ספר" ,שאינה נצרכת לדעתו .הוא נמנע מללמוד הלכה מסוימת לא רק בגלל המקור שלה ,אלא כשיש
ג סברה שלא ללמוד אותה – כמו לגבי שמות ,שלדעתו מוכח מי המקדש והמתקדשת ג בלי השמות בשטר .א לגבי מחובר,
ייתכ שהוא יודה ששטר קידושי פסול ,למרות שמקורו עלפי הירושלמי מ"ספר" – כיוו שכתיבת השטר בתלוש היא חלק
מהגדרת השטר .כפי שביארנו למעלה ,הגדרות ששייכות לשטר אי להשוות לקידושי כס ,כיוו שה שייכות לשוני המהותי
שבי השטר לכס – ואי זה נוגע לתפקיד ששניה ממלאי ,דהיינו הקידושי.
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לגבי גט פוסקת הגמרא בפשטות )גיטי כ" :(.שלחו מת :כתבו על איסורי הנאה כשר" .לגבי שטר קידושי נחלקו הדעות.
הרשב"א )חלק א ,סימ תרג( בתשובותיו ד בנושא זה ,ומביא בתוכו את הירושלמי )כפי גרסתו(:
תחלת כל דבר אנו צריכי לדעת א נכתבו שטרי קידושי באיסורי הנאה א מקודשת .ונראה לי דמקודשת ,דהא
קיימא ל בגט שכתבו באיסורי הנאה דמגורשת ,כדאיתא בהמביא תניי )ד כ (.ומקשינ הויה ליציאה .וכדאיתא נמי
בפרק קמא דגיטי בגמרא )י" :(.בשלשה דברי שוו גיטי נשי לשחרורי עבדי" ,ואקשינ ותו ליכא .ואסיקנא דכי
קתני מילתא דליתא בקידושי מילתא דאיתא בקידושי לא קתני .וא איתא ליתני כתבו על איסורי הנאה דליתא
בקידושי.
ואפשר לדחות ,דהת לא אקשינ ותו ליכא ,והא איכא אלא במה דאיתא במתניתי ,משו דמתניתי ידועה לתנאי,
אבל במאי דלא תאני במתניתי לא .וההיא לאו מתניתי היא ברייתא היא בגיטי ,כדאיתא הת בגיטי .ובירושלמי
נחלקו בפרק קמא דקידושי על ההיא דכתבו על איסורי הנאה ,דגרסינ הת "כתבו על דבר שהוא אסור בהנאה" –
כלומר כתב הגט" ,תני זונ מעשה בא לפני רבי ואמר מגורשת .רבי אליעזר אומר אינה מגורשת .הויי בה רבנ מא
דאמר מגורשת מקודשת ומא דאמר אינה מגורשת אינה מקודשת .פליגי רבנ דקיסרי בש רבי יעקב ברבי אחא
מא דאמר מגורשת מקודשת איסורי הנאה מדבריה .ומא דאמר אינה מגורשת מקודשת איסורי הנאה מדברי
תורה .והקשו באיסורי מדבריה מקודשת לית הדא פליגא לרבי מאיר .דאמר המקדש בחמ בי"ד משש שעות
ולמעלה לא עשה כלו .תמ בגופו קדש בר הכא בהנאה שלו קדש )גרסת הירושלמי שלפנינו :בתניי שבו(.
מעתה ,ואפילו באיסורי הנאה דבר תורה אתתא מקודשת .מה בינו ולשטר דשאי בו שוה פרוטה? תמ אינו ראוי
להשלי עליו ,בר הכא ראוי להשלי עליו" )עד כא ציטוט מהירושלמי(.
וכדאמרינ הת בגיטי על ההיא דשלחו מת ,א אנ נמי תנינ על עלה של זית .שאני עלה של זית דחזי
לאיצטרופי .וא על גב דסתמא אמרוה לההיא דשלחו מת וקבעו בהילכתא ,ולא חילקו בי איסור דבריה לשל
תורה – מכל מקו כיו דפרישו עלה בהדיא דלא איתמרא אלא באיסורי דרבנ ,נקטינ כוותיה אע"ג דבגמרא
איתמרא כוותיה סתמא .ומכל מקו ,אפילו תימצי לומר דגמרי פליגא אגמרא דבני מערבא ,וקסבר בגמרא דלא
שנא באיסורי הנאה דרבנ ולא שנא בדאורייתא מגורשת ,אפילו הכי – לגבי קידושי לא אשכח בגמרא הכי .וא
לאו הא דירושלמי ,דחלקו בי שטר לההוא דרבי מאיר ,הוה מצי למימר דבקדושי אפילו באיסור דבריה אינה
מקודשת ,משו דבעי מידי דאית לה הנאה מיניה .וכדסלקא דעת מעיקרא בירושלמי דלא שנא בי מקדש בגופו
למקדש בשטר ,והלכ סגיא לה דנינקוט בידה מה דאייתו ופרישו בירושלמי ,דדוקא כשכתבו באיסורי דרבנ.13
כלומר ,הרשב"א מביא את סוגיית הירושלמי )בקיצורי קלי( ומסיק שהירושלמי מחלק בי איסורי הנאה מהתורה לבי איסורי
הנאה מדרבנ .גט ושטר קידושי הכתובי על איסורי הנאה מהתורה פסולי ,מפני שאינ ראויי להשלי עליה .ה אינ
דומי לשטר שאי בו שווה פרוטה ,שאפשר להשלי אותו לפרוטה.
סברה זו אינה מובנת כלכ ,שהרי השטר פועל בכתב שבו ,ולא בשווי שלו – א הרשב"א מוכיח שסברה זו נאמרה ג בתלמוד
בבלי לגבי גט )כ (.וש ניסו להביא עבורה ראיה מהמשנה "כתבו על עלה של זית כשר" לדי של "כתבו על איסורי הנאה כשר".
הגמרא דחתה השוואה זו בטענה שעלה של זית ראוי להצטר ,ולכ אינו דומה לאיסורי הנאה – סברה הדומה לחילוק של
הירושלמי .וא שנראה שמסקנת הירושלמי לחלק בי איסורי הנאה מהתורה לאיסורי הנאה מדרבנ חולקת על התלמוד בבלי,
שלא הזכיר חילוק זה – להלכה ,הרשב"א מחלק בי גט שהתלמוד בבלי פסק לגביו במפורש שהוא כשר תמיד ,לבי שטר קידושי
– שא שמקורו מגט ,כיוו שהירושלמי החמיר באיסור הנאה מהתורה הוא פוסק בו ששטר קידושי שנכתב על איסור הנאה
מהתורה פסול.
לכאורה נראה שדבריו ה בגדר חומרה בעלמא ,שהרי אי סברה לחלק בי גט לשטר קידושי – שהירושלמי עצמו השווה את
דיניה .א אי הלכה כירושלמי לגבי גט ,ודאי שאי הלכה כמותו בשטר קידושי .א מחומרה זו יוצאת קולא ,שמתירה אשת
איש למעשה באותה תשובה.

" 13גט מקושר" )סימ ב( הציע פירוש אחר לירושלמי ,וד באריכות בגרסאות שונות בירושלמי .אנו מתמקדי בירושלמי לפי גרסתו של הרשב"א.
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בסו דבריו כותב הרשב"א שלולא הירושלמי ,היה מקו לומר שג שטר קידושי שנכתב על איסור הנאה מדרבנ יהיה פסול,
משו שאי לה הנאה ממנו ,א הוא אינו רוצה לחלוק על הירושלמי ,שהכשיר במפורש .דברי אלו דורשי ביאור – מה צרי
שהאשה תוכל ליהנות מהשטר? מה הביא את הרשב"א להצרי אפשרות של הנאה בשטר? וא שהרשב"א עצמו ציי שמקורו
מקושיית הירושלמי ,ששאל על ההבדל בי קידושי כס – שלרבי מאיר אפילו באיסורי הנאה מדרבנ אינה מקודשת ,לבי קידושי
שטר – שמקודשת; אבל הירושלמי תיר את הקושיה ,וכיצד נית א כ להסתמ עליה? והרי התירו הוא בדיוק הסברה
ההפוכה ,שקידושי השטר אינ בדבר שאפשר ליהנות ממנו בשטר.
נראה לענ"ד ליישב את דברי הרשב"א עלפי שיטתו ,שנתבארה עד פסקה זו – שיש להשוות את דיני קידושי שטר לדיני קידושי
כס .א כ ,לדעת הרשב"א ,א שקידושי השטר אינ פועלי מכוח שוויו של השטר ,יש חיסרו בכ שהוא איסור הנאה ,שהוא
חיסרו מהותי ,שא אינו ראוי להצטר להיות שווה פרוטה ע משהו אחר .מתו כ כתב הרשב"א שלולא הירושלמי ,שהכשיר
שטר קידושי על איסורי הנאה מדרבנ – היה ראוי לפוסל ,כמו שקידושי כס אינ שייכי כלל באיסורי הנאה ,אפילו מדרבנ.
עלפי דבריו מוב כיצד הירושלמי ניסה בקושייתו להשוות את דיני קידושי כס לשטר ,ולדעתו ,אעלפי שהירושלמי מיישב
קושי זה ,נית ללמוד ממהל דבריו שראוי היה להשוות את דיניה של סוגי הקידושי השוני.
שו"ת הר" )סימ כז( נקט בתחילה שלא כרשב"א:
לפי שקרוב אני לומר שאי איסור חל כלל על קדושי שטר ,דהא אמרינ בפ' המביא תניי )גיטי כ (.לעני גיטי כתבו
על איסורי הנאה כשר ,ושטר של קדושי מגיטי ילפינ לה ,וכדאיתא פ"ק דקדושי )ה א( מדכתיב )דברי כד ,ב(
"ויצאה והיתה" דאיתקש הויה ליציאה ,וכיו דשטר של גט אינו נפסל משו איסורי הנאה ,כ נראי הדברי
בשטר של קדושי.
ושוב חזר וד )סימ נה( עלפי דברי הרשב"א:
וג"כ הייתי נושא ונות א אפשר שתתקדש בשטר כיו דלא מתהניא ביה ,וכדתניא )קדושי ט" :(.כתב על הנייר או
על החרס ,ואעפ"י שאי בו שוה פרוטה' ,בת מקודשת לי' 'בת מאורסת לי' 'בת לי לאנתו מקודשת' ,ותניא נמי
גבי גט )גיטי כ (.כתבו על איסורי הנאה כשר ,וקיימא ל )קדושי ה (.דמקשינ הויה ליציאה ,וכיו שכ הוא אפשר
לדו ג"כ בשטר קדושי ,שא כתבו על איסורי הנאה ]שיהא[ כשר ,וזהו הצד היותר קרוב למצוא בו פתח בעני זה.
אבל מה אעשה והרשב"א ז"ל כתב בתשובה )א ,תרג( בעני אשה שנדרה נדר כזה שא נתקדשה בשטר שאינה
מקודשת ,וסמ דבריו על הירושלמי .ואע"פ שאפשר לדו אחר דבריו ז"ל ,אחר שהוא ז"ל כתב שאפי' נתקדשה
אינה מקודשת – מא גבר ומא גבר דרב גובריה לומר שתתקדש לכתחלה ,ולפיכ איני רואה היתר באיסר זה,
)ועל( ]על[ פי מה שבא בשאלת.
מדברי הר" נראה שהוא הבי ברשב"א שבשטר שנכתב על איסורי הנאה מהתורה אינה מקודשת .אמנ ה"בית יוס"
כח( הביא את הרשב"א ,וכתב שלמסקנה דעתו שהאשה מקודשת .וכ כתב הרמ"א )אה"ע כח,כא(" :אבל א קידשה בשטר הוי
קידושי" .ושוב חזר על כ הרמ"א בסימ לב )סעי ד(" :כתבו על דבר המחובר לקרקע או על איסורי הנאה ,י"א שהוא פסול
)ה"מגיד משנה" אישות פרק ג( ,ויש מכשירי )רשב"א סי' תרג(".

)סו סימ

ג ש מיוחס לרשב"א הכשר שטר מחובר או אסור בהנאה ,שלא כדבריו בתשובות .ה"מגיד משנה" עצמו )אישות פרק ג הל' ג( כתב
שבמחובר פסול כמו בגט ,וסיי שכ כתב הרשב"א .וכבר הח"מ )סימ כח ס"ק מא( תמה על דבריה ,שהרשב"א למסקנה כתב לגבי
איסורי הנאה שאינה מקודשת .הב"ש )אה"ע סימ כח ס"ק נו( כתב ביחס לאיסורי הנאה שההכרעה של הרמ"א היא דלא כרשב"א,
אלא הוא העדי להשוות גטי לקידושי עלפי שיטת הבבלי ופסיקת השו"ע – שבגט ג א נכתב על איסורי הנאה כשר .ג
הגר"א )אה"ע סימ כח ס"ק סא( כותב שא שאפשר לבאר את הרמ"א כ שבאיסורי דרבנ מקודשת ,א האמת היא שראוי שתהיה
מקודשת ג באיסורי הנאה מהתורה ,כמו בגט ,כיוו שיש לדמות גטי לקידושי.
הר" בחידושי על הרי"
כדבריו בתשובות ,ש ביטל את דעתו בפני הרשב"א.

)ב :בדפי אלפס ,ד"ה "בשטר"(

נקט בפשטות לדמות שטר קידושי לגט ולהכשיר באיסורי הנאה ,שלא

לסיכו ,מדברי התלמוד ירושלמי ,לפי הגרסה שהרשב"א הביא וביאר ,רואי שיש להשוות שטר קידושי לגט .הרשב"א עצמו
יוצר חילוקי בי גט לשטר קידושי הנוגדי את דברי הירושלמי ,ולדעתו שטר קידושי שנכתב על איסורי הנאה מהתורה יהיה
פסול – למרות שגט שכתוב עליו יהיה כשר – בשל הכרעת הבבלי .כמו כ הוא מוסי שהיה ראוי לפסול את שטר הקידושי
שנכתב ג על איסורי הנאה מדרבנ אלמלא הכשיר אותו הירושלמי בבירור .ביארנו שהרשב"א משתדל להשוות שטר קידושי
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לקידושי כס ,וכיוו שקידושי כס אינ שייכי באיסורי הנאה ,ג קידושי שטר ראויי היו להיות כשרי רק בדברי שאינ
איסורי הנאה .הר" בתשובתו קיבל את דעתו של הרשב"א ,א בחידושיו הוא לא כתב את החילוק בי איסורי הנאה מהתורה
לאיסורי מדרבנ ,ונראה שהוא מכשיר בכול; וכ נקט הרמ"א ,עלפי ביאור של הב"ש והגר"א.
שטר קידושי לזמ קצוב
בירושלמי )קידושי פ"ג ה"א ,הובא ברשב"א קידושי נח :ד"ה האומר ,ובר" קידושי כג :בדפי אלפס ,ד"ה האומר(:
הרי את מקודשת לי שלשי יו – הרי זו מקודשת ...הרי זו גיטה שלשי יו – אי זה גט כריתות .א"ר יצחק בר'
לעזר :הדא דאת אמר מקודשת בשקידשה בכס ,אבל א קידשה בשטר ,הואיל ולא למדו כתב קידושי אלא
מגירושי – מה בגירושי אינה מגורשת א בקידושי אינה מקודשת.
כלומר ,הירושלמי מחלק בי שטר קידושי שמקורו בגט ,ולכ לא יועיל לזמ קצוב ,לבי קידושי כס ,שמועילי לזמ קצוב.
"שער המל" )אישות פרק ג הל' ג ד"ה עוד כתב( מוכיח שהבבלי חולק ,כיוו שבגיטי )פב (:הגמרא הסתפקה לגבי אמירת "חו מ"...
בקידושי ,והכריעה מ"ויצאה והיתה" שלא מועיל ,כמו שבגט אינו מועיל .הגמרא לא חילקה בי קידושי שטר לקידושי כס.
לדעתו ,ההסבר הוא כי במה ששיי רק לשטר לומדי שטר קידושי מגט ,כמו כתיבה "לשמה" – שהגמרא כבר קבעה שאינה
שייכת בקידושי כס ,וכ כתיבה במחובר – שאי סברא שתהיה בכס .א דברי ששייכי ג בכס לומדי מגט ג לקידושי
כס.
אמנ ,הרשב"א והר" שהביאו את דברי הירושלמי לא העירו עליו בנקודה זו ,ורק דנו א הדי ישתנה עלפי שיטת הבבלי,
השונה בהלכות גטי .א כ ,נראה שה סברו כי ייתכ שדי זה יהיה רק בקידושי שטר.
"טלי קידושיי מעל גבי קרקע"
בגט ,הלכה פסוקה היא שצרי נתינה ביד ,וא אמר לה "טלי גיט מעל גבי הקרקע" פסול )גיטי כד .(.המקור לכ הוא הפסוק
"ונת" )רש"י ש ד"ה לא( .נשאלת השאלה מהו הדי בשטר קידושי.
הריטב"א )ט .ד"ה אמר( כותב ביחס לקידושי שטר" :דבעינ דומיא דגט ,דכתיב 'ונת בידה' – שיגיע הגט ליד האשה או לחצירה או
לשלוחה" .מכוח זה הוכיח הריטב"א שקטנה שאי לה יד אינה מתקדשת בשטר עלידי עצמה .ובמקו אחר )יט .ד"ה אמר( כתב
הריטב"א לגבי המימרה של רב נחמ" :אומר אד לבתו קטנה צאי וקבלי קידושיי" – שיש מבארי שלבת יש יד מכוח האב,
ש"מרוק רשותו אצלה והרי ידה כידו"; ומוסי ,שעלפי פירוש זה בהכרח מדובר בקידושי שטר ,שאי בה צור בזכייה ממונית
– שלזה קטנה אינה מסוגלת .מכא שוב רואי שצרי לשיטתו קבלה ביד של שטר הקידושי ,והמקור לכ הוא מגט.
ג בשיטה לא נודע למי )קידושי ח :ד"ה וא( כתב במפורש ששטר קידושי נלמד מגט ,ועל כ לא מועילה בו אמירת "טלי
קידושיי מעל גבי קרקע" – מה שאי כ בקידושי כס ,שמועילה בה אמירה זו.
ברשב"א
הרשב"א:

)ט .ד"ה כתב(

משמע שקבלה ביד אינה נצרכת .בביאור דברי רב נחמ ,שנות לקטנה עלידי עצמה מקודשת ,כתב

ולאו מדי שליחות ,דאי שליחות לקטנה ,אלא משו דהוה ליה כאומר "כל המקדש את בתי מקודשת לו" ,כאילו
נת כס קידושיה או שטר קידושיה לידי הא .למה זה דומה? לתנ לפלוני שיקבל לי דמקודשת.14
ומפורש שא שרק האב הוא בעל הזכות לקדש את בתו ,לדעת הרשב"א מועילה קבלת הבת עבור האב למרות שאי לה יד ,ואי
צור בנתינה ליד דווקא.
המאירי )גיטי י .ד"ה שטר( מביא שיטה בראשוני שפסלה שטר קידושי שנית בדר של "טלי קידושיי מעל גבי קרקע" – אות
ראשוני שפסלו ג תנאי ושיור בשטר קידושי כמו בגט; א הוא חולק עליה" :ואי זה נראה שלא פסלו תנאי ושיור בגטי אלא
מטע כריתות" .לא נתברר בדבריו מדוע הוא חולק ג על הדי של "טלי קידושיי" ,שהרי די זה אינו נובע מ"כריתות" ,א נראה
שמסקנתו היא ש"טלי שטר קידושיי" מהני.

 14כפי הנראה ,יסוד דבריו הוא בשיטת הרמב" במקו )צוטטו דבריו ג בר"( ,א הוא היחיד שכותב במפורש שההשלכה היא לגבי שטר – א שג
לדעת הרמב" מוכרחי לומר זאת ,שהרי הוא עוסק בדברי רב נחמ שמדבר על שטר.
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לגבי קידושי כס ,המהרי"ל )סימ עד( נוקט שלא מהני "טלי קידושי מעל גבי קרקע" ,וכ נקט בעקבותיו ה"חת סופר" )שו"ת אב

העזר סימ פב וסימ קא( .ויש שהסתפקו בזה )ב"ש ל ס"ק א ציי למהרש" קנב ולמהר"י ב לב ג לג וכ דנו בזה ה"אבני מילואי" ל א ועוד( ,א
מהרשב"א וה"שיטה לא נודע למי" נראה פשוט ש"טלי קידושיי מעל גבי קרקע" מועיל בקידושי כס.
נמצא שביחס לשטר ישנה מחלוקת ראשוני :לדעת הרשב"א ,שיסודה ברמב" והובאה ג בר" ,אי אפשר ללמוד מגט לעני זה.
לאור דברינו עד עתה ,מסתבר ששיטת היא להשוות קידושי שטר לקידושי כס ,וכיוו שבכס פשוט לה שמועיל "טלי
קידושיי מעל גבי קרקע" – הוא הדי בשטר .מה שלומדי מגט לשטר קידושי לדעת הוא דווקא בתחו שמיוחד לשטר ,או
שיש סברה ללמוד בו מגט לקידושי שטר .אמנ ,ב"שיטה לא נודע מי" סבר שההשוואה לגט היא מלאה ,וכ משמע בריטב"א.
השימוש של הריטב"א בסברה על מנת לצמצ את הלימוד מגט ,נראה שהיינו דווקא במקרה שבו יש סברה שנוגדת את הלימוד,
כמו בשמות – שמוכח ג בלעדיה מיהו הנות ומיהי המקבלת ,א במעשה הנתינה אי סברה שלא נדרוש דווקא נתינה לידה;
אדרבה ,מסתבר יותר שמעשה הנתינה יהיה ליד דווקא – 15מה שאי כ בכס ,הפועל עלידי שוויו ,ולכ יש מקו לדו בו א
צרי נתינה ביד דווקא.
בעלות על השטר קידושי
הגט צרי להיות שיי לבעל ,שנות אותו .המקור לכ הוא המהפסוק "וכתב" )גיטי כ.(.
ביחס לשטר קידושי כתב הרמב" )בבא בתרא קסז :ד"ה והחת(" :ודאי בעינ ג בשטר קידושי שיהיה שלו ...דאיתקש ליציאה",
וכ הכריע בספר פסקי הלכות )ח"א פ"ג ס"ק סג( עלפי דברי הרמב".16
חקיקה ושאר הלכות כתיבת הגט
הלכות אלו נלמדות מהמילה "וכתב" )גיטי כא ,(.ולדעת ה"פסקי הלכות" הוא הדי בשטר קידושי ,שצרי להיות כתוב עלפי
הלכות גט )וה מעכבות בו מהתורה(.
שטר קידושי שנכתב על שני שטרות מחוברי
בגמרא )גיטי כב (:מבואר שהגט צרי להיות כתוב על שטר שנעשה מיריעה אחת .מקור הדי הוא מהמילה "ספר" .לדעת ה"פסקי
הלכות" )פרק ג ס"ק מג( ,הוא הדי בשטר קידושי.
"הרי זו שטר קידושיי והנייר שלי"
בגט ,הלכה פסוקה היא שהאיש חייב להקנות את הנייר לאשה בזמ נתינת הגט )גיטי כ .(:רש"י )ש ,ד"ה אינה( מבאר את הנימוק
לכ" :דכיו דהנייר שלו ,לא נת לה כלו – דנמצאו אותיות פורחות באויר"; והר" הביא את דבריו .ובקידושי
כתב הר" בפשטות שהוא הדי בשטר קידושי) 17הביאו הרמ"א לב ד( .אמנ הרמב" )גירושי פרק ח הל' יד( נימק "שאי זה כריתות",
ועלפי נימוקו מסתפק ה"גט מקושר" )סימ יג( א די זה שיי ג בשטר קידושי.
)א :ד"ה בשטר(

שטר קידושי בידה ומשיחה בידו
בגט ,נתינה שמשאירה את החוט שמחובר לגט בידי הבעל אינה מועילה )גיטי עח .(:ומבואר בגמרא שהסיבה לכ היא "בעינ
כריתות ,וליכא" .ה"פסקי הלכות" )ח"א פ"ג ס"ק סח( מוכיח שישנה מחלוקת ראשוני בהבנת די זה ,שכ לדעת הרמב" היכולת
לנתק מועילה לקנייני .הרשב"א )בבא מציעא ז .ד"ה האי( למד שמקורו של הרמב" לכ הוא מגט :העובדה כי הבעל יכול לנתק את
הגט מידי האשה היא סימ לבעלות .א הרשב"א הקשה על הרמב" ,שהיכולת לנתק אינה מוכיחה בעלות אלא היא חיסרו
מיוחד בגט ,משו כריתות .עלפי זה יוצא שלדעת הרמב" זהו די כללי ,משו שהגט לא נית לאשה ויש לבעל זכות בו –

 15אפשר ג לטעו שהריטב"א תפס ש"טלי גיט מע"ג קרקע" הוא סימ שמעשה הנתינה הנו חלק ממהות השטר ,כמו שכתיבת השטר במחובר פוסלת
אותו ונתפסת אצלנו כדי השיי להגדרת השטר .א שבזמ הנתינה השטר כבר עשוי ,ייתכ שהריטב"א מבי שהשטר אינו מסתיי עד לאחר שהוא מבצע
את תפקידו כשטר גירושי או קידושי )כש שמצאנו הלכות שנוגעות ליצירת השטר עוד לפני קיומו ,כמו הציווי לסופר ולעדי והצור בדעת יוצרי
השטר(.
" 16קצות החוש" )קצא א( הוכיח שדי זה קיי ג בשטר מכר.
" 17קצות החוש" )קצא א( הביא את טעמו של רש"י ,והחליט שדי זה קיי ג בשטר מכר" .קהילות יעקב" )גיטי יג( השיג עליו ,שזהו די מיוחד בגט ג
לשיטת רש"י ,משו שנאמר בגט "ונת".
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וממילא די זה ודאי שיי ג בשטר קידושי .א ה"פסקי הלכות" מסתפק בדעת הרשב"א א די הכריתות שקיי בגט קיי ג
בשטר קידושי ,והדבר תלוי לכאורה בשאלת ההיק של הלימוד מגט לשטר קידושי ,שבה דנו עד עתה.
זכייה בשטר קידושי
"קצות החוש" )סימ ל ס"ק ד( הוכיח שהאשה שמקבלת את הגט אינה צריכה לזכות בו .ראייתו לדי זה היא מגט שכתבו על
איסורי הנאה ,שכשר למרות שהאשה אינה זוכה בו – שהרי אי בעלות על איסורי הנאה.
א כ ,מהו הדי לגבי שטר קידושי? לפני כ ראינו את הכרעת הרמ"א להכשיר שטר קידושי על איסורי הנאה ,וא כ לדעתו
אי צור בזכייה בשטר קידושי .אמנ ,לשיטת הרשב"א שטר קידושי על איסורי הנאה פסול ,ולדעתו משמע שצרי זכייה
בשטר הקידושי .הריטב"א )קידושי יט .ד"ה אמר רבא( נוקט במפורש שאי צור בזכייה:
ואיכא למימר דהכא עסקינ כשאי כא זכיית ממו ,כגו שמקדשה בשטר שאינו ממו ,דליבעי יד לזכות וביד
בעלמא דאית לה לקבל קידושיה סגי לה שאי"צ בזכייה.
לשיטת הרשב"א ,שלכאורה מצרי זכייה בשטר קידושי ,צרי להבי מה ההבדל בינו לבי גט .נית לומר שבגט האשה אינה
צריכה לזכות ,מפני שהגירושי נעשי בעל כורחה )וא היו הגירושי תלויי בקניי האשה היא הייתה יכולה למנוע את
הגירושי ,כיוו שאי אפשר להקנות דבר לאד בעל כורחו( .לעומת זאת ,בשטר קידושי ,כיוו שבלאו הכי הקידושי נעשי רק
בהסכמתה ,לא היה צור לחדש שהיא תזכה בעל כורחה בשטר ,או שתוכל לקבלו ללא זכייה – במיוחד לאור העובדה שלדעת
"קצות החוש" בשטר מכר הקונה צרי לזכות בשטר ,וא כ הוא הדי בשטר קידושי.18
תור שטר הקידושי
ישנ חלקי בנוסח הגט שה תור .העיקריי שבה ה המשפט "הרי את מותרת לכל אד" ושמות בני הזוג .בנושא השמות
קיי דיו נרחב בראשוני ,שהובא לעיל בפרק מיוחד .ביחס למשפט המקביל בקידושי" :הרי את מקודשת לי" ,לא מצאנו
התבטאות מפורשת ,ומסתבר עלפי דברי הראשוני בנושא השמות שהוא הדי לגבי משפט זה ,יש צור לכתוב "הרי את
מקודשת לי" בשטר הקידושי .וכ הכריע ה"פסקי הלכות" )פרק ג הל' ג( .אמנ ,רבי אברה מ ההר )תוספות ר"י הזק קידושי ט (.נקט
שאי תור בשטר הקידושי ,מפני שאי בו שמות או הזמ ,א צ"ע בדבריו מהי משמעותו של שטר שאי בו תוכ כלל.
סיכו
יצירת השטר בגט נעשית עלידי הבעל באופ מלא ,ואילו בקידושי – א שמוסכ שהבעל הוא היוצר את השטר – עולות בגמרא
ובראשוני שורת מחלוקות :א ג דעת האשה נצרכת ליצירת שטר הקידושי ,וא היא נצרכת כיצד מוגדרת השותפות של הבעל
והאשה בשטר .בהקשר זה ג יש לדו בהלכה שמופיעה בגט ,שצרי להיכתב "לשמה" – דהיינו לש הגירושי .הלכה זו
מועתקת לכל הדעות לשטר קידושי ,שצרי ג הוא להיכתב "לשמה".
הגט צרי להיכתב על דבר תלוש ,וג שטר הקידושי לרוב הדעות צרי להיכתב על תלוש – א כי יש החולקי בדי זה ,וכפי
הנראה סברת היא שהצור בכתיבה בתלוש אינו מהותי בגט ,וכ אינו שיי כלל בקידושי כס ,המקבילי לשטר קידושי
ופועלי מכוח שוויי הממוני .כמו כ ,ישנו דיו א נית לכתוב שטר קידושי על איסורי הנאה ,כפי שגט יכול להיכתב על
איסורי הנאה .בעניי זה הסברה העיקרית ,לפסול שטר קידושי על איסורי הנאה ,היא שיש לדמות קידושי שטר לקידושי כס,
ולדרוש לפחות שווי כלשהו לשטר .ישנ ג הלכות הנוגעות לצורת הכתיבה ולצורת השטר ,ומועתקות לדעת האחרוני לשטר
קידושי.
נושא נוס הוא נוסח השטר .ראשית ,הא יש תור לשטר קידושי? נושא זה כמעט לא נידו בראשוני ובאחרוני ,והדעת נוטה
שאי הבדל בו בי גט לשטר קידושי .חלק אחד מהתור – כתיבת השמות – שנוי במחלוקת ראשוני ,ולדעת רוב אי בו הבדל
בי גט לשטר קידושי .חתימת העדי על שטר הקידושי נלמדת ג היא לרוב הדעות מגט .אמנ ,חידוש אחד שישנו בגט הוא
האפשרות לכתוב את הגט מהתורה בכתב ידו של הבעל וללא עדי .חידוש זה שנוי במחלוקת ראשוני ,א אפשר ללמוד ממנו
לשטר קידושי ,שכ ייתכ שזוהי הלכה מיוחדת דווקא בגט .הביאור לשיטות שמחלקות בי הדברי הוא ,שוב ,ההשוואה בי
שטר קידושי לשאר דרכי הקידושי ,אשר נזקקות לעדי ,ועל כ לדעת אי לראות בחידוש זה בגט הגדרה נוספת של שטר
שנכתב בידי יוצרו ,כי א חידוש מיוחד בהלכות הגט.
 18ב"אבני מילואי" יש סתירה בעניי זה בי דבריו בסימ כח ,נט לסימ קלט ,יג.
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שלב נוס בגירושי הוא מסירת הגט לידי האשה באופ מלא .בגט הבעל חייב לתת לידי האשה ממש ,ואילו בקידושי יש
המכשירי ג א האשה תיטול את השטר מהקרקע .מחלוקת זו נובעת לדעתנו מהשאלה עד כמה מהווה הנתינה מידי הבעל
לאשה מרכיב חיוני בהגדרת הגט .העובדה שבקידושי כס יכולה האשה לרוב הדעות ליטול את הכס בעצמה ,מוכיחה שמעשה
הנתינה אינו מוכרח להיות חלק ממעשה הקידושי .האחרוני דני בשאלות נוספות :א יש צור בזיכוי קנייני של השטר ,וכ
לגבי חסרונות שוני שמעכבי בנתינת הגט ,כמו התנאה שהנייר נשאר שיי לבעל או השארת חוט שקשור לשטר בידיו.
שאלה נוספת שנידונה היא כתיבת נוסח קידושי לזמ מוגבל בשטר .לדעת הירושלמי ,בשונה מקידושי כס ,שבה נוסח זה
מועיל ,בשטר קידושי ,שנלמד מגט ,הניסוח לזמ אינו מועיל.
כפי שפתחנו בתחילת המאמר ,ישנ כמה הלכות שיש מחלוקת עליה בשאלה א להעתיק אות מגט לשטר קידושי .עיו בשיטות
החולקי מגלה שהרשב"א הוא בעל השיטה שנוטה תמיד לקרב את דיני שטר הקידושי לשאר דיני הקידושי .דבר זה בא לידי
ביטוי ה בשאלות הלכתיות וה בדיוני פרשניי ביחס לביאור הסוגיה ,וא בכיווני מחשבה שהועלו אצלו תו כדי דיו בשאלות
הלכתיות .נסקור בקצרה את המקומות שבה באה לידי ביטוי שיטת הרשב"א:
•

ביאור הרשב"א ,שסוגיית הגמרא נדרשה לברר מי כותב את שטר הקידושי בעקבות השוואה לשטר מכר ,מפני שיש
לדמות שטר קידושי לשאר סוגי הקידושי.

•

המקור לדעת הבעל בשטר קידושי הוא מכוח השוואה לשאר דרכי קידושי ,שבה הבעל הוא המקדש .בזה חלק
הרשב"א על הרמב" ,שסבר שהמקור הוא מגט.

•

לדעת הרשב"א ,כתב ידו של הבעל אינו מספיק במקו עדי לשטר קידושי )שלא כמו בגט(.

•

הרשב"א בתחילה סבר ששטר קידושי כשר במחובר ,א שלאחר מכ חזר בו והשווה אותו לגט.

•

הרשב"א סבר שראוי לפסול שטר קידושי שנכתב על איסורי הנאה ,כמו שבקידושי כס אי אפשרות לקדש באיסורי
הנאה .בסופו של דבר הוא הכריע ששטר קידושי שנכתב על איסורי הנאה מדרבנ כשר ,ורבי חלקו עליו והכשירו
בכתבו ג על איסורי הנאה מהתורה ,כמו בגט.

•

הרשב"א סובר שבקידושי אי צור בנתינה כמו בגט ,ומכשיר "טלי קידושיי מעל גבי קרקע" בשטר קידושי.

לעומת שיטתו הברורה של הרשב"א ,נית לראות שרוב שיטות הראשוני מקבלות באופ מלא יותר את ההשוואה בי גט לשטר
קידושי ,למעט מקרי יוצאי דופ.

ÔÈËÈ‚†˙ÂÎÏ‰†¯Ú˘
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מו"ר הרב משה ארנריי שליט"א
ראש כולל "אר חמדה"

שליח שלא נית לגירושי
פתיחה

1

התורה מתארת את תהלי הגירושי במילי )דברי כד ,א(" :ונת בידה ושלחה מביתו" .מכא למדו חכמי שישנה אפשרות
להשתמש בשליח לצור ביצוע הגירושי.
אנו מוצאי בהלכה שלושה סוגי שליחי שהבעל יכול למנות:
א.

שליח הולכה שהבעל מינה כדי לגרש את האשה – "שליח שנית לגירושי" ,דהיינו שניתנה לו הסמכות לגרש .לשליח
זה יש סמכות ג למנות שליחי אחרי במקומו )קידושי מא" (.ושלח ושלחה" – מלמד שהשליח עושה שליח(,
והאמינוהו חכמי באמירת "בפני נכתב ובפני נחת" )להל :בפ"נ ובפ"נ( כדי לקיי את הגט מול טענת זיו של הבעל
)גיטי ג.(.

ב.

שליח שהבעל מינה כדי שימנה שליח לגרש.

ג.

שליח שלא קיבל סמכות מהבעל ,ותפקידו הוא להודיע לשליח שהבעל מינה אותו להיות שליח הגירושי ,ושעליו למסור
את הגט לידי האשה.

שני השליחי האחרוני שהזכרנו הנ בגדר "שליח שלא נית לגירושי" ,שהרי אי בסמכות לגרש את האשה .במאמר זה נדו
במעמד של שני שליחי אלה משתי בחינות :יכולת למנות שליח אחר במקומ ,ונאמנות באמירת בפ"נ ובפ"נ.
סוגיית "כתבו ותנו לשליח"
הגמרא )גיטי סג (:מתלבטת בכמה שאלות שעניינ בירור א העדי שנצטוו לכתוב את הגט אחראיי רק לכתיבתו ,או לכל הלי
הגירושי .במסגרת זו מתלבטת הגמרא בדי זה:
בעא מיניה רבא מרב נחמ" :כתבו ותנו לשליח" מהו? סלוקי סליק להו ,או דילמא לטירחא דידהו חייש? א"ל
רבינא" :ויולי לה" מהו? תיקו.
הגמרא מסתפקת א בעל שממנה עדי כדי לכתוב את גטו ולתת לשליח מתכוו לומר שה עצמ אינ שליחי לגרש ,או שה
שליחי לגרש אלא שניתנה לה אפשרות להיעזר בשליח .נפקא מינא לספק זה היא מקרה שהגט אבד לשליח :א העדי אינ
שליחי לגרש אי ביד לעשות דבר ,כיוו שה כבר ביצעו שליחות ,א א ה שליחי לגרש יוכלו לכתוב גט חדש.
רש"י )ד"ה כתבו ותנו לשליח( מבאר שהמקרה שדני בו הוא כשהבעל אומר לשליחי" :ותנו לשליח שלי שמיניתי".
ר' עקיבא אייגר ב"דרוש וחידוש" מביא את הרשב"א בתשובה ,שהקשה :מדוע רש"י היה צרי לומר שמדובר במקרה שאמר לה
הבעל "תנו לשליח שמיניתי" ,ולא ביאר שמדובר במקרה שהבעל עשא שלוחי למנות שליח אחר ,שימסור את הגט?
הרשב"א יישב שלדעת רש"י א מינה הבעל שליח שיעשה שליח אחר לנתינת הגט ,יש כוח ג לשליח הראשו לתת גט .לכ,
במקרה זה ,אי ספק שלא נגמרה שליחותו עד שיגיע הגט לידי האשה ,וא אבד הגט בוודאי יוכל לכתוב גט אחר.
הספק של הגמרא הוא דווקא במקרה שהבעל מינה בעצמו שליח ,וכותבי הגט לא קיבלו כוח למנות שליח .במקרה זה יש מקו
להסתפק א "נטל ממנו הכוח להולי בעצמו" ,או שמא בכל זאת התכוו הבעל לתת לעדי כוח שליחות על הכתיבה ,עד שיגיע
הגט לידי האשה.
הרשב"א התייחס לשני מצבי:
א.

כשהבעל אומר לעדי שה שליחי ג לגרש וממילא ה יכולי ג למנות שליח מכוח.

 1המאמר נער עלידי הרב ניר ורגו.
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ב.

כשהבעל אומר לעדי להודיע על המינוי שהוא עצמו עשה ,שבכ מסתפקת הגמרא.

אול הרשב"א לא הסביר מדוע רש"י לא ביאר את הגמרא ,במקרה שהבעל ממנה אות כשליחי שתפקיד למנות שליח עבורו –
שאז יש מקו להסתפק ,א מינה אות למנות שליח בלבד ,או ג לגירושי ,ורק רצה לחסו מה טרחה.
סוגיית אבא בר מניומי
חלוקה זו בי שליח שיכול לגרש לשליח שאינו יכול לגרש יסודה בסוגיה בגמרא )כט:(:
ההוא גברא דשדר לה גיטא לדביתהו ,אמר שליח :לא ידענא לה ,אמר ליה :זיל יהביה לאבא בר מניומי ,דאיהו ידע
לה ,וליזיל וליתביה ניהלה .אתא ולא אשכח לאבא בר מניומי ,אשכחיה לרבי אבהו ורבי חנינא בר פפא ור' יצחק
נפחא ,ויתיב רב ספרא גבייהו .אמרו ליה :מסור מיל קמי דיד ,דכי ייתי אבא בר מניומי ניתביניה ליה ,וליזיל
וליתביניה לה .אמר להו רב ספרא :והא שליח שלא נית לגירושי הוא ,איכסופו .אמר רבא :קפחינהו רב ספרא
לתלתא רבנ סמוכי .א"ר אשי :במאי קפחינהו? מי קאמר ליה "אבא בר מניומי ולא את"? איכא דאמרי ,אמר רבא:
קפחינהו רב ספרא לתלתא רבנ סמוכי בטעותא .א"ר אשי :מאי טעותא? מאי קא אמר ליה – "אבא בר מניומי ולא
את".
הגמרא מביאה מעשה שבו הבעל רצה למנות אד כשליח לתת גט לאשתו ,אלא שכיוו שהשליח לא הכיר את האשה ,אמר לו
למסור את הגט לאבא בר מניומי ,שהכיר .כאשר הגיע השליח למקו הוא לא מצא את אבא בר מניומי ,א פגש בשלושה מחכמי
המקו .ה הציעו שימסור לה את הגט ,וה יתנוהו לאבא בר מניומי .רב ספרא טע שה טועי ,כיוו שהוא "שליח שלא נית
לגירושי" ,דהיינו :כיוו ששליח זה אינו מוסמ לגרש ,אי בכוחו למנות שליח .רבא ורב אשי הגיבו לדבריו .בגמ' יש שתי
גרסאות לתגובה זו:
א.

לפי לישנא קמא ,רבא טע שרב ספרא צדק ,א רב אשי אמר שרב ספרא טעה ,כיוו שהבעל לא התכוו לבטל את
שליחותו של השליח אלא הוסי את אבא בר מניומי ,כיוו שהשליח הראשו לא יכול היה להביא את הגט לאשתו.

ב.

לפי לישנא בתרא ,רבא טע שרב ספרא טעה ורב אשי מצדיק את רב ספרא ,שהרי כוונת הבעל הייתה לומר לשליח שרק
32

אבא בר מניומי הוא שליח לגירושי ,ולא הוא .
סוגיית האשה שהביאה גטה ממדינת הי
ג הסוגיה )כד (.העוסקת בהסבר דברי המשנה על אשה שהביאה את גטה ממדינת הי )כג (:נוגעת לענייננו .הגמרא אומרת שאי
לפרש את המשנה כפשוטו ,כיוו שבמקרה שהגט ביד האשה ,נאמנת לומר "נתגרשתי" ג בלא בפ"נ ובפ"נ .לכ הגמרא מעמידה
את המשנה באוקימתא:
דאמר לה :הוי שליח להולכה עד דמטית הת ,וכי מטית הת שוי שליח להולכה וקבלי את גיט מיניה.
הגמרא אומרת כי המשנה דנה במקרה שהבעל מינה את האשה לשליח הולכה עד שתגיע למקו מסוי ,ובאותו מקו הטיל עליה
למנות שליח קבלה אחר ולקבל ממנו.
התוספות )כט ,.ד"ה וכי מטית( מקשה:
וא"ת שליח שלא נית לגירושי הוא ,ולא מצי משוי שליח כדאמר בפרק כל הגט.

 2עיי תוספות ד"ה הכי גרסינ ,שסבר שלפי שתי הגרסאות רב אשי דחה דברי רב ספרא ,וטע שמינוי אבא בר מניומי מהווה תוספת לשליח הראשו ,ולא
ביטולו; וההבדל בי הגרסאות הוא בדברי רבא ,שלפי לישנא קמא תמ ברב ספרא ,ולפי לישנא בתרא חלק על רב ספרא.
 3החזו איש )סימ קמז על גיטי סג (:מעיר שרבא ש הסתפק במקרה שאמר הבעל לעדי" :כתבו ותנו לשליח" א פסקה שליחות .א בסוגיית אבא בר
מניומי )כט (:הגמרא פושטת שכאשר אמר הבעל לשליח לתת לאבא בר מניומי ללישנא קמא ,הכוונה שג אבא בר מניומי היה שליח ,דהיינו שלא פסקה
שליחות ,וללישנא בתרא הכוונה שרק אבא בר מניומי היה שליח ,דהיינו שפסקה שליחות .ומיישב החזו איש שבסוגיית אבא בר מניומי המקרה שונה,
כיוו שמלכתחילה מינהו ,ורק משנודע לו שאינו מכירה אמר לו לתת לאבא בר מניומי .לכ נית לומר מצד אחד שכיוו שחזר בו ביטל את המינוי ,ומצד שני
נית לומר להיפ  ,שכיוו שמינה אותו בתחילה לא בטל המינוי.
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כלומר ,תוספות מתקשי כיצד ייתכ שהאשה תמנה שליח הולכה ,הרי בסוגיה של אבא בר מניומי ראינו ששליח שאינו יכול
לגרש אינו יכול ג למנות שליח.
ר' עקיבא אייגר )ש( מתקשה מהי שאלת התוספות; הרי בסוגיה של אבא בר מניומי )כט (:למדנו שג שליח שלא נית לגירושי
יכול למסור גט לאבא בר מניומי ,שהוא השליח ,וכל הבעיה שהתעוררה היא במקרה שאי אפשר היה למסור לשליח.
לכ מבאר ר' עקיבא אייגר )ש( מבאר את קושיית התוספות כ :התוספות סבר שבסוגיה של אשה שהביאה גטה )כד (.מדובר בכ
שלא נתמנתה להיות שליח לגרש בעצמה ,אלא נשלחה למנות שליח מכוח הבעל .על כ הקשו התוספות שזהו "שליח שלא נית
לגירושי" ,כלומר ששליח כזה אינו יכול למנות שליח ,מפני הוא שזהו בגדר "מילי ולא ממסר לשליח"; דהיינו ,אפשר למנות
שליח רק לפעולות ממשיות ,כגו לגרש ,לקדש ,לקנות או לעשות מצווה ,א אי אפשר למנות שליח למסירת דברי שבעלפה,
כגו מינוי שליח .וכפי שביאר רש"י )כט .ד"ה רבא אמר( שלא מסר לה אלא דברי ,ואי בדברי כוח להיות חוזרי ונמסרי לאחר.
בסוגיה של אבא בר מניומי )כט (:לא התקשו התוספות כיצד מסר השליח לאבא בר מניומי ,כיוו שש השליח לא מינה את אבא
בר מניומי במקו הבעל ,אלא הבעל מינה אותו כשליח שלא בפניו ,ותפקיד השליח היה רק להודיע זאת לאבא בר מניומי ,והווי
מעשה קו בעלמא.
מה שהביא את התוספות להבנה שבסוגיה של האשה שהביאה את גטה )כד (.מדובר בבעל שמינה את אשתו למנות שליח ,הוא
לשו הגמרא" :וכי מטית הת שוי שליח הולכה" ,משמע שהיא ממנה את השליח ולא רק מודיעה לו ,כמו בסוגיה של אבא בר
מניומי )כט .(:כמו כ לא נראה לה לפרש שמדובר במי שמינה אותה לשליח לגרש ,ולכ יכלה למנות שליח ,שהרי הבעל אמר לה
שהיא עצמה אינה יכולה לגרש את עצמה ,בלא שליח.
טע נוס שבשלו אי אפשר לומר שהסוגיה של האשה שהביאה גטה )כד (.היא במקרה שהאשה רק מודיעה לפלוני שהבעל מינה
4

אותו לשליח  ,הוא שבמקרה כזה אי לה ש שליח ,וא כ אינה נאמנת לומר בפ"נ בפ"נ.
אול א נאמר שכאשר השליח עושה מעשה קו אינו נאמ לומר בפ"נ ובפ"נ ,ישנו קושי מהסוגיה של אבא בר מניומי )כט,(:
שאותה העמדנו לפי התוספות במקרה שהשליח עשה מעשה קו להודיע לאבא בר מניומי על שליחותו :כיצד היה אותו שליח
נאמ לומר בפ"נ לאבא בר מניומי?
צרי לומר שלדעת התוספות מדובר ש בשטר מקוי או באר ישראל ,שבה אי צור לומר בפ"נ ובפ"נ .דבר זה הוא נגד דבריו
של רש"י )ש ,ד"ה מסור מיל קמ( שאמר:
אמור דברי שליחות בפנינו ,ות לנו הגט ,ואמור בפ"נ בפ"נ ואנו נמסרנו לו.
עד כא ביאור קושיית התוספות לפי ר' עקיבא אייגר .התוספות עצמו מתר את קושייתו כ:
וי"ל דהת פרי שפיר דכיו שלא נית לגירושי ,אי לו לעשות אלא כמו שאמר לו הבעל ,ליתנו לאבא בר מניומי,
אבל הכא הרי הבעל צוה לה לעשות שליח להולכה:
ר' עקיבא אייגר מבאר שבאמת אי בעיה של "מילי לא ממסר לשליח" כאשר הבעל ממנה שליח לעשות שליח ,אלא שכאשר
5

השליח אינו שליח לפעולה הוא יכול לעשות רק מה שהבעל ציווה .

 4רע"א אומר שייתכ שהבעל נת לאשה אפשרות לבחור את השליח ,ואעלפיכ יחשב הדבר כמעשה קו כשתחליט .דבר זה פועל ג למ"ד שאי
ברירה ,כיוו שברירה היא דווקא כאשר הוא רוצה שהמקרה העתידי יתברר כבר מעכשיו ,א כא אי צור שמשעה שתבחר שליח יחשב שליח מעכשיו,
אלא רק מרגע בחירתה )עיי ב"ק סט .בסוגיית "כל הנלקט"( וכ כתב ה"נודע ביהודה" )סימ צא( ור' עקיבא אייגר בחידושיו בסוגיית "אומר אמרו" )סו(:
הביא דבריו והסכי עמו .הפת"ש הביא את דברי ה"נודע ביהודה" בסימ קמ ס"ק ב ,והביא אחרוני שפקפקו בדי זה בגלל שהרשב"א הסתפק בו.
 5ר' עקיבא אייגר בחידושיו בסוגיית "אומר אמרו" )סו (:מסביר ש"מילי לא ממסר לשליח" אי משמעותו שאי שליחות כלל לפעולה לא הלכתית ,אלא
שכאשר יש שליחות לפעולה שכזו אינו נחשב לשליחו עד שיעשה את אותה פעולה ,א א עשה פעולה אחרת אינו נחשב לשליח .לכ סובר שמואל ש
בגמרא ש"אומר אמרו" מועיל – ,כאשר הבעל אומר לעדי במפורש למנות מישהו אחר לכתוב את הגט .הסיבה שלהלכה חולקי עליו היא משו שבציווי
הבעל לכתיבת הגט יש די מיוחד ,שצרי שימנה שליח בפניו ,וכותבי "ישמעו קולו" )עב (.משו כתיבה לשמה )רמב"( ,ואכמ"ל.
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לעיל הקשינו מדוע נאל רש"י לומר בסוגיה של "כתבו ותנו לשליח" )סג (:שהמקרה הוא שהבעל אומר לעדי לתת לשליח שהוא
עצמו כבר מינה ,ולא אמר שהמקרה הוא שהבעל מינה אות כשליחי למנות שליח.
ר' עקיבא אייגר מבאר שלאור הבנתנו בקושיית התוספות לעיל ,שיש לכאורה בעיה של "מילי לא ממסר" במינוי שליח למנות
6
שליח ,ייתכ שרש"י סבר כמו התוספות בקושיית ,שאי אפשר למנות שליח לעשות שליח משו מילי .
לפי זה נצטר לחדש ,שלדעת רש"י בסוגיית האשה שהביאה גטה )כד (.מדובר במקרה שהאשה עושה מעשה קו למסור לשליח
7
של הבעל ; משו שלא ייתכ שהיא שליחה לגרש ,שהרי בפירוש אמר לה שלא לגרש עצמה ,ולא ייתכ שהוא מינה אותה כשליח
לעשות שליח ,כיוו שזה מילי.
עוד עולה מכא שלרש"י ג שליח שעושה מעשה קו נאמ לומר בפ"נ ובפ"נ ,כיוו שעלידו נגמרה השליחות להולי .דבר זה
עולה ג מדברי רש"י בסוגיית אבא בר מניומי )כט ,(:כפי שנראה לקמ.
נאמנות שליח שלא נית לגירושי באמירת בפ"נ ובפ"נ
הריטב"א )כט :ד"ה מסור מיל( מתקשה מדוע העובדה שהשליח להודיע לאבא בר מניומי הוא שליח שלא נית לגירושי מעכבת
אותו מלמנות שליח במקומו:
תימא מאי קאמר ,אטו אינו שליח שית הגט ביד אבא בר מניומי ,וממה שהוא שליח אמאי לא יעשה שליח ,כי היכי
דעביד שליח בהולכת הגט?
לכ פי' החכ ר' פנחס הלוי ,אחיו של רבינו נר"ו ,דהכי קא מקשי להו :האי יאמר בפניה שבפניו נחת ,דאלמא
דבהכי סגי ,והא שליח שלא נית לגרושי הוא ,ולא האמינו רבנ כשני אלא לשליח הנית לגרושי  ,אבל לשליח
שלא נית ]לגרושי [ הרי הוא כאד א' ולא מהימ …
הריטב"א התקשה מדוע צרי היה להיות השליח בעל יכולת לגרש ,שהרי הוא לא מינה שליח לגרש אלא רק אד שיודיע לאבא
בר מניומי ,שזה במסגרת סמכותו .הריטב"א מיישב שקושיית רב ספרא היא מכ שהשליח אמר בפ"נ בפ"נ ,אעלפי שאינו
8
שליח לגירושי .לדעת הריטב"א לא האמינו חכמי באמירת בפ"נ בפ"נ אלא לשליח לגירושי .
אול רש"י )ד"ה והא שליח שלא נית לגירושי( מסביר שבעיית הגמרא הייתה רק כיצד היה יכול למסור את הגט ביד אחר ,למרות שלא
נצטווה" :הלכ לאו במקו בעל קאי למוסרו ליד אחר" – אבל אי בעיה מצד אמירת בפ"נ בפ"נ .זאת למרות שרש"י )ד"ה מסור
מיל קמ( אומר שמדובר בסוגיה בשליח שאומר בפ"נ בפ"נ ,ולא בשטר מקוי או באר ישראל .א כ רואי שלדעת רש"י אפילו
9
שליח שעושה מעשה קו נאמ לומר בפ"נ ובפ"נ .

 6הערת העור  :לכאורה ,שאלה זו תלויה במחלוקת הראשוני שהביאו הטור והשו"ע )סימ קמא סע' מג( ,א שליח קבלה יכול לעשות שליח כאשר האשה
מאפשרת זאת בפירוש .לדעת הרמ"ה זה מילי מפני שקבלת הגט איננה פעולה הלכתית ,אול הרא"ש סובר שא אמרה האשה לשליח בפירוש למנות שליח
הוא רשאי לעשות כ ,אלא שאי מסור לשליח לעשות דברי שלא נצטווה עליה.
 7החזו איש )סימ קמז בהערות לד סג (:הקשה שמלשו רש"י ,שאמר "שליח שאני מיניתי" ,משמע שדווקא כשהבעל מינה כבר את השליח נחשבי
העדי לשליח שלא נית לגירושי ,א א מטיל עליה למנות שליח נחשבי לשליח שנית לגירושי ,ולא כדברי ר' עקיבא אייגר ,שפירש בסוגיה של אשה
שמביאה גטה )כד (.שג א אומר לה למנות ,כוונתו שמה שימנה השליח יחשב למינוי של הבעל ,ומעשה השליח יחשב למעשה קו.
 8לגבי הסוגיה של האשה שמביאה גטה ממדינת הי )כד ,(.ש האשה נאמנת להגיד בפ"נ ופ"נ ,הריטב"א מסביר שהיא נחשבת לשליח שנית לגירושי,
אעלפי שאמר לה הבעל שלא להתגרש בעצמה ,שא לא כ לא הייתה לה הסמכות למנות שליח .לכ היא נאמנת לומר בפ"נ בפ"נ ,וזהו כשיטת התשב"
שנביא לקמ.
 9צ"ע כיצד יענה רש"י על שאלת הריטב"א :מדוע לא יוכל למנות את בית הדי שיתנו לאבא בר מניומי ,שהרי זה היה בסמכותו ,וכ הקשה החזו איש
)סימ קמז בהערותיו לד סג.(:
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ייתכ לומר שלדעת רש"י חכמי נתנו נאמנות ג לשליח כזה ,כיו שהשליח שמגרש יודע על המינוי שלו רק דר שליח זה ,לכ
11
10
נחשב שליח זה כמי שהגירושי תלויי בו .הואיל והגירושי תלויי בו ,הרי מירתת ומדייק  ,ולכ הוא נאמ לומר בפ"נ ובפ"נ .
12
לפי סברה זו ,א שליח ההולכה ידע על השליחות מעצמו ,לא תהיה נאמנות למי שמסר לו לומר בפ"נ ובפ"נ .
החזו איש )גיטי סימ קד( ניסה להוכיח כדברי רש"י מהסוגיה של אשה שהביאה גטה ממדינת הי )כד .(.אחת האוקימתות של
הגמרא היא כשהבעל אמר לה:
כי מטית הת אתנחיה אארעא ושקליה .אי הכי הוה ליה :טלי גיט מעל גבי קרקע?
מאוקימתא זו עולה שהאשה נאמנת לומר בפ"נ ובפ"נ ג במקרה שכל תפקידה הוא להניח את הגט על גבי הקרקע ,שהוא מעשה
קו בעלמא .הגמרא אמנ דוחה אוקימתא זו ,א רק בגלל החסרו של "טלי גיט" ,דהיינו שהאשה אינה מקבלת את הגט מיד
הבעל אלא מעצמה .החזו איש דחה ראיה זו משתי סיבות:
א.

ייתכ שיכולנו להקשות כיצד נאמנת לומר בפ"נ ,אלא שהעדפנו לשאול מצד "טלי גיט" ,כיוו שזהו חיסרו בסיסי
יותר.

ב.

ייתכ שמה שהאשה מניחה על גבי הקרקע ומתכננת ליטול אינו נחשב מעשה קו ,אלא מעשה נתינה
לה חרציה"( לכ נחשבת לשליח לגירושי ונאמנת לומר בפ"נ ובפ"נ.

)עיי גיטי עח" .ערק

שיטת התשב" בביאור הסוגיות
התשב" )סימ כה( נשאל לגבי שליח שהיה צרי להביא גט לשליח ההולכה של הבעל ,ולא היו עדי מצויי לקיימו ,והשליח
אמר בפ"נ ובפ"נ .השואל התיר את האשה ,בהסתמ על הסוגיה של האשה שהביאה גטה )כד ,(.ש האשה המוסרת לשליח נאמנת.
התשב" דחה את דבריו של השואל ,ואגב כ ביאר את הסוגיות בהרחבה.
התשב" טוע שבסוגיה של אשה שהביאה גטה )כד ,(.כשהבעל אומר לאשה" :כי מטית הת שוי שליח להולכה וקבלי את גיט",
האשה נחשבת לשליח הנית לגירושי לכל דבר ,שא לא כ לא יכלה למנות שליח לגרש .כאשר הבעל אמר לה שהיא עצמה לא
יכולה להתגרש בגט זה ,הרי זה כאילו עשאה שליח להולכה בתנאי שלא תתגרש בקבלתה .מסיבה זו היא נאמנת לומר בפ"נ
ובפ"נ .במקרה של אבא בר מניומי ,לפי הלישנא שהבעל התכוו לומר לו "ולא את" אי כא שליח לגירושי כלל ,ולכ לא יכול
לעשות שליח אחר ,וג לא לומר בפ"נ ובפ"נ – וכ היא שיטת הריטב"א )כט (:שהבאנו לעיל.
הב"ש )סימ קמב ס"ק כד( מנסה לבאר בדעת התשב" מתי מבארי שכוונת הבעל היא שהשליח יעשה מעשה קו ,ומתי מפרשי
שכוונת הבעל היא שהשליח הוא שליח לגירושי .לדעתו ,כאשר אמר הבעל לשליח שימסור לאיזה שליח שירצה ,הרי השליח
נחשב לשליח שנית לגירושי ,וא אמר לשליח שימסור לאד פלוני הריהו נחשב לעושה מעשה קו ,ואינו נאמ לומר בפ"נ
ובפ"נ.
א הב"ש מחלק לבסו בסברתו בי מקרה שהבעל ממנה את השליח בעצמו לבי מקרה שהוא ממנה את השליח עלידי אשתו,
שאז אפילו א אומר ש "פלוני" ,נאמ .וכ מוכיח המהרי"ט )חלק א סימ לה( מהמקרה של האשה שמביאה גטה ,שאמר לה
הבעל שתמנה את ביתדי פלוני ,ואעלפיכ נאמנת )הובא בפת"ש ,סימ קמב ס"ק כו(.

 10כעי סברא זו אומרת הגמרא בקידושי סג ,:באב שאמר "קידשתי את בתי" ובאי שני אנשי וכל אחד אומר "אני קידשתיה" ,שא רצו אחד כונס ואחד
נות גט .הגמרא מקשה על רב ,שסובר שאי אד נאמ לומר "אני קידשתיה" .ומתר רב" :שאני הת כיוו דאיכא אחר בהדיה אירתותי מירתת" – דהיינו
שכיוו שיש מי שטוע נגדו הוא מתיירא לשקר ,ולכ יש לומר שאומר אמת .באופ זה מסביר רש"י את הדי ביי נס )עבודה זרה סט (.לגבי המניח עכו"
בחנות וישראל יוצא ונכנס מותר ,שכיוו שהעכו" מפחד שמא יבוא ישראל בכל שעה אינו אוסר את היי ,וכ כתב הרמ"א )יו"ד סימ סט סע' י( לגבי
השאלה  הגוי הדיח את הבשר.
 11הערת העור  :הסבר דומה מופיע בחזו איש )סימ קד אות קח( .לדעתו ,כיוו שהכשר הגט תלוי בשליח זה ,ועלידו מתקיי הדי של עדי החתומי
בשטר כמי שנחקרה עדות ,הוא אינו מירע את חזקתו.
 12המהרשד" )סימ קצה( דייק ברש"י וברי" שג העושה מעשה קו נאמ לומר בפ"נ ופ"נ ,שלא כרשב"  ,שהסיק" :א כ ,נמצא שאי בי שליח שנית
לגירושי לשליח שלא נית לגירושי אלא שהשליח הנית לגירושי יכול לעשות לשליח למי שירצה ,אבל שליח שלא נית לגירושי אינו יכול לעשות שליח
אלא למי שאמר לו הבעל" .מדבריו משמע שהוא לא חילק בי מקרה ששליח ההולכה יודע על השליחות בלא המוסר לו או שאינו יודע.
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החזו איש )גיטי סימ קד אות יח( טע שבסוגיה של האשה שהביאה גטה היא נחשבת שליח לגירושי ,מפני שאמר לה הבעל
במפורש "הוי שליח הולכה עד דמטי להת" ,ודברי התשב" – שאינו נאמ לומר בפ"נ ובפ"נ – ה רק במקרה שאמר לה סת:
"תני לפלוני" או "לביתדי פלוני".
ג א אמר לה" :אמרי בפ"נ ופ"נ" ,או שאמר לה במפורש שתעשה את ביתהדי שליח ,אפילו אמר "ביתדי פלוני" ,הרי זה
כאילו אמר לה במפורש שהיא שליח הולכה ,כיוו שרק שליח הולכה יכול לעשות זאת .וא על פי שבלשו התשב" משמע
שצרי שיאמר לה שתעשה איזה שליח שתרצה כדי שתחשב לשליח הולכה ,האחרוני חולקי עליו בזה בפת"ש )ס"ק כו( .החזו
איש טוע שלמרות שבפת"ש משמע שהאחרוני חולקי על עצ הדי שרק שליח שמגרש נאמ ,נראה לומר שכל המחלוקת היא
בהבנת לשו הבעל ,מתי הוא ממנה שליח לגירושי.
סיכו השיטות
לסיכו ,יש בידינו שלוש שיטות בהבנת הסוגיה של האשה שהביאה גטה ממדינת הי )כד:(.
•

שיטת ר' עקיבא אייגר ברש"י :האשה רק מודיעה לשליח של הבעל .היא איננה שליח לגירושי ,שהרי בעלה אמר לה
שלא תתגרש בעצמה ,ולא שנתמנתה לעשות שליח ,שהרי לדעת רש"י זה מילי בלבד .לדעת רש"י ,שליח כזה נאמ לומר
בפ"נ ובפ"נ.

•

שיטת התוספות :האשה היא שליח למנות שליח עבור הבעל .החיסרו של שליח שלא נית לגירושי הוא ששליח כזה
אינו יכול לשנות ממה שאמר לו הבעל .לדעת התוספות ,שליח כזה יכול לומר בפ"נ ובפ"נ.

•

שיטת התשב" והריטב"א :האשה היא שליח לגירושי ,אלא שהיא עצמה אינה יכולה להתגרש בקבלתה מכוח התנאי
שהתנה עמה הבעל .לדעת ,רק שליח כזה נאמ לומר בפ"נ ובפ"נ.
מני שאשה יכולה להיות שליח הולכה

הגמרא )גיטי סב (:מביאה שתי ראיות לכ שאשה יכולה להיות שליח הולכה:
אשה להולכה תיבעי ל ,מאי? אמר רב מרי :ת"ש ,א הנשי ,שאי נאמנות לומר "מת בעלה" ,נאמנות להביא את
גיטה ,והת הולכה היא .אמר רב אשי :מסיפא נמי שמע מינה ,דקתני סיפא :האשה עצמה מביאה את גיטה ,ובלבד
שהיא צריכה לומר "בפני נכתב ובפני נחת" ,ואוקימנא בהולכה ש"מ:
החזו איש )אבה"ע קד אות יח( הקשה :מנל שהאשה נתמנתה להיות שליח הולכה במקרי הנ"ל? אולי מדובר במקרה שהבעל מינה
את האשה למעשה קו בעלמא? ובספר "טיב גיטי" הקשה :לש מה ציטטה הגמרא את החלק "ובלבד שתאמר האשה בפ"נ
בפ"נ"? אומר החזו איש :הגמרא הוכיחה מכ שהאשה נאמנת להגיד בפ"נ ובפ"נ .מכא מוכח ,כדעת הריטב"א והתשב" ,שרק
שליח הולכה שיכול לגרש נאמ לומר בפ"נ ובפ"נ .
אנו ננסה ליישב גמרא זו ג לפי רש"י ותוספות:
הראיה לכ שאשה נעשית שליח מהדי שנשי נאמנות לומר בפ"נ ובפ"נ ,היא מפני שג א נאמר שה נאמנות בגלל שעליד
נגמרו הגירושי ומדייקות ,כמו שכתבנו לעיל ,עדיי אי זה אלא בגדר אומדנא ,ובדבר שבערווה יש צור בעדות .לכ הבינה
הגמרא שיש כא תקנת חכמי ,ומסתבר שא חכמי תקנו נאמנות להכשיר את הגט ,תיקנו אותה דווקא למי שיכול להיות שליח
הולכה בגט .לאחר שתיקנו נאמנות למי שיכול להיות שליח הולכה ,נאמנות זו מועילה לו אפילו כשהוא עושה מעשה קו .לכ
העובדה שנשי נאמנות היא ראיה לכ שה יכולות להיות שליח הולכה.
אול הראיה מהאשה עצמה שהביאה גטה ממדינת הי היא בעייתית לכל הדעות ,שהרי ייתכ שהעובדה שהיא נאמנת לומר בפ"נ
ובפ"נ אינה נובעת מכ שהיא שליח הולכה בפועל )חזו איש בשיטת הרשב"( או יכולה להיות שליח הולכה באופ כללי )רש"י
ותוספות( ,אלא מכ שיש לה מיגו ,שהייתה יכולה לומר "נתגרשתי"; וא כ אי הוכחה שאשה יכולה להיות שליח הולכה.
אמנ ,א נאמר כדברי ר' עקיבא אייגר בשיטת התוספות ,שהמשנה של האשה שהביאה גטה עוסקת באשה שהיא שליח למנות
שליח ,נית לומר שעצ העובדה שהיא יכולה למנות שליח במקו הבעל ,זהו גופא הוכחה שיש לה יכולת להיות שליח הולכה.
ג לשיטת הרשב" המשנה עוסקת במקרה שהיא עצמה עושה שליח ,וייתכ שהעובדה שהאשה יכולה למנות שליח מהווה ראיה
לכ שהיא שליח הולכה .אבל ברש"י הרי ביארנו שמדובר בכ שהאשה עושה מעשה קו ,ואעלפיכ נאמנת לומר בפ"נ
ובפ"נ ,ומני לנו שזה משו שהיא יכולה להיות שליח הולכה ולא בגלל מיגו?
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נדמה שנית למצוא מענה לקושיה זו בדברי הר" )יב .מדפי האלפס(:
וקמ"ל מתני' ,שאע"פ שאילו רצתה האשה לומר "כבר נתגרשתי בגט שבידי" לא היתה צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ,
אפילו הכי ,כל שהיא אומרת שנעשית שליח צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ ,ולא מיפטרא במיגו ,דאיבעיא אמרה
"נתגרשתי".
הר" טוע שהחידוש של המשנה – שהאשה צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ ,הוא שאי לה נאמנות במיגו.
החזו איש )סימ קד ס"ק כב( מסביר שסברת הר" שאי כא מיגו היא שאילו אמרה "נתגרשתי" היה מועיל ערעור הבעל ,א
באמירת בפ"נ ובפ"נ הערעור אינו מועיל.
אמנ ,הר" טוע שמיגו אינו מועיל בלא אמירת בפ"נ ובפ"נ ,א נראה מדבריו שג כשאומרת בפ"נ ובפ"נ אי זה מכוח מיגו,
מהטע שאמר החזו איש .לפי זה ברור ג לפי שיטת רש"י כיצד הוכיחה הסוגיה מנאמנות האשה לומר בפ"נ ובפ"נ שהיא יכולה
להיות שליח הולכה.
סיכו
במאמר זה עסקנו בהיק סמכויותיו של שליח שלא נית לגירושי .סקרנו את סברותיה ואת מקורותיה של שלוש שיטות
בראשוני בגדר סמכויותיו של שליח זה .לדעת הריטב"א והתשב" ,לשליח כזה אי סמכות למנות שליח או נאמנות לומר בפ"נ
ובפ"נ .לדעת התוספות ,מי שהבעל מינהו למנות שליח עבורו ,אעלפי שאינו שליח לגרש ,נאמ לומר בפ"נ ובפ"נ .לדעת רש"י,
אי אפשרות למנות שליח על מינוי שליחות ,בגלל הבעיה של מילי לא ממסר לשליח .מאיד גיסא ,לדעתו אפילו שליח שאינו
13

ממנה שליח אלא מוסר לשליח שמינה הבעל נאמ לומר בפ"נ ופ"נ .

 13הערות בעניי מעשה נתינה בגט ,כאשר הגט איננו נית מיד שליח הולכה ליד שליח קבלה
הר" )מ .מדפי האלפס( כותב שא הבעל נת גט לאשה עצמה לש פיקדו ,ואחרכ אמר לה "הא גט " – מועיל .יש לברר מה יהיה הדי א הבעל יית
גט לשליח קבלה של האשה בתחילה כפיקדו ,ואחרכ יאמר שיהא לגירושי .לכאורה ,השליח נחשב ידה רק לגירושי ,א לפיקדו היא לא מינתה אותו
לשלוחה ,וא כ לא הייתה כא נתינת פיקדו לידה ,או שנאמר שכיוו שהשליח הוא ידה לגירושי והבעל נת לתו ידו יועיל אחרכ "הא גט ".
וכ יש מקו לשאול מה יהיה הדי א יית לשליח קבלה גט לפיקדו ,ואחרכ יית השליח לאשה ,והבעל יאמר "הא גט ".
לכאורה ,יש להוכיח מדי שליח הבאה דמהני בכהאי גוונא )שליח הבאה הוא שליח שהאשה ממנה אותו רק כדי שיביא לה את גטה ,א לא כדי שתתגרש
בקבלתו( .בשליח הבאה יש בעיה ,שהרי האשה מקבלת את הגט מיד שליח שלה ולא מיד שליח הבעל .מסיבה זו ,דעת ר"ח שאי שליח זה מועיל )ר" כח.
מדפי האלפס( ,אול הרמב" )גירושי פרק ו הל' ד( ,הרמב" והר" ש סוברי שמועיל ,וכ כתוב בשו"ע )סימ קמ סע' ה( .יש שמסבירי )"אמרי משה"
סימ כ( שהנתינה לשליח הבאה מועילה כנתינה לפיקדו; א כ יש לומר שג כאשר הגט נית ביד שליח הקבלה כפיקדו ,כאשר הבעל אומר לו או לה
אחרכ "הא גט " יחשב כנתינה בידה.
עיי ב"דברי אמת" ,שמסתפק א מועילי הגירושי בשליח הבאה שהניח הגט על הקרקע ואחרכ מסר לאשה .נית לומר שכל מה שמועילה נתינה
כפיקדו הוא מצד שהשליח נות לאשה את הפיקדו מכוח הבעל ,א כאשר נפל הגט והשליח לקח מעצמו אי כא נתינה מכוח הבעל .למסקנה הסיק
שמועילה נתינה זו ,והיא עדיפה מנתינה לאשה ישירות בתור פיקדו ונפל ,כיוו שבשליח הנתינה הראשונית הייתה לש גירושי ,ולכ לא אכפת לי שאחר
כ מסר לאשה מכוח עצמו.
הגמרא )כד (.לגבי אשה נאמנת להביא גטה ולומר בפ"נ בפ"נ ,באחת האוקימתות מעמידה במקרה שאמר לה שתהיה שליח הולכה עד מקו מסוי ,וש
תיהפ לשליח קבלה:
דאמר לה :הוי שליח להולכה עד דמטית הת ,וכי מטית הת הוי שליח לקבלה וקבלי את גיט .
מקשה על כ הגמרא" :והא לא חזרה שליחות אצל הבעל!"
מהו החיסרו של לא חזרה שליחות אצל הבעל? אחד ההסברי מובא בריטב"א על אתר:
י"מ שהחסרו הוא דכי קא מקבלא גיטא לאו משליח דבעל ,קא מקבלה דבטיל ליה שליחות דבעל ,כי מטא הת ,דהא לא הוי שליח אלא עד הת ,וכיו דכ
הוי כטלי גיט מע"ג קרקע.
כלומר ,ברגע שהגיעה האשה לאותו מקו בטלה שליחות ההולכה ,ולכ האשה נחשבת כמי שנוטלת את הגט מעצמה ולא מהבעל )עיי ב"נתיבות המשפט"
סימ קפה ס"ק א ,שבממו בצורה כזו יועיל ,משו שבקניי ממוני אי צור בנתינה מיד ליד ממש אלא שהמקנה יאמר "ל משו וקנה" ,ואז יל הקונה
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ויקנה מעצמו .לכ ,כאשר הוא עדיי שליח הולכה הוא אומר ל "משכי וקני" ,ואחרכ הוא עצמו קונה .אבל באשה צרי שהיא תחשב כשליח הבעל ג
בשעת הקבלה ,שא לא כ הוי טלי גט מעל גבי קרקע(.
אול יש להקשות מדוע נתינה זו איננה נחשבת אפילו כנתינה של פיקדו ,כיוו שבפועל הבעל נת את הגט לאשה .ג א נאמר שכיוו שבתחילה היא
נחשבת שליח הולכה ,והגט נחשב עדיי ביד הבעל ולא הייתה נתינה ,בכל אופ הגמרא יכלה לפסוק במקרה שהבעל מסר לידה את הגט כפיקדו שתהיה
נתינה ,ורק אחרכ ימנה אותה לשליח הולכה.
נראה ליישב לפי דברי "דברי אמת" ,שנתינה כפיקדו ישירות לאשה מועילה רק א הגט בידה עד שמתגרשת ,ואילו כא כשנעשתה שליח הולכה נחשב
הדבר כאילו הגט יצא מרשותה ,וממילא אי כא נתינה שלו ,ולכ נחשב כטלי גט מעל גבי הקרקע.
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הרב ידידיה כהנא
ר"מ בישיבת "אורות אביב" ,תל אביב

נתינת גט וגירושי  מעשה ומהות
עיו בשיטת הרמב"
הקדמה
התורה ,בפרשת הגירושי ,כותבת )דברי כד ,א(:
והיה א לא תמצא ח בעיניו ...וכתב לה ספר כריתת ונת בידה ,ושלחה מביתו .ויצאה מביתו...
בפסוק ישנה התייחסות לנתינת הגט ביד האשה )"ונת בידה"( ,אול מיד לאחריו אומרת התורה "ושלחה מביתו".
מהי המשמעות ההלכתית של אמירה זו מבחינת תהלי הגירושי ?1הא הבעל המגרש את אשתו חייב לשלחה מביתו ,או שמא
הנתינה בלבד היא המגרשת ,ולחלופי – הא הגירושי הנ מעשה משפטי ,או שמא יש בה תוכ מהותי ,וללא הרצו להוציא
את האשה מהבית אי לה משמעות?
במאמרנו ננסה לתת תשובה לשאלה זו ,לאור עיו בשיטת הרמב" בעניי.
א .גירושי לפטור מייבו
הגירושי הרגילי ,שבה אד מגרש את אשתו כי מצא בה ערוות דבר ,או שלא חפ בה מכל סיבה אחרת ,ה מצב פשוט ,שבו
הבעל אינו מעוניי עוד באשתו .א יש מצבי שבה הבעל רוצה לתת לאשה מעמד משפטי של גרושה ,א אינו רוצה באמת
לשלחה מביתו .דוגמה לכ היא כשהבעל יוצא מביתו וחושש לעג את אשתו ,או שהבעל נוטה למות ואי לו בני ,ואינו רוצה
שאשתו תל ליב.
א נטע שבגירושי לא די במעשה המשפטי ,אלא יש צור ג ברצו לשלח את האשה מביתו – היינו התוכ המהותי ,במקרי
כאלה נצטר לוודא שאי לבעל כוונה להשאיר את האשה בביתו ,וא הנחה זו הוכחה כבלתי נכונה הגירושי לא יחולו ,שכ חסר
בה המרכיב המהותי.
ואכ ,כ כתוב במשנה) 2סו ,:סז:(:
זה גיטי… מהיו א מתי ,מעכשיו א מתי – ה"ז גט…
לא תתייחד עמו אלא בפני עדי…
כלומר ,אשה כזו ,שהתגרשה בתנאי שהבעל ימות ,אסור לה להתייחד ע הבעל ,משו שהתייחדות עמו תוכיח שאי תוכ מהותי
למעשה הגירושי המשפטי ,ועל כ הגט הוא חסר משמעות.3
ב .גירש ולא הוציאה מביתו
הביטוי הראשו לתפיסה זו – שהגירושי אינ רק נתינת גט – מופיע ברמב" )פרק א הל' ה(:
זה שנ' בתורה "ושלחה מביתו" ,אי עניינו שלא יגמרו גירושיה עד שתצא מביתו ,אלא משיגיע הגט לידה גמרו
גירושיה ,ואע"פ שעדיי היא בביתו ,כמו שיתבאר ,לא נאמר "ושלחה" ,אלא שא גירש ולא הוציאה מביתו הרי זה
כמי שגירש והחזיר גרושתו ,לפיכ צריכה ממנו גט שני ,כמו שיתבאר.
 1הגמרא )יבמות קיג (:דורשת מפסוק זה כי שוטה שאינה יודעת לשמור את גטה ואת עצמה אינה בת גירושי .וז"ל" :אלא דאי יודעת לשמור לא גיטה ולא
עצמה ,דבר תורה שוטה מתגרשת? ...ותנא דבי רבי ישמעאל :ושלחה מביתו – מי שמשלחה ואינה חוזרת ,יצתה זו שמשלחה וחוזרת" .שאלתנו היא בתחו
הפשט :כש שהנתינה היא מחויבת ואינה רק לדרשה ,הא ג שילוח האשה הוא חלק מתהלי הגירושי?
 2כל מראי המקומות בגמרא מתייחסי למסכת גיטי ,ברמב" להל' גירושי ,ובטור או בשו"ע לאב העזר ,אלא א צוי אחרת.
 3רש"י )ש( מסביר שהדבר הוא משו שמא בעל ,ואז הוי כקידש שנית .אנו מנסי פה ללכת בכיוו אחר.
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אפשר אמנ להבי ברמב" שמי שגירש ולא הוציא את אשתו מביתו כאילו קידשה מחדש ,א קשה הדבר ,שכ א זה הפשט,
מדוע המקור הוא מהפסוק בפרשת הגירושי ,והרי זה די קידושי מוחלט? על כרחנו ,שהישארות האשה בבית מבטלת את
הגירושי ,ומחזיר גרושתו מופיע רק כדימוי .א כ ,מה פירוש דברי הרמב"?
לפני שנבאר את דבריו ,נשי לב כי יש שינוי לשו ושינוי די בי הרישא של ההלכה לסיפא שלה .ברישא כותב הרמב"" :עד
שתצא" – "ועדיי היא בביתו" ,ועל כ אומר הרמב" שגמרו גירושיה .לעומת זאת ,בסיפא הוא כותב" :ולא הוציאה" ,ועל כ
הוא אומר שאי הגירושי חלי ,והווי כמחזיר גרושתו.
עלפי מה שניסינו לטעו לעיל ,נבאר כי אי כוונת התורה שחלק ממעשה הגירושי הוא הוצאת האשה מהבית ,ואפילו נשארה
האשה בבית לאחר הגירושי הרי היא מגורשת; אלא שא הבעל לא הוציאה מביתו ,והוא ממשי עמה בחיי אישות רגילי ,הדבר
מוכיח שאי כוונתו בגירושי אלא למעשה משפטי ,ללא התוכ המהותי של הגירושי – הוצאת האשה מהבית.
להל ננסה לראות דיני נוספי ברמב" שאפשר להבי עלפי העקרו הנ"ל.
ג .ביטול גט שנעשה מעכשיו על תנאי
הרמב" )פרק ח הל' ב( כותב:
כל המגרש על תנאי ,בי שאמר "מעכשיו" בי שאמר "א יהיה" ו"א לא יהיה" – הרי זה לא יתיחד ע אשתו כל
זמ שלא נתקיי התנאי אלא בפני עד ,ואפילו עבד ,ואפילו שפחה ,חו משפחתה או בנה הקט ,מפני שאינה
בושה מלשמש בפניה .והדבר ידוע שא נתיחד עמה בפני שני עדי כאחד ,אפילו נתקיי התנאי אחרכ ,4הרי זו
ספק מגורשת ,שמא נבעלה ובטל הגט ,כמו שיתבאר בהלכות אלו.
דברי הרמב" תמוהי :הרי גט שנית מעכשיו בתנאי חל מיד ,ובלבד שיתקיי התנאי אחרכ ,ובתנאי של "מעכשיו" כתב
הרמב" עצמו שאינו יכול לבטל את הגט לאחר נתינתו ,א קוד שהתקיי התנאי .5וא כ ,כיצד נית לבטל גט לאחר שחל?
ה"מגיד משנה" )ש( מסביר שהדי שאליו מכוו הרמב" במה שכתב "וכמו שיתבאר" הוא די המגרש אשתו ולנה עמו בפונדקי
)פא:(.
המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי ,ב"ש אומרי :אינה צריכה הימנו גט שני ,ובה"א :צריכה הימנו גט שני.
אימתי? בזמ שנתגרשה מ הנשואי…
וש מבואר שאנו חוששי שמא קידשה בביאה .וכ פסק הרמב" )פרק י הל' יז-יח(:
המגרש את אשתו וחזר ובעלה בפני עדי קוד שתנשא לאחר ,בי שגירשה מ הנשואי בי מ האירוסי ,הואיל
ואשתו היתה הרי זו בחזקת שהחזירה ,ולש קידושי בעל ...נתייחד עמה בפני עדי ,והוא שיהיו שני העדי
כאחד ,א היתה מגורשת מ הנשואי חוששי לה שמא נבעלה וה ה עדי יחוד ה ה עדי ביאה ...לפיכ צריכה
גט מספק ,והרי היא ספק מקודשת ,וא היתה מגורשת מ האירוסי אי חוששי לה.
ומסביר המגיד משנה שהוא הדי במגרש מעכשיו בתנאי ובעל קוד שיתקיי התנאי – שהרי זה כמקדש.
וכ הסביר המחבר )סימ קמח סע' ב(:
כל המגרש על תנאי ,בי שאמר "מעכשיו" ,בי שאמר "א יהיה" ו"א לא יהיה" ,ה"ז לא יתייחד עמה כל זמ
שלא נתקיי התנאי ...והדבר ידוע שא נתייחד עמה ...אפילו נתקיי התנאי אח"כ ,הרי זו ספק מגורשת ,שמא
בעלה וביטל הגט ,ויתבאר בסימ שאחר זה.6

 4יש שגורסי ברמב" "אפילו לאחר שנתקיי התנאי" )כ הגרסה במהדורת פרנקל ,ועיי ילקוט שינויי נוסחאות ש( ,א ג כ הכוונה היא שאפילו
התקיי התנאי אחר שהתייחד עמה ,הוי ספק מגורשת .ועיי מאירי )עב :על המשנה "לא תתיחד עמו"( ,שדחה את האפשרות שא בא עליה לאחר קיו
התנאי שהיא אינה מגורשת ,וכ הקשה הרמ"  .וא כ ,ודאי כוונת הרמב" היא שאפילו נתקיי התנאי אחרכ  ,הרי הגט בטל קוד לכ  .ועיי ג בדברי
המחבר שהבאנו במאמר ,שבוודאי הבי כ ברמב" ,ואולי כ ג הייתה הגרסה שלפניו.
 5רמב" )פרק ח הל' א( "או שאמר לה 'הרי את מגורשת על מנת כ וכ ' ,כשיתקיי התנאי תהיה מגורשת משעת נתינת הגט לידה ,לפיכ אינו יכול לבטל
הגט ולא להוסי על תנאו משהגיע הגט לידה".
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א הסבר זה קשה בדברי הרמב" .ראשית ,מה מיוחד דווקא קוד שנתקיי התנאי? הרי די זה הוא אפילו במי שגירש גירושי
גמורי ובא עליה לאחר מכ .ושנית ,מדוע כתב הרמב" "בטל הגט" ,והרי היה לו לכתוב שקידשה מחדש!7
א נל בעקבות היסוד שאמרנו ברמב" ,שבגירושי יש נוס למעשה המשפטי תוכ מהותי ,הרי בגירושי מעכשיו בתנאי ,כאשר
נראה לעי 8שהבעל אינו מגרש כי אינו חפ באשה זו ,יש לנו חשש שמא הגירושי אינ אלא מעשה משפטי בלבד ,ללא תוכ
מהותי .במצב זה אי לנו אלא להמתי .א הבעל יניח לגירושי לחול – הוכח שהייתה כוונה לשלח את האשה .א א הוא
ממשי לחיות אתה חיי אישות ,וכגו שנתייחד עמה לאחר מת הגט – הוכח שלא הייתה כוונתו אלא לגירושי משפטיי בלבד,
וה אינ תקפי וממילא בטל הגט .וא נתייחד עמה וספק נבעלה לו ,הרי הגט ספק ,וזאת א שהבעל אינו יכול לבטל את הגט!
ד .מחילת האשה על אי קיו התנאי לביטול הגט
הרמב" סובר שהאשה יכולה למחול לבעל על תנאי קוד שנתקיי ,9ובכ לבטל את הגט )פרק ט הל' י (:
וכ כל התנאי שה תלויי ברצונה ,וא רצת ומחלה אות לבעלה בטל הגט ,חוששי לו שמא פייס עד שיאמר
"נאמנת עלי" .בד"א במתגרשת מ הנישואי שלבו גס בה ,אבל במתגרשת מ האירוסי אי חוששי לו שמא פייס.
וכ מבי הרמב" מדבריו )בחידושי עו :ד"ה "וליחוש שמא פייס"(:
ורבנו הגדול ז"ל כתב כ בתשובתו ,שמא פייסה בדברי ומחלה לו התנאי ובטל הגט ,אבל ה גורסי ה"ז גיטי
כל זמ שאעבור .וכמקצת נוסחאות גרסינ בברייתא "על מנת" ...ולפי גרסת "על מנת" למדנו בפירוש שהנות גט
לאשתו ,אע"פ שאמר לה מעכשיו ,א התנה עליה תנאי וביטלוהו שניה – בטל הגט ,שאי התנאי כלו מאחר
שבטלו אותו ...ולפיכ האומר לאשה "ע"מ שתתני לי מאתי זוז" ,א רצו שניה ובטלו התנאי הגט בטל...
ואע"פ שנתנה לו אחר כ ,שכל זמ שלא קיימתו לתנאי אפשר לבטלו מדעת שניה ,וכשמתקיי התנאי אח"כ
כאלו לא נתקיי הוא ,וכ דעת הר" הספרדי ז"ל.
אמנ ,הרמב" מתקשה ג כיצד נית לבטל את התנאי ,ולאור זה – מה יקרה א התנה עמה הבעל "על מנת שתתני לי מאתיי
זוז" ,ומחלה ,ואחרכ נתנה:
...א קבלה עליה שלא תקיי התנאי ולא תתגרש באותה נתינה – בטל הגט מעתה ,ואי צרי לומר א לא נתנה
לש תנאי ונתנה לו לש מתנה דגט בטל ,אלא אפי' אמרה אח"כ "נותנת אני ומקיימת תנאי" כבר נתבטל ,שכיו
שביד לבטל התנאי שלא תת ,מכיו שבטלוהו בטל לגמרי ושוב אי לו קיו.
כלומר ,הרמב" מסביר שביטול התנאי במקרה זה הוא טכני בלבד ,כלומר אי אמנ אפשרות לבטל חזיתית את התנאי ולגרו
שכאילו לא התקיי ,אלא להגדיר שנתינת הכס לא תיחשב עוד כמילוי התנאי .ובכל זאת ,אומר הרמב" ,ברגע שהוגדר דבר זה
בטל הגט מיד ,וא א תת האשה כס לש התנאי הגט כבר בטל ואינה מגורשת .א דבר זה קשה להבנה ,וכ מקשה הר" )לח:
בדפי האלפס ,ד"ה גמ'(:
ואי זה מחוור… דכיוו שא נתקרע הגט או אבד הרי זו מגורשת ,כ"ש שאינו יכול לבטלו...
ואני תמה ,א איתא שהיא יכולה לבטל התנאי ,לומר שאע"פ שנתקיי יהיה כאילו לא נתקיי ולבטל הגט ,היכי
אסיקנא לעיל דבאומר "מחולי ל" דאינה מגורשת… למה לא יהא בידו לומר שיהא כאילו נתקיי?
ולפי דברינו אפשר להסביר את הרמב" ,שכיוו שכאשר היו גירושי על תנאי ,והתנאי עדיי לא התקיי ,אפשר להבי את
הביטול כאי רצו להוציא את האשה מבית הבעל ,וממילא הגירושי אינ חלי ,מחמת החוסר בתוכ מהותי למעשה .וממילא

 6ה"סימ שאחרי זה" ד במגרש אשתו ולנה עמו בפונדקי.
 7וכ העיר ברמב" המאירי )עב :ד"ה "וגדולי המחברי"( ,ועל כ הבי שהגט עצמו בטל.
 8עיי בתוספות )גיטי יח :ד"ה "חיישינ"( ,שמקשה מדוע אי חוששי שמא פייס ובטל הגט בכל אד ששולח גט לאשתו ממדינת הי ,ומתר שאי
חשש כזה אלא כשנראה שהבעל אינו מגרש לרצונו אלא בגלל רצו האשה.
 9אמנ ,הרמב" בהלכה הקודמת לא דיבר על תנאי של "מעכשיו" ,אלא על לאחר שניעשר חודש וכדו' ,אבל מדבריו משמע שאי חילוק בי סוגי
התנאי ,כי הוא כותב "וכ כל התנאי" ואינו מגביל את הקביעה דווקא לתנאי של "א" – אלא בשאלה א ראינו שהיה כא ,ויש חשש א נתקיי התנאי
או לא.
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מתורצת קושיית הר" ,מדוע אי הבעל יכול למחול לאשתו על קיו התנאי ,כיוו שאי לפי הרמב" אפשרות למחול על התנאי,
אלא שיש אפשרות לבטל את הגירושי עלידי השארות האשה בבית בעלה.
א כ ,נמצא שיש שתי דרכי לבטל גט לאחר שחל בתנאי של "על מנת" :עלידי שהאשה ממשיכה לגור בבית בעלה – כלומר
שבא עליה ,או כשהאשה תמחל לבעל על קיו התנאי )במקרה שהתנאי מבטל את הגט ,או שתסכי שמילוי התנאי לא יקיי את
הגט( ,ובזה היא בעצ אומרת שהיא נשארת בבית בעלה ,וא כ הגט בטל מאליו ,משו שמלכתחילה הוכח שלא "שלחה
מביתו".
נשי לב ,שפירושו של הרמב" אינו אפשרי ברמב" ג ללא ההסבר שלנו ,משו שלפי הרמב" כל מה שקרה הוא שאי כרגע
אפשרות לקיי את התנאי לחלות הגט; ואילו הרמב" פוסק במקרה דומה שהגט אינו בטל כאשר פקעה האפשרות לקיי את
התנאי ,שהרי כתב )פרק ח הל' כב(:
אמר לה "הרי זה גיטי על מנת שתתני לי מאתי זוז" ,ולא קבע זמ ומת קוד שתת ,אינה יכולה לית ליורשיו
שלא התנה עליה ,אלא שתת לו ,ולא בטל הגט שהרי לא קבע זמ .לפיכ ,א על פי שאבד הגט או נקרע קוד
שימות ,הרי זו לא תנשא לזר עד שתחלו.
זאת א שאי לאשה כל אפשרות לקיי את התנאי ,כמבואר ברמב".
ה .נתייחדו לאחר הציווי לכתוב
הרמב" )פרק ט הל' כה( מחדש:
נתייחד עמה אחר שאמר לה לכתוב ולחתו ולית לה ,הרי אלו לא יכתבו ,וקל וחומר הדברי א הגט שנית לה
לידה ,כשנתייחד עמה נפסל הגט ,שמא בעל .קל וחומר לזה שלא נכתב ,וא כתבו ונתנו לה אחר שנתייחד עמה
אינו גט.
כלומר ,א נתייחד הבעל ע האשה לאחר שציווה לכתוב גט לאשתו ,הגט בטל מדאורייתא .אול ,מקורו של הרמב" אינו
פשוט ,וכ מקשה הרמב":
נראה שא אמר לעדי "כתבו" ואחר כ נתייחד עמה ,א משנכתב זמנו לא נתייחד עמה הרי זה גט כשר ,שאי
כא לחוש משו שמא יאמרו "גיטה קוד לבנה".
ולא נתברר לי דברי הרב רבינו משה ז"ל… ואי קל וחומר זה כלו ,ואזלינ בתר טעמא .ואפשר שלא כיוו הרב
אלא לחוש לפייס..
כלומר ,הרמב" מבי את דברי הרמב" שמקורו הוא מגט יש ,דהיינו שנתייחד ע האשה בי הכתיבה לנתינה ,ומקשה :כיצד
נית ללמוד מגט יש למקרה זה ,הרי ש החשש הוא רק שיאמרו "גטה קוד לבנה" ,10והגט אינו נפסל מדאורייתא ,אלא רק אסור
לגרש בו מדרבנ .א כ ,הרמב" מנסה לומר שאולי חוששי שמא פייס .דבר זה תמוה ברמב" ,ומעיר על כ ה"מגיד משנה":
ובאמת שכוונת רבינו אינה לחוש לפייס ולהיותה ספק מגורשת בלבד ,שהרי כתב "אינה מגורשת".
על כ מציע ה"מגיד משנה" שהפסול הוא שמא ביטל את השליחות:
ובודאי שדעתו היתה ללמוד פסול הגט מקל וחומר ובטולו מ הסברא ,שהוא סבור שכל שנתייחד אחר האמירה
הרי הוא כאילו ביטל בפירוש שליחות ,דוודאי חזר בו...
ולא דמי לגט יש ,דהת א נתגרשה תנשא בו ...דהת הוא עצמו עשה מעשה הנתינה.
דברי ה"מגיד משנה" תמוהי א ה ,שהרי גט יש אינו פסול אלא לכתחילה בלבד ,11וא כ אי כא קל וחומר ,א העיקר –
הסברה – חסר מ הספר.

 10כו ,:עט.:
 11רמב" גירושי פרק ג הל' ה.
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ולפי דברינו ,נית לומר שהרמב" לא התכוו ללמוד מגט יש קל וחומר ,אלא מהדי של גט שנית לה ולא הוציאה מביתו,
וכלשונו" :א הגט נית לה לידה כשנתייחד עמה ,נתבטל הגט" .ומזה לומד הרמב" קל וחומר ,שא לא נכתב כלל הרי הגט
מעיקרו אי לו ער ,ואינו כורת בינו לבינה ,שהרי במהל יצירתו חיו הבעל והאשה יחד ,וא כ הוכח בעיקר כתיבת הגט שאי
לבעל כוונה לגרש את האשה ,אלא רק למעשה המשפטי.
ו .דברי ה"צפנת פענח" והרב הרצוג
נראה כי ג ה"צפנת פענח" הרגיש בנקודות אלה ברמב" )גירושי פרק א הל' ה(:
הנה ,מלשו רבינו מוכח דכל שלאחר גירושי נשארה בביתו הוה זה גופא כמו נישואי ,ואי צרי ייחוד כלל...
ועיי מה שכתב רבינו לקמ פרק ט הל' כה...
ובפרק ט הל' כה ,לגבי הקל וחומר של הרמב" )לעיל במאמר פרק ד( הוא מפנה לפרק ח הל' ב ופרק א .כלומר ,ג הוא משד
את כל ההלכות שחיברנו למקשה אחת – ביטול גט לאחר שנית על תנאי ,והשאירה בביתו ובא עליה בי הציווי לכתיבה.12
ג הרב הרצוג )"פסקי וכתבי" אבה"ע סימ קצב( עמד על הפשט ברמב" ,וכתב:
לעניי הטענה שישבו ביחוד איזה זמ אחרי הגט ...מצינו דברי נראי מוזרי ...לרמב" פרק א הל' ה ...ולא
הוציאה מביתו ...צריכה הימנו גט שני ...לפלא שלא העירו המפרשי...
ועל כרח ,מלשו רבינו ,שזהו עצמו הפיסול שבדבר ,לא שחוששי שקידשה שנית ,שא כ היה לרבינו לומר
שחוששי שמא חזר וקידשה ,ועוד מה זה עניי ל"ושלחה מביתו" ,ומה זה עניי ל"ולא הוציאה מביתו" ,אפילו
הוציאה וחזר ונתייחד עמה אחר כ.
ועל כרח שהכוונה היא שמעצ תורת הגט ,הגירושי נפסלי כשלא הוציאה מביתו.
א הרב הרצוג מקשה כמה קושיות על הבנה זו:
א דבר זה צרי הגדרה ,שהרי אמר שכיוו שמגיע גט לידה גמרו הגירושי ...וא כ ,מהו המוב של "ולא
הוציאה מביתו" ,כמה צרי שתשב עמו?...
ועוד ,מהו המוב של "כמו שיתבאר"? היכ מתבאר דבר זה?
סו דבר ,דברי רבינו הגדול צ"ע.
אי ספק שהבנתו הפשוטה של הרב הרצוג ברמב" היא כהבנתנו ,ולפי דברינו במאמר זה ג קושיותיו מתיישבות.
ז .סיכו
התורה אומרת "ונת בידה ושלחה מביתו" ,וא כ הייתה אפשרות להבי את השילוח רק כתוצאה .א הרמב" כנראה הבי
שהשילוח הוא החלק המהותי ,התוכ של הגירושי ,נוס על המעשה המשפטי ,שהוא נתינת הגט.
הראינו זאת בכמה הלכות ברמב" ,החל מההלכה בפרק א ,שא גירש ולא הוציאה מביתו צריכה ממנו גט שני ,וכ בגט שחל
מעכשיו בתנאי ,שבו יכולי הבעל או האשה בתנאי מסוימי "להחזיר את הגלגל" ,ולבטל את הגט או את התנאי ,וכ הראינו
זאת בציווי הבעל לכתוב גט ,שמופר עלידי חיי משותפי של הבעל והאשה ,המבטלי את הגט.

 12עיי ש .נראה ,שה"צפנת פענח" הבי את הרמב" בצורה אחרת ,והוא שיש פה כעי קידושי חדשי ,א לא ברור לי כיצד הוא מחבר לכ את ההלכות
האחרות .הבאנו את דבריו רק כדי להראות שג הגאו הנ"ל הרגיש שכל ההלכות הללו נובעות מיסוד אחד.
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הרב עופר לבנת

מתי ראוי לאד לגרש את אשתו?
א .הקדמה

1

בתורה )דברי כד ,א( נאמר:
ָד
ָת ְ=י ָ
יתת ְונ ַ
ְהיָה ִא לֹא ִת ְמ ָצא ֵח ְ= ֵעינָיו/ִ ,י ָמ ָצא ָב ֶע ְרוַת ָ@ ָבר ,ו ְָכ ַתב ָל ֵס ֶפר ְִ /ר 
$ב ָע ָל ,ו ָ
ִ/י י ִַ-ח ִאי* ִא ָ%ה ְ
ְ* ְָ Cח ִמ ֵ=ית:B
וִ
בפסוק מתואר מצב שבו אד רוצה לגרש את אשתו .העילה לגירושי היא שהאד מצא באשתו ערוות דבר .השאלות המתבקשות
ה :מה פירוש "ערות דבר"? הא התורה ,בכ שבחרה לתאר דווקא מקרה זה ,הטילה הגבלה על האפשרות של אד לגרש את
אשתו?
המשנה בסו מסכת גיטי עוסקת בנושא זה .במאמר זה נשתדל לבאר את המשנה ואת סוגיית הבבלי הדנה בה עלפי פירושו של
הרמב" .נבאר את הדעות השונות בחז"ל להבנת הפסוק ,ואת מסקנותיו של הרמב" מהסוגיה .לבסו נעסוק בשיטת הירושלמי,
שעומד על היחס בי פרשת גירושי לפרשת סוטה.
ב .דעת התנאי
המשנה )גיטי פ"ט מ"י( מביאה מחלוקת תנאי בפירוש פרשת גירושי:
בית שמאי אומרי :לא יגרש אד את אשתו אלא א כ מצא בה דבר ערוה ,שנאמר "כי מצא בה ערות דבר" ,ובית
הלל אומרי :אפילו הקדיחה תבשילו ,שנאמר "דבר" .2רבי עקיבא אומר :אפילו מצא אחרת נאה הימנה ,שנאמר
"והיה א לא תמצא ח בעיניו".
בית שמאי ובית הלל מסכימי שמותר לגרש רק במצב ש"מצא בה ערות דבר" ,אלא שה חולקי בפרשנותו של מצב זה .ר'
עקיבא דורש את תחילתו של הפסוק" ,והיה א לא תמצא ח עיניו" – וממילא לשיטתו כל שאינו מוצאת ח בעיניו ,אפילו רק
במוב שיש אחרת שמוצאת ח בעיניו ,יכול לגרש.
המחלוקת בי בית שמאי ובית הלל מצד אחד ור' עקיבא מצד שני היא בפירוש המילה "כי" בפסוק .וכ מסבירה הגמרא
צא:(.

)גיטי

ר"ע אומר :אפי' מצא אחרת .במאי קא מיפלגי? בדר"ל ,דאמר ריש לקיש :כי משמש בד' לשונות :אי ,דלמא,
אלא ,דהא; ב"ש סברי] :והיה א לא תמצא ח בעיניו[ "כי מצא בה ערות דבר" – דהא מצא בה ערות דבר ,ור"ע
סבר" :כי מצא בה ערות דבר" – אי נמי מצא בה ערות דבר.
בית שמאי ובית הלל סוברי כדעת ריש לקיש ,שישנ רק ארבע אפשרויות לפירוש המילה "כי" ,ועל כ האפשרות היחידה בפסוק
זה היא "דהא" ,כלומר נתינת טע .מדוע האשה אינה מוצאת ח בעיניו? מפני שמצא בה ערוות דבר .ר' עקיבא אינו מקבל את
דעתו של ריש לקיש ,וסובר שישנה עוד אפשרות לפירוש המילה 'כי' ,3והיא במוב של "אי נמי" – או א .ועל כ לדעתו מתפרש
הפסוק "והיה א לא תמצא ח בעיניו ,או א מצא בה ערות דבר" – אזי בשני מקרי אלו "וכתב לה ספר כריתות" וכו'.
נמצאנו למדי שלדעת בית הלל ובית שמאי ,אד מוגבל לגבי האפשרות לגרש .א עדיי לא ברור מה הדי א גירש במקו שבו
היה אסור לו .על כ דנה הגמרא )גיטי צ:(.

1תודתי נתונה למו"ר הרב יונת רוזי שליט"א שזכיתי ללמוד עמו סוגיא זו ,ומאמר זה הוא פרי אותו לימוד.
 2כ היא הגרסה במשנה בכתב יד של פירוש המשנה להרמב" ,והיא תבואר בהמש  .במשניות בדפוסי הגרסה היא" :שנאמר' :כי מצא בה ערות דבר'".
 3כ נראה לפרש ,שהרי לשו הגמרא היא שה נחלקו בדריש לקיש.
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אמר ליה רב פפא לרבא :לא מצא בה לא ערוה ולא דבר ,מהו? א"ל ,מדגלי רחמנא גבי אונס" :לא יוכל לשלחה כל
ימיו" – כל ימיו בעמוד והחזיר קאי ,הת הוא דגלי רחמנא ,אבל הכא מאי דעבד עבד.

כלומר ,רבא מדייק מכ שבאונס קבעה התורה שאסור לו לגרש ,וא גירש מצווה להחזירה ,וכא התורה לא פירטה די כזה –
ולכ א גירש באיסור הגירושי חלי ,ואינו מצווה להחזירה.
ג .דעת האמוראי
בהמש הסוגיה )גיטי צ (:מביאה הגמרא דעות של אמוראי לגבי השאלה מתי אד רשאי לגרש ,ולכאורה לא ברור א דעותיה
תואמות את אלו של התנאי:
"כי שנא שלח" – ר' יהודה אומר :א שנאתה שלח ,ר' יוחנ אומר :שנאוי המשלח .4ולא פליגי :הא בזוג ראשו,
הא בזוג שני; דאמר ר' אלעזר :כל המגרש אשתו ראשונה – אפילו מזבח מוריד עליו דמעות ,שנאמר" :וזאת שנית
תעשו ,כסות דמעה את מזבח ה' בכי ואנקה מאי ]עוד[ פנות אל המנחה ולקחת רצו מידכ ,ואמרת על מה על כי
ה' העיד בינ ובי אשת נעורי אשר אתה בגדתה בה והיא חברת ואשת ברית".
עלפי סוגיה זו ,בזיווג ראשו אד המגרש את אשתו נקרא שֹנוי ,ואילו בזיווג שני ברגע שאד שונא את אשתו הוא רשאי לגרשה.
וצרי עיו מה היחס בי דברי אלו לבי מחלוקת התנאי במשנה:
 .1הא המשנה דיברה רק על זיווג ראשו ,או ג על זיווג שני?
 .2מצב זה של שנאה שמותר לגרש בזיווג שני ,הא הוא מקביל ל"מצא אחרת נאה הימנה" ,ל"הקדיחה תבשילו" או שמא
הוא שיי להגדרה אחרת?
 .3הקביעה שבזיווג ראשו המשלח הוא שֹנוי ,הא היא רק גינוי מוסרי ,ללא בסיס הלכתי ,או שמא יש בדבר איסור?
על שאלות אלו עונה הבה"ג )גיטי סימ לט(:
ואפילו לרבי עקיבא הני מילי בזוג שיני ,דכי "מצא אחרת שהיא נאה הימנה" אית ליה רשותא לגרושה ,אבל בזוג
ראשו לא מיבעי ליה לגרושה כי לא חזאי בה מילתא ,דכתיב )מלאכי ב ,טז( כי שנא שלח ,רב יהודה אמר )גיטי צ(:
א שנאתה שלח ,רבי יוחנ אמר שנוי המשלח ,רב יהודה אמר א שנאתה שלח קאמר .רבי יוחנ אמר :שנוי
המשלח קמי הקב"ה קאמר נביא ,ואמרינ לא פליגי ,הא בזוג ראשו הא בזוג שיני ,כי קאמר רב יהודה בזוג שיני,
כי קאמר רבי יוחנ בזוג ראשו ,דא"ר אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה ,אפילו מזבח מוריד עליו דמעות ,שנאמר
)מלאכי ב ,יג-יד( "וזאת שנית תעשו כסות דמעה וגו' ואמרת על מה וגו'" .ורב יהודה ורבי יוחנ אליבא דרבי עקיבא
קאמרי ,דאי כבית שמאי ובית הילל אפילו בזוג שיני נמי ,עד שימצא בה דבר או ערוה.
הבה"ג מפרש כי המשנה עוסקת בי בזיווג ראשו ובי בזיווג שני .כמו כ ,ההגדרה שבזיווג שני א הוא שונא אותה מותר לו
לגרש היא כדעת ר' עקיבא ,שא מצא אחרת נאה הימנה מותר לו לגרש; א ג לר' עקיבא ,על א שמעיקר הדי ג בזיווג ראשו
א הוא שונא אותה מותר לו לגרש – כפי שמבואר במשנה ,מגונה האד שיעשה כ בזיווג ראשו .על כ מסיי הבה"ג שדברי רב
יהודה ורבי יוחנ ה אליבא דר' עקיבא .ולפי זה יש מקו לטעו שהלכה כר' עקיבא ,שכ דעת האמוראי כמותו .כפי שנראה
בהמש ,הרמב" לא פסק כר' עקיבא – וממילא ג לא פירש את דברי האמוראי כפירושו של הבה"ג.
ד .פסק הרמב" והקשיי בו
כותב הרמב" בפירושו למשנה )גיטי פ"ט מ"י( :
בית שמאי נסמכי במילה "ערוה" ובית הלל באמרו "דבר" .ודברי ר' עקיבא דחוי ,לפי שא מצא נאה ממנה
ישאנה עליה ולא יגרש את זו בעוד שלא חטאה שו חטא והיא מתאימה לדעותיו .והלכה כבית הלל.

 4ישנה גרסה נוספת בדברי ר' יוחנ" :שנואה היא לפני המקו שלח" ,ועיי ברש"י ,שד בשני הגרסאות .מאחר שגרסת הבה"ג היא כפי שלפנינו ,ונראה
שכ הייתה ג גרסת הרמב" – כפי שיתבאר בהמש – נקטנו כגרסה זו.
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הרמב" פוסק כבית הלל ,א אינו מסתפק בכ ,וטוע טענה עקרונית כנגד דעתו של ר' עקיבא :שהרצו לשאת אשה אחרת אינו
יכול להוות שיקול בשאלה א לגרש אשה .השיקולי א לגרש אשה צריכי להיות ענייניי לה ,וכלשו הרמב"" :ולא יגרש
את זו בעוד שלא חטאה שו חטא ,והיא מתאימה לדעותיו".
יש לשאול שתי שאלות על דברי הרמב":
 .1מאחר שהלכה כבית הלל ,מה מוסי הנימוק לדחייתה של שיטת ר' עקיבא? הרי בפסיקה כבית הלל נדחית ג שיטת בית
שמאי ,ולכ הרמב" לא ראה צור להביא נימוק.
 .2מה מקורו של הרמב" לנימוק זה ולדחייתה של שיטת ר' עקיבא עלפיו? הרי לכאורה מחלוקת ר' עקיבא ובית הלל
תלויה בפרשנות הכתוב ,כפי שהגמרא הסבירה.
דברי הרמב" במשנה תורה )גירושי פרק י הל' כא ( קשי עוד יותר:
לא ישא אד אשה ודעתו לגרשה ,ולא תהיה יושבת תחתיו ומשמשתו ודעתו לגרשה ,ולא יגרש אד אשתו
ראשונה אלא א כ מצא בה ערות דבר ,שנאמר "כי מצא בה ערות דבר" ,ואי ראוי לו למהר לשלח אשתו
ראשונה ,אבל שנייה א שנאה ישלחנה.
הרמב" קובע איסור לאד לגרש את אשתו הראשונה ,אלא א מצא בה ערוות דבר .מכ נית להסיק שהוא לא פסק כר' עקיבא,
שהרי לדעת ר' עקיבא ג במקו ש"לא תמצא ח בעיניו" מותר לגרש; א הפרשנות למונח 'ערות דבר' כא אינה נוגעת למחלוקת
בית שמאי ובית הלל.
הרמב" מגביל איסור זה לאשתו הראשונה ,ובכ הוא חלוק על הבה"ג ,שכתב" :אי כבית שמאי ובית הילל ,אפילו בזוג שיני נמי
עד שימצא בה דבר או ערוה" .בהמש דבריו הוא נראה כסותר עצמו ,כשכתב" :ואי ראוי לו למהר לשלח אשתו הראשונה" –
משמע שיש כא רק גינוי מוסרי ,ולא איסור כפי שהשתמע בתחילה .הסיו ,שבאשתו שנייה א שנאה ישלחנה ,א הוא מעורר
שאלה – מה א איננו שונא אותה אלא רוצה לגרשה כיוו שאחרת שמוצאת ח בעיניו?
א כ ,ישנ שלוש שאלות על דברי הרמב" במשנה תורה:
 .1מהו המקרה של "מצא בה ערות דבר" שבו מותר לגרש?
 .2הא במקו שלא מצא ערוות דבר אסור לגרש ,או רק לא ראוי?
 .3הא באשה שנייה מותר לגרש מכל סיבה שהיא ,או שא לגביה יש הגבלה כלשהי ,א כי פחותה מההגבלה לגבי האשה
הראשונה?
מוב שכחלק מהמענה לשאלות אלו צרי להסביר כיצד פירש הרמב" את הגמרא.
ה .ביאור דברי הרמב" בפירוש המשנה
כדי לבאר את שיטת הרמב" עלינו לשוב ולבאר היטב את שיטות התנאי .בית שמאי אומרי שלא יגרש אד את אשתו אלא א
מצא בה דבר ערווה .כלומר ,ה פירשו המילי 'ערות דבר' בפסוק כדבר ערווה .דבר ערווה הוא כנראה דבר המביא לידי ערווה,5
כלומר פריצות .6סימוכי להבנה זו בדעת בית שמאי נית לראות בברייתא המצוטטת בגמרא )גיטי צ ,(.שא היא ככל הנראה
סוברת כשיטת בית שמאי:

 5ראה ירושלמי סוטה )פ"א ה"א(" :דבר שהוא מרגיל לבוא לידי ערוה".
 6הירושלמי גרס במשנה "אלא א כ מצא בה ערוה" ,ועל כ שיטתו בדעת בית שמאי שונה מעט .בבבלי מובאת ברייתא שבה מוסבר כי לשיטת בית שמאי
המילה 'דבר' נדרשת בגזרה שווה לפסוק "על פי שני עדי או על פי שלושה עדי יקו דבר" ,ואילו לבית הלל המילה 'ערוה' באה ללמדנו שא א גירשה
משו ערווה היא מותרת להינשא לאחר.
ונראה שדרשה זו בדעת בית שמאי אינה מלמדת שרק א מצא שזינתה בעדי יכול לגרשה .הרי לא כ התבאר במשנה ,ולהיפ – במשנה מבואר שאפילו
על "דבר ערוה" מגרשה; אלא ,כוונת הדרשה היא שאשה נאסרת על בעלה רק א יש שני עדי שהיא זינתה ממש.
הדבר מבואר במסכת סוטה )ג" :(:וטומאה בעלמא בלא קינוי ובלא סתירה דלא מהימ ,עד אחד מנל? נאמר כא 'כי מצא בה ערות דבר' ונאמר להל 'על
פי שני עדי או על פי שלשה עדי יקו דבר' ,מה דבר האמור להל עדי שני ,א כא עדי שני" .והרי זה כמו הדרשה על המילה 'ערוה' לבית הלל,
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תניא ,היה רבי מאיר אומר :כש שהדעות במאכל ,כ דעות בנשי; יש ל אד שזבוב נופל לתו כוסו וזורקו
ואינו שותהו ,וזו היא מדת פפוס ב יהודה ,שהיה נועל בפני אשתו ויוצא; ויש ל אד שזבוב נופל לתו כוסו
וזורקו ושותהו ,וזו היא מדת כל אד ,שמדברת ע אחיה וקרוביה ומניחה; ויש ל אד שזבוב נופל לתו תמחוי
מוצצו ואוכלו ,זו היא מדת אד רע ,שרואה את אשתו יוצאה וראשה פרוע ,וטווה בשוק ,ופרומה משני צדדיה,
ורוחצת ע בני אד .ע בני אד ס"ד? אלא במקו שבני אד רוחצי .זו מצוה מ התורה לגרשה ,שנאמר' :כי
מצא בה ערות וגו''".

הברייתא הזאת מופיעה ג בתוספתא סוטה )בכמה שינויי( ,ובעיקרה אינה עוסקת בשאלה מתי ראוי לאד לגרש את אשתו ,אלא
כיצד ראוי לאד לנהוג ע אשתו ביחסיה ע אחרי .ישנו אד הנועל את אשתו כאילו היא בכלא – שזו אינה דר ראויה .ישנה
דר ממוצעת ,שהיא המומלצת .וישנו אד המאפשר לאשתו לנהוג בפריצות ,וזוהי "מדת אד רע".
אגב כ אומרת הברייתא שאשה כזאת מצווה לגרשה ,ומביאה על כ את הפסוק "כי מצא בה ערות דבר" .עצ הנקודה שאשה כזו
מצוה לגרשה היא דבר המוסכ על כול; א הבאת הפסוק "כי מצא בה ערות דבר" על כ אפשרית רק לשיטת בית שמאי ,שאכ
פירושו של פסוק זה הוא באשה פרוצה .ואכ ,הרמב" 7בפוסקו בדי זה שאשה כזאת מצווה לגרשה ,הביא פסוק אחר" :גרש ל
ויצא מדו" – לשיטתו ,שהלכה כבית הלל.
בית הלל פירשו "אפילו הקדיחה תבשילו" .בגרסת הרמב" במשנה כתוב על דברי בית הלל "שנאמר' :דבר'"; כלומר ,בית הלל
דורשי את הפירוש מהמילה 'דבר' .וכ כתב הרמב" בפירוש המשנה" :בית שמאי נסמכי במילה 'ערוה' ובית הלל באמרו
'דבר'" .מה פירוש "הקדיחה תבשילו"? בלשו חז"ל הביאה משולה לאכילה ,8ועל כ הקדיחה תבשילו פירושו שהיא מאוסה עליו
בביאה; כלומר ,הוא מצא בה פג שבגללו היא מאוסה עליו.
הביטוי 'ערות דבר' מופיע רק בעוד מקו אחד במקרא ,באותה פרשה" :כי ה' אלוקי מתהל בקרב מחנ ,להציל ולתת אויב
לפני ,והיה מחנ קדוש ,ולא יראה ב ערות דבר ושב מאחרי"' .ערוות דבר' בהקשר זה היא דבר מגונה או מאוס ,שגור לקב"ה
לשוב מאתנו .המילה 'ערוות' משמשת בדומה לשימושה בפסוק "לראות את ערות האר באת" )בראשית מב ,ט( ,היינו כנקודת
תורפה' .ערוות דבר' היא א כ חיסרו ,או דבר מגונה .9הדבר מגונה הוא יחסי למתבונ ,לכ כאשר הבעל מוצא באשתו ערוות
דבר ,טועני בית הלל שהכוונה היא אפילו למשהו שבעיניו הוא מגונה ,א שאינו חטא .שיטת בית הלל היא א כ שהבעל מצא
באשתו 'דבר' ,והדבר הזה היה בעיניו 'ערווה' ,כלומר חיסרו ,וכתוצאה מכ היא נמאסה עליו.
לפי זה נבי את דברי הרמב" בפירוש המשנה .הרמב" כותב" :ולא יגרש את זו בעוד שלא חטאה שו חטא והיא מתאימה
לדעותיו" .לא חטאה שו חטא זהו 'דבר ערווה' ,כלומר שהיא לא נהגה בפריצות" .מתאימה לדעותיו" זהו "הקדיחה תבשילו" –

שאינה באה ללמד שבמצב של ערווה רשאי לגרש ,אלא שבפסוק הבא" ,והיתה לאיש אחר" אפשרי ג ביצאה משו ערווה .וא לבית שמאי המילה 'דבר'
מלמדת על הלאו בהמש " :לא יוכל בעלה הראשו אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הוטמאה" – כשטומאה נקבעת רק א יש שני
עדי .וראה שו"ת הרשב"א )חלק א סימ תקנז( ,שא הוא טוע שלדעת בית שמאי אי צור בעדי על זנות ממש.
 7רמב" )גירושי פרק י הל' כב(" :אשה רעה בדעותיה ושאינה צנועה כבנות ישראל הכשרות מצוה לגרשה ,שנ' 'גרש ל ויצא מדו' ,ואשה שנתגרשה
משו פריצות אי ראוי לאד כשר שישאנה ,שאי זה מוציא רשעה מביתו וזה מכניסה לתו ביתו".
 8במקומות רבי נית לראות דבר זה .בסוגייתנו "כש שהדעות במאכל כ הדעות בנשי" ,וכ בנדרי )כ" :(:אלא כל מה שאד רוצה לעשות באשתו
עושה; משל לבשר הבא מבית הטבח ,רצה לאכלו במלח – אוכלו ,צלי – אוכלו ,מבושל – אוכלו ,שלוק – אוכלו; וכ דג הבא מבית הצייד ...ההיא דאתאי
לקמיה דרבי ,אמרה לו :רבי ,ערכתי לו שלח והפכו! אמר לה :בתי ,תורה התירת  ,ואני מה אעשה לי  .ההיא דאתאי לקמיה דרב ,אמרה לו :רבי ,ערכתי לו
שלח והפכו! אמר :מאי שנא מ ביניתא 'ולא תתורו אחרי לבבכ' – מכא אמר רבי :אל ישתה אד בכוס זה וית עיניו בכוס אחר .אמר רבינא :לא נצרכא
אלא דאפילו ב' נשיו" .וכ ברש"י )בראשית לט ,ו(" :כי א הלח – היא אשתו ,אלא שדבר בלשו נקיה" .וראה עוד )כתובות סה (:על דברי המשנה
"ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת"" :מאי אוכלת? רב נחמ אמר :אוכלת ממש ,רב אשי אמר :תשמיש .תנ :אוכלת עמו לילי שבת; בשלמא למ"ד
אכילה ,היינו דקתני אוכלת ,אלא למא דאמר תשמיש ,מאי אוכלת? לישנא מעליא כדכתיב' :אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי או'".
 9השווה להלכות סנהדרי )פ"א ה"א(" :שוטרי – אלו בעלי מקל ורצועה ,וה עומדי לפני הדייני המסבבי בשווקי וברחובות ועל החנויות לתק
השערי והמדות ולהכות כל מעוות ,וכל מעשיה ע"פ הדייני ,וכל שיראו בו ערות דבר מביאי אותו לבית די ודני אותו כפי רשעו" )עלפי מהדורת
פרנקל(.
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כלשו הברייתא" :כש שהדעות במאכל כ הדעות בנשי" ,כלומר היא אינה מאוסה עליו .10לכ במקרה זה ,מאחר שבמקרה זה
אד מצא אחרת נאה הימנה ,ואי לו בעיה ע אשתו – היא אשה צנועה וג אינה מאוסה עליו ,אלא הוא חושק באשה אחרת –
א הדבר מתאפשר לו יישא אותה ,א אי זה מתיר לו לגרש את אשתו.
ו .ביאור דברי הרמב" ב"משנה תורה"
עתה נוכל לבוא לבאר את דברי הרמב" ב"משנה תורה" .ראשית כל ,הרמב" כותב" :ולא יגרש אד אשתו ראשונה אלא א כ
מצא בה ערות דבר ,שנאמר 'כי מצא בה ערות דבר'".
בשלב זה הרמב" הוסי על הפסוק רק שני דברי :א .שיש איסור לגרש א לא מצא בה ערוות דבר ,ב .שהאיסור הוא רק באשתו
הראשונה .דבר זה ,שהאיסור לגרש הוא רק באשתו הראשונה ,למד הרמב" מהבחנת הגמרא בי זיווג ראשו לזיווג שני ,11ויבואר
בהמש כיצד הוא למד זאת .מאחר שהרמב" לא נקט "דבר ערוה" ,כשיטת בית שמאי ,ברור שהוא לא פסק כמות .על כ ,ערוות
דבר פירושה שהבעל מצא בה דבר מגונה ,כדעת בית הלל וכפי שפסק הרמב" בפירוש המשנה.
וממשי הרמב"" :ואי ראוי לו למהר לשלח אשתו ראשונה ,אבל שנייה א שנאה – ישלחנה" .ראשית כל יש להעיר שהרמב"
שינה בלשונו ,שהרי לפני כ כתב "לא יגרש" ,וכא כתב "אי ראוי לו למהר לשלח" .שינוי זה מרמז לנו על מקורו של הרמב",
והוא מדברי האמוראי על הפסוק "שנא שלח" .הרמב" כא יוצר ניגוד בי אשה ראשונה לשנייה :את אשתו השנייה ,א שנא –
ישלחנה ,א באשתו הראשונה לא ימהר .כלומר ,באותו מקרה שאד שונא את אשתו מבחי הרמב" בי אשתו הראשונה
לשנייה; וממילא למדי אנו שג באשתו הראשונה ,א אד שונא אותה אי ראוי לו למהר לגרשה ,א אי איסור לעשות כ.
מהו בדיוק מצב זה של שנאה? הרמב" אינו נוקט את שיטת בית שמאי ,שהרי לשיטת רק א מצא בה דבר ערווה רשאי לגרשה.
הוא א אינו נוקט את שיטת ר' עקיבא ,שהרי א מצא אחרת נאה הימנה לא מחייב שהוא שונא את אשתו .ובכל מקרה ,לא נית
לומר שהרמב" פסק כר' עקיבא ,שהרי הרמב" כותב במפורש שרק מי שמצא בה ערוות דבר רשאי לגרשה ,ואילו לר' עקיבא ג
במקרה שהיא אינה מוצאת ח בעיניו רשאי לגרשה .מאיד גיסא ,ג לדעת בית הלל אי התאמה מדויקת ,שהרי ייתכ שאד יבוא
לידי שנאה ג בלי שימצא בה דבר מגונה .דוגמה לכ הוא אמנו ,שנאמר עליו "וישנאה אמנו שנאה גדולה מאד ,כי גדולה
השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה" – והרי ש לא היה בה שו דבר מגונה ,ובכל זאת הוא שנאה.
על כ חייבי אנו לחלק בי שני מצבי :מצב שבו אד מוצא דבר מגונה באשתו הממאיס אותה עליו ,ומצב שאד בא לידי
שנאה באשתו בלי שימצא בה דבר מגונה ,א בעקבות השנאה היא מתגנה עליו .שנאת האד את אשתו אינה היתר אוטומטי לגרש
אותה ,א ייתכ שבעקבות שנאה זו ,א לא יתפייס ,הוא יגיע לכ שימצא בה דבר מגונה ויוכל לגרש.
לכ קובע הרמב" שלא ימהר האד לשלח אלא ינסה להתפייס ,א א התעצמה השנאה עד כדי כ שכאילו מצא בה ערוות דבר
– יכול לגרש .ובכל אופ ,באשתו השנייה אמרו חז"ל שא שנאה ישלח .ממילא ברור שבאשתו השנייה אי דרישה שימצא בה
ערוות דבר כדי שישלח ,ועל כ פסק הרמב" שרק את אשתו הראשונה לא יגרש אלא א מצא בה ערוות דבר .על כל פני ,ג
באשתו השנייה ישלח רק א הוא שונא אותה ,א א מצא אחרת נאה הימנה אי ראוי לו לגרשה.
ונראה שזהו מקור דברי הרמב" בפירוש המשנה ,שבה הוא דוחה את שיטת ר' עקיבא .דהיינו ,א במקו שאי דרישה שרק
ב"מצא בה ערות דבר" יגרש ,כגו באשתו שנייה ,עדיי הרצו לשאת אשה אחרת אינו יכול להוות עילה לגרש את האשה
הנוכחית ,ורק א הוא שונא את אשתו הוא רשאי לגרשה.12

 10השימוש במונח 'דעות' כדעות בתשמיש מופיע ברמב" ג לגבי אשה רעה .הרמב" קורא לה "אשה רעה בדעותיה" )גירושי פרק י הל' כב( .והרי
הגמרא מסבירה שאשה רעה היא אשה המבזה את בעלה בעת תשמיש" :מקשטא ליה תכא ומקשטא ליה פומא" או "מקשטא ליה תכא ומהדרא ליה גבא"
)יבמות סג :ועיי בחידושי אגדות למהר"ל ש(.
 11הזיווג הוא תמיד ביחס לגבר ,כלשו הגמרא בסוטה ב" :.אי מזווגי לאד אשה אלא לפי מעשיו" ,וכ "קשה זיווגו של אד כקריעת י סו" ,וכ
"ארבעי יו קוד יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת 'בת פלוני לפלוני ,שדה פלוני לפלוני ,בית פלוני לפלוני'" .א כ ,זיווג ראשו הוא האשה הראשונה
שזווגה לאד .ראה תוספות )ש ד"ה קוד יצירת הולד(" :נראה לרבי קוד יצירת הזכר ,בי א לא נולדה הנקיבה בי א נולדה".
 12יש מקו לומר שחילוק זה בי זיווג ראשו לזיווג שני קיי רק לשיטת בית הלל ,שהרי לר' עקיבא ,המתיר לגרש א מצא אחרת נאה הימנה אפילו בזיווג
ראשו ,ודאי שאי נפקא מינה בכ ; ואילו לבית שמאי תמיד אסור לגרש אלא א הוא מצווה לגרש ,כיוו שהיא נוהגת בפריצות – וא בזה אי סברה לחלק.
רק לשיטת בית הלל יש מקו לגרש א בני הזוג נמאסו זה על זה .לכ בזיווג ראשו ,שעליו נאמר שמזבח מוריד עליו דמעות וכו' ,אסור לגרש אלא א מצא
באשתו דבר מגונה שאינו יכול להתפייס עמו ,א בזיווג שני ברגע שיש שנאה יכול לגרש.
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נמצא שהרמב" פסק כבית הלל ,בהסתמ על הפסוק "כי מצא בה ערות דבר" .נשארת השאלה ,לשיטה זו ,כיצד דורשי את
תחילת הפסוק" :והיה א לא תמצא ח בעיניו" ,שעליו התבסס ר' עקיבא? דבר זה מתבאר מתו דברי הרמב" )גירושי פרק א הל'
ב(:
ומני שעשרה דברי אלו מ התורה? שנ' "והיה א לא תמצא ח בעיניו וגו' וכתב לה ספר כריתות ונת בידה
ושלחה מביתו"" .א לא תמצא ח בעיניו" – מלמד שאינו מגרש אלא ברצונו ,וא נתגרשה שלא ברצונו אינה
מגורשת ,אבל האשה מתגרשת ברצונה ושלא ברצונה.
הרמב" פירש את "והיה א לא תמצא ח בעיניו" כ שהבעל צרי לרצות לגרש כדי שיהיה אפשר לגרש .א על כל פני ,סיבה
מוצדקת לגרש היא רק א "מצא בה ערות דבר".
ז .שיטת הירושלמי
עתה נדו בשיטת הירושלמי .הירושלמי בתחילת מסכת סוטה מקשר בי מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי מתי רשאי אד לגרש
לפרשת סוטה ,ומחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע בתחילת מסכת סוטה .להבנת שיטה ייחודית זו של הירושלמי עלינו להקדי את
סוגיית הירושלמי בסו גיטי ,על המשנה שבה נחלקו בית שמאי ובית הלל .לבסו נסיי בהערה רעיונית עלפי הירושלמי,
להבנת יחס המחשבתי של בית שמאי ובית הלל כלפי חיי הנישואי.
 .1הירושלמי במסכת גיטי
הירושלמי גרס במשנה בדברי בית שמאי "אלא א כ מצא בה ערוה" )ולא כגרסת הבבלי" :דבר ערוה"( .מנקודה זו מתגלגלת
סוגיית הירושלמי )פ"ט ה"ח(:
והא תני ,בית שמאי אומרי' :אי לי אלא היוצא משו ערוה בלבד ,ומניי היוצאה וראשה פרוע צדדיה פרומי
וזרועותיה חלוצות? תלמוד לומר "כי מצא בה ערות דבר" .מה מקיימי דבית שמאי? שלא תאמר היוצא משו
ערוה אסור ,משו דבר אחר מותרת .אמ' ר' שילא דכפר תמרתא :קרייא מקשי על דבית שמאי :לא יוכל בעלה
הראשו אשר שלחה לשוב לקחתה ,מה אנ מקיימי? א לאוסרה עליו – כבר היא אסורה לו ,אלא כ אנ קיימי
לית עליו בלא תעשה.
כתיב "והדוה בנידתה והזב את זבו" – זקיני הראשוני' היו אומרי' :תהא בנידתה לא תכחול ולא תפקוס עד
שתבוא במי .אמר לה רבי עקיבה :מש ראיה ,א את אומר כ או היא עצמה מביאה לידי כעירות ,והוא נות
את עיניו בה לגרשה .ואתייא דזקני כבית שמאי ודרבי עקיבה כבית הלל.
הירושלמי מביא בתחילה ברייתא בש בית שמאי ,א לא ברור לאיזה תכלית הובאה הברייתא ומה היחס בינה לבי המשנה .אחרי
הברייתא הוא שואל" :מה מקיימי דבית שמאי?" 13כלומר ,בית שמאי הסתמכו על המילה 'ערווה' ובית הלל על המילה 'דבר' .מה
יעשו בית הלל ע המילה 'ערווה'? על כ באה התשובה" :שלא תאמר היוצאת משו ערוה – אסור ,היוצאת משו דבר אחר –
מותרת" .זהו בעצ מה שנאמר בבבלי ,שלדעת בית הלל כתוב 'ערווה' ללמד שא א יצאה משו ערווה היא מותרת להינשא
לאחר.
לפי זה נית להסביר את תחילת הירושלמי :הירושלמי בעצ רוצה להסביר אי כל שיטה מתייחסת לחלק הפסוק של השני .והרי
בית שמאי אמרו שרק א מצא בה ערווה יכול לגרש ,וא כ לאיזה עניי נאמר "דבר"? על כ מפרשת הברייתא" :אי לי אלא
היוצא משו ערוה ,ומני היוצאה וראשה פרוע ?...תלמוד לומר כי מצא בה ערות דבר" – כלומר' ,דבר' לדעת בית שמאי בא
לרבות ,מעבר לערווה ,את היוצאה וראשה פרוע וכו' .ואז שואלת הגמרא :ומה בית הלל עושי ע המילה 'ערווה'? ודורשת
אותה כפי שהסברנו.
כיצד בית שמאי ריבו מ'ערות דבר' את היוצאה וראשה פרוע וכו'? נראה שלשיטת "מצא בה ערוה" פירושו שראה בה ממש
ערווה ,כלומר שראה אותה מזנה .לאחר מכ ה מרבי שלא רק א מצא בה ערווה ממש ,אלא א א מצא בה ערוות דבר –
כלומר ערווה של דבר ,כגו שהלכה בלבוש לא צנוע וכדומה .והרי זה כעי "שער באשה ערוה" ,שגילוי שערה של האשה נקרא
ג הוא ערווה .על כ דרשו בית שמאי שלא רק א היא גילתה את ערוותה ממש )כלומר זינתה( הוא צרי לגרשה ,אלא א א
היא גילתה ערווה כלשהי ,כגו היוצאה וראשה פרוע וכו' – צרי לגרשה.
 13ה"פני משה" מפרש שהשאלה היא כיצד יקיימו בית הלל את הפסוק של בית שמאי.
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א כ ,הבנת הירושלמי בבית שמאי שונה מעט מהבנת הבבלי ,שכ עלפי גרסת הבבלי 'דבר ערווה' הוא דבר המביא לידי ערווה,
וא כ כביכול ה"ערות דבר" בפסוק הופכת ל'דבר ערווה'; ואילו עלפי גרסת הירושלמי 'ערווה' כוונתה גילוי ערווה ,ו'דבר'
מרבה ג גילוי ערווה של כל דבר )ערוות דבר = ערווה של דבר( ,דהיינו ג ראשה פרוע וכו'.
הבנה זו של הירושלמי בבית שמאי מולידה קושיה בירושלמי:
אמ' ר' שילא ,דכפר תמרתא קרייא מקשי על דבית שמאי :לא יוכל בעלה הראשו אשר שלחה לשוב לקחתה ,מה
אנ מקיימי? א לאוסרה עליו – כבר היא אסורה לו.
הירושלמי קשה ,שהרי לשיטת בית שמאי הפסוק עוסק במי שראה את אשתו מזנה ממש ,ועל כ היא כבר אסורה עליו ,ולא מוב
מה מוסי הפסוק "לא יוכל בעלה הראשו וכו'" .לגרסת הבבלי – "דבר ערוה" ,קושיה זו איננה ,שכ הפסוק עוסק בעיקרו
במישהי שאמנ נהגה בפריצות ,א לא הגיעה למצב שבו נאסרה על בעלה .על כ מתר הירושלמי:
אלא כ אנ קיימי לית עליו בלא תעשה.
כלומר ,שהאיסור יהיה לאו שנית יהיה ללקות עליו .שהרי אעלפי שלמדנו שאשה שזינתה נאסרה על בעלה ,בכל מקו
שהתורה לא ניסחה לאו מפורש על הדבר לא נית להלקות.
עתה נעבור לירושלמי במסכת סוטה ,שהוא המש ישיר לצור הבנת הירושלמי בדעת בית שמאי.
 .2הירושלמי במסכת סוטה )פ"א ה"א(

המקנא לאשתו ,רבי אליעזר אומר :מקנא על פי שני ומשקה על פי עד אחד או על פי עצמו .רבי יהושע אומר:
מקנא על פי שני ומשקה על פי שני.
הקינוי – רבי יהושע אמר בש רבי ליעזר :חובה .רבי יושוע אמר :רשות.
אמר רבי לעזר ב רבי יוסי :קומי רבי יסא אתייא דרבי ליעזר כבית שמאי ,ודר' יהושע כבית הלל ,דרבי ליעזר כבית
שמאי ,דבית שמאי אומרי' :לא יגרש אד את אשתו אלא א כ מצא בה ערוה ,מצא בה דברי כאורי לגרשה אינו
יכול שלא מצא בה ערוה לקיימה אינו יכול שמצא בה דברי כאורי לפו כ הוא אומר חובה.
והא תני משו בית שמאי אי לי אלא היוצאת מש ערוה .מניי היוצאה וראשה פרוע וצדדיה מפורמי וזרועותיה
חלוצות? תלמוד לומר "כי מצא בה ערות דבר" .אמר רבי מנא :קיימתיה בעדי ,וכא שלא בעדי .ודרבי יהושע
כבית הלל ,דבית הלל אמ' :אפילו הקדיחה תבשילו ,לפו כ הוא אומר – רשות .רצה לקנאות – יקנא ,רצה לגרש
– יגרש.
נעבור שורה אחר שורה בירושלמי כדי לבארו:
הקינוי – רבי יהושע אמר בש רבי ליעזר :חובה .רבי יושוע אמר :רשות.
מחלוקת זו בי ר' אליעזר ור' יהושע ,א הקנאה היא חובה ,לא התבארה בשו מקור תנאי הידוע לנו ,וא לא מוב מדוע
הירושלמי מביא אותה על משנה זו ,עוד לפני שהוא מסביר את המחלוקת במשנה .לכ נראה שמחלוקת זו היא נגזרת ממחלוקת
במשנה שדני בה ,א צרי שני עדי כדי להשקות; ונסביר בהמש כיצד למד זאת הירושלמי.
אמר רבי לעזר ב רבי יוסי קומי רבי יסא אתייא דרבי ליעזר כבית שמאי ודר' יהושע כבית הלל דרבי ליעזר כבית
שמאי ,דבית שמאי אומרי' :לא יגרש אד את אשתו אלא א כ מצא בה ערוה .מצא בה דברי כאורי – לגרשה
אינו יכול ,שלא מצא בה ערוה ,לקיימה אינו יכול ,שמצא בה דברי כאורי – לפו כ הוא אומר :חובה.
הירושלמי טוע שר' אליעזר ,הסובר שיש חובה לקנא ,סובר כבית שמאי – שהרי א הוא מצא דברי כאורי ,מצד אחד אינו יכול
לגרשה ,ומצד שני אינו יכול לקיימה' .דברי כאורי' ה הדבר המכוער המתואר בבבלי ,וכ מתאר הרמב" )אישות פרק כד הל'
טו(:
כיצד היא יוצאה משו ש רע? כגו שהיו ש עדי שעשת דבר מכוער ביותר ,שהדברי מראי שהיתה ש
עבירה אע"פ שאי ש עדות ברורה בזנות .כיצד? כגו שהיתה בחצר לבדה וראו רוכל יוצא ונכנסו מיד בשעת
יציאתו ומצאו אותה עומדת מעל המטה והיא לובשת המכנסי או חוגרת אזורה ,או שמצאו רוק לח למעלה מ
הכילה ,או שהיו שניה יוצאי ממקו אפל או מעלי זה את זה מ הבור וכיוצא בו ,או שראו אותו מנשק על פי
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חלוקה ,או שראו אות מנשקי זה את זה או מגפפי זה את זה ,או שנכנסו זה אחר זה והגיפו דלתות וכיוצא
בדברי אלו; א רצה בעלה להוציאה – תצא ואי לה כתובה ,ואי זו צריכה התראה.

בהמש )הל' כד( כותב הרמב" שהמקרה של סוטה הוא שיאו של הדבר המכוער:
האומר לאשתו בפני שני "אל תסתרי ע איש פלוני" ונכנסה עמו לסתר בפני שני עדי ושהת כדי טומאה ,הרי זו
אסורה על בעלה עד שישקנה מי המרי ,כמו שיתבאר בהלכות שוטה .וא מת קוד שישקנה – אי לה כתובה,
ואע"פ שלא מצאו דבר מכוער ,‰ÊÓ ¯˙È ¯ÚÂÎÓ ¯·„ ÍÏ ÔÈ‡˘ ,והיו שאי ש מי שוטה נאסרה עליו איסור עול
ותצא בלא כתובה ,לא עיקר ולא תוספת ,שהרי מעשיה הרעי גרמו לה להאסר.
במקרה של סוטה ,לדעת בית שמאי ,מצד אחד אי אפשרות לגרש – שהרי לא ראה ערווה ממש ,ומצד שני אינו יכול לקיימה –
שהרי יש חשש גדול שנטמאה .14לכ אד חייב לקנא.
והא תני משו בית שמאי ,אי לי אלא היוצאת מש ערוה .מניי היוצאה וראשה פרוע וצדדיה מפורמי וזרועותיה
חלוצות? תלמוד לומר "כי מצא בה ערות דבר" )דברי כד ,א(.
על הסבר זה מקשה הירושלמי מהברייתא ,שבה מבואר שאפילו א לא מצא דבר מכוער ,אלא שהיא התהלכה בשוק בפריצות –
יכול לגרשה; וא כ ,קל וחומר שבמקו שיש 'דברי כאורי' רשאי לגרשה.
אמר רבי מנא :קיימתיה בעדי ,וכא שלא בעדי.
הירושלמי מתר :כא בעדי וכא שלא בעדי .א הוא ראה ערווה ממש – אפילו בלי עדי רשאי לגרשה ,א א לא ראה ערווה
ממש – רק א היה זה בפני עדי רשאי לגרשה .א א לא היה בפני עדי אינו יכול לגרש ,וממילא הפתרו למצבו הוא מי סוטה.
ודרבי יהושע כבית הלל ,דבית הלל אמ' אפילו הקדיחה תבשילו ,לפו כ הוא אומר :רשות .רצה לקנאות – יקנא,
רצה לגרש – יגרש.
כלומר ,לבית שמאי ,במקו שראה דברי מכוערי אינו יכול לגרש ואינו יכול לקיי ,ועל כ הקינוי הוא חובה ,א לבית הלל יש
לו אפשרות לגרש ,שכ אפילו א הקדיחה תבשילו רשאי לגרש ,ועל כ הקינוי איננו חובה אלא רשות .נמצא שר' אליעזר ,הסובר
כי יש חובה לקנא – סובר כבית שמאי ,ור' יהושע ,הסובר שיש רשות לקנא – סובר כבית הלל.
א כ ,מסקנת הירושלמי היא שלדעת בית שמאי אד שראה אשתו עושה דברי מכוערי ואי לו עדי על כ אינו רשאי לגרשה,
א מאיד גיסא אסור לו לקיימה .לכ נתנה לו התורה את האפשרות לקנא ,וכ יוכרע דינה של האשה עלפי המי המאררי.
ולכאורה אינו מוב; הרי ירושלמי מעמיד באופ שכבר נעשה הדבר המכוער ,וא כ מה יעזור לו עתה לקנא? הוא כבר נמצא
במצב בלתי אפשרי ,שבו אינו יכול לקיי או לגרש את אשתו – ומי ערב לו שיראה עוד פע דברי מכוערי?
נראה שכא נמצא הקשר למחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע במשנה בסוטה שבה עוסק הירושלמי .ר' אליעזר אומר במשנה" :מקנא
על פי שני ומשקה על פי עד אחד ,או על פי עצמו" .כלומר ,אחרי שהוא מקנא בפני שניי הוא יכול להשקות עלפי עד אחד או
על פי עצמו ,ואינו צרי להביא עוד עדי .וא כ ,לאור מה שראינו בסוגיה בירושלמי ,שבה הקינוי אמור לפתור מצב בלתי
אפשרי שאליו נקלע האד )שאינו יכול לקיי או לגרש( ,נית לפרש שכוונת ר' אליעזר היא שאחרי שהוא יקנא לה בפני שניי
הוא יוכל להשקותה בשל הדברי המכוערי שראה עוד קוד לקינוי )ובזה מדויק הלשו "ומשקה על פי עצמו" ,ולא נאמר
והסתירה בפני עצמו ,שלפי דברינו אינה צריכה להיסתר אחר הקינוי(.15
וא כ ,מחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע ,א הקינוי הוא חובה או רשות ,נגזרת מהמשנה .ר' אליעזר מאפשר להשקות עלפי עד
אחד או עלפי עצמו – משו שלתפיסתו הקינוי בא לפתור בעיה של אד שאינו יכול לקיי אשתו 16או לגרשה ,שהרי אי עדי.

14ואעלפי שדבר מכוער רגיל רשאי לקיימה ,וכפי שכתב הרמב" ,במקרה של סוטה – שהוא הדבר המכוער בשיאו )כלשו הרמב" "אי ל דבר
מכוער מזה"( – אסור לקיימה.
 15פרשנות זו א הולמת היטב את את פשוטי המקראות בפרשת סוטה ,שבה הקינוי בא לאחר הסתירה )עיי במדבר ה ,יאטו(.
 16השווה לספרי במדבר )פסקה ז('" :דבר אל בני ישראל ואמרת אליה :איש איש כי תשטה אשתו' – למה נאמרה פרשה זו? לפי שהוא אומר 'כי יקח איש
אשה ובעלה וגו'' לא שמענו אלא בזמ שיש לו עדי והתרו בה שיוצאה ממנו בגט ,אבל ספק נבעלה ספק לא נבעלה לא שמענו מה יעשה לה ,ת"ל 'דבר אל
בני ישראל ואמרת אליה איש איש כי תשטה אשתו' – הרי הכתוב זוקקה שתהא שותה המי המרי ,לכ נאמרה הפרשה".
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על כ הפתרו הוא שיקנא ואז ישקה עלפי עצמו .וכיוו שלמצב זה נועד הקינוי ,הקינוי הוא חובה .א ר' יהושע סובר כבית הלל,
שתמיד ישנה האפשרות לגרש ,וא כ הקינוי לא בא לפתור בעיה של אד שראה דברי מכוערי – וממילא נית להגדיר שג
הסתירה צריכה שני עדי.
ט .הבנת מסגרת הנישואי בשיטת בית שמאי ובית הלל
הירושלמי מצטט מחלוקת בי זקני הראשוני לבי ר' עקיבא ,בשאלה א אשה רשאית להתקשט בימי נידתה:
כתיב "והדוה בנידתה" ו"הזב את זובו" )ויקרא טו ,לג( – זקיני הראשוני' היו אומרי' :תהא בנידתה לא תכחול ולא
תפקוס עד שתבוא במי .אמר לה רבי עקיבה :מש ראיה ,א את אומר כ או היא עצמה מביאה לידי כעירות,
והוא נות את עיניו בה לגרשה ,ואתייא דזקני כבית שמאי ודרבי עקיבה כבית הלל.
הירושלמי טוע שלפי בית שמאי אסור לאשה להתייפות בימי נידתה ,שאי חשש שיבוא לגרשה משו כיעור – שהרי רק א ימצא
בה ערווה רשאי לגרשה .ר' עקיבא מצדו כותב שא לא תתייפה היא עלולה לבוא לידי כיעור ובעלה יגרשה – וזה כשיטת בית
הלל ,שבעל רשאי לגרש את אשתו א התגנתה עליו.17
כעי זה מצאנו מחלוקת בי בית שמאי ובית הלל בשאלה כיצד מרקדי לפני הכלה )כתובות טז:(:
תנו רבנ :כיצד מרקדי לפני הכלה? בית שמאי אומרי :כלה כמות שהיא ,ובית הלל אומרי :כלה נאה וחסודה.
אמרו לה ב"ש לב"ה :הרי שהיתה חיגרת או סומא ,אומרי' לה כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה" :מדבר שקר
תרחק"! אמרו לה ב"ה לב"ש :לדבריכ ,מי שלקח מקח רע מ השוק ,ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר:
ישבחנו בעיניו .מכא אמרו חכמי :לעול תהא דעתו של אד מעורבת ע הבריות.
בתפיסת בית שמאי "שקר הח והבל היופי" ,וה אינ צריכי להוות שיקול בחיי הנישואי ,וא אסור לנו לשקר כדי לשבח את
המקח ,שהרי אי זה השיקול במקח .א בית הלל סוברי שאשתו של אד צריכה להיות נאה בעיניו ,על כ אנו אומרי שלעיניו
היא כלה נאה וחסודה.

 17הרשב"א בחידושיו לגיטי על סוגייתנו מביא ירושלמי זה ומקשה :מדוע היה הירושלמי צרי להעמיד את ר' עקיבא כבית הלל? נית לומר שר' עקיבא
לשיטתו ,שרשאי לגרש אפילו א מצא אחרת נאה הימנה – ונשאר בצ"ע .ועיי ב'מקורות ומסורות' לדוד הלבני ,שכתב שהירושלמי לא גרס את דעת ר'
עקיבא במשנה )"אפילו מצא אחרת וכו'"( ,והביא לכ ראיות .ונלענ"ד שלפי דרכנו נית לומר שא א הירושלמי גרס את דעת ר' עקיבא במשנה ,עדיי
רצה להעמידו כבית הלל ,כדי ללמדנו שא לבית הלל – המתירי לגרש רק בהקדיחה תבשילו – האשה צריכה להתקשט בימי נידותה ,כדי שלא תתגנה
עליו ויבוא לגרשה .וכעי זה מתר ה"משנה למל " )גירושי פרק י הל' כא(.
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הרב אורי סד

גירושי על ידי שוטה
א .פתיחה
שנינו ביבמות )קיב:(:
נתחרש הוא או נשטתה – אינו מוציאה עולמית ...האיש אינו מוציא אלא לרצונו.
ממשנה זו אנו למדי שהחרש והשוטה אינ יכולי לגרש ,כיוו שאי לה מספיק דעת ורצו .בפשטות ,נראה כי הקשר בי חוסר
הדעת לבי חוסר היכולת לגרש נובע מהעובדה כי השוטה אינו יכול להחליט ולפעול פעולות משפטיות שמעבר לצד המעשי
שלה קיי בה מרכיב של חלות הלכתית ,וממילא ג אינו יכול לתת גט.
אול ייתכ לומר כי הפסול של השוטה הוא בסיסי הרבה יותר ,היות שמעבר לחוסר יכולתו לבצע פעולות מורכבות כאלו ,כיוו
שהוא חסר דעת הפקיעה אותו התורה מכל שותפות בדיני התורה הדורשי פעילות רצונית .א כ ,ג א לא נדרשת דעת לצור
הביצוע ,כגו שאחר מבצע את הפעולות עבורו ,מושגי הגירושי אינ רלוונטיי ביחס אליו.
במאמרנו זה ננסה לבאר מעט יותר בנושא זה.
ב .יסוד הבעיה בשוטה :מחלוקת בבלי וירושלמי
שנינו בגיטי )סז:(:
מי שאחזו קורדייקוס ואמר "כתבו גט לאשתי" – לא אמר כלו.
בגמרא )ש( מבואר שמדובר בחוסר שפיות זמנית שיש לו רפואה .נושא המשנה הוא הבעת רצו מצד השוטה ,שאינה כלו בזמ
שטותו .אול המשנה אינה עוסקת במעמדו ההלכתי רק בזמ שגעונו החול; למשל ,במקרה שציווה בזמ שפיותו לתת גט
לאשתו ואחזו קורדייקוס ,נחלקו האמוראי בדי )גיטי ע:(:
אמר "כתבו גט לאשתי" ואחזו קורדייקוס .אמר ר"ש ב לקיש :כותבי ונותני גט לאלתר .ור' יוחנ אמר :אי
כותבי אלא לכשישתפה.
כלומר ,לדעת ריש לקיש מעמדו ג בזמ שטותו הוא כשפוי ,ואילו לדעת ר' יוחנ מעמדו בזמ זה הוא כשוטה ,שאינו יכול לגרש
ואי אפשר לכתוב בשמו.
אול הבבלי והירושלמי נחלקו בהבנת מחלוקת:
וזה לשו הבבלי )ש(:
במאי קמיפלגי? ר"ל מדמי ליה ליש ...האי סמיא ביד )=רפואתו בידינו( .ר' יוחנ מדמי לה לשוטה ...האי מחוסר
מעשה.
ונראה לכאורה כי הנחת היסוד של הבבלי היא שמושגי הגירושי אינ רלוונטיי ביחס לשוטה ,וג א אחר יבצע עבורו את
פעולת הגירושי )כמוב ,לאחר שציווה על כ בזמ שפיותו( – הוא אינו יכול להחיל את הגירושי .כל מחלוקת אינה אלא
בהגדרת מעמדו של החולה ,שלדעת ר"ל ,כיוו שנית לרפאו הוא אינו שוטה ,ור' יוחנ חולק וסובר שיש לדונו כשוטה.

117

חמדת האר ד
ובירושלמי )גיטי פ"ז ה"א(:

הירושלמי מביא את מחלוקת ר"ל ור' יוחנ ,1א אינו מביא את ההשוואה ליש או לשוטה ,ומשמע שהוא מניח כי החולה מוגדר
כשוטה גמור ,ואי לחלק בי שוטה זמני לשוטה קבוע .2במקו זה הוא מעלה כמה נפקא מינות שעשויות להיות בי הדעות הללו.
בי הנפקא מינות הוא מביא את הנפקא מינה הבאה:
נת לה את גיטה ואמר "לא יהא גט אלא למחר" ואחזו קורדייקוס ,תפלוגתא דר' יוחנ ור"ל.
מדובר במקרה שאת כל פעולת הגירושי עשה האד בזמ שפיותו ,ורק חלות הגירושי אמורה להתממש למחרת – ואעלפיכ
לדעת ר"ל הגירושי חלי ,למרות שהוא שוטה גמור .כלומר ,מחלוקת האמוראי בירושלמי היא על עצ הנחת היסוד של הבבלי,
ששוטה אינו יכול להחיל גירושי :לדעת ר"ל ,אעלפי שאי בשוטה דעת לצוות ,הוא יכול להחיל גירושי א כבר ציווה,
ולדעת ר' יוחנ מושג הגירושי אינו רלוונטי ביחס לשוטה ,ולכ אפילו א נת גט ונשטתה – א חלות הגט נדחתה והגט עדיי
לא חל ,אינה מגורשת.
צלוב ומגויד
נראה לכאורה שנית להביא הוכחה להבדל בי הבנת הירושלמי להבנת הבבלי .שני התלמודי מקשי על האמוראי מהתוספתא
)גיטי פ"ה ה"א(:
ראוהו מגויד או צלוב על הצליבה ,ורמז ואמר "כתבו גט לאשתי" – הרי אלו יכתבו ויתנו.
הנחת הגמרא היא כי הכרתו של הפצוע נפגעה במידה משמעותית ,ואעלפיכ אומרת התוספתא שנית לתת גט לאשתו כשהוא
במצב הכרה מעורפל .מהתוספתא עולה כי אי בעיה לשוטה להחיל גירושי א ציווה עליה בזמ שפיותו .א כ ,צרי להיות
הבדל בי הבבלי והירושלמי בהבנת היק הקושיה ,שכ עלפי הבבלי תוספתא זו חולקת על הנחת היסוד של הגמרא – שמושגי
הגירושי כלל אינ רלוונטיי ביחס לשוטה ,וא כ היא קשה ה לר' יוחנ וה לר"ל; ואילו לדעת הירושלמי התוספתא עוסקת
בדיוק במחלוקת ר"ל ור' יוחנ ,והיא קשה רק לדעה שסוברת כי שוטה מופקע ממושגי גירושי.
ואכ ,כאשר מובאת קושיה זו בירושלמי היא מובאת במפורש כקושיה על עמדה זו ,הסוברת ששטות לאחר כתיבת הגט מהווה
בעיה ,והירושלמי נשאר בקושיה על דעה זו .אמנ ג בבבלי מופנית הקושיה לר' יוחנ ,אול כבר כתב במפורש ר' אלחנ
בתוספות )ש ד"ה ומי( כי הפניה זו בבבלי אינה בדווקא ,ובעצ התוספתא קשה לשתי הדעות כאחת .יתר על כ ,התוספות ש
הביאו גרסאות בבבלי שכלל אינ מייחסות את הקושיה לר' יוחנ דווקא ,אלא מקשות לשתי הדעות האמורות.
ג .תוק הדי
במחלוקת האמוראי קיימא ל כר' יוחנ ,ש"אי כותבי אלא לכשישתפה" .אול נחלקו הראשוני בהבנת תוק דבריו ,א הוא
פוסל גט שנית בזמ שטותו מדאורייתא או רק מדרבנ .וז"ל הטור )אבה"ע סימ קכא( :3
היה בריא בשעה שצוה לכותבו ואח"כ אחזו החולי – אי כותבי אותו בעודו בחוליו ,וא כתבו ונתנוהו בחוליו
אינו כלו.
כלומר ,הטור מבי כי לדעת ר' יוחנ ,גט שנית בזמ שטות זמנית בטל מדאורייתא .לאור הדברי האמורי לעיל ,צ"ל כי הטור
חייב להניח שתי הנחות בלתי תלויות :שהחלת חלות בשוטה הנה בעיה מדאורייתא ,ושהאד בזמ שטותו הזמנית נחשב כשוטה
מדאורייתא ,והעובדה שרפואתו בידינו אינה מועילה להגדירו כשפוי.
לעומתו כותב הרמב" )גירושי פרק ב הל' י"דט"ו(:

 1א כי הדעות מובאות בבבלי ובירושלמי באופ הפו  :שבבבלי ר"ל הוא המקל וסובר שכותבי גט לאלתר ,ואילו בירושלמי דעה זו מופיעה בש ר' יוחנ.
כדי להקל על הדיו ננקוט בהמש דברנו את גרסת הבבלי כעיקר ,מה ג שבירושלמי עצמו יש מ האמוראי שרצו להפו את השיטה.
 2אכ" ,קרב העדה" מפרש את מחלוקת בירושלמי כמחלוקת בבבלי ,שנחלקו א דמיא ליש או לשוטה ,אול הדברי אינ מפורשי כלל בירושלמי.
יתר על כ ,כפי שנראה להל בעניי מגויד וצלוב ,מוכח בירושלמי כדברינו ולא כדברי "קרב העדה".
 3מכא ואיל  ,כל המקורות בשו"ע ובנושאי כליו לקוחי מסימ זה ,אלא א יצוי אחרת.
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מי שהיתה רוח רעה מבעתת אותו ,ואמר כשהתחיל בו החולי "כתבו גט לאשתי" – לא אמר כלו ,מפני שאי דעתו
נכונה ומיושבת .אמר כשהוא בריא "כתבו גט ותנו לאשתי" ואח"כ נבעת – ממתיני עד שיבריא ...וא כתבו ונתנו
קוד שיבריא ה"ז פסול.

כלומר ,הרמב" מבי כי לדעת ר' יוחנ גט שנית בזמ שטות זמנית אינו פסול אלא מדרבנ ;4אול כדי להגיע למסקנה זו מספיק
לחלוק על אחת משתי ההנחות של הטור .א כ ,נית להבי את הרמב" בשני אופני עקרוניי ,ואכ נחלקו הפוסקי בהבנתו.
שיטת ה"בית יוס"
הנחתו של המחבר היא כי לא ייתכ שהרמב" חולק על ההנחה הראשונה – שהחלת חלות בשוטה הנה בעיה מדאורייתא ,כיוו
שברור כי "כל עניני שוטה לית בהו מששא" )לשו ה"בית יוס" ש( .לכ על כרחנו לומר שהרמב" חולק רק על ההנחה השנייה,
וסובר ששוטה שסמיא ביד אינו מוגדר כשוטה מדאורייתא אלא רק מדרבנ – ובכ נחלקו האמוראי בבבלי .עולה מדברי אלו
כי יש לסייג את דברי הרמב" רק לשוטה שסמיא ביד ,אחרת יודה הרמב" שהגט בטל.
הקושי המרכזי בהבנה זו ברמב" – שהמחבר עמד עליו עוד ב"כס משנה" )ש( ונשאר בצ"ע – הוא העובדה שבדברי הרמב"
האמורי לעיל אי כל רמז לחלוקה בי סמיא ביד לאי סמיא ביד .לכ הלכו רוב האחרוני 5בכיוו אחר בהבנת הרמב".
שיטת הב"ח
לאור העובדה כי הרמב" )בדומה לירושלמי( אינו מחלק בי שוטה שסמיא ביד לשוטה שאי סמיא ביד ,מסתבר לומר כי
הרמב" חולק על ההנחה הראשונה של הטור ,ולדעתו החלת חלות בשוטה הנה בעיה מדרבנ בלבד ,א כשמדובר בשוטה רגיל
שלא סמיא ביד .הבעיה היחידה שקיימת מדאורייתא בשוטה היא קבלת החלטות ,ואכ כתב הרמב" )ש(" :אמר כשהתחיל בו
החולי 'כתבו גט לאשתי' – לא אמר כלו".
ביאור מחלוקת הרמב" והטור
כאמור ,עלפי הב"ח וסיעתו נחלקו הרמב" והטור א גירושי חלי בשוטה מדאורייתא .את מוקד המחלוקת נית לסווג בשני
כיווני עקרוניי:
נית לומר הוא אינו נמצא כלל בדיני שוטה ,שכ כול מודי שהחלת חלות בשוטה אפשרית ,אלא בדיני שליחות – ש נוצרת
בעיה א המשלח שוטה; ומחלוקת נוגעת לדי שוטה רק באופ עקי.
אול נית להבי כי מוקד המחלוקת נוגע באופ ישיר לדי שוטה ,והבעיה שעליה נחלקו היא עצ האפשרות של החלת חלות
בשוטה .כיוו זה נתמ בירושלמי ,הרואה את מחלוקת ר' יוחנ ור"ל כמקיפה מקרי שבה מרכיב השליחות איננו ,כגו גירושי
לאחר זמ .ננסה בהמש לבחו את האפשרויות הללו עלפי שיטות האחרוני השונות.
ד .יסוד מושג השליחות
ניתוח המקורות התנאיי
הגמרא בקידושי )מא (:מביאה כמה מקורות למושג שליחות .נראה כי מאופ הניסוח של המקורות הללו עולות למעשה שתי
הבנות שונות במושג השליחות .שנינו במכילתא )פרשת בא(:
הערבּ ִי".
ַ
אמר רבי יהושע ב קרחה :מני ששלוחו של אד כמותו? שנאמר "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל ב
וכי כל הקהל כול שוחטי? אלא מכא ששלוחו של אד כמותו.
מניסוח המושג שליחות במכילתא עולה לכאורה שהתורה מוכנה לראות את השליח כדמות שמחליפה את המשלח" :שלוחו של
אד כמותו" .ניסוח שונה נית למצוא בספרי) 6קרח( ,ש שנינו:

 4לאור דברי הרמב" )ש הל' ז(" :ומה בי פסול לבטל ,שכל מקו שנאמר בחיבור זה בגט שהוא בטל הוא בטל מ התורה ,וכל מקו שנאמר פסול הוא
פסול מדברי סופרי".
 5הב"ח כדלקמ ,וכ כתב הגר"א )ש ס"ק ד( ,ח"מ )ס"ק ב( ,ב"ש )ס"ק ג(" ,פרי חדש" )ס"ק ב( ועוד אחרוני.
 6מובא בגמ' בקידושי מא :א אינו נמצא בספרי שלפנינו.
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"את" – ג את ,לרבות את השליח.

הניסוח של הספרי למושג השליחות מצומצ הרבה יותר ,ומשמע שהתורה רק מוכנה לאפשר לאד לזקו לעצמו פעולות
שנתבצעו עלידי שליח.
א נכוני דברינו ,נראה שנית להבי כ את הירושלמי בקידושי )פ"ב ה"א(:
אית מתניתא אמרה "שלוחו של אד כמותו" ,ואית מתניתא אמרה ש"אי שלוחו של אד כמותו"" ...ורצע" –
לרבות את השליח.
עלפי פשט הירושלמי ,הברייתא שאומרת "ורצע – לרבות את השליח" מובאת לצד הסובר שאי שלוחו של אד כמותו ,כלומר:
א שיש לרבות את השליח ,לא נית לומר ששלוחו של אד כמותו .לכאורה ,נית היה לומר כי המחלוקת היא בהיק מושג
השליחות – א הוא מושג גור או שיש לצמצמו למקומות שבה ריבתה אותו התורה 7ותו לא ,אול נראה יותר לומר
שהמחלוקת היא בהבנת אופי מושג השליחות .מי שסובר ששלוחו של אד כמותו מבי שהשליח בא למעשה להיות גו עצמאי,
הפועל במקו המשלח ,אול מי שלומד את מושג השליחות מריבוי מבי כי השליחות אינה אלא אפשרות לזקו מעשי
מסוימי לטובת המשלח.
א נסכ את דברינו עד כא ,נמצא שישנ שתי הבנות ביחס בי השליח למשלחו:
האחת רואה את המשלח כסיבה לקיומו של השליח ,שלאחר שנוצר שליח הוא יכול לפעול כמו המשלח באופ עצמאי ,והיא
נגזרת מהמונח "שלוחו של אד כמותו".
והשנייה רואה את המשלח כמפעיל של השליח ,שיכול לזקו את פעולותיו לטובת המשלח א אינו יכול לפעול באופ עצמאי.
א ננסה לרדת לשורש של ההבנות ,מסתבר שהוא ההבנה העקרונית של מושג השליחות .הגישה הראשונה רואה את השליחות
כמינוי אישי של השליח ,המוסי רובד נוס לאישיותו ובשל כ הוא יכול לתפקד במקו המשלח ,ואילו השנייה מבינה כי
השליחות אינה משנה דבר אצל השליח ואינה עושה אותו כבעלי – היא אינה אלא אפשרות שנתנה התורה לזקו את פעולותיו
לטובת המשלח .האפשרות האחרונה תלויה בפיצול שצרי להיעשות בי המעשה לחלות ,המאפשר מצב שבו את המעשה עושה
השליח א את החלות יוצר למעשה המשלח.
נית להוכיח את קיומו של פיצול זה בי המעשה והחלות במעשה השליחות ממקורות נוספי הנוגעי למושג זה .הגמרא
בכתובות )עד (.קושרת בי מושגי תנאי למושגי שליחות:
תנאה דאפשר לקיומיה ע"י שליח ,כי הת – הוי תנאיה תנאה ,דלא אפשר לקיומיה ע"י שליח ,כי הת – לא הוי
תנאה.
ומבאר התוספות )ש ד"ה תנאי(:
היינו טעמא :דהואיל והמעשה כ"כ בידו שיכול לקיימו ע"י שליח ,סברא הוא שיהא כ"כ בידו לשוויי ביה תנאה.
ונראה שכוונתו לומר שבשני המושגי קיי פיצול בי המעשה לחלות :בתנאי האד עושה את המעשה כעת ומעוניי שהחלות
תחול רק בתלוי באירוע או בזמ אחר ,ובשליחות המעשה נעשה עלידי השליח ואילו החלות נזקפת למשלח – לכ שניה,
השליחות והתנאי ,דורשי יכולת פיצול זו.
הבנת הפיצול יכולה להעשות בשני אופני :לדעת הטור הפיצול הוא מוחלט ,כלומר המעשה נעשה עלידי השליח והחלות היא
על המשלח ,בעוד לדעת הרמב" – הסובר שהשליח מחלי באופ מלא את המשלח – ג החלת החלות נעשית עלידי השליח,
אלא שהפיצול מתבטא בהסבתה לזכות המשלח.
מת המשלח
שנינו בגיטי )יג:(.
האומר "תנו גט זה לאשתי"" ,שטר שחרור זה לעבדי" ומת – לא יתנו לאחר מיתה.

 7וכ פירש ה"פני משה" את הירושלמי .
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אול נית להבי את טע הדבר בשני אופני ,לאור ההבנות השונות ביסוד השליחות .הראשוני נחלקו בדבר ,וז"ל התוספות ש
)ד"ה לא יתנו(:
דאע"ג שמינה המגרש בחייו השליח ,לא חשיב להיות כמותו אחר מותו כאילו הוא עצמו קיי.
כלומר ,הבעיה בביצוע השליחות לאחר המוות היא העובדה שהשליחות פוקעת ע מיתת המשלח .מסתבר כי לדעת התוספות
השליחות אינה אלא מינוי לביצוע המעשה ,וא כ כאשר מת המשלח בטלה השליחות ,היות שאי מי שיבצע את החלות .לעומתו
כותב רש"י )ט :ד"ה לא יתנו ,ובאופ דומה ביג .ד"ה לא יתנו(:
וכיוו דמית קדי תו לא הוי שיחרוריה שחרור ,דנפקא ליה רשותיה מיניה וחייל עליה רשות יורשי.
כלומר ,לדעת רש"י כאשר מת המשלח השליחות אינה בטלה ,אלא שאי עוד מי שיחיל את החלות .היכולת לומר שהשליחות
אינה בטלה אפילו במקרה שבו המשלח אינו קיי עוד בעול מתבססת בהכרח על ההבנה ששליחות מהווה מינוי אישי לשליח
לפעול במקו המשלח – "שלוחו של אד כמותו" ממש.
ביאור מחלוקת הרמב" והטור
עלפי עקרונות אלו מבארי חלק מהאחרוני 8ג את מחלוקת הרמב" והטור בשוטה שמינה שליח לגרש את אשתו; לדעת
הרמב" ,א השליח כתב ומסר את הגט לאשה היא מגורשת מדאורייתא ,ואילו לדעת הטור אינה מגורשת .לדעת הרמב"
השליחות היא מינוי אישי של השליח לעשותו כמשלח ולפעול כדמות עצמאית ,וא כ כל עוד יכול השליח לפעול יכולה החלות
להיזק לזכות המשלח ,ג א המשלח מופקע מביצוע פעולות אלו בשעת ביצוע השליחות.
לעומתו סובר הטור כי שליחות אינה מינוי בגברא ,אלא רק מאפשרת לפצל בי המעשה לחלות ולהעביר את עשיית המעשה ליד
השליח ,בעוד החלת החלות נשארת בידי המשלח .עלפי זה ברור כי המשלח צרי להיות בר הכי להחלת החלות ,וא הוא אינו
במצב שיכול לפעול חלויות השליח אינו יכול לפעול במקומו ,כיוו שאינו מופקד אלא על ביצוע המעשה הטכני.
אלא שבירושלמי מובא ביחס למחלוקת ר' יוחנ ור"ל" :נת לה את גיטה ואמר 'לא יהא גט אלא למחר' ואחזו קורדייקוס,
תפלוגתא דר' יוחנ ור"ל" – משמע במפורש שהירושלמי מבי שמחלוקת ר' יוחנ ור"ל קיימת ג במקו שאי שליחות כלל ,כגו
גירושי לאחר זמ .וא כ קשה הבנה זו של מחלוקת הראשוני ,המניחה כי יסוד הבעיה בשוטה אינו החלות אלא יכולתו של
המשלח לעמוד מאחרי שלוחו.9
ייתכ לתר ולומר שאכ בירושלמי קיימת מחלוקת א החלת חלות בשוטה אפשרית ,ומחלוקת זו אכ אינה קשורה לדיני
שליחות; אול בנקודה זו חולק הבבלי ,ומניח כי אי כל בעיה מדאורייתא להחיל חלות ביחס לשוטה ,וכל הבעיה אינה אלא
בדיני שליחות .הבנה זו בבבלי הפוכה למעשה מהצעתנו הקודמת בדעת הבבלי ,שההנחה שלו היא שקיימת בעיה של חלות
בשוטה שאינה נתונה במחלוקת כלל ,ולא נחלקו אלא על הגדרתו כשוטה.
ה .החלת חלות בשוטה ובקט
שוטה
כאמור לעיל ,הירושלמי מנתק את הבעיה בשוטה ממושגי שליחות ותולה אותה ביכולת השוטה להחיל גירושי .א לא נקבל את
תירוצינו האמור ,ונניח כי ג הבבלי מודה שזו הבעיה ולא השליחות ,יש לבאר את מחלוקת הרמב" והטור באופ אחר ,שאינו
קשור למושג השליחות .ונראה לומר כי מחלוקת היא בהבנת הבעייתיות הקיימת בשוטה ,המונעת ממנו לפעול פעולות
משפטיות ובכלל גירושי.10
לדעת הרמב" ,השוטה הוא ישות משפטית מלאה ,אלא שהוא חסר דעת ואינו יכול להחליט על ביצוע פעולות משפטיות .א כ,
כאשר דעת השוטה כבר אינה נדרשת ,הגירושי חלי מדאורייתא ואינ פסולי אלא מדרבנ .במוב זה אי כל הבדל מדאורייתא
בי שוטה )אפילו קבוע( לבי יש ,שכ שניה אינ יכולי לקבל החלטות – ואעלפיכ יכולות פעולות משפטיות לחול ביחס

" 8פרי חדש" על השו"ע ש ,וכ כתב "קצות החוש" קפח ב ו"אור שמח" על הרמב" ,גירושי פרק ב הל' ט"ו.
 9כ מקשי האחרוני החולקי על עמדה זו של "קצות החוש" ,כגו ה"אחיעזר" כח ח.
 10כיוו זה עולה בדברי ה"קהילות יעקב" )גיטי כ יט( ובדברי ה"אחיעזר" )סימ כח אות ח(.
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לשניה א אי צור בהתערבות .כל ההבדל ביניה הוא הבדל מדרבנ ,שגזרו חכמי שלא לפעול עבור השוטה ,או כיוו
שאיננו רוצי להגיע לתוצאות המעשה שנעשה בזמ שטותו ,או כיוו שחז"ל רצו למנוע פעילות שתנבע מהחלטות שקיבל
השוטה ,שזוהי כבר בעיה דאורייתא.
לדעת הטור ,הבעיה בשוטה היא שהתורה הפקיעה אותו מכל שותפות בדיני התורה הדורשי פעילות רצונית ,ובכלל ממושג
הגירושי .ממילא ברור שהחלת חלות זו עבורו היא בעיה מדאורייתא.
קט
נית לראות בראשוני מחלוקת דומה בעניי הבעייתיות בקט .איתא בקידושי )יט:(.
יב ב תשע שני ויו אחד הבא על יבימתו ...מדאורייתא חזיא ליה.
ונחלקו הראשוני בהבנת הגמרא .וז"ל רש"י ש:
מדאו' חזיא ליה ,כלומר זקוקה לו באותה ביאה לכל דבר וקנאה ליורשה.
כלומר ,קט קניינו קניי ביבמה .וקשה ,שהרי קט אינו ב דעת ליצירת קנייני! ואכ ,התוספות ש אומרי )ד"ה ומדאו'(:
זה אינו אלא מדרבנ ,ולפוסלה מ האחי.
ונראה לומר כי מחלוקת היא במשמעות חסרו הדעת בקט .לדעת רש"י ,א שאינו ב דעת ,כיוו שייבו אינה פעולה הדורשת
דעת )ולכ ג לא נית להתנות עליה או למנות שליח לבצעה( – מהני מעשיו מדאורייתא ,כיוו שכל הבעיה בקט אינה אלא
ביצוע פעולות הדורשות דעת ,אול הוא אינו מופקע מחלויות משפטיות )כדעת הרמב" האמור ,בשוטה(; ואילו לדעת
התוספות ,א שלא נדרשת דעת בייבו צרי המעשה להיעשות עלידי ב דעת ,כיוו שתוצאת הייבו היא קניי ,וקנייני דורשי
דעת )כדעת הטור ,כאמור ,בשוטה(.
מושגי השליחות :היחס בי מעשה לחלות
כאמור לעיל ,תפישה זו של המחלוקת מנתקת אותה מהמחלוקת בהגדרת מושג השליחות .אול א נתייחס לחקירה האמורה
בעניי שליחות ,מוכרחי אנו לומר כי תפישה זו ,הלקוחה מהירושלמי ,רואה את השליחות כיכולת של השליח לפעול כידו של
המשלח ולא כמינוי במקו המשלח .ויש להוכיח כ על דר השלילה ,שא נאמר שהשליח פועל באופ עצמאי ,אי מקו
להשוואה שעושה הירושלמי בי שוטה שעשה שליח לשוטה שגירש לאחר זמ :בשוטה שעשה שליח הגירושי חלי ,כיוו
שישנו שליח בר דעת שיכול להחיל ,ואילו בשוטה שגירש לאחר זמ אי שליחות ,ואעלפיכ כתב הירושלמי שהגירושי
חלי.
אול קשה ,שהרי שבמקרה שמדובר בשליחות ,ג לדעת הרמב" אמורה להתעורר בעיה מדאורייתא ,שכ במקרה זה יוצר
החלות הוא המשלח השוטה ,וכאמור ,א שהוא אינו מופקע מחלות הגירושי – סו סו אי בו דעת ואינו יכול ליצור חלויות.
קושיה זו מניחה כי הדעת היא מרכיב משמעותי ביצירת חלות ,כיוו שהחלות אינה נוצרת ממילא ע עשיית המעשה אלא צריכה
פעולה עצמאית ,במקביל למעשה היוצר אותה .לכ ,כיוו שהחלות צריכה להיווצר עלידי המשלח ,חסרו דעת אצלו יוצר בעיה
בביצוע הפעולה עלידי השליח.
אול נית לחלוק על הנחה זו ,ולומר כי הדעת אינה נדרשת כדי ליצור את החלות ,כיוו שהחלות נוצרת ממילא ע המעשה )א
שעדיי יש כא שני רבדי נפרדי ,שנית להפריד ביניה עלידי תנאי ושליחות( .הדעת נדרשת רק לביצוע המעשה ,וזה נעשה
עלידי שליח שיש בו דעת ,ויכול א כ להשלי את חסרו הדעת אצל המשלח.11
ו .שוטה בשעת נתינה – חיסרו ב"לשמה"
בחידושי הרשב"א מובאי דברי תוספות )שאינ לפנינו( ,וזה לשונו:
ומדברי רבותינו בעלי התוס' נראה לי שאי מקפידי אלא בשעת כתיבה.

 11הגר"ש רוזובסקי אכ מבאר שחסרו הדעת אינו אלא "פומא הוא דכאיב ליה" ,ולכ נית לומר כדברי ה"קהילות יעקב"" :דעתו של שליח כדעת המשלח.
נמצא דהמשלח הזה שנשתטה הוא שוטה כזה שיש לו דעת "...היינו כדברינו ,שהשליח משלי ג את חסרו הדעת של המשלח.
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כלומר ,לדעת התוספות קיימת בעיה רק כאשר האד שוטה בשעת כתיבת הגט ,אול א האד היה פיקח בשעת הכתיבה
ונשתטה לפני הנתינה – מותר לתת את הגט בשטותו .שיטה זו בעייתית מכמה סיבות:
א .בכל ההסברי האמורי בבעיה הקיימת בשוטה – בי א נאמר שהבעיה היא בשליחות ובי א נאמר שהיא ביכולת השוטה
להחיל חלות – הבעיה קיימת ג בנתינה ,המצריכה השתתפות של השוטה בהחלת הגירושי.
13

ב .נחלקו הראשוני א כתיבת הגט צריכה מינוי שליחות 12או שצרי רק ציווי של הבעל ,הגור לכ שייכתב גט לשמה ; אול
כול מודי שהנתינה צריכה שליחות .א כ ,א נבי כי הבעיה בשוטה היא בעיה בתפקוד השליח עבורו )כדעת ה"פרי
חדש" ו"קצות החוש"( ונסבור כמא דאמר שהכתיבה אינה צריכה שליחות ,יכולנו לחלק באופ תיאורטי בי הכתיבה לנתינה
– שבכתיבה לא בעינ את דעת השוטה ובנתינה בעינ את דעתו; ואילו החלוקה של התוספות הפוכה ממש.
ג .הרשב"א עצמו מקשה בהמש דבריו על התוספות מהירושלמי ,הכותב במפורש שמחלוקת ר"ל ור' יוחנ ביחס לשוטה נאמרה
ג כאשר הגט כבר כתוב ונמסר ,ולא נותר אלא להחילו למחר – ואעלפיכ יש מי שאומר שהגט פסול מטע שטותו של
המגרש.
לאור הקושיות האמורות טע ה"בית יוס" שדברי התוספות האלה אינ אלא טעות ,או שכלל לא נתכוו לחלק בי כתיבה לנתינה
ולא דייק בדבריו .אול א נאמר שדבריו אכ נאמרו ,ונאמרו מתו כוונה לחלוקה זו ,הרי שיש להבי דעה זו .נראה להבי אותה
בשני כיווני עקרוניי:
א .נית באופ פשוט לתר את דעת התוספות עלפי דעת הרמב" ,שאינו פוסל את הגט שנכתב ונית משמו של השוטה
אלא מדרבנ ,מחשש שמא יאמרו ששוטה הוא בר גירושי .אול בכ חלוקי התוספות על הרמב" ,שלדעת הרמב"
פסול זה קיי בכל סוגי הפעילות מטע השוטה ,בי בכתיבה ובי בנתינה ,ואילו לדעת התוספות חשש זה הוא רק
בכתיבה ,שבה בדר כלל המגרש נוכח ומצבו המיוחד עשוי להיות מורגש ,ואילו בנתינה מקובל למנות שליח ,ונוכחות
המגרש ומצבו המיוחד אינ מורגשי.14
ב .לעיל ביארנו את מחלוקת הרמב" והטור בשני כיווני :בכיוו אחד ראינו את המחלוקת ביסוד השליחות ,ובו נחלקו
א השליח יכול לפעול כשהמשלח אינו בר הכי לבצע פעולות אלו; בכיוו השני מוקד המחלוקת היה יכולתו של
השוטה להחיל חלויות.
כעת ננסה להציע כיוו אחר ,15ולומר כי הבעיה שקיימת בשוטה היא כתיבת הגט ,שצריכה להיות לשמה .לדעת
הרמב" ,הציווי לסופר נדרש מדי שליחות ,16ולכ א נעשה בפקחות יכול הסופר לבצע את הציווי ולכתוב את הגט
לש האשה ג בזמ שטותו של הבעל ,ואי הגט נפסל אלא מדרבנ .לעומתו סובר הטור 17שמטרת הציווי לסופר היא
שיכתוב את הגט לשמה ,ולכ בניגוד לשליחות ,שהמינוי לה באופיו הוא חדפעמי ונגמר ע תו דברי המשלח ,דורש
הציווי הגור לסופר לכתוב לשמה שהבעל יעמוד בכל שעה מאחרי הסופר – ועמידה זו היא הגורמת לסופר לכתוב
לשמה .באופ דומה נית למצוא די זה בגדול עומד על גביו ,הגור לקט לכתוב לשמה ,אלא שכאשר הסופר הוא גדול
אי עמידה זו צריכה להיעשות בנוכחות פיזית אלא בעצ מציאותו של המשלח .לכ ,א קוד סיו הכתיבה נשטתה
המגרש – הסופר אינו יכול לכתוב עוד לשמה.
א כני דברינו ,הרי שפסול זה של כתיבה לשמה שיי רק בכתיבה ואינו שיי בנתינה כלל; וזהו היסוד ,לדעת
התוספות ,שמחלק בי נתינה לכתיבה לעניי בעל שנשטתה.

 12ר"י )תוספות גיטי כב (:עלפי הרא"ש )פרק ב סימ כה( ,וכ משמע ברמב" )גירושי פרק ג הל' ט"ו(.
 13תוספות )ש( ,וכ כתב הרמב" )סו פרק ו( והרא"ש )פרק ב סימ כה( .
 14עלפי ה"בית מאיר" )ש( ,וכ כתב ה"אחיעזר" )סימ כח אות י'(.
 15דברי אלו עולי מדברי ה"בית אפרי" )אבה"ע קיא( והגר"ש רוזובסקי )חידושי לגיטי ע.(:
 16כ הבי הרא"ש )גיטי פרק ב סימ כה( את הרמב" )גירושי פרק ג הל' ט"ו( ,שפסל עבד לכתיבת הגט; וכ כתב הרב המגיד ש .ועיי ברמב" )ש
פרק א הל' א( ,שלא הזכיר שליחות לכתיבת הגט א שהזכירה ביחס לנתינת הגט ,וצ"ע.
 17כדעת אביו הרא"ש ש )גיטי פרק ב סימ כה( ,הסובר כדעת התוספות בגיטי )כב.(:
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הב"ש )ש ה( פוסק כדעת התוספות ,מחלק בי כתיבה לנתינה ואומר כי א המגרש נשתטה קוד הנתינה ולאחר הכתיבה – ג
הטור יודה שהאשה מגורשת מדאורייתא .ר' עקיבא אייגר )בגליו ש( חולק על דברי אלו לאור ההנחה כי דעת הטור מתבססת על
ההנחה הבאה:
בעינ שיהא המשלח בכחו לעשות הדבר בעצמו בשעת מעשה השליחות ,הכי נמי לעני שליחות הנתינה.
ונראה כי עלפי דברינו יש לתר ולומר כי כאשר הטור טע שהגט בטל מדאורייתא ,הבעיה היא ב"לשמה" ,אול בתחומי
שבה אי בעיה של "לשמה" ,כגו הנתינה ,ברור כי ג לדעתו הגט כשר.
ז .סיכו
• במאמר זה בחנו את הבעיתיות הקיימת בשוטה ,שאינה מאפשרת לו לגרש .העלנו שלוש בעיות:
 .1השוטה אינו יכול לקבל החלטה לגרש ולצוות על כ .בעיה זו היא מדאורייתא ועולה מ המשנה.
 .2מושגי הגירושי אינ רלוונטיי ביחס לשוטה ,א שציווה על הגירושי בשפיותו וה נעשי עלידי אחר.
 .3שוטה אינו יכול לעמוד מאחרי הסופר ,לצוותו ,ולגרו לו לכתוב את הגט "לשמה".
• טענו כי לדעת הבבלי שתי הבעיות הראשונות קיימות ,בעוד לדעת הירושלמי הבעיה השנייה נתונה במחלוקת.
• הבאנו את מחלוקת הרמב" והטור בפיקח שמינה שליח ונשטתה ,ועבר השליח וגירש – א הגירושי פסולי מדאורייתא או
מדרבנ ,והעלנו שלוש אפשרויות להבנתה:
 .1מחלוקת היא בגדר שליחות :א היא מינוי אישי בגברא של השליח העומד במקו המשלח ,או כוח לבצע את הרובד המעשי
שבפעולה המשפטית ,בעוד יצירת החלות נותרת בידי המשלח .בכיוו זה הוכחנו כי במחלוקת זו נחלקו ג רש"י ותוספות
בעניי מת המשלח.
 .2מחלוקת היא א הבעיה השנייה שקיימת בשוטה ומפקיעה אותו ממושגי גירושי היא מדאורייתא או מדרבנ ,וכל הבעיה
מדאורייתא הקיימת בשוטה היא בחוסר דעתו ויכולתו לקבל החלטות ולפעול עלפיה .ג בכיוו זה הוכחנו כי כמחלוקת זו
נחלקו ג רש"י ותוספות בעניי ייבו קט.
 .3מחלוקת היא א די "לשמה" בכתיבת הגט מחייב את מציאותו של הבעל לאור כל הכתיבה ,או שהוא נדרש רק לצור
הציווי על הכתיבה .בכיוו זה ביארנו את דעת התוספות ופסיקת הב"ש ויישבנו את קושיית ר' עקיבא אייגר עליו.
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הרב נחשו כהנא

מחוסר קציצה בגט
הקדמה
אומרת המשנה )גיטי יט:(.
על הכל כותבי :על העלה של הזית ,ועל הקר של פרה ונות לה את הפרה ,על יד של עבד ונות לה את העבד.
ובגמרא )כא (:הקשו:
בשלמא יד דעבד לא אפשר למקציה ,אלא קר של פרה – ליקצייה וליתביה לה .אמר קרא" :וכתב ונת לה" – מי
שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה ,יצא זה שמחוסר כתיבה ,קציצה ונתינה.
ויש לעיי :כשאמרה תורה שלא יהיה בגט חסרו של קציצה ,א הכוונה הייתה שלא יהיה הפסק של פעולה ממשית 1בגט בי
הכתיבה לנתינה ,או שהעניי הוא שכתיבת הגט תיצור את הגט המגרש ,ולכ צרי שכשהגט נכתב יהיה ראוי להינת כמו שהוא
נית בפועל) 2ואי אפשר לומר רק "יהיה ראוי להינת" ,שהרי על קר של פרה ראוי להינת כשנכתב – ומדוע קציצה פוסלת?( ,או
במילי אחרות ,הא זהו די בהפסק או בגט עצמו.3
א .גט שחיברוהו ותלשוהו בי כתיבה לנתינה
המקרה הבסיסי ,שבו יש הבדל בי האפשרויות ,הוא גט שנכתב על ע תלוש ושתלוהו מחדש ,תלשוהו ונתנוהו .א נאמר שזה
די בהפסק – גט זה בטל ,אבל א די זה הוא בשעת כתיבה – הגט כשר.
ומצאנו שבירושלמי )פ"ב ה"ד( הסתפקו בכ:4
שמואל בר אבא בעי "כתבו וחתמו בתלוש ,חיברו ותלשו ונתנו לה" – מה אמ' בה ר' יודה? ר' אלעזר א"ר אבי
בעי "כתבו וחתמו בתלוש חיברו תלשו ...ונתנו לה" – מה אמרי בה רבני?
ונחלקו בדבר רבותינו הראשוני .הרמ"ה )הובא בטור סימ קכד( פוסל ,וז"ל:
דבעינ "וכתב ונת" ,שלא יהא מחוסר מעשה משעת כתיבה עד שעת נתינה.
הרי מפורש שלפי הרמ"ה ,די מחוסר קציצה הוא מדי הפסק ,היינו שלא תיעשה פעולה בגט בי הכתיבה לנתינה .לעומתו,
הרשב"א בחידושיו )כא :ד"ה ר' יהודה פוסל( מכשיר ,וז"ל:
דכי כתיב "וכתב ונת" ,דמינה דרשינ "יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה" .אשעת כתיבה הוא דכתיב ,כלומר
כשיכתוב לא יהא מחוסר אלא כתיבה ונתינה ...והכא בשעת כתיבה ,הרי לא היה מחוסר תלישה...
א כ ,נמצא שבחקירה זו נחלקו הרשב"א והרמ"ה .את דעת הרשב"א נית לראות ג בהתייחסותו לגמרא בהמש :בגמרא
נחלקו אביי ורבא לגבי מקרה שבו כתב הבעל את הגט על עלה של עצי נקוב:

)ש(

על עלה של עצי נקוב – אביי אמר :כשר ,ורבא אמר :פסול .אביי אמר כשר ,דשקיל ליה ויהיב ליה ניהלה; רבא
אמר פסול ,גזרה שמא יקטו.

 1ויעוי בסנהדרי )מו" (:ר' יוסי אומר ...יצא זה שמחוסר תלישה וקבורה ,ורבנ תלישה לאו כלו היא" – קציצה היא פעולה ממשית ,להבדיל מתלישה,
ודוק.
 2וכעי זה כתב ב"פני יהושע" )גיטי ע (:לגבי בעל שאינו שפוי" :דטעמא דר"י משו דכתיב 'וכתב ונת' ,דבעינ שיהא ראוי לנתינה בשעת כתיבה ,וכיוו
שהבעל אינו בדעתו בשעת כתיבה – נמצא דבהאי שעתא אי הגט ראוי לנתינה".
 3יש אפשרות נוספת ,מקבילה לאפשרות השנייה – וייתכ שאי ביניה נפקא מינא ,והיא שזהו די בנתינה ,היינו שהגט יינת כמו שנכתב.
" 4פרי חדש" )אבה"ע סימ קכד סע' ד( ביאר את הירושלמי אחרת ,עיי"ש באריכות.
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ושואל הרשב"א )ש( ,מדוע א יקטו יהיה פסול? הרי לא היה בדעתו לתלוש ,וא כ לא היה מחוסר קציצה בשעת הכתיבה?
ומתר:
הא ליתא ,דמכל מקו כשיקטמנו ,הא נתגלה שבשעת כתיבה היה מה שכתבו בו מחוסר קציצה זו ,אבל כא
]=בתלוש שחיברו ותלשו ונתנו[ לא נתחדש בו בגופו של קל הגט שו מעשה ,דכמדתו שבשעת כתיבתו הוא
אחר תלישתו .וכיוו שכ נמצא דלאו מחוסר תלישה היה.
קושיית הרשב"א מדוע הקטימה תפסול ,אינה קשה כלל לרמ"ה – שהרי לשיטתו א יקטו יהיה הפסק בפועל בי כתיבתו
לנתינתו.
ב .קציצה בגט התלוש – חיתו הקל
נחלקו רבותינו הראשוני בגט שנכתב על קל גדול ,ולפני הנתינה חתכו ממנו את הקל המיותר – א הוא מוגדר כמחוסר
קציצה .כפי הנראה קשורה מחלוקת זו לחקירתנו.
א נדו מצד הבעיה של הפסק ,הרי מסתבר שחיתו של דבר תלוש אינו נחשב כהפסק ;5וא נדו מצד הבעיה שהגט בשעת
6
כתיבתו צרי להיות ראוי להינת כמו שנית בפועל ,הרי לא היה ראוי להינת כמו שנית .נחלקו בדבר הרשב" ור"ת )הובאו
בתוספות כא :ד"ה יצא זה(:
פירש רבינו שמואל :דוקא בבעלי חיי או במחובר לקרקע ,שעוקר דבר מגידולו ,חשיב מחוסר קציצה...
ובה"ג פוסל ,וכ ר"ת היה מחמיר ...ולר"ת דוקא נחת מקל גדול חשיב מחוסר קציצה ,אבל חות מ הגט דבר
מועט ,כמו שעושי לייפותו ,לא חשיב בהכי מחוסר קציצה.
פשטות לשו הרשב" מראה כי הוא ד מצד ההפסק שבפעולת הקציצה ,ולכ דווקא כשעוקר דבר מגידולו נחשב הדבר לקציצה
ולהפסק בי הכתיבה לנתינה – לעומת קציצה בתלוש ,שאינה נחשבת הפסק .7לעומתו ,נראה שר"ת סובר כי העניי הוא שהגט
יהיה ראוי בשעת כתיבה להינת כפי שנית.
לכ ברור החילוק בי חיתו קט לבי חיתו רוב 8הקל .שהרי א נדו מצד פעולת החיתו ,מה ההבדל בי חות רב למעט?
ויתרה מזאת ,חיתו מעט ,שכשר לר"ת – ייתכ שהוא חיתו מעט מכל הצדדי ,פעולה שלוקחת זמ רב; ולעומתו חיתו מצד

 5עיי בהערה .1
 6בעניי שיטת רש"י ,א היא כרשב" או כר"ת ,יש סתירה לכאורה ,שהרי כתב )כב .ד"ה שמא יקטו(" :והוי קציצה מ המחובר" – וא כ לכאורה דעתו
כרשב" .אמנ לגבי די כתבו על חרס של עצי נקוב )כא (:כתב רש"י" :ואי לחוש שמא ישבר החרס וית לה חתיכה ,והויא ליה קציצה" .וא כ נראה
שא ישבור את החרס הויא קציצה.
וכבר עמד על כ הר" )י' :ברי" ד"ה גרסינ( וכתב" :ואפשר שדעתו ז"ל שא קצ אפילו דבר תלוש – פסול משו מחוסר קציצה ,מיהו לא גזרינ שמא
יקטו אלא במחובר ,לפי שרוב המחוברי א"א לה בלא קטימה" .לפי שיטת הר" יוצא שרש"י סובר שיש מחוסר קציצה בתלוש ,ורק לא גזרו שמא
יחתו  .א ברא"ש מובא )פרק ב סימ כב( שג רש"י סובר כרשב".
ואפשר ליישב את הסתירה אחרת ,וכמו שכתב ה"בית יוס" ,שג חרסו של עצי נקוב חשיב מחובר )וכ"כ ב"קרני רא" ס"ק ג על המהרש"א כא :ד"ה
בא"ד( ,ולכ יש בזה בעיית קציצה ,ועיי בב"ח ,שלא קיבל דבר זה ,שוודאי נחשב כתלוש גמור ,ומיישב אחרת את הסתירה ברש"י .והובאו דבריו ב"קרב
נתנאל" )אות ט( וע"ע ב"קהילות יעקב" )גיטי סימ טו( ,שג עסק בשיטת רש"י.
 7והעירני הרב דניאל כ שעלפי זה נית ליישב את הוכחת ר"י לשיטת ר"ת שלא תהיה קשה אליבא דשיטת הרשב" )בתוספות כא :ד"ה יצא זה(" :ור"י
מייתי ראיה לפירוש ר"ת דחשיב ...עפר עיר הנדחת מחוסר תלישה קביצה ושריפה ,ויותר נחשב מחובר גט בקל גדול מחיבור עפר עיר הנדחת" .כלומר ר"י
הוכיח מדי שריפת השלל של עיר הנדחת שעפר אינו נחשב חלק מהשלל מכיו שהוא מחוסר קביצה ,וא כ כל שכ שנייר גדול נחשב מחוסר מעשה .לפי
ההסבר שהעלינו במאמר הראיה מתאימה לשיטת ר"ת שהחיסרו בגט הוא מצד היותו אינו ראוי מתחילה להיות גט והתורה הצריכה שהגט ייעשה מתחילה
באופ הראוי לנתינה ועל כ יש מקו ללמוד מדיני עיר הנידחת שהגדרת העיר היא לפי מה שראוי להיכלל בשריפה כפי שהוא .אבל לפי ההסבר שהעלינו
בשיטת הרשב" ,שהחיסרו בגט הוא מצד ההפסק שבי הכתיבה לנתינה ,די זה שיי רק בגט שבו יש מצוה לכתוב ומצוה לתת א לא שיי לגבי שלל עיר
הנדחת שבו אנו דני על הגדרת העיר וג א דבר מסויי אינו נחשב חלק מהעיר ,אי זה מלמד אותי איזה פעולה תיחשב הפסק בי כתיבת הגט לנתינתו .
 8מהרמ"א )סימ קכד סע' ג( בש "ספר התרומה" משמע שהגבול הוא רוב הניכר ,וחצי בוודאי כשר.
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אחד בהינ סכי יפסול א מדובר ברוב הקל .אבל א הנקודה היא שהגט יהיה בצורתו הסופית כבר בזמ הכתיבה ,אז כשנחת
מעט עדיי הגט נשאר בצורתו.9
ג .דעת "אחרי" לגבי קציצה בתלוש
הר" )י .ברי" ד"ה "על קר"( הביא שתי שיטות נוספות ,שיטת ה"אחרי" ורב האי גאו:
ואחרי כתבו דדוקא במחובר לקרקע ...אבל בתלוש לא ,דכיוו דתלוש הוא לא הואי מחוסר קציצה ,שיכול ליתנו
לה כמות שהוא ,וכיוו שכ כי גאיז מינה מידי לא מפסיל ,אבל מחובר – מפני שאי אפשר ליתנו לה אלא בקציצה
– מקרי מחוסר קציצה ,ובעל חיי נמי משו דדמי למחובר.
שיטה זו מבחינת התוצאה נראית כשיטת הרשב" – שאי בעיה של מחוסר קציצה בתלוש ,אבל בגישתה היא הפוכה לגמרי.
ההבנה עלפי "אחרי" היא שמחוסר קציצה הוא די בכתיבה ,אבל די בכ שיהיה ראוי להינת )ולא צרי כפי שנית בפועל( .א
שיטה זו קשה ,שהרי במשנה כתוב ש"כתבו על קר של פרה – הוי מחוסר קציצה" ,והרי ראוי לתת את הגט ג בלי קציצה ,ומדוע
א קצ פסול?
ומתרצי ה"אחרי":
ובעל חיי נמי ,משו דדמי למחובר.
משמע שהפסול הוא רק מדרבנ.10
ד .שיטת בעל "העיטור"
לדעת בעל "העיטור" אי בקל מחוסר קציצה )ח"א ,מאמר ז ,ד כו עמודה ג ,וכ הובא בטור סימ קכד( –כדעת הרשב".
לגבי מחלוקת אביי ורבא שהבאנו לעיל ,ב"כתב על עלה של עצי נקוב" ,שהלכה כרבא שפסול ,כתב בעל "העיטור"
ז,כח עד(:

)ח"א ,מאמר

מסתברא דא נתנו לה – כשר.
וכתב על דבריו ה"בית יוס" )סימ קכד(:
ואי זה פשט לשו פסול ,וג הפוסקי לא חלקו בי פסול זה לשאר פסולי דרבנ.
כלומר ,בדר כלל בפסולי דרבנ הגט פסול ג לאחר הנתינה ורק א נישאת לא תצא ומדוע כא בעל העיטור סובר שא הגט נית
כשר ודי בגט זה לגרשה.
אפשר ליישב את דעת בעל "העיטור" עלפי שיטתו .11כאמור הוא סובר כרשב" שהבעיה במחוסר קציצה היא בהפסק :א לא
היה הפסק בפועל אי סיבה לפסול ,כיוו שהכתיבה והנתינה היו כדי )ואמנ גזר רבא שמא יהיה הפסק( .א כ בניגוד לפסולי
רבנ אחרי שהגט עצמו פסול ,במקרה זה הפג הוא בתהלי הנתינה והגט עצמו הוא כשר ולכ א שאסרו חכמי לתת גט
שנכתב על עלה של עצי נקוב מחשש שייעשה בו הפסק ,הרי שגדר הפסול הוא בדרגה נמוכה יותר מאשר פסולי אחרי אחרי
שה בגט עצמו ואילו כא ה אסרו את הנתינה א הגט עצמו הוא כשר ולכ לדעתו א הבעל עבר על דברי חכמי וגירש את
אשתו בגט זה ,היא תהיה מותרת להינשא לכתחילה.
ה .דעת רב האי גאו
הר" מציב את רב האי גאו ברשימת הסוברי שג בתלוש יש בעיה של מחוסר קציצה ,וכותב:

 9הפת"ש )סימ קכד ס"ק ח ,בש ספר "גט פשוט"( ד בדי דעתו לקצו לאחר הנתינה ,ומביא הוכחה מכ שר"ת מוכיח שקציצה בתלוש בדבר מועט אינה
נחשבת קציצה מדי "הרי זה גיט והנייר שלי ...בי שיטה לשיטה" .ולכאורה ש הקציצה היא לאחר הנתינה ,ורואי שמחוסר קציצה שיי ג א בדעתו
לקצו אחרי הנתינה .כא בוודאי לא שייכת הסברה של הפסק ,אלא רק הסברה שהגט נכתב שלא בצורתו הסופית.
 10וקשה ,שהרי יוצא שיש פסול מחוסר קציצה מדאורייתא ויש פסול דרבנ ,והמשנה הראשונה שעוסקת בנושא בחרה להביא את המקור לפסול דווקא
במקרה שהפסול הוא מדרבנ .וכ בפשטות הגמרא מביאה פסוק ,משמע שהפסול הוא מדאורייתא.
 11יש להעיר ,שאי זה מתחייב שכל מי שסובר כי הבעיה היא מצד הפסק יסבור שבדיעבד הגט כשר במקרה של רבא ,כמו שפסק בעל העיטור.
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ומכל מקו כתב רבינו האי גאו ז"ל דלא מיקרי מחוסר קציצה אלא היכא דקוד כתיבה הוה דעתיה למיגז מיניה,
וכי האי גוונא הוא דלית ליה למיגז מיניה בתר דאכתוב ,אבל לא הוה דעתיה למיגז לית ל בה.

לפי רב האי גאו ,הקציצה מורכבת מדעת קוד כתיבה ,וקציצה בפועל בי כתיבה לנתינה .ברור שהדבר אינו קשור להפסק ,כיוו
שא זו הבעיה יש לדו א היה פה הפסק או לא ,והדעת אינה משמעותית; א ודאי שמחוסר קציצה קשור לשעת כתיבה )כמו
שנכתב בשיטת ר"ת .(12לכ ,כיוו שהייתה דעתו לקצו בזמ כתיבה ,הגט לא היה ראוי אז לנתינה.
ומוסי הר":
ומיהו גבי פרה ,וכל דבר ששיורו חשוב אצל הכל ושמו עליו בפני עצמו ,אפילו נת דעתו לא לשייר – פסול,
דמתניתי דנות לה את הפרה סתמא תנ.
הר" התקשה בדברי רב האי ,שא צרי דעת לקצו ,מדוע לגבי קר של פרה כתוב שצרי לתת את כל הפרה בכל מקרה ,ולא
מובא חילוק א היה בדעתו לקצו או שלא? ומיישב הר" ,שדעת לקצו יכולה להיות בשני אופני:
א .א דעתו )של הכותב או של הבעל( לקצו.
ב .א מקובל שלא לתת כ ובדר כלל קוצצי ,למרות שאי דעתו לקצו.
ובהצטר אחד מהאופני הנ"ל ע קציצה בפועל – הגט פסול.
סיכו
ראינו שתי סברות בנושא פסול "מחוסר קציצה":
סברת הרשב"א היא שזהו די בשעת כתיבה ,ולכ א א היה בפועל הפסק בי שעת כתיבה לנתינה – כשר; והוכחנו שג דעת
ר"ת שיש פסול מחוסר קציצה בתלוש היא לפי דעה זו.
לעומת ,הרמ"ה חולק וסובר שהפסול הוא ההפסק בפועל .ניסינו לטעו שזו ג דעת הרשב" ,הסובר שאי פסול מחוסר קציצה
בתלוש; ולפי סברה זו נית ליישב את בעל "העיטור" ,הסובר כי למרות שגזרו חכמי משו קציצה – הגט כשר בדיעבד.

 12ורב האי גאו שונה מר"ת ,בכ שהוא סובר שאפילו חיתו מועט נחשב קציצה ,כמו שמבואר בר" )ש(.
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הרב יצחק שטינברג
ר"מ בישיבת "לב התורה" ,בית שמש

נתינה ,כריתות והקנאה בגט
הקדמה
התורה מגדירה את מעשה הגירושי בפסוק אחד )דברי כד ,א(:
כי יקח איש אשה ובעלה ,והיה א לא תמצא ח בעיניו ,כי מצא בה ערות דבר ,וכתב לה ספר כריתות ונת בידה
ושלחה מביתו.
הרמב" )בתחילת הלכות גירושי( מנה עשרה דברי הנצרכי מ התורה לש ביצוע הגירושי ,ופרטי נוספי הדרושי מדרבנ.
במאמר זה נתמקד בפעולות הנצרכות בעת נתינת הגט.
באופ עקרוני ,מעשה הגירושי כולל שלושה מרכיבי:
 .1נתינה פיסית
 .2כריתות – ה מצד הכוונה )"לש כריתות"( וה מצד המציאות )"דבר הכורת בינו לבינה" ,ושלא יהיה "אגידא גביה"(
 .3הקנאת הגט לאשה.
ננסה לברר איזה מ המרכיבי הללו יוצר את הגירושי ,איזה מה מהווה רק תנאי ליצירת ,וא יש מרכיב שאינו נצר כלל.
הבירור היסודי במאמר זה יהיה סביב שיטתו של הרמב" בנידו.
טענתנו היא שלפי הרמב" ,הנתינה של הגט היא המעשה המגרש ,והכריתות היא רק תנאי בחלות – לכ הנתינה יכולה להיות
נפרדת מהכריתות; דהיינו ,אפילו א בעת נתינת הגט הייתה בעיה של כריתות ,1בכל זאת ,א התקיימה נתינה לפי דרישות ההלכה
)ולא הייתה ,למשל ,בעיה של "טלי גיטי מעל גבי קרקע"( ,נית לתק את בעיית הכריתות ג כאשר הגט כבר נמצא ביד האשה.
טענה נוספת במאמר היא שלפי ראשוני רבי אי צור שהבעל יקנה לאשה את הגט באחת מדרכי הקניי ,אלא מספיקה הנתינה
לידה .במיוחד מוכח הדבר בשיטת הרמב" ,מחמת חידוש נוס הנטע כא ,שלפיו לדעת הרמב" אי צור שהגט עצמו יהיה
בבעלותו של הבעל קוד נתינתו לאשה ,אלא עצ פעולת הנתינה של נייר שעליו נוסח הגט – היא היוצרת את הגירושי.
מבירורי אלו עולה שהמרכיב העיקרי בנתינת הגט לאשה הוא הנתינה הפיסית ,ומתלווה אליו המרכיב של הכריתות כמשלי.
כעת נתחיל בבירור הקשר בי הנתינה הפיסית לכריתות ,ומאוחר יותר נעבור לבירור ההקנאה.
חלק ראשו  :נתינה וכריתות בגט
המשנה אומרת )גיטי עח:(.
אמר לה "כנסי שט"ח זה" ,או שמצאתו מאחוריו קוראה והרי הוא גיטה – אינו גט עד שיאמר לה "הא גיטי" .נת
בידה והיא ישנה ,ניעורה קוראה והרי הוא גיטה – אינו גט עד שיאמר לה "הא גיטי".
במשנה זו ישנ שלושה מקרי" .1 :כנסי שטר חוב זה"  .2מצאתו מאחוריו .3 ,ישנה .בשלושת המקרי קיימת בעיה במעשה
הנתינה )הפיסית או הכורתת( ,שהפתרו שלה הוא בהוספת המילי "הא גיטי" .הגמרא איננה מתייחסת למקרה הראשו
והשלישי במשנה – "כנסי שטר חוב זה" וישנה .הראשוני הסבירו את הבעיה ופתרונה כל אחד כשיטתו ,כפי שיבואר לקמ.
ביחס למקרה השני )מצאתו מאחוריו( מניחה הגמרא שקיימת בכ בעיה של "טלי גיטי מעל גבי קרקע" ,כיוו שאי כא נתינה
פיסית של הבעל לאשה ,אלא האשה לוקחת מעצמה את הגט מעל גופו של הבעל .אלא שהגמרא מתקשה בפתרו המופיע במשנה,
 1ה מצד הכוונה – כגו שאמר לאשה "כנסי שטר חוב זה" במקו לתתו לה בתורת גט כריתות ,וה מצד המציאות – כגו שהגט היה מחובר לבמשיחה
לבעל בעת נתינתו לאשה וכדו'.
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שיאמר לה הבעל" :הא גיטי"; הרי במקרה כזה פתרו כזה אינו מועיל ,אלא צרי לקחת את הגט ממנה ולחזור וליתנו לה .לכ
מעמידה הגמרא את משנתנו במקרה מיוחד" :לא צריכא דערק לה חרציה ושלפתיה") .רש"י :שהיה הגט תחוב בי חגורו למתניו,
והבעל עיק לה מתניו לקרב אליה את הגט ,והיא שלפה אותו מש .(2אלו ה דברי הגמרא ,א עדיי יש צור להבי :א כ ,מה
הבעיה בנתינה זו ,ומדוע צרי הבעל להוסי "הא גיטי"?
א .שיטת הרמב" בביאור המשנה
תחילה נביא את דברי הרמב" )גירושי פרק א הל' ט-יב( השייכי לעניינינו:
)ט( ומני שאינו נותנו לה אלא בתורת גירושי? שנאמר "ספר כריתות ונת בידה" ,שית אותו בתורת ספר כריתות.
אבל א נתנו לה בתורת שהוא שטר חוב או מזוזה ,או שנתנו בידה והיא ישנה ונעורה והרי הוא בידה – אינו גט.
וא אמר לה אחרכ הרי הוא גיטי – הרי זה גט.
)י( אמר לעדי "ראו גט שאני נות לה" ,וחזר ואמר לה "כנסי שטר חוב זה" – הרי זה כשר ,שהרי הודיע את
העדי שנתנו בתורת גירושי .וזה שאמר לה "שטר חוב" מפני שנכל ממנה.
)יא( המגרש ,צרי שיאמר לה כשית לה הגט "הרי זה גיטי" או "הא גיטי" וכיוצא בזה .וא נת בידה ולא אמר
כלו – הרי זה פסול .במה דברי אמורי? בשלא היה מדבר עמה על עסקי גיטה .אבל א היה מדבר עמה על
עסקי גיטה ונטל הגט ונת בידה ולא אמר כלו – הרי זה גט כשר.
)יב( גט שהיה מונח על האר ואמר לה "טלי גיטי מעל גבי קרקע" ונטלתו ,או שהיה קשור על ידו או על ירכו
ושלפתו ממנו ,אע"פ שאמר לה אחר שבא לידה "הרי הוא גיטי" – אינו גט ,שנאמר "ונת בידה" ,לא שתקח היא
מעצמה ,והרי לא נת לה לא הוא ולא שלוחו .אבל א הרכי לה בגופו או הטה ידו עד ששלפה הגט מעליו ואמר
לה "הרי זה גיטי" – הרי זה גט.
בארבע הלכות אלו ברמב" ישנ שתי קבוצות שונות :שלוש ההלכות הראשונות מדברות על בעיה מצד חוסר הכוונה לש
כריתות .לעומת ,הלכה יב מדברת על בעיה בנתינה עצמה.
בהלכה ט מתייחס הרמב" למקרה הראשו והשלישי במשנתנו ,וקובע שהבעיה בה היא מצד חסרו ב"לש כריתות" .לדעתו,
דרישת התורה "וכתב לה ספר כריתות ונת בידה" – שצריכה להיות נתינה לש כריתות ,היא מהבעל .תפקידו לתת לש כריתות,
ולגבי האשה אי זה משנה א היא מבינה בעת הנתינה שמדובר בגט הכורת בינו לבינה .לכ מובנת הלכה י ,שמספיק שהבעל אמר
לעדי שזהו גט ,ואחרכ נתנו לאשה בתורת שטר חוב ,כי מבחינתו הוא גילה את דעתו כי הוא נות את הגט לש גירושי ,ורק
האשה אינה יודעת זאת.3
כוונת הבעל "לש כריתות" מתחלקת לשלושה שלבי:
 .1מהלכה יא משמע שמ התורה מספיק לתת לה את הגט ללא אמירה כלל.
 .2מדרבנ ישנו צור שיהיה ברור שזה גט ,עלידי אמירה מפורשת או עלידי העיסוק שלה באותו עניי .לכ כתב
הרמב" שא נת בידה ולא אמר כלו – "הרי זה פסול" ,דמשמע מדרבנ ,כפי הכלל שלימדנו הרמב" עצמו )גירושי
פרק י הל' א( ,שרק במקו שכותב "אינו גט" הגט בטל מ התורה.
 .3א אומר "כנסי שטר חוב זה" או שהייתה ישנה – אי זה גט מ התורה ,כי הדבר מנוגד למשמעות כריתות ,כפי שכתב
הרמב" בהלכה ט.
הרמב" הכניס ג את האשה הישנה בקבוצה זו ,ומכא נראה שהוא רואה את הנתינה לישנה כנתינה ללא משמעות של כריתות,
כי נתינה לאד יש איננה נראית ככוונה לש גירושי .הבנה זו היא שלא כפי שהבינו ראשוני אחרי ,שיובאו לקמ – שהבעיה

 2מכא הסיק הר" )מ :מדפי אלפס(" :ומהא שמעינ שא תפס הבעל הגט ולקחתו האשה מתו ידו ,לא קרינ ביה 'ונת' ,אא"כ נתנו הוא לתו ידה ,או
שיקריבהו לה דומיא דעריק לה חרציה".
 3הרמב" למד די זה מהגמרא )גיטי נה" :(.אמר רבא מעדותו של ר' יוחנ ב גודגדא :אמר לעדי ראו גט זה שאני נות לה וחזר ואמר לה 'כנסי שט"ח
זה' – הרי זו מגורשת ...ה"נ לא בעינ דעתה ...א איתא דבטליה לעדי הוה אמר להו ,והאי דקאמר הכי משו כיסופא" .מכא שאי צור בדעתה
ובידיעתה ,והעיקר הוא כוונת הבעל.
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היא מצד חוסר הקניי בנתינת הגט .עלפי זה נראה ,לענ"ד ,שלשיטת הרמב" יועיל פתרו זה של אמירה לעדי ג באשה ישנה,
כי כ הוא נחשב לש כריתות ,ורק מחמת בושתו ממנה הוא נת לה את הגט בשנתה) 4לעומת זאת ,לשיטת של הראשוני הנ"ל
פתרו זה לא יועיל בישנה(.
במקרי אלו כתב הרמב" שמספיק שיאמר לה "הא גיטי" לאחר שהגיע הגט לידה ,והוא אינו צרי לקחתו מידה ולשוב לתת לה
בתורת כריתות – כי הייתה כא נתינה פיסית של הבעל ,וחסר רק ה"לש כריתות" ,שנית להשלימו אחרי המעשה.
יש לציי שהרמב" לא סידר את המקרה שהאשה "שלפתו" יחד ע שני המקרי האחרי שבמשנה ,אלא כתבו במקו אחר
)גירושי פרק א הל' יב( ,בדי "טלי גיטי מעל גבי קרקע" .ומשמע שהרמב" הבי ש"ערק לה חרציה" הוא בעיה בנתינה לא
בכריתות ,היינו שלא ברור מתזוזת מותניו א זוהי נתינה או סת נדנוד הגו ,ורק באמירת "הא גיטי" ברגע השליפה 5יוכח
שהתזוזה הייתה נתינה ,וממילא אי בעיה של "טלי גיטי".6
ב .שיטת שאר חכמי ספרד בביאור המשנה
דעת הרמב"  ,הרשב"א ,והר" היא בעיקרו כמו זו של הרמב" – שה"לש כריתות" מוטל על הבעל .אלא שלדעת ,בכל נתינת
גט צרי לפרש שהוא נות לש גירושי ג מדאורייתא ,7וא עסקו באותו עניי מועיל הדבר כאמירה מפרשת .א א לא פירש
ולא היו עסוקי בעניי – אינו מועיל מ התורה .ראשוני אלו מעמידי את משנתנו ב"עסוקי באותו עני" ,אחרת ג בלי שאמר
"כנסי שטר חוב זה" לא הוי גט .אלא שאמירתו "כנסי שטר חוב זה" מבטלת את ה"עסוקי".
לפי ראשוני אלו ,ג המקרה של "ערק לה חרציה" נחשב נתינה גרועה ,המבטלת את ה"עסוקי" – כי נתינה כזאת פוגמת בכוונת
הכריתות.8
ראשוני אלו סוברי שבשני המקרי הללו – "כנסי שטר חוב זה" ושלפתו – מועיל לומר לאשה ג לאחר הנתינה "הא גיטי",
משו שכבר הייתה הנתינה הפיסית של הבעל ,וחסר רק ה"לש כריתות" – שאפשר לתק אותו אחרי הנתינה באמירה הנ"ל.
הדבר אינו נחשב כ"טלי גיטי מעל גבי קרקע" ,כיוו הבעל נת נתינה פיסית גמורה .הר" מוסי שאפילו א האיש נת את הגט
לאשה לש פיקדו ,או שהוא ש בחצרה והיא אינה עומדת בצדה – מועיל ,א אחרכ יאמר "הא גיטי" ותעמוד בצד החצר,
כיוו שנית להפריד בי הנתינה לבי ה"לש גירושי" .9ג לפי ראשוני אלו מועילה אמירה לעדי שזהו גט ,ואחרכ יכולה
הנתינה לאשה להיות אפילו בתור שטר חוב ,כמו שאמר הרמב" לעיל.

 4עיי בשו"ת "עונג יו טוב" )סימ קסג( ,שכתב כ בשיטת הרמב" .א הוא ביסס זאת על הבנתו הכללית בדעת הרמב" ,שאיננה כהבנתנו כא .ועיי
בהמש לגבי הבנתו.
 5כמו שכתב ה"אבני מילואי" )סימ קלח ס"ק ב( .א צ"ע בדבריו ,שכתב כ לכולי עלמא )היינו ג לדעת הרשב"א והר" המובאי מיד( ,והרי בבירור
מצינו בר" על הרי" במשנתנו ,שאפילו אמר אחרכ מועיל – כפי מה שנכתוב לקמ בשיטת.
 6לעומת הראשוני האחרי )המובאי מיד( ,שבמפורש כותבי שג ב"שלפתו" מועילה אמירת "הא גיטי " ג לאחר השליפה ,כי ה הבינו שזו בעיה
בכריתות ,ולא בנתינה.
 7נראה שאי מחלוקת עקרונית בי הרמב" לראשוני אלה ,אלא מחלוקת טכנית :א די בהערכה שהוא שנת לש כריתות ,או שצרי ידיעה ודאית על כ .
ועי' בברכת שמואל )גיטי ,סימ לד סו אות ב( ,שכתב שאפילו לשיטת הראשוני דבעינ אמירה בגט ,מכל מקו לא דמי לאמירה בקידושי ,שבגטי
האמירה היא רק תנאי בגט ,מה שאי כ לגבי קידושי – ש האמירה היא עצ הקניי )מהפסוק "כי יקח"(.
 8הר" )מ .בדפי אלפס ,ד"ה מתני' אמר לה( ביאר שזוהי נתינה גרועה ,ומשמע מדבריו ש שאנו חוזרי לבעיה של "לש כריתות" – שאי בנתינה זו
הוכחה ברורה שהבעל מתכוו לתת לאשה את הגט על מנת לגרשה בו .זאת יש ללמוד מלשו הר" ש" :וכ נמי כשמצאתו מאחוריו "...כהמש למקרה
של "כנסי שטר חוב זה" ,ומשמע שיש בשניה אותה בעיה .כמו כ יש ללמוד זאת מתוכ דבריו ש ,שהנתינה הגרועה הזו מבטלת את העסוקי באותו
עניי ,שזהו המרכיב במעשה הנתינה המורה על ה"לש כריתות" ,ועלידי אמירת "הא גיטי " אפילו לאחר שהגט כבר בידה – מהני.
נראה שג רש"י הבי כמו הר" ,שכ במשנה )בד"ה עד שיאמר לה הא גיטי ( כתב" :ואפי' לאחר שבא לידה אומר לה כ ,ודיו" .ד"ה זה נסוב על שני
המקרי הראשוני במשנה ,ומשמע שבשניה קיימת אותה בעיה ע אותו פתרו .וכ ג משמע ממבנה המשנה ,שאת שני המקרי הראשוני ציינה יחדיו,
בציו המילה "או" ,ואילו המקרה השלישי עומד לגמרי בפני עצמו.
 9ה"ברכת שמואל" )גיטי ,סימ לד-לה( הוכיח מכ שוני בי גט לבי קידושי ומתנה :לפי האחרוני לא מועיל "לש פיקדו"; ה מצריכי דעת מקנה
שתיצור את החלות ,לכ "לש פיקדו" מבטל לגמרי את עצ המעשה .לעומת זאת ,בגט אי צור בדעת מקנה ,אלא רק נתינה "לש גירושי" ,ואת הנתינה
אפשר להפריד מה"לש גירושי" )"הא גיטי "(.
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ראשוני אלו לא כללו את המקרה האחרו במשנה )האשה הישנה( ע שני המקרי האחרי .לדעת ,הבעיה במקרה זה היא
שהאשה אינה משמרתו ,או שאי לה יד ,ולא חוסר הכריתות .מסיבה זו כותבי הרשב"א והר" שבישנה ,אפילו א אמר לעדי
קוד שהוא גט או שהיו עסוקי באותו עניי – לא מועיל ,כי דברי אלו באי לפתור את בעיית הכריתות ,א אי בכוח לפתור
את בעיית היד .מצד שני ,א יאמר לה הבעל כשנעורה והגט עדיי בידה "הא גיטי" – תהיה מגורשת .אז הייתה כא נתינה פיסית
של הבעל ,לכ התיקו אינו נחשב כ"טלי גיטי מעל גבי קרקע" ,ומועיל לחבר בי הנתינה לבי קבלתו לידה.
ג .שיטת התוספות בביאור המשנה
לעומת כל הראשוני הללו ,שיטת התוספות )בסוגייתנו ד"ה אינו גט( היא שהאשה צריכה לדעת שזהו גט ,כי אחרת הוי כ"משלחה
10
וחוזרת" ,ובגט צרי להיות מצב של משלחה ואינה חוזרת  .לאור ביאור זה נאלצי התוספות להידחק בסוגיה )גיטי נה(.
שמשמע שמספיק באמירה לעדי שזהו גט ,והאשה עצמה אינה צריכה להיות מודעת לכ .ש מסבירי התוספות שהעדי יגידו
לה.11
בשיטת התוספות צרי לדו ,כיצד מועיל שיאמר לה הבעל אחרכ "הא גיטי" – הא ג נאמר שבעל שנת גט לאשתו שוטה,
ולאחר זמ נתרפאה ,יועיל הגט א יאמר לה "הא גיטי"? הא בעיית "משלחה וחוזרת" איננה פוגמת בגו הנתינה ,וממילא
התיקו אחרכ נחשב כ"טלי גיטי מעל גבי קרקע"? וצ"ע.12

]אמנ ,ראה ש )סימ לד אות ד( שהוא סובר שאי כא הפרדה גמורה ,וג בנתינה לש פיקדו יש "קצת נתינת גט" ,והביא שכ איתא ג ב"חמדת
שלמה" .ובזה מסביר מדוע רוב הראשוני פסלו עבד כשליח הולכה ,א שעבד הוא בר שליחות – אלא שאינו בר גירושי .לכאורה ,לצור הנתינה מספיק
שהוא בר שליחות ,ולעול את ה"לש גירושי" יעשה הבעל ,אלא מכא שג הנתינה הפיסית צריכה להיות קצת נתינת גט ,והיות שעבד אינו בתורת גט,
נחשב הדבר כ"טלי גיטי מעל גבי קרקע" וגרע מנתינה לש פיקדו .ועיי לקמ בדיו בדעת הרמב" ביחס לעבד ,שלכאורה לא צרי להגיע להגדרה זו,
ולעול ההפרדה בי הנתינה לכריתות היא גמורה[.
מתו כ חילק ש ה"ברכת שמואל" בצור בשליח הולכה בי גיטי לבי קידושי ומתנה :בקידושי ומתנה השליח נצר לעצ יצירת חלות ,ואילו בגט
הצור בשליח הולכה הוא רק כדי לסלק את בעיית "טלי גיטי מעל גבי קרקע" ,שנתינת הבעל תיחשב כאילו נת לה את הגט מכוחו.
]בעניי הצור בשליח לנתינת הקידושי מצינו מחלוקת בי ה"ברכת שמואל" ל"שערי יושר" :ה"ברכת שמואל" סובר שאמנ במתנה דעת המקנה עצמה
עוברת לשליח ,דהיינו שהוא נהיה כמו המשלח ממש ,והשליח הוא המקנה את החפ ; לעומת זאת ,בקידושי השליח אינו נהפ להיות כמו הבעל ממש –
הוא המקדש ,א הדעת נשארת של הבעל עצמו ,והשליח עושה רק את מעשה הקידושי שמתייחס לבעל .ולש מה בעינ די שליחות לכ  ,לכאורה זהו
מעשה קו ,לתת לאשה טבעת? אלא שבקידושי יש די אמירה )"הרי את מקודשת לי"( ,ועליו צרי שלוחו כמותו ,כאילו הבעל אמר זאת .ה"שערי יושר"
)שער ז פרקי ז-ח( סובר ששליחות בקידושי היא כמו במתנה ,ששלוחו כמותו ממש ,ודעת השליח נחשבת כדעת משלחו והיא המקדשת ,אלא שהכול
מתייחס לבעל[.
 10אמנ ,בגמרא מצינו לימוד זה רק ביחס לאשה שתהיה בת גירושי ,לאפוקי קטנה שאינה יודעת לשמור את גטה או שוטה ,א התוספות הרחיבו את
הדרשה ג למצב האשה בעת הגירושי ,אפילו באשה בת דעת ,שיש צור שהיא תדע שמדובר במעשה גירושי בפועל.
11ה"חת סופר" בחידושיו לגיטי )עח .ד"ה כנסי( סיכ בקצרה שיטות אלו בהבנת משנתנו.
 12שמעתי מהרב משה ארנריי שליט"א שייתכ שהפסול שהתוספות כתבו כא מצד "משלחה וחוזרת" הוא רק מדרבנ ,וכפי שצויי קוד ,לא מצינו דרשה
כזו בש"ס ביחס להלכה מעי זו .לכ במשנתנו מוב שנית לתק אחרכ  ,כי מדאורייתא חשיב נתינה מעליא מהתחלה .לעומת הדי המקורי של "משלחה
וחוזרת" לגבי האשה ,שהוא די תורה – ובו אכ לא יועיל לתק אחרכ באמירת "הא גיטי ".
ואמנ ,מלשו המשנה" :אינו גט עד שיאמר לה "...משמע מדאורייתא ,וכפי כללו של הרמב" )גירושי פרק י הל' א( ,שכל מקו שכתב בחיבורו "אינו
גט" הרי זה גט בטל מ התורה .א נית לומר שכלל זה אינו תק במשניות ,או שהתוספות לא התכוונו להסביר שזהו גו הפסול במשנה ,אלא הפסול
העיקרי מדאורייתא הוא חוסר כריתות או חוסר יד ,כשאר הראשוני ,ונספח לו העניי של "משלחה וחוזרת" מדרבנ.
א מה"חת סופר" לא משמע הכי ,אלא נראה שהוא הבי כי התוספות נקטו טע זה בניגוד לשאר הראשוני ,שהצריכו "לש גירושי" מצד הבעל .לכ
נשאר ה"חת סופר" בצ"ע על התוספות ,מדוע לשיטת הביאה המשנה את די ישנה בפני עצמו – והרי זה בדיוק אותו די כמו המקרי ברישא שאינה
יודעת? לפי שאר פוסקי כותב ה"חת סופר" שחלוקת המשנה מובנת ,כי באמת די ישנה איננו קשור לדיני הראשוני – שהרי לשיטת די זה נוגע
לחוסר יד ,וברישא הוא מחוסר כריתות.
והנה ,לאור ההסבר המוצע כא לתוספות יוצא שה מסכימי לעקרונות של הראשוני האחרי ,ורק באי להוסי בעיה נוספת על גביה – לכ ג
לשיטת מובנת החלוקה במשנה .אלא שיש להעיר ,שדווקא בשיטת הרמב" קיימת בעיה מסוימת בסידור המשנה ,שכ לפיו המקרה הראשו )"כנסי שטר
חוב זה"( והאחרו )ישנה( מהווי בעיה של חוסר כריתות ,והמקרה האמצעי )שלפתו( הוא בעיה בנתינה ,והמשנה סידרה דווקא את האחרו בפני עצמו ,א
שהוא דומה יותר לראשו .וצ"ע.
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ד .הא הרמב" סובר כמו התוספות?
כמה אחרוני פירשו כי דעת הרמב" בנושא היא כדעת התוספות ,שג הוא סובר שהצור ב"לש כריתות" הוא עבור האשה,
שלא יהיה "משלחה חוזרת" ,ולא די בבעל שיית לש כריתות .כ נקטו ה"עונג יו טוב" )סימ קסג ( ,ה"אבי עזרי" )גירושי פרק י
הל' כג( ,וכ משמע ב"לח משנה" )גירושי פרק א הל' א(.
ה"אבי עזרי" מבקש לתר בזה קושיה על הרמב" )גירושי פרק י הל' כג( ,שבגט לאשה שוטה לא הביא את עיקר הדי – ששוטה
שאינה יודעת לשמור את גטה אינה יכולה להתגרש מחמת ש"משלחה וחוזרת" – וכתב רק את הדי דרבנ בשוטה היודעת לשמור
את גטה ואינה יודעת לשמור את עצמה ,שתיקנו חכמי לא לגרשה שמא ינהגו בה מנהג הפקר ,וא גירשה מגורשת.
עזרי" ,שהרמב" סמ על מה שכתב )ש פרק

מדוע השמיט הרמב" את הדי דאורייתא ,וכתב רק את הדי דרבנ? מיישב ה"אבי
א הל' ט( ,שלומדי מהפסוק "ספר כריתות ונת בידה" שצרי לתת את הגט כספר כריתות )ולא כשטר חוב או כמזוזה או כשהיא
ישנה( ,והיינו מהטע שמא יהיה "משלחה וחוזרת" ,כדי שתבי שבזה היא מתגרשת .וממילא למדנו ג את אי היכולת לגרש
שוטה ,ש"משלחה וחוזרת" – לכ לא כתב זאת הרמב" בפרק י הל' כג.
ולענ"ד נראה שאי זו דעת הרמב" כלל ,שיש די של "לש כריתות" באשה ,ואת הקושי שהעלה ה"אבי עזרי" נית ליישב באופ
אחר .עצ היישוב של ה"אבי עזרי" – אפילו א נקבל את הסברו ברמב" )פרק א הל' ט( שכוונתו כתוספות – הוא דחוק מאוד,
לומר שהרמב" סמ על דבר כה סתו ,במקו לכתוב במפורש שגירושי שוטה בטלי מכוח הדי של "לש כריתות" באשה.
תירוצו של ה"מגיד משנה" במקו )פרק י הל' כג( מחוור יותר .ה"מגיד משנה" כותב שהרמב" סמ על מה שכתב )פרק ב הל' יט(
בדי הקטנה ,שכל שאינה מבחנת בי גטה לדבר אחר אינה מתגרשת – והוא פירוש למה שאמרו "אינה יודעת לשמור גטה",13
ומפני שידוע היקש השוטה לקט בכמה מקומות ,לא ביאר הרמב" את הדבר כא .ג בתירו זה יש מעט מ הדוחק ,שלא לכתוב
די מפורש המופיע בגמרא אלא לסמו על די אחר ,לכ הוסי ה"מגיד משנה" בסו דבריו" :ולא מצאתי לו טע אחר בזה" .א
מכל מקו נראה שהתירו הזה מחוור יותר מזה של ה"אבי עזרי".
יתר על כ ,לגופו של עניי ,נראה לענ"ד להוכיח שהרמב" כלל לא סובר כמו התוספות ,אלא דעתו היא שהנתינה לש גירושי
היא מצד כוונתו של הבעל ,ולא מצד ידיעת האשה .וכ כתבו הב"ש )סימ קלו ס"ק ג( ,הגר"א )סימ קלו ס"ק י( וה"חת סופר"
)חידושיו לגיטי עח .ד"ה כנסי( בדעת הרמב".
הראיות לכ:
א .הרמב" )גירושי פרק א הל' י( הביא את הדי המופיע בד נה ביחס לאמירה לעדי ,ולא הזכיר כלל שהעדי חוזרי
ואומרי זאת לאשה )כפי שנראה לפי תוספות( .ובשו"ע )סימ קלו סע' ה( מפורש כ עוד יותר :ש הוא הוסי את המילה
"או" בי ההודעה לאשה להודעה לעדי" :א נתנו לה בתורת שהוא שטר חוב אינה מגורשת ,אא"כ יאמר אח"כ הרי זה
גיטי או שיודיע כ לעדי תחילה"; ומשמע שההודעה לעדי היא תחלי ל"הרי זה גיטי" ,ולא דר נוספת להודיע
לאשה.

ב .הרמב" )גירושי פרק א הל' א( פותח בעשרה דברי שה עיקר הגירושי מ התורה ,וביניה" :ושיתננו לה בתורת
גירושי " ,שזהו העיקר שהרחיב בו הרמב" אחרכ )הל' ט( ,בדיני של "כנסי שטר חוב זה" וישנה .משמע ש"תורת
גירושי " זה הוא הרחבה של הנתינה ,שהיא מצד הבעל ,ולא הגדרה בקבלת האשה .זהו המש ישיר של העיקר הקוד:
"ושיתננו לה" ,שהוא עצ חובת הנתינה של הבעל ,ומשמע שהכול נסוב עליו.
אמנ ,ה"לח משנה" )גירושי פרק א הל' א( הבי כי הרמב" סובר כמו התוספות ,שהאשה צריכה לדעת שנית לה גט בתורת
גירושי ,כמו שהבינו ה"עונג יו טוב" וה"אבי עזרי" בדעת הרמב" .שכ הקשה ש ה"לח משנה" מדוע הרמב" לא מנה בי
עיקריו שהאשה המקבלת את הגט צריכה להיות בת דעת ולא קטנה או שוטה ,שנתמעטו מ"ושלחה" ,פרט לאלו ש"משלחה

 13ב"מגיד משנה" עצמו כתוב" :והוא פירוש למה שאמרו 'אינה יודעת לשמור עצמה'" )ג במהדורת פרנקל( ,ולכאורה צרי לתק "אינה יודעת לשמור
גטה" ,שהרי רק במקרה כזה אינה מגורשת מ התורה ,וזהו המקרה שהשמיט הרמב" .דווקא המקרה שאינה יודעת לשמור עצמה כתוב ברמב" בהלכה זו
במפורש ,ואי צור ללומדו ממקו אחר.
עוד יש להעיר ,שה"מגיד משנה" הוסי כא את המילי "כמו שכתבתי ש" )כשכוונתו לפרק ב הל' יט( .אנו לא זכינו לדברי ה"מגיד משנה" בפרקי
הראשוני של הלכות גירושי )עד פרק ג הל' ט( ,וחבל על דאבדי ולא משתכחי .במקומ בא ביאור ה"מפרש".

133

חמדת האר ד

וחוזרת" ,והרי הדבר מהתורה? ותיר :שהוא בכלל מה שכתב "שיתננו לה בתורת גירושי" – כלומר שהיא יודעת שהוא לש
גירושי ,והיינו כהסבר התוספות במשנתנו .א לפי הסברנו לרמב" ,אי זו כוונת דבריו.
לגבי קושייתו של ה"לח משנה" על כ שהרמב" השמיט את די קטנה או שוטה מעיקריו בתחילת הלכות גירושי – ה"מעשה
רוקח" )ש( תיר אחרת מה"לח משנה" :שהרמב" רמז לדי זה בעיקר שכתב "שיתננו לה" ,היינו לידה ,וקטנה ושוטה אי לה
יד – לכ אינ בנות גירושי.
המחלוקת בי ה"לח משנה" ל"מעשה רוקח" תלויה בשתי דעות בגמרא )יבמות קיג ,(:מני למדנו שמי שאינה יודעת לשמור את
גטה אינה יכולה להתגרש מ התורה:
והא אמר דבי רבי ינאי" :ונת בידה" )דברי כד( – מי שיש לה יד לגרש עצמה ,יצתה זו שאי לה יד לגרש עצמה.
ותנא דבי רבי ישמעאל "ושלחה מביתו" )דברי כד( – מי שמשלחה ואינה חוזרת ,יצתה זו שמשלחה וחוזרת.
אולי יסוד המחלוקת בי התנאי הוא במהות נתינת הגט – א צרי להקנות את הגט לאשה או שמספיקה נתינה בעלמא .לפי רבי
ינאי צרי הקנאה ,ולכ מי שאי לה יד אינה יכולה להתגרש ,ואילו לפי רבי ישמעאל די בנתינה בעלמא ,ולכ אי חיסרו בקטנה
ושוטה מחמת שאי לה יד ,אלא מצד שה צריכות להבי שהתגרשו.14
והנה לקמ יתבאר שלפי הרמב" אי די הקנאה בגט ,אלא נתינה פיסית בעלמא; לכ ג תירו זה של ה"מעשה רוקח" אינו
מתאי לרמב" .לכ נראה לתר באופ שלישי את השמטת הרמב" ,דלעול סובר הרמב" כדרשת דבי ר' ישמעאל )למעט
שוטה מ"ושלחה מביתו" שמשלחה ואינה חוזרת( ,כדברי ה"מגיד משנה" לעיל .והסיבה שלא כתב די זה כאחד מעיקרי דיני הגט
מ התורה היא משו שהרמב" לא ירד למקרי של נשי מיוחדות שאינ יכולות להתגרש ,אלא כתב את העיקרי השייכי בכל
גט.
ה .ביסוס היסוד שהנתינה יכולה להיות נפרדת מהכריתות
עד כא למדנו יסוד חשוב בגטי ,שיש הפרדה בי מעשה הנתינה לבי כוונת הכריתות .רק לגבי מעשה הנתינה הפיסי קיי הפסול
של "טלי גיטי מעל גבי קרקע" ,ולכ הבעל עצמו )או שלוחו( צרי לתת את הגט לאשה ,ולא מועיל שהאשה תיקח אותו בעצמה,
והבעל יאמר לה "הרי זה גיטי" כשהגט כבר בידה .במקרה כזה צרי הבעל לקחת את הגט בחזרה ולתת לה אותו בעצמו )או על
ידי שלוחו( .הכוונה לש גירושי וכריתות יכולה לבוא אחרכ ,ג כאשר הגט כבר בידה של האשה ,היינו שאפילו א נת לה
הבעל את הגט בתור שטר חוב או כשישנה ,הוא יכול לתק זאת כאשר הגט כבר בידה ,ולומר לה "הרי זה גיטי" – מבלי שיצטר
לקחתו חזרה ולתת לה אותו בתור גירושי.
היסוד הזה יכול להסביר לנו שני דיני המופיעי בגמרא )גיטי עח:(:
א .דעת ר' יוחנ ,ש"קרוב לה אפילו מאה אמה )כל שהיא יכולה לשומרו ,ולא הוא( – מגורשת" .וכ נפסק להלכה ברמב"
)גירושי פרק ה הל' יד( ובשו"ע )אבה"ע סימ קלט סע' יג( .אלא שמחמת חומרא דשמואל צרי לית לידה ממש )רש"י ש ד"ה
עד דמטי גט לידה :גזירה שמא יאמרו על רחוק שהוא קרוב(.

ב" .גט בידה ומשיחה בידו ,א יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת .מאי טעמא? בעינ כריתות ,וליכא".
נתחיל בביאור הדי השני.
הרמב" )גירושי פרק ה הל' טז( הביא די זה ,והוסי" :א יכול לנתקו ...אינה מגורשת עד שתיפסק המשיחה" .הב"ש )סימ קלח
ס"ק ד( הביא רמב" זה ,והוסי שאי נראה כ משאר הפוסקי ,אלא לדעת צרי לחזור וליטלו ,אחרת זה כ"טלי גיטי מעל גבי
קרקע" .נראה שמחלוקת היא א הבעיה היא בנתינה או בכריתות :לדעת הרמב" הנתינה טובה ,אלא שמחמת שהמשיחה בידו
יש בעיה בכריתות; לכ לא צרי לחזור ולתת ,אלא עצ פסיקת המשיחה מתקנת את בעיית הכריתות .15לעומת זאת ,שאר

 14ייתכ שזו אינה המחלוקת ביניה ,א בכל מקרה אי צור בהקנאה ממש אלא בהכנסה לרשותה ,וג כדי להיחשב ברשותה צרי גדר יד ,ועיי בכל זה
לקמ.
 15מסתמא יצטר הבעל לומר "הא גיטי " לאחר שנפסקה המשיחה ,כמו במקרי במשנתנו שמטפלי בבעיית כריתות ,שבה הבעל צרי לומר כתיקו
לחוסר הכריתות; אלא א נאמר שהשוני בי חוסר כריתות בגו הגט )כגו "משיחה בידו"( לבי חוסר כריתות בכוונה )כגו "כנסי שטר חוב זה"( שיבואר
לקמ ,יוצר ג שוני באמירה ,ובמשיחה אי צור באמירה מחדש.
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הפוסקי סוברי שהבעיה היא בנתינה ,כאילו הבעל לא השלי אותה עדיי; לכ צרי לקחת את הגט מהאשה ,ולתת לה אותו
שוב ,בלי משיחה ,כדי שלא יהיה "טלי גיטי" .מהגמרא משמע כרמב"" :מאי טעמא? בעינ כריתות וליכא" – הבעיה היא
בכריתות ולא בנתינה.
יש לברר מני הסיק הב"ש ששאר הפוסקי חולקי על הרמב" ,מלבד מעצ העובדה שה לא הביאו את חידושו" :עד שתיפסק
המשיחה" .ייתכ שהוא למד זאת מדי "קפצה ידה" שמופיע בראשוני על סוגיה זו .התוספות )עח :ד"ה א יכול וכו'( כותבי שא
ידה של האשה הייתה פתוחה בשעת נתינת הגט ,ובזמ הזה יכול היה הבעל להחזיר אותו אליו ,ואחרכ היא קפצה את ידה – "זה
אינו עושה הבעל אלא היא ,והוה ליה כמו 'טלי גיטי מע"ג קרקע' ,ואינו גט" .ומשמע שזהו חיסרו בעצ הנתינה .נראה כי הר"
מסכי לדברי תוספות אלו ,כמו שיובא להל .מכא הסיק הב"ש שלדעת ג ב"משיחה בידו" הבעיה היא בנתינה ולא בכריתות.
לעומת הב"ש ,סובר ה"אבני מילואי" )סימ קלח ס"ק ב( שלפי הרשב"א והר" יועיל א קפצה ידה )או שנפסקה המשיחה( ,א
יאמר אחרכ "הא גיטי" – לא כמו התוספות אלא כמו הרמב" ,ונגד קביעתו של הב"ש .הוכחת ה"אבני מילואי" היא
משיטת ,שא נת הבעל הגט לש פיקדו ואחרכ אמר לה "הא גיטי" – מועיל ,כי הנתינה הייתה טובה ,וא כ הוא הדי
כא.
א לענ"ד נראה כמו הב"ש ,ואי להוכיח מדי נתינה לש פיקדו לדי "קפצה ידה" או "משיחה בידו" .בפיקדו אמנ יש נתינה
גמורה ,א יש בעיה בכוונה ,ובמקרה כזה אי צור שיחזור ויתננו לה .א ב"קפצה ידה" משמע ברשב"א ובר" עצמ שהבעיה
היא בנתינה דווקא ,כי המשיחה היא דבר פיסי ,שהבעל עדיי אחוז בגט עצמו .וזו לשונ:
אפילו קפצה האשה ידה ביותר וכחה יפה משל בעל ,ומפני זה אינו יכול להביאו אצלו ,אינה מגורשת – דאי זו
נתינה ,אלא כעי גזילה.
משמע כי הבעיה היא בנתינה ולא בכריתות .וא כ ,ג א תיפסק המשיחה הגט אינו מועיל ,וצרי לחזור ולתת ,כמו שכתב
הב"ש בדעת שאר הפוסקי .ומה שאמרה הגמרא לגבי משיחה בידו" :בעינ כריתות וליכא" ,לשיטת ,משמעותו שבגלל הבעיה
בכריתות ,אפילו הנתינה איננה טובה .וכ משמע מרש"י )עח :ד"ה והא אגיד גביה( בסוגיה של "קרוב לו קרוב לה" ,במקרה של ח'
אמות מצומצמות וגט יוצא מד' אמות שלו לד' אמות שלה ,וז"ל" :עדיי הגט ברשותו קצת ,ואנ 'ונת בידה' בעינ ,עד שיהא כולו
ברשותה" .מכא שהחיסרו כשהוא קשור אליה באופ פיסי )כדוגמת ד' אמות( הוא בנתינה ,לא בכריתות ,כי חוסר כריתות פיסית
גור לקלקול בנתינה.16
נעבור לביאור הדי הראשו" :קרוב לה אפילו מאה אמה" .רוב הראשוני )הרמב" ,הרשב"א ,הריטב"א והרא"ש במקו( סוברי
שהדבר מועיל מדרבנ משו שבעגונה הקלו )והדי פועל עלידי "אפקעינהו רבנ לקידושי מיניה"( .17מכל מקו ,לכתחילה
צרי לתת לידה ממש ,משו חומרא דשמואל .וכ כתב הרמב" )גירושי פרק ה הל' יג(:
היה קרוב לה כדי שתשוח ותטלנו הרי זה פסול ,עד שיגיע הגט לידה ,ואח"כ תינשא בו לכתחילה.
מכא שהבעל אינו צרי לקחת את הגט ולחזור לתת לה אותו לידה ממש ,אלא מספיק שהאשה תיקח את הגט לידה מהמקו שבו
הניח אותו בעלה ,קרוב לה .מדוע אי כא "טלי גיטי מעל גבי קרקע"? כי מוכח שכאשר יש נתינה טובה ,התיקו יכול לבוא
אחרכ )אפילו עלידי האשה עצמה( .הנתינה קרוב לה נחשבת לנתינה טובה ,כי היא מועילה מעיקר הדי ,ורק משו חומרה
צרי הגט להגיע לידה.
חלק שני :הקנאה בגט
ראינו לעיל שהרמב" לא הסביר את הסיפא של משנתנו ,די ישנה ,כמו שאר הראשוני )שהבעיה היא שאינה משמרתו ולא הוי
"בידה" ,כי אי לה יד באותו רגע( ,אלא אמר שהבעיה היא בכוונת הכריתות ,כי נתינה לאד יש איננה נראית ככוונה לגירושי.
מדוע פירש הרמב" באופ שונה משאר הראשוני?

 16חידושי הגר"ח על הש"ס )סימ קנד( כתב כ בדעת רש"י.
 17אמנ בתוס' רי"ד ש) ,וכ בבבא מציעא י .ובקידושי ח (:כתב במפורש שהדבר מועיל מדאורייתא ,כי האשה אינה צריכה לקנות את הגט ,אלא העיקר
שתוכל לשומרו ,והדבר נחשב כנתינה .וכ מדייק ה"פני יהושע" מרש"י )ש ד"ה ולא לדבר אחר( ,שכתב – "דגט הוא דבעל כורחה קנוי לה ,הלכ לאלתר
הוי גיטא" .ומשמע שזהו טע דאורייתא ,שלא נצר קניי בגט כי הוא מועיל ג בעל כורחה ,וצרי רק נתינה למקו שהיא יכולה לשמרו .ראה עני הקנאה
בגט בהרחבה להל.
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כדי לתר זאת צרי לחקור עני יסודי נוס בגט :הא צרי להקנות את הגט לאשה ,או שדי בנתינה בעלמא ,אפילו בלי קניי?
נביא מחלוקת אחרוני מפורשת בחקירה זו ,ואחרכ ננסה להביא סימוכי ותימוכי מגמרות וראשוני לשיטה הסוברת שאי
צור בהקנאת הגט לאשה.
א .מחלוקת אחרוני א בעינ הקנאה בגט
"קצות החוש" )סימ ר ס"ק ה( חידש שגט אינו צרי זכייה באחת מדרכי הקניי ,אלא רק "ונת בידה" – נתינה לידה בעלמא .הוא
מביא לכ שלוש ראיות עיקריות:
 .1גט יכול להינת לאשה אפילו בעל כורחה ,והרי בכל התורה כולה אי הקנאה בעל כורחו של הקונה ,ומכא שגט אינו
צרי הקנאה.
 .2גט שכתבו על איסורי הנאה כשר )גיטי כ ;.רמב" גירושי פרק ד הל' ב; שו"ע אבע"ה סימ קכד סע' א( ,והרי אי אפשר לזכות
באיסורי הנאה )אפילו א נאמר שיש בעלות עליה ,אי אפשר להקנות לאחר( ,כמו שכתב הרשב"א )שו"ת ח"א סי' תרב(.
אלא מכא שגט אינו צרי זכייה אלא נתינה בעלמא.
 .3הגמרא בגיטי )עז .ריש פ' הזורק( מקשה כיצד מועיל לשי את הגט בחצרה ,והרי מה שקנתה אשה קנה בעלה; ומתרצת
שגטה וחצרה באי כאחד .והנה ,לגבי שטר מתנה על בית מסיק "קצות החוש" שא ישי המקנה את השטר בתו
הבית שרוצה להקנות לקונה ,פשיטא שלא יקנה ,כי השטר עצמו צרי להיות קנוי לקונה כדי שיקנה עלידו את הבית
)עלפי הפסוק" :ואקח את ספר המקנה" – שצרי שיזכה בו המקבל( ,ואינו זוכה בו כשלא נית בתו חצרו או בכל דר
קניי אחרת .א כ ,מדוע מועיל הדבר בגט? משו שבגט לא צרי זכייה אלא נתינה בעלמא ,לכ מספיק שגטה וחצרה
באי כאחד ,כי לא צרי הקנאה מוקדמת של הגט ,לפני חלות הגירושי ,אלא מעשה הנתינה הפיסי הנעשה יחד ע
זכייתה בחצר מספיק )שטר מתנה על בית צרי להיות קנוי למקבל כדי שהבית יעבור לרשותו ,ושני מעשי ההקנאה אינ
יכולי לחול בבת אחת(.
כנגד שיטה זו סובר ה"מנחת אשר"
עיקריות הוא מביא לשיטתו:

)גיטי סימני ל-לז(

שצרי הקנאה בגט ,ודוחה את ראיותיו של "קצות החוש" .שתי ראיות

 .1הגמרא )עז .ריש פ' הזורק( למדה מהמילי "ונת בידה" שאפילו בגגה ,חצרה וקרפיפה מועיל ,ומש למדי אנו קניי חצר
לכל התורה כולה )עיי בבא מציעא י ,(:ומשמע שזו הקנאה גמורה ,כמו במקח וממכר.
 .2הגמרא )ש( עושה צריכותא בי גט לגנב וגזל ,שג בה יש דרשה שמועיל בחצר .והרי ברור שבגנב וגזל יש קניי על
החפ ;18וא בגט אי מעשה קניי אלא נתינה בעלמא ,לא שיי לעשות צריכותא ביניה ,כי אלו שתי מציאויות שונות.
ומכא שג בגט צרי קניי .אלא שג הוא מודה שאי די בקניי האשה מעל גבי קרקע ,וצרי נתינה של הבעל מדי
"ונת בידה" .אלא שזהו רק כדי לסלק את בעיית "טלי גיטי" ,ובאמת הנתינה אינה מגרשת ,אלא קניית הגט עלידי
האשה.
ונראה לענ"ד שיש להוכיח מהגמרא ומכמה ראשוני ,ובראש הרמב" ,שאי צור בהקנאה בגט ,כשיטת "קצות החוש".19

 18לכ משלמי לפי שעת הגזלה ,עלפי הסברו של ה"קוב שיעורי" – כי החפ נקנה לגזל ברגע הגזלה בכל דרכי הקניי הרגילות ,אלא שה"והשיב"
מעכב שלא יהיה שלו לגמרי ,וחייב להחזיר את החפ עצמו .כאשר נעשה אחד מקנייני הגזלה ,כגו שינוי מעשה או רשות וכדו' ,מתבטל ה"והשיב" ,והחפ
נהיה שלו לגמרי ,והוא חייב דמי במקומו .כמו כ חיוב הגזל באונסי נובע מכ שקנה את החפ .
 19ננסה בקצרה להתמודד ע ראיות ה"מנחת אשר" ,על בסיס הראיות החזקות שיש לטובת "קצות החוש" .לגבי הראיה הראשונה :יעוי בשו"ת "חת
סופר" )יו"ד סימ שי( ,שמגדיר קניי חצר באופ שונה מהותית משאר הקנייני" :דודאי לפי המוב ,אי לא חידשה התורה שו קני לא לבני ישראל ולא
לבני נח ,ע"כ היה בנוהג שבעול אד קונה מחבירו במעות שהיה פורע לו עד גמירא מה שהתנו ביניה ,ואח"כ היה לוקח מקחו לתו ביתו ורשותו ובזה
היה נגמר הקני בלי ספק ופקפוק .וכ"כ להדיא רש"י רפ"ב דבכורות ד"ה כלל כלל לא ...וזה כוונת הרמב" בפי' המשנה גיטי נט ע"א ע"ש".
הרמב" בפירוש המשנית ש אומר" :חרש רומז ונרמז וב בתירא אומר קופ ונקפ  ,רמיזה ר"ל איזה שירמוז .וב בתירא אומר שמקחו וממכרו במטלטלי
אינו כלו עד שיקבל הדבר ויהיה ברשותו וית ג"כ למי שהוא מוכר ,ולא תספיק לו הרמיזה בלבד".
מכא הוכיח ה"חת סופר" שהכנסה לרשותו )=חצרו( מהווה קניי ג לפי מי שסובר כי מעשה קניי אחר אינו מועיל בה .למדנו מדברי ה"חת סופר"
שחצר שונה מהותית משאר קנייני ,בכ שהיא מהווה זכייה טבעיתיסודית בחפצי המונחי בה ,בהיותה רשותו של אד ,דהיינו המקו שבו הוא מניח
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ב .ראיה מ הירושלמי שלא בעינ הקנאה בגט
ראשית כול ,יש להביא סוגיה בירושלמי ,שממנה משמע שאי צרי הקנאה בגט .בשני מקומות חוזרת אותה סוגיה
ומעשר שני פ"ד ה"ד( .הירושלמי מביא מחלוקת בי רבי ור' נת במקרה שהאשה אמרה לשלוחה "התקבל לי גטי" והבעל אמר
לשליח "הול לה גטה" :לפי רבי ,הבעל אינו יכול לחזור בו מהגירושי כבר מהרגע שהשליח קיבל את הגט ,ואילו לפי ר' נת הוא
יכול לחזור בו עד שיגיע הגט ליד האשה .אחרכ שואל הירושלמי:

)גיטי פ"ו ה"א,

רבי עזקה בעי קומי רבי מנא :א לעני מתנה כ ,אד עושה שליח לקבל דבר שאינו שלו?
כלומר ,הא ג במתנה יסבור רבי שא המקבל אמר לשלוחו "זכה עבורי" והנות אומר לשליח "הול לפלוני" – זכה המקבל
מיד ע קבלת השליח ,א שהנות לא אמר "זכה לפלוני"? ומתר:
אמר ליה :תמ התורה זיכת אותה בגיטה והיא עושה שליח לקבל דבר שהוא שלה ,אית ל למימר במתנה אד
עושה שליח לקבל דבר שאינו שלו!
האחרוני התחבטו בפירוש סוגיה זו .20ביאור נפלא נמצא ברידב"ז בשני המקומות :21הוא מבאר את הירושלמי לאור "דבריו
הנחמדי של הקצות" )כלשונו בגיטי ,(22שגט אינו דומה למתנה ,כי נתינת הגט היא נתינה בעלמא ,ומשקיי הבעל את מצוות
הנתינה )כלשונו במעשר שני( רחמנא מזכה לה ממילא; מה שאי כ במתנה ,שהנות צרי להקנות את המתנה למקבל.

את רכושו .וא כ ,נית לומר שאי בחצר מעשה קני ,אלא מצב המהווה קני ,וממילא דבר זה אפשר ללמוד מגט ,שג ש הנתינה לחצרה מביאה למצב
שהגט אצלה ,ורשותה חשיבא כידה ,ללא מעשה קניי.
אמנ ה"חת סופר" בהמש התשובה כותב במפורש שישנ ענייני שלגביה צרי את קניי החצר שחידשה התורה :מציאת קט וקטנה ,קניי גניבה ,גט
ומציאה שלא מדעתו .בכל אלו ,לולא חידשה התורה שחצרו של אד קונה לו ,לא היינו יודעי זאת באופ טבעי ,כי ה בלא ידיעתו ורצונו של המקבל.
במקרי אלו קניי החצר הוא מטע יד או שליחות.
א כ ,לפי דבריו אלו אנו חוזרי לראייתו של ה"מנחת אשר" ,שמוכח שצרי להקנות גט ,ומזה למדנו קניי חצר לשאר דרכי )כולל שלא מדעתו( כקניי
רגיל? א עדיי נית לומר שג במקרי שהתורה חידשה את מושג החצר ,שאינ פשוטי בדרכי הטבע והשכל ,בכאת זאת התורה רק חידשה שה נכללי
במושג הידוע של חצר ,דהיינו שעצ הימצאות החפ ברשותו היא הקונה לו אותו ,ולעול לא בעינ מעשה קניי ,כמו בשאר הקנייני.
זה מסביר מדוע באמת שונה קניי חצר משאר הקנייני ,וקונה א ללא ידיעתו של הקונה; הרי בדר כלל צרי דעת קונה כדי לקנות; אלא שהדבר הוא
מחמת השוני המהותי בי חצר לשאר קנייני כנ"ל .ונראה לי להוכיח כ מה"חת סופר" עצמו ,שהרי בחלק הראשו של דבריו )כאשר דיבר על חצר קוד
שניתנה תורה( הוא הביא ראיה לדבריו מפירוש המשניות לרמב" בגיטי )כנ"ל( ,וש מדובר על קטני )פעוטות( .הוא עצמו כתב בחלק השני )חצר
שנתחדשה עלידי התורה( שקניי קט וקטנה בחצר אינו באופ הטבעי של הקניי ,כי אי לה דעת ,והוי כמו ללא ידיעתו ,א כ כיצד כתב על כ הרמב"
שמועילה הכנסה לרשות במשמעות הטבעית? אלא צרי לומר שאפילו אחרי חידוש התורה ,הקניי חוזר להיות באותו אופ של רשות קונה ,ולא כמעשה
קניי רגיל .ולפי כל זה ,אפשר ללמוד זאת מגט ,כי ג ש אמנ אי צור בהקנאה ,א התורה לימדה אותנו שהכנסה לרשותה נחשבת כנתינה לידה ,וזהו
המרכיב היחיד הנצר ג בשאר דרכי הקניי.
לגבי הראיה השנייה :מלבד הדחייה הקיימת בראיה הראשונה ,כי ג קניי החצר של גנב וגזל פועל כמו שאר קנייני חצר ,יש לדחות הראיה באופ אחר:
עלפי ה"אב האזל" )גניבה פרק ב הל' טז( ,המסביר אחרת את חיוב הגנב והגזל לפי הרמב" .הוא טוע שהרמב" סובר כי החיוב נובע מהוצאת החפ
מרשות הבעלי ,ולא מהכנסת החפ לרשות הגנב .לכ סבור הרמב" שג א הגנב הוציאו לרשות הרבי ולא לרשותו – חייב ,בניגוד לרא"ש ולטור,
הסוברי שעיקר חיובו של הגנב הוא על הכנסת החפ לרשותו.
עלפי זה תיר ה"אב האזל" תמיהה גדולה שלו :מדוע השמיט הרמב" את עיקר די גניבה עלידי חצרו ,דתניא )בבא קמא סד :ועוד(" :ידו ,אי לי אלא
ידו .גגו חצירו וקרפיפו מני? ת"ל א המצא תמצא מכל מקו ?".אלא היות שהרמב" פסק שעיקר די גנבה תלוי בהוצאה מרשות הבעלי ,ולא בהכנסה
לרשות הגנב )עלפי דעת רבינא ,שהגונב מ הגנב פטור ,והיינו אפילו מהקר ,כי השני לא הוציא את הגנבה מרשות הבעלי ,ע"ש( .א כ ,אי נפקא מינה
לדי זה מהברייתא שמרבה את חצרו ,שכיוו שהכניס את הגנבה לחצרו בוודאי כבר הוציאה מרשות הבעלי ,ואי צור בקניי חצר .אותה ברייתא היא לפי
מי שאמר שעיקר חיוב גנבה הוא על ההכנסה לרשות הגנב ,ולכ צרי לרבות ג חצר כרשותו .יוצא שלפי הרמב" הברייתא הזו לא נפסקה להלכה ,ולכ
אי להקשות ממנה לשיטתו ,שלא צרי הקנאה בגט )כפי שיורחב לקמ(.
 20עי' למשל במחנה אפרי )זכיה ומתנה סימ לג(.
 21א ה"אור שמח" )גירושי פרק ג הל' טו( ביאר את הירושלמי כ ,וכ ג ה"אבי עזרי" )גירושי פרק ו הל' ו( ,יובא לקמ.
 22במעשר שני הוא מוסי שג הרמב" ביבמות סובר כ .אינני יודע היכ.
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וזהו פירוש הירושלמי ,שבגט מספיק שהבעל נות אותו לשליח הקבלה של האשה ,אפילו א אינו רוצה להקנותו לה ,כי רחמנא
מזכה לה ולא הוא )כמו שא הבעל יית הגט לאשה עצמה ויאמר שאינו מזכה לה – לא חיישינ לדבריו כלו ,דכיוו שנת לא
צרי את הזכייה שלו ,שהתורה מזכה לה; דברי הרידב"ז בגיטי( .לעומת זאת במתנה צרי הקנאה של הנות ,ולכ א אינו רוצה
שהשליח יהיה שליח קבלה אלא שליח הולכה ,המקבל אינו יכול ליצור שליח קבלה ללא רצו הנות ,וג רבי מודה במתנה
שהנות יכול לחזור בו עד שיגיע לידי המקבל .23עד כא עיקר דבריו .א כ ,מצאנו מקור בירושלמי לכ שבגט אי צור בהקנאה
אלא בנתינה בעלמא ,והתורה כבר זיכתה לה.24
ג .ראיות מכמה ראשוני שאי צור בהקנאה בגט
עתה נעבור לבירור שיטות הראשוני בנידו.
ראשית ,דעתו של התוספות רי"ד מפורשת וברורה לחלוטי כמו "קצות החוש" ,כמבואר בסוגיית "קרוב לו קרוב לה"
וחוזר על דעתו זו בבבא מציעא י .ובקידושי ח :בסוגיית "תנ על גבי סלע"( .הגמרא עצמה מחלקת בי נתינת גט לשאר הקנאות:

)גיטי עח:

אמר ר' אסי אמר ר' יוחנ :לגיטי אמרו ולא לדבר אחר.
תוספות רי"ד :לגיטי אמרו ולא לדבר אחר .פי' שאי ד' אמות קונות אלא לעני גיטי ,ולא לדבר אחר עד שיגיע
לידו.
בהסבר החילוק כותב התוספות רי"ד:
קני הגט אינו דומה לשאר הקני דעלמא ,דקני דעלמא אי אד יכול להקנות לחבירו בעל כרחו ,והגט אד
מקנהו לאשתו בעל כרחה ,א"כ טע החצר דרבי ליה רחמנא לא בעבור קני הוא ,שהרי היא עצובה בו ואינה
חפצה לקנותו ואי חצירה קונה לה ,ואעפ"כ היא מתגרשת .אלא טע הדבר הוא מפני שהוא משתמר לדעתה .א"כ
בכל מקו שהוא משתמר לדעתה היא מגורשת ,משא"כ בשאר קנייני דעלמא.
ה"מנחת אשר" הביא את התוספות רי"ד ,וכתב שממנו אכ מוכח שלא כשיטתו ,אלא שהוא סבור כי הוא דעת יחיד בראשוני.25
א לענ"ד מוכח מרש"י ש )גיטי עח :ד"ה ולא לדבר אחר( שג הוא סבור שבקרוב לה מתגרשת מ התורה ,ולא בעינ הקנאה בגט,
מחמת אותה סברה שהובאה בתוס' רי"ד הנ"ל )ונראי הדברי ,שכ התוס' רי"ד נוהג לכנות את רש"י בכינוי "המורה" ,משמע
שראה ברש"י מקור עיקרי לפירושו( .כ כתב רש"י:
לגיטי אמרו דמשו קורבה מגורשת .ולא לדבר אחר כגו א זרק לו חוב קרוב לו ואבד ,דגט הוא דבעל כרחה קנויה לה
הלכ לאלתר הוי גט ,אבל בעלמא לא.
הרי שלא הזכיר כלל את הכלל של אפקעינהו רבנ לקידושי מיניה ,ומשמע שפועל הדבר מ התורה ,דלא בעינ הקנאה.
נית להסביר ג את דברי התוספות )תמורה ה .ד"ה מיתיבי( עלפי יסוד זה שאי הקנאה בגט .ה אומרי ש שג מי שגירש באיסור
)כגו אונס שגירש ,שעבר על לאו ד"לא יוכל לשלחה"( – מועיל ,אפילו לרבא ,הסובר "כל מאי דאמר רחמנא לא תעביד – אי
עביד לא מהני" – כיוו שהוא מקיש גירושי למיתה ,ובמיתה ודאי לא שיי לומר "לא מהני" .התוספות מביאי ראיה שקיי
היקש כזה ,שהרי מצינו בפרק הראשו בקידושי שהוקשה מיתה לגירושי ,וא כ נית להקיש ג גירושי למיתה ,ללמד
שגירושי מועילי אפילו במקרה שעבר על לא תעשה.
התוספות כיוונו לירושלמי )גיטי ריש פ"ט( ,שכותב ממש היקש זה .א ה"נודע ביהודה" )מהדורה בתרא סימ קכט( השתמש בהיקש
זה כאשר הביא את דעת המרדכי )שבועות סימ תשפד( ,שהנשבע לא למכור או לא לתת דבר מה ,ומכרו או נתנו – לא מועיל ,לפי

 23במעשר שני מוסי הרידב"ז הסבר לשיטתו של ר' נת ,שאפילו בגט יכול הבעל לחזור בו עד שיגיע לאשה :שאי הוא חולק על העיקרו שאי צור
בהקנאה בגט ,אלא סובר שהיות שהבעל אמר "הול " – זהו תנאי בגט ,שרק ככה יחול .ג לפי רבי ,א יאמר הבעל במפורש "אי אפשי שתקבל אלא
הול " ,הוי תנאי כמו "אל תגרשה אלא בימי".
 24יש לציי ,שייתכ שזה היה מקורו של הרמב" עצמו ,לאור העובדה שהוא נוטה אחר הירושלמי .עי' במהרי"ק )שורש ק( ,ובביאור הגר"א )או"ח סימ
רלה ס"ק יג(.
 25ואכ ,רוב הראשוני בסוגיה ש פירשו שהוא מדרבנ ,ופועל עלידי "אפקעינהו רבנ לקידושי מיניה".
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רבא .26ומסביר ה"נודע ביהודה" שפה מדובר במכירה ובנתינה ממונית ,א בגירושי ,א נשבע שלא לגרש ועבר וגירש – המרדכי
יודה שמועיל אפילו לרבא ,מחמת ההיקש בי גירושי למיתה.
ונראה שהדבר מוסבר עלפי היסוד הנ"ל ,כי א גט היה צרי הקנאה ,הוא היה כשאר מכר או מתנה שהאד עושה את החלות
שלה ,ובמקרה זה סובר המרדכי שביטול הרצו אינו מועיל נגד שבועה .א א הזכייה היא משמיא החלות נוצרת ממילא ,והיא
דומה למיתה יותר מאשר למכר או למתנה .27זוהי ג סברת התוספות בתמורה ,שא גירש באיסור – מועיל לכל הדעות כמיתה.
בכל מקרה ,מקור ההיקש הוא בירושלמי ,שלשיטתו בסוגיות בגיטי ובמעשר שני הגט אינו צרי הקנאה אלא משמיא זכו לה,
ולכ הוא דומה למיתה ,שג היא הותרה משמיא.
ד .ראיהלכאורה שצרי הקנאה בגט ודחייתה
ישנה סוגיה מפורשת )גיטי כ (:שנראית כסותרת את היסוד הזה ,ומשמע ממנה לכאורה שהבעל צרי להקנות את הגט לאשה:
בעי רמי בר חמא היו מוחזקי בעבד שהוא שלו וגט כתוב על ידו ,והרי הוא )רש"י :העבד( יוצא מתחת ידה
)רש"י :שהביאתו לפנינו ואמרה – בעלי נת לי העבד הזה וגירשני בו ,כדתנ במתני' "ונות לה העבד"( מהו ,מי
אמרינ אקנויי אקני לה או דלמא הוא מנפשיה עייל? )רש"י :מי מהימנה בלא עדי מסירה ,הואיל ועכשיו הוא
ברשותה ,או דילמא הוא מנפשיה אזל( ...ת"ש דאמר ריש לקיש :הגודרות אי לה חזקה.
ויש להקשות ,מדוע לא אמרה הגמרא בצד הראשו של האיבעיא "מי אמרינ הוא נת לה" ,שאז היינו מביני שהבעל צרי למסור
לאשה את העבד ע הגט ,ללא מעשה קניי ,וממילא יהיה קנוי לה משמיא? במקו זאת כתוב" :מי אמרינ אקנויי אקני לה" –
שמשמע מכא שהבעל צרי להקנות את העבד לאשה במעשה קניי ממשי.
ה"פני יהושע" בסוגייתנו דייק מכ בראשית דבריו שצרי מעשה קניי כדי להקנות את הגט לאשה .אול בסו דבריו ש חזר בו,
וכתב שהגמרא רצתה רק לומר רבותא ,שאינו צרי למסור לה את העבד מיד ליד כגט ,אלא כיוו שהקנה לה את העבד באחת
מדרכי הקניי ממילא זכתה בגו הגט החקוק בו .והביא כ בש הרשב"א )גיטי כא .ד"ה אמר רבא( ,וכ כתב ה"בית יוס" )סימ קלט
ד"ה וכותבי(.
יתר על כ ,ה"תפארת יעקב" בסוגייתנו תמה על ה"בית יוס" ,שכתב שמועיל קניי על גו העבד במסירת הגט הכתוב על ידו,
כיוו שלא מצינו שו קניי בגט ,אלא רק נתינה מידו לידה או לרשותה .ומה שאמרו "אקנויי" – הכוונה לנתינת העבד ע הגט
בלבד ,ללא מעשה קניי ממשי .והוכיח כ מהצד השני של האיבעיא ,שא היה צור להקנות ,לא היה צרי לומר "או דלמא הוא
מנפשיה עייל" ,אלא "או דלמא לא אקני לה" .א כ ,לאור דברי ה"תפארת יעקב" ,אי ראיה מסוגיה זו שצרי הקנאה בגט.
ה .שיטת הרמב" ורוב הראשוני :הנתינה יוצרת את הגירושי
כעת נברר מהי שיטת הרמב" בנידו.
ראשית נוכיח שהרמב" סובר כי נתינת הגט היא הפועלת את הגירושי ,והיא אינה רק מרכיב צדדי הנצר כדי לסלק את בעיית
"טלי גיטי מעל גבי קרקע" ,והגירושי עצמ חלי ממילא ,בכ שהגט ביד האשה .מוב שג לפי הצד הראשו הגט צרי להיות
ביד האשה כדי שהגירושי יחולו ,אלא שהנתינה של הבעל היא היוצרת את חלות הגירושי.
בעניי עבד כשליח הולכה של הבעל בגט נחלקו הר"י מיגש ושאר הראשוני :במשנה )גיטי כג (.כתוב" :הכל כשרי להביא את
הגט חו מחרש ,שוטה וקט וסומא ועובד כוכבי" ,ולא כתוב עבד .הגמרא דנה בכ:
בעו מיניה מרבי אמי :עבד מהו שיעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה? אמר להו :מדקא פסיל ליה לעובד
כוכבי ,מכלל דעבד כשר .אמר רב אסי אמר רבי יוחנ :אי העבד נעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה ,לפי
שאינו בתורת גיטי וקידושי.
הר"י מיגש סובר שעבד אינו נעשה שליח קבלה ,א הוא יכול להיות שליח הולכה – כפי שמדויק מהגמרא ,שהזכירה רק קבלה.
שאר הראשוני חולקי על הר"י מיגש )כפי שיובא לקמ( ,וסוברי שעבד א אינו יכול להיות שליח הולכה.

 26שיטת התוספות )תמורה ו .ד"ה השתא( היא שבשבועה ג רבא מודה שאי עביד מהני ,כיוו שרבא דיבר רק על איסורי תורה כתובי ,ולא שבועה ,שהיא
איסור שבדה מלבו .א המרדכי אינו מחלק.
 27יוצא מדברי ה"נודע ביהודה" ,שג המרדכי סובר שגט אינו צרי הקנאה אלא נתינה בעלמא.
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מהי הסברה בדעת הר"י מיגש לחלק ביחס לעבד בי שליח הולכה לשליח קבלה? ה"אבני מילואי" )סימ לה ס"ק ט( הביא ר"
שמסביר את הר"י מיגש בקיצור ,וה"אבני מילואי" עצמו מרחיב את הדברי .הר"י מיגש סובר שהנתינה בגט איננה פועלת את
הגירושי ,אלא היא רק תנאי בגירושי שמסלק את בעיית "טלי גיטי מעל גבי קרקע" ,ולכ די בשליחות רגילה מהבעל ,שמועילה
כנתינתו .היות שעבד יכול לשמש בשליחות בעלמא ,לכ הוא יכול להיות שליח הולכה של הבעל ,ואי צור שיהיה בתורת גיטי.
א קבלת האשה את הגט היא מעשה הגירושי ממש ,כי הגירושי פועלי כשהגט ביד האשה .א כ ,העבד אינו יכול להיות
שליח קבלה של האשה ,משו שאינו בתורת גיטי.
ה"אבי עזרי" )גירושי פרק ו הל' ו( מסביר ג הוא את הר"י מיגש באותה דר ,ומוסי עוד פירוש עלפי הירושלמי הנ"ל :שבגט אי
צור בהקנאת הבעל ובקניי האשה ,כיוו שהתורה היא המקנה לה ,אבל יש צור שיגיע הגט לידה – 28ונתינת הבעל נצרכת רק על
מנת לסלק את בעיית "טלי גיטי" .החידוש של התורה בשליחות קבלה )"ושלחה" – מלמד שהאשה עושה שליח – קידושי מא(.
הוא שאפילו ממילא ,ללא פעולה ,יש שליחות ,והיינו שיהיה ידו כידה )שזה כעי דבר שבגופו ,שבדר כלל שליחות לא מועילה
בו( .היות שבלי קבלת הגט ליד האשה אי חלות גירושי ,הקבלה היא עניי שצרי לגביו שייכות בגטי ובקידושי ,ועבד אינו
נמצא בתורת אלו ,לכ אינו יכול להיות שליח קבלה .לעומת זאת ,ההולכה איננה יוצרת חלות גירושי אלא היא מעשה צדדי
בעלמא .לגביה מספיק להיות בר שליחות בעלמא ,ולכ עבד יכול להיות שליח הולכה.
שאר הראשוני חולקי על הר"י מיגש וסוברי שעבד אינו יכול להיות א שליח הולכה .הרמב" )גירושי פרק ו הל' ו( כותב כ,
וב"מגיד משנה" ש הביא שכ ג דעת הרי" ,הרמב" והרשב"א ,ושכ נראה ג מ הירושלמי .מהי סברת?
ה"ברכת שמואל" )סימ לד אות ב; סימ לז אות ג( כתב שאמנ הרמב" מודה שהנתינה איננה פועלת את הגירושי אלא רק מסלקת
בעיית "טלי גיטי" ,א ג לצור סילוק זה צרי "קצת נתינת גט" ,ולכ הוא צרי להיות עלידי מי שהוא בתורת גטי וקידושי,
לאפוקי עבד.29
לאור דברינו עד כה ,נית לומר סברה אחרת :לדעת ראשוני אלו ,פעולת הנתינה היא עיקר פעולת הגירושי ,שהרי אי פעולת
הקנאה אלא רק נתינה ,ודרכה נוצרי הגירושי בכ שהגט מגרש כשהוא בידה .ממילא ברור שג שליח ההולכה צרי להיות
בתורת גיטי ,לאפוקי עבד .30ויש לתמוה על ה"קהילות יעקב" )גיטי סימ יז( ,שג הוא ביאר את דעת הר"י מיגש כנ"ל ,שלדעתו
עיקר פעולת הגירושי הוא במה שהאשה מקבלת את גטה ,ויש גזרת הכתוב )"ונת"( שקבלת הגט צריכה להיות מהבעל ,א לא
שהנתינה תהיה חלק מפעולת הגירושי – ולכ דווקא שליח הקבלה צרי להיות בתורת גטי ולא שליח ההולכה.
אלא שבהמש דבריו הוכיח ה"קהילות יעקב" שג הרמב" )גירושי פרק ו הל' ד( סובר כ ,מכ שכתב ששליח הולכה אינו צרי
להתמנות בפני שני עדי ,שלא כמו שליח קבלה ,שכתב ש )הל' א( שצרי שני עדי במינויו .א קשה ,שהרי הרמב" פוסק
במפורש לגבי עבד – שלא כמו הר"י מיגש – שאינו יכול להיות ג שליח הולכה .לכ נראה יותר ביאורנו לעיל בדעתו של
הרמב".31
א כ ,יוצא מכא שדעת הר"י מיגש היא כי עיקר הגירושי נעשי בקבלת הגט ביד האשה ,לעומת הרמב" )וראשוני נוספי(,
שסובר כי הנתינה היא עיקר פעולת הגירושי.
ו .שיטת הרמב" שאי צור בהקנאה בגט
כעת נוכיח שלדעת הרמב" ,נתינת הגט עלידי הרמב" היא נתינה בעלמא ולא הקנאה.
ראשית כל ,נית ללמוד מעצ העובדה כי הרמב" השמיט די בסיסי כזה – שהבעל צרי להקנות את הגט לאשה – שהוא אינו
מצרי זאת .ג ברשימה בתחילת הלכות גירושי ,שבה מונה הרמב" את עשרת הדברי שה עיקר הגט מ התורה ,הוא אינו
מזכיר כלל את הקנאתו של הגט ,אלא רק את נתינתו.
כמו כ מורה כ לשונו של הרמב" )גירושי פרק ה הל' א(:

 28כהסבר הרידב"ז שהובא לעיל.
 29ראה לעיל הערה  ,9שהובאו דבריו ביתר פירוט .א עדיי אי דבריו מובני די.
 30עי' בהערה  9לעיל ,שזה מתאי יותר לשיטתו של ה"שערי יושר" בצורת פעולת שליח גירושי.
 31מה שמחלק הרמב" בי הולכה לקבלה לגבי עדי ,עי' בחידושי ר' שמעו שקאפ )גיטי סימ ב( ,שביאר באופ שונה מה"קהילות יעקב".
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זה שנאמר בתורה "ונת בידה" – אי עני הכתוב אלא שיגיע הגט לה ,ואחד ידה או חיקה או חצירה ...הכל אחד
הוא ...ומשיגיע גט לרשותה נתגרשה.

הרמב" לא כתב "משתקנה הגט" ,אלא "משיגיע הגט לה" או לרשותה – הגעה בעלמא מנתינת הבעל .32אמנ ,עיקרה של הלכה
זו ברמב" איננה ללמד כיצד מתגרשת האשה בקבלת הגט ,אלא לחדש את עניי נתינת הגט בחצרה וכדו' – שדינה כנתינה לה,
א בכל זאת נית לדייק מלשונו הזהב של הרמב" החוזרת פעמיי" :משיגיע הגט" לה או לרשותה נתגרשה – ולא בלשו קניי,
על א שההלכה הנלמדת כא לא הייתה משתנה עקב כ.
בכ נוכל להסביר את שיטתו המיוחדת של הרמב" במשנתנו לגבי די ישנה ,שבו הוא תלה את הפסול בחוסר כוונת כריתות –
ולא כשאר הראשוני ,שתלו אותו בחוסר יד; הרמב" סבור שאי צור בקניי הגט ,אלא רק בנתינה ,וזו מתקיימת ג בישנה ,לכ
הוא הסביר שהבעיה בישנה היא בכוונת הכריתות )כפי שהוסבר בתחילת המאמר(.
ז .ראיה בדעת הרמב" מדי גירושי לאחר זמ
ראיה מפורשת יותר בדעת הרמב" נית ללמוד מדבריו במקו אחר )גירושי פרק ט הל' א-ג(:
המגרש את אשתו לאחר זמ קבוע – הרי זו מגורשת כשיגיע הזמ שקבע .כיצד? האומר לאשתו "הרי זה גיטי,
ולא תתגרשי בו אלא לאחר שלושי יו" – אינה מגורשת אלא לאחר שלושי יו .הלכה והניחתו בצידי רשות
הרבי ,ונגנב או אבד מש לאחר שלושי יו – הרי זו מגורשת ,הואיל והיה הגט קיי ביו שמתגרשת בו,
וייחדה אותו במקו שאינו רשות הרבי ,שצידי רשות הרבי אינ כרשות הרבי.
מקשה ה"מגיד משנה" )בהל' ג( :המקור לדי זה הוא בגמרא )כתובות פו ,(:וש נראה לכאורה שהגמרא משווה בי די "גט לאחר
שלושי" לדי "מקנה פרה לחברו לאחר שלושי" .והרי לגבי פרה פסק הרמב" )מכירה פרק ב הל' ט( שצרי לומר "מעכשיו
ולאחר שלושי" ,כיוו שמדובר בקניי משיכה ,וא אינו אומר "מעכשיו" – כלתה קניינו .א כ ,מדוע בגט לא הצרי לומר
"מעכשיו"? והרי ג בזה היה צרי להיות ש"כלתה קניינו" של הגט לאשה ,כי היא קנתה אותו במשיכה שלא חלה אלא לאחר
שלושי ,ואז לא היה הגט ברשותה.
ומתר ה"מגיד משנה" ,שהרמב" אינו יכול להעמיד בגמרא לגבי גט שמדובר באומר "מעכשיו" ,כי במקו אחר )אישות פרק ז הל'

יב( הוא פסק שהמקדש אשה מעכשיו ולאחר שלושי – יש ספק א זהו תנאי או חזרה ,וספק מקודשת .א כ הוא הדי בגט,
שספק מגורשת .והיות שהגמרא )כתובות ש( אומרת שמגורשת ודאי ,לכ מוכרח הרמב" להעמיד שהגמרא מתכוונת בלי אמירת
"מעכשיו" .א כיצד מיישב הרמב" את בעיית "כלתה קניינו" בגט? מסביר ה"מגיד משנה":
והטע בזה ,דפרה במה שהוא קונה אותה במשיכה ,ולאחר ל' יו כבר כלתה משיכתו ,הלכ א לא אמר מעכשיו
לאו כלו הוא .אבל הגט בכתב היא מגורשת ,והכתב עדיי הוא קיי ביו ל' ...הלכ מגורשת.
דבריו צריכי הסבר ,כמו שמקשה ה"כס משנה" במקו:
דהא ג בגט אינה מגורשת אלא בנתינה שית לה הבעל הגט ,ולאחר שלושי יו כבר כלתה נתינתו ,כש שאתה
אומר בפרה לאחר שלושי יו כבר כלתה משיכתו?
ומתר:
וצ"ל דבגט ,אע"ג דלא אמר "מעכשיו" ,אילו הניחתו ברשותה עד לאחר שלושי יו – פשיטא ל שהיא מגורשת
בקבלה ראשונה ,שכיוו שלא יצא מרשותה לא הוי כ"טלי גיטי מע"ג קרקע" ,משו דהכא הא איכא נתינה לש
גירושי  ,אלא שאינו רוצה שיחולו הגירושי עד לאחר שלושי יו.
וביאור לביאורו :בגט אי צור כלל שהבעל יקנה אותו לאשה ,אלא צרי נתינה בעלמא .היות שהבעל ביצע נתינה טובה
בהתחלה ,אלא שהרחיק את חלות הגירושי לאחר ל' יו ,בזה לא שיי לומר "כלתה נתינתו" ,שהרי לא במערכת הקנייני עסקינ.
ש אפשר לעשות מעשה קניי פיסי שמופרד מחלותו ,לכ צרי לומר "מעכשיו" .א נתינת הגט היא מעשה פיסי בלבד ,שלא
שייכת לגביו חלות שנית להפרידה .נית רק להפריד את חלות הגירושי שהנתינה יצרה מ הנתינה עצמה ,כאילו אי קבלה של
הגט עד לאחר ל' יו .בכל מקרה ,בזה לא שיי "כלתה נתינתו" ,כי מעשה הנתינה גמור מהרגע שנעשה ,וחלות הגירושי לאחר ל'

 32לקמ יוסבר יותר עני "רשותה".
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יו מתייחסת לאותה נתינה ,וקובעת שעכשיו האשה קיבלה את הגט .לכ צרי שיהיה מונח בצדי רשות הרבי – מקו המיוחד
לאשה ,ולא ברשות הרבי – שש אי זה נחשב כקבלת האשה.
א כ ,ראינו בבירור שהרמב" סבור שבגט אי צור בהקנאה אלא בנתינה בעלמא ,שזהו הבדל מעשי בי הקנאת פרה לנתינת גט
לאחר זמ.
ה"הפלאה" )כתובות פו :ד"ה מיהו בדברי הרמב"( כתב ממש כדברי אלו בדעת הרמב" .הוא מביא את דברי הרמב" הנ"ל ואת
הסברו של ה"מגיד משנה" לדבריו ,ואחרכ מבאר את הסברו של ה"מגיד משנה" בהוכחה מכמה מקומות שלא צרי הקנאה בגט
)לפחות לדעת הרמב"( .33לאור זאת מסיק ה"הפלאה":
א"כ ה"נ בלאחר ל' יו ,אע"ג דלא הוי דר זכיה במתנה בלא "מעכשיו" ,מ"מ בגט מקרי "ונת בידה" כיו
דקיבלה בידה ונתנה בצידי רה"ר או בסימטא ,והוא ש בעת שמתגרשת בו .34וזה ברור לענ"ד.35
אלא שפלא על בעל ה"הפלאה" שלא הביא את ה"כס משנה" במקו ,שכבר קדמו בהסבר זה.
ח .דחיית הראיה עלפי ביאורי אחרי באחרוני
א ההוכחה הנ"ל אינה מכרעת בדעת הרמב" ,כיוו שישנ פירושי אחרי באחרוני לרמב" זה.
ה"אבני נזר" )אבה"ע סימ קסא ס"ק ה( הביא דברי ה"הפלאה" הללו ,וחלק עליה .לדעתו ,כש ששיי לומר "כלתה משיכתו" ,כ
שיי לומר "כלתה נתינתו" .הסברו לרמב" הוא שהגט עצמו נקנה לה לגמרי מיד ,ורק חלות הגירושי נדחית עד לאחר ל' יו;
והיות שהגט מונח בסו ל' יו במקו הראוי לקניי )כמו צדי רשות הרבי( הוא יכול לחול אז ,36ונחשב שהיה ברשותה מחמת
שיש לה רשות להניח בה את הגט )כדעת ר"ח הכה )מובא בתוס' קידושי כה :ד"ה בהמה גסה(( .לעומת זאת במכירת פרה ,א אינו
אומר "מעכשיו" לא מכר אותה כלל עד לאחר ל' יו ,ואי קניי בשעת המכירה.
ה"אור שמח" )גירושי פ"ט ה"ג( דוחה הסבר זה של ה"אבני נזר" ודומיו ברמב" )מבלי להזכיר את האחרוני שכתבוהו( ,מכוח
הרמב" עצמו בהמש אותו פרק )הל' ה( ,שכתב:
אבל התולה גירושי בזמ או במעשה ,לא הגיע גט לידה בתורת גירושי אלא בתורת פקדו  ,עד הזמ שקבע או עד
שתעשה המעשה.
ומכא מוכח שהנייר אינו קנוי לה כלל מיד .בהסברו של הרמב" לגבי החילוק בי גט לפרה כותב ה"אור שמח" שההבדל הוא
שגט שנכתב ונחת לשמה של אשתו ולכריתות ,ואי לו הוראה לעניי אחר ונת לה לש כריתות – קאי לה להתגרש בו מ הבעל
ולא קאי לבעל ,וכי מניחתו במקו המשתמר הרי מיוחד אליה לצרכה .א בפרה ,בלי "מעכשיו" – אי תהיה הפרה קנויה
למוש? אדרבה ,היא מונחת באג ברשות הבעלי ולא ברשות הלוקח.

 33הוכחותיו :א .גט נית לאשה בעל כורחה ,והרי אי קניי בעל כורחו של הקונה .ב .המשנה )גיטי יט (.אומרת" :כותב לה על קר הפרה ,ונות לה את
הפרה" .והרמב" )גירושי פרק הל' ג( שינה את הלשו וכתב" :ועל הקר של פרה ,ומוסר לה הפרה" .והרי שיטת הרמב" )מכירה פרק ב הל' ה( שבהמה
גסה אינה נקנית במסירה ,וא כ מוכח שגט לא צרי הקנאה אלא נתינה ,וממילא מועילה מסירת הפרה ,אעלפי שאינה קניי .ג .הש" )חו"מ סימ רב
ס"ק ג( כתב שבקניי חצר "חצרו ומתנתו באי כאחד" אינו מועיל ,ואילו בגט אמרינ "גטה וחצרה באי כאחד" ,מווכח שאי זה עניי קנייני) .יש להעיר
שההוכחות הראשונה והשלישית הובאו ג עלידי "קצות החוש" ,כדלעיל .סביר להניח ששניה כיוונו לדבר אחד מבלי לראות זה את דבריו של זה ,שכ
ה חיו בער באותו זמ .ה"הפלאה" :ת"צ )-(1730תקס"ה ) ,(1805ו"קצות החוש" :תק"ה )-(1745תקע"ג ).((1813
 34ג ה"פני יהושע" )כתובות פו :ד"ה גמרא בעא מיניה( כותב בקצרה דברי דומי לאלו ,ומוכיח משתי סוגיות בש"ס שבגט לא בעינ מעכשיו" .1 :אמר
אביי :הכל מודי היכא דאמר לכתצא חמה מנרתיקה לכי נפקא קאמר ,ואי מיית בליליא לא הוי גיטא .וודאי מיירי בלא אמר מעכשיו ,דאחרת הוי מעכשיו
ולכשצא דקיי"ל גט ואינו גט .ואעפ"כ דווקא במיית בליליא לא הוי גט ,הא א לא מיית הוי גט ,ולא נחשב כטלי גיטי מע"ג קרקע" )גיטי עו" .2 .(:הרי זה
גיטי ע"מ שתתני לי מאתיי זוז ,דפליגי רב הונא ורב יהודה .לרב הונא והיא תת ,דהאומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי .ולרב יהודה לכשתת ,דלאו כאומר
מעכשיו דמי .ובכל זאת לפי רב יהודה תהיה מגורשת לכשתת ,ולא אמרינ דהוי כטלי גיטי מע"ג קרקע" )גיטי עד.(.
ה"פני יהושע" מתקשה כיצד יסבירו שאר הראשוני ,שחלקו על הרמב" ואמרו שג בגט צרי לומר "מעכשיו" – מה יעשו ע ראיות אלו? וכתב בדוחק:
"ואפשר דיש לחלק בי האי דלכשתצא או לכשתת ובי האי דלאחר שלושי ,כיו שתלה הדבר בזמ הו"ל כטלי גיטי ".
 35בתו הדברי מעיר ה"הפלאה" ,שמה"בית יוס" )אבה"ע סימ קכד( נראה שצרי הקנאה" :שכיו שקנתה העבד באחד מדרכי הזכיה "...משמע מדבריו
שצרי להקנות לה את הגט ,כמו בשאר קנייני .אלא שה"הפלאה" דוחה דעה זו ,וראה לקמ דיו במקרה שעליו דיבר ה"בית יוס".
 36וכ כתב ה"נתיבות" )סימ קצז ס"ק ד בסופו( ,וה"קוב שיעורי" )כתובות חלק א אות שיז(.
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קשה להבי מדבריו כיצד זוכה האשה בגט בפועל לאחר ל' יו :א הוא מתכוו שאי צור במעשה קניי אלא בנתינה בעלמא,
והוא רק בא להסביר מדוע אי זה נחשב כ"כלתה הנתינה" )כי זה ודאי מיוחס אליה( ,או שהוא מתכוו לומר כהסברו של ה"אבי
עזרי" שיש כא קניי חצר ,ובא להסביר מדוע בגט נחשב הדבר כחצרה לאחר ל' יו .ואולי הוא מתכוו לדר אחרת לגמרי ,וא
כ צרי בירור מה היא.
ה"אבי עזרי" )גירושי פ"ט ה"ג( כתב דר שלישית בהבנת הרמב" )שאולי אליה כיוו ה"מגיד משנה"( :שאי חילוק מהותי בי פרה
לגט ,אלא ההבדל הוא טכני בעלמא .בגט צריכה להיות ידה או חצרה ,וא צדי רשות הרבי אינ דומי לרשות הרבי ,ה
נחשבי כחצרה מחמת שהיא יכולה להשתמש בה כדי להניח את גטה )כמו חצר השותפי ,שבשעה שמשתמש בה אחד
השותפי – הוי רשותו( .וממילא לא צרי "מעכשיו" ,כי נחשב הדבר כנתינה לחצרה .וג בפרה ,א היה מוכר לו אותה בקניי
חצר היה מועיל ג בלי "מעכשיו" .אלא שש מדובר באומר "משו פרה זו" – היינו קניי משיכה ,ובזה שייכת הבעיה של
"כלתה משיכתו" ,ולכ צרי לומר "מעכשיו" .ומוסי ה"אבי עזרי"" :ופשוט מאוד בעז"ה".37
סיכו ביניי :התברר לנו ,בעיקר בדעת הרמב" ,שמתו שלושת המרכיבי שהוצגו בתחילת המאמר :נתינה פיסית ,הקנאה
וכריתות ,הנתינה של הגט מהבעל לאשה היא המעשה המגרש .הקנאת הגט כלל לא נצרכת ,וכריתות )ה בכוונה וה במוב הפיסי(
היא תנאי שיכול להתקיי א לאחר שהגט כבר ביד האשה.
ט .מחלוקת ראשוני בבעלות הבעל על הגט לפני הנתינה
מעבר לנאמר עד כה ,ישנה נקודה נוספת שיש לברר בנושא נתינת הגט ,הקשורה לענייננו :בבעלותו של מי צרי להיות הגט עצמו
)הקל או הנייר( לפני שהוא נית לאשה?
לענ"ד נית להוכיח ששיטת הרמב" היא שהגט אינו צרי להיות בבעלות הבעל לפני נתינתו ,אלא העיקר הוא עצ מסירת הגט
לאשה .נקודה זו מהווה הוכחה מכרעת לכ שלדעת הרמב" אי הקנאה בגט אלא נתינה בעלמא ,שהרי אד אינו יכול להקנות
דבר שאינו שלו .וניגש לבירור העניי.
הטור )אבה"ע סימ קכ סע' א( כתב:
אי האשה מתגרשת אלא בכתב ,דכתיב "וכתב לה ספר כריתות ונת" ...וגט זה צרי שיכתבנו הבעל או יצוה
לסופר לכותבו ...דכתיב "וכתב לה" ...וא א שלוחו כותבו צרי שיהא משל בעל ,לכ צרי שהסופר ית הקל
והדיו לבעל במתנה קוד כתיבה .והבעל ית שכרו ,ומפני תקנת עגונות תקנו חכמי שהאשה תת השכר של
הסופר ותקנהו 38לבעל.
הטור סובר שהכול צרי להיות משל בעל :הגט עצמו על כל מרכיביו ושכר הסופר .נדו בשיטות הראשוני בענייני אלו ,כפי
שסכמ ה"בית יוס" על הטור )ש(:
לגבי הבעלות על הגט עצמו )ומרכיביו( ,יש הסוברי שהגט צרי להיות בבעלותו של הבעל ,והסופר צרי להקנות לו אותו
בהקנאה ממשית.39
יש שהצריכו ג את מסירת הקולמוס )והקסת( לבעל לש קניי לפני הכתיבה.40
ויש הסוברי שאי צור בהקנאה ממשית של הגט לבעל ,אלא שבאותו זוז של שכר הסופר שהקנו רבנ לבעל ,הוא קונה ג את
הנייר ,הדיו ,הקולמוס והקסת .41א ראשוני אלו מסייגי את דבריה בכ שא החומרי שייכי לאשה ,אולי היא צריכה
להקנות ממש לבעל ,דבזה לא תיקנו חכמי )אלא א ה שייכי לסופר או לאד אחר( .ראיית היא מהסוגיה )גיטי כ:(:

 37מרוב פשיטותו נשאר האבי עזרי בצ"ע על התוספות )כתובות ש( ,שפירשו שג בגט מיירי ב"מעכשיו".
 38בטור החדש הביאו בהגהות והערות )ש אות ח( את גרסתו של ה"גט פשוט" ,שגורס בטור" :והקנוהו לבעל" ולא "ותקנהו לבעל" ,כי ממילא קנוי ועומד
עלידי חכמי מדי "הפקר ב"ד הפקר" .וכ כתב ה"פרישה" )ש אות ח(.
 39סמ"ג )עשה נ קלב ע"ג(; רא"ש בסדר כתיבת הגט ,מופיע אחר קיצור פסקי הרא"ש למסכת גיטי; טור )סימ קכ(.
 40ר"ת )ספר הישר חלק החידושי סימ פב ,מובא בהגהות אשר"י לגיטי פרק ב סימ כ(; ה"עיטור" )מאמר שביעי חלק א כו ;(.ה"תרומה" )סדר הגט,
סימ קלא לד ;(.רבנו פר )סימ קנד עו.(:
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בעי רמי בר חמא :היו מוחזקי בטבלא שהיא שלה וגט כתוב עליה ,והרי היא יוצאה מתחת ידו – מהו? מי אמרינ
אקנויי אקניתא ליה או דילמא לא ידעה לאקנויי? )רש"י :לא גמרה ומקנייה דבר שאי בלבה לתת מתנה גמורה,
ולא גירשה אלא בשלה ,ואנ בעינ "ונת"(.

והרי א ג במקרה כזה הקנו חכמי לבעל ,מדוע צרי לחקור א האשה יודעת להקנות ,שהרי לא היא המקנה? אלא צרי לומר
שבמקרה כזה ,שהגט שיי לאשה עצמה – אי תקנת חכמי ,והיא צריכה להקנותו לבעל ממש .והוכיחו כ ג מפירוש רש"י )גיטי
כ :ד"ה לא ידעה לאקנויי ,וש כא .ד"ה כותבת את גיטה( .וכ כתבו התוספות )כ :ד"ה אשה לא ידעה לאקנויי(.
דעה נוספת בעני היא דעתו של הרמ"ה )מובא בטור ש( .42הוא סובר שאי צור לזכות לבעל את הנייר של הגט קוד הכתיבה,
אלא כיוו שבשליחות נותני את הגט לאשה ,נחשב הדבר כאילו הקנו את הגט לבעל וחזרו ומסרוהו לאשה ,ונמצא שזכיית הבעל
וגירושי האשה באי כאחד .והסביר ה"פרישה" )ש אות ט( שפירוש הדברי הוא שהעדי אינ יכולי לזכות את הנייר לבעל אלא
עלידי אחר ,ובקבלת האשה כאילו היא מקבלת אותו מהעדי בשביל הבעל ,כדי לזכות לו את הנייר .ומאחר שנעשה הזיכוי
בקבלתה ,באותה נתינה נעשי ג הגירושי.
ה"פרי חדש" )סימ קכ ס"ק ג( מקשה על דעת הרמ"ה ,מדוע צריכה הנתינה להיחשב כזכיית הבעל כאשר שלוחו נות לה את הגט?
הרי "שלוחו של אד כמותו" ,וממילא ממונו של השליח נחשב כממו המשלח ,וה"ונת" של הבעל נחשב ג כאשר שלוחו נות
גט השיי לשליח בש המשלח? אלא ,סובר ה"פרי חדש" ,שכאשר שליח נות גט לאשה והנייר ושאר המרכיבי שייכי לשליח,
אי צור להקנות הכול לבעל ,כיוו שהוא פועל מדי "שלוחו של אד כמותו" .וכ משמע מהח"מ )סימ קכ ס"ק א( ,כפי שמדייק
ר' עקיבא אייגר מלשונו )הגהות על השו"ע ש אות ב(.
יוצא שלכל הדעות הללו צרי הגט להיות בבעלותו של הבעל ,אלא שה נחלקו כיצד מגיעי לידי כ :בקניי גמור ,בתקנת
חכמי או מדי שליחות .כל הראשוני והאחרוני הללו נימקו את שיטת בצור ב"ונת" ,וא הגט איננו של הבעל – אי
מתקיימת בו נתינה.
י .דעת הראשוני ששכר הסופר מוקנה לבעל
לגבי שכר הסופר ישנ שתי סוגיות מרכזיות .הראשונה )בבא בתרא קסח:(.
והבעל נות שכר ]הסופר[ ,מאי טעמא? דאמר קרא "וכתב ונת" .והאידנא דלא עבדינ הכי – שדיוהו רבנ אאשה
כי היכי דלא לשהייה.
משמע שמעיקר הדי הבעל צרי לתת את השכר ,ורק מתקנת עגונות העבירו את החיוב לאשה .בגמרא אחרת )גיטי כ (.אנו רואי
שרבנ הקנו את השכר לבעל מדי "הפקר בית די הפקר":
אמר רב חסדא :יכילנא למיפסלינהו לכולי גיטא דעלמא .אמר ליה רבא :מאי טעמא? אילימא משו דכתיב
"וכתב" ,והכא איהי קא כתבה ליה )רש"י :נותנת שכר הסופר ,כדאמרינ בגמרא דגט פשוט )בבא בתרא קסח(.
משו תקנת עגונות( .ודילמא אקנויי אקנו ליה רבנ )רש"י :ההוא זוזא מדידה ,והוי כמא דיהיב ליה איהו ,דהפקר
ב"ד הפקר(?
מכא מוכיח הרמב" שהמעות צריכות להיות קנויות לבעל כדי שייחשב "וכתב ונת" .וא שהלשו בגיטי היא "ודילמא
אקנויי ,"...אומר הרמב" שזהו עיקר ,כמו שמוכח בפרק גט פשוט )בבא בתרא קסח – (.ואולי משו כבודו של רב חסדא אמר לו
רבא כ.

 41רמב" )גיטי כ .ד"ה דילמא אקנויי(; ר" )גיטי ט :מדפי אלפס(; מרדכי )גיטי סימ תיח(; רבנו ירוח )ח"ב דנכ"ד רו .(:הב"ש )אבה"ע סימ קכ ס"ק
ב( מדייק מהרמב" ,דא הסופר כותב בחינ צרי הבעל לעשות קניי משיכה על כל החומרי .והר" והריטב"א כתבו שאפילו בחינ – א קנה הסופר את
הקל עבור הבעל אי צרי קניי ,ורק א הקל היה של הסופר מעיקרא צרי קניי משיכה.
ראשוני אלו מוכיחי את דבריה משתי סוגיות ,שמשמע מה שהגט נכתב עלידי אחרי ולא היתה הקנאה ממשית לבעל :א" .אומר אד לשניי 'כתבו
ותנו גט לאשתי' והוא הול למדינת הי" )גיטי סה .(:ב" .המושל בבור אומר 'כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו' .וה כותבי ונותני בלא שו הקנאה,
אלא מוקנה לו ע"י תקנת חכמי" )גיטי סו .(.ומוסי הרמב" נימוק לצור בקני הגט לבעל" :דכש שאי האשה מתקדשת בשלה אלא בשל בעל או
שלוחו ,כ אינה מתגרשת אלא בכ ".
 42הב"י והב"ח הוסיפו שהוא ג דעת המרדכי בש הראבי"ה.
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ומביא ה"בית יוס" שדעת הרא"ש בסדר כתיבת הגט )הביאו הטור בסו סימ קנד( ,שלכתחילה הבעל צרי לתת את שכר הסופר,
ורק א אינו רוצה לתת יכולה האשה לתת אותו ,עלפי תקנת חכמי זו.43
יא .דעת הרמב" שהאשה נותנת שכר הסופר ,ואינו מוקנה לבעל
על מנת לברר היטב את שיטת הרמב" ,יש צור לבחו את הראיות המרכזיות של השיטות השונות שהובאו ,ולבדוק כיצד
הרמב" מבי אות.
נתחיל בעניי שכר הסופר .הרמב" מזכיר אותו במילי ספורות )גירושי פרק ב הל' ד(" :והאשה נותנת שכר הסופר בכל מקו" .שני
דברי נית לדייק מלשונו:
א.

הרמב" איננו מזכיר את העניי שחכמי הקנו את השכר לבעל ,אלא משמע מדבריו שהאשה נותנת את השכר מעצמה.

ב.

לדעת כל הראשוני ,ג לאחר תקנת החכמי האשה נותנת את שכר הסופר משו עגינות – עדיי עדי לכתחילה
שהבעל יית את השכר ,ורק א איננו מסכי תית אותו האשה ,כמו שהובא לעיל; ואילו מדברי הרמב" רואי שהוא
סובר שלכתחילה תית האשה את שכר הסופר .כ דייק ה"בית יוס" מרמב" זה ,וכ ג כותב הגר"א )סימ קכ ס"ק ה(.

מה פשר הדבר? אולי נית לומר שהרמב" למד בסוגיה הנ"ל בגיטי ,בתשובתו של רבא לרב חסדא" :ודילמא אקנויי אקנו ליה
רבנ" – שלשו "דילמא" הווי כפשוטו .והיינו שרבא בא רק להשיב לרב חסדא לשיטתו ,שכאשר האשה נותנת את שכר הסופר
הדבר פוגע ב"ונת" של הבעל .ועל זה הוא משיב שאולי חכמי הקנו לו ,וממילא אי בעיה א לשיטתו.
א לפי מה שהראינו עד כה הבעיה כלל אינה מתעוררת כא ,ואי פגיעה ב"ונת" כאשר האשה נותנת את שכר הסופר ,אפילו ללא
הקנאת חכמי – וזאת משו שהרמב" לומד אחרת את הסוגיה בבבא בתרא .לפי הראשוני לעיל העיקר חסר מ הספר ,כיוו
שהגמרא לא ביארה כיצד ייתכ שהאשה עתה נותנת את השכר – ומה ע "וכתב ונת"? לדעת ,הגמרא בגיטי השלימה את
הגמרא בבבא בתרא ,וקבעה שחכמי הקנו את השכר לבעל .א מדוע הדבר לא נאמר בעיקר הסוגיה בבבא בתרא? לכ הבי
הרמב" ,שהגמרא בבבא בתרא עומדת בפני עצמה ,ואינה מסתמכת על הגמרא בגיטי.
לפי הרמב" ,המקור לכ שהבעל נות את שכר הסופר משו "וכתב ונת" אינו די מוחלט ,אלא עדיפות בעלמא )כמו המקרי
האחרי במשנה ש :כותבי שטר ללווה ...והלווה נות שכר .כותבי שטר למוכר ...והלוקח נות שכר וכו'( ,והיינו שבאופ
פשוט לימד אותנו הפסוק שהאחריות בסידור הגט היא על הבעל ,44א אי זה חסרו ב"וכתב ונת" א מישהו אחר יית את
השכר.
לכ ,כאשר ישנו טע חשוב לשנות מסדר הדברי )כגו עיגונא( – אי מניעה הלכתית לשנות ,וכלל אי צור בהקנאת חכמי .זו
ג הסיבה שלפי הרמב" לכתחילה האשה נותנת את השכר :כי הדבר אינו מהווה בעיה מהותית בנתינת הגט ,ועצ החשש של
עיגו יוצר עדיפות לכ שהאשה תית את שכר הסופר לכתחילה .א לפי שאר הראשוני נתינת השכר עלידי האשה היא בעיה
ב"וכתב ונת" ,שלש פתרונה זקוקי להקנאת חכמי ,ואז עדי לכתחילה שהבעל יית את השכר .רק במקרה שנוצרת בעיה
ממשית של עיגו התירו שהאשה תית את שכר הסופר.
אלא שעדיי צריכי אנו לברר מהו יסוד המחלוקת בי הרמב" לשאר הראשוני; ואולי הדברי נעוצי בעניי מהותי עוד יותר,
כדלקמ.
יב .דעת הרמב" שהגט אינו צרי להיות בבעלות הבעל
לגבי הבעלות על הגט עצמו )ומרכיביו( סת הרמב" ,ולא כתב כלל די כזה .נראה מה"בית יוס" שדעת הרמב" היא כאות
ראשוני הסוברי שאי צור בהקנאה ממש לבעל ,אלא הגט נקנה לבעל מתקנת חכמי .נראה כ משו שלאחר שהביא ה"בית
יוס" את דעת הרמב" באריכות ,הוא מוסי" :ג הרמב" לא הזכיר מסירה זו כלל" .ומשמע שהרמב" סובר כרמב" .בהמש
כותב ה"בית יוס":

 43והוסי ה"בית יוס" ,שכ נראית דעת הסמ"ג )סימ נא( ,הובא ב"הגהות מימוניות" )קושטנטינא גירושי פרק א הל' ג ופרק ג הל' ז(; "התרומה" )סימ
קי(; סמ"ק )סימ קפד(; רבנו ירוח ב"מישרי" )נתיב כט ח"א פ ע"ג(.
 44לעומת המקרי האחרי במשנה ,שש הנהנה מ השטר הוא הנות את שכר כתיבתו ,בגט היה צור בסברה מיוחדת שהבעל נות את השכר ,כי הוא
איננו מוגדר באופ פשוט כנהנה ממנו – ראה רש"י )קסז .ד"ה והבעל נות שכר; קסז :ד"ה והלוה נות שכר(.
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אלא שלא מצאתי בדברי הרמב" שו גילוי לומר שצרי שיתננו הסופר לבעל .וג לסברת אחרי שהזכיר הר"
אי צרי הסופר לית לבעל בהדיא לא קל ולא דיו ,דבההוא זוזא אקנו ליה רבנ קל ודיו ושכר סופר.

כא רואי שוב שה"בית יוס" משווה את דעת הרמב" לדעה הסוברת שהגט נקנה לבעל מתקנת חכמי.
והנה ,ישנה תימה על ה"בית יוס" ,שלא ציי כי הרמב" השמיט את עצ הדי היסודי הזה – שהגט צרי להיות של הבעל,45
וציי את השמטתו רק בדבר מסירת הקל והדיו לבעל עלידי הסופר .נראה שה"בית יוס" לא העלה על דעתו שהרמב" עשוי
לסבור כי הגט עצמו אינו צרי להיות קנוי לבעל ,דא כ אי מתקיי "ונת"? לכ יצא ה"בית יוס" מנקודת הנחה שהרמב"
מסכי ע שאר הראשוני ,שהגט צרי להיות של בעל ,ורק ד כיצד הוא עובר לבעלותו מ הסופר.
א לענ"ד ,העובדה כי הרמב" השמיט את עצ הדי היסודי ,שהגט צרי להיות של הבעל ,יכולה להוות הוכחה לכ שהרמב"
כלל איננו מצרי שהגט יהיה בבעלות הבעל כדי שיקוי בו "ונת" .במקרה זה נצטר להסביר שני ענייני לשיטתו:
א.

כיצד יסביר הרמב" את הסוגיה )גיטי כ (:שממנה משמע שהגט צרי להיות קנוי לבעל?46

ב.

כיצד מתקיי "ונת" א הגט אינו של הבעל?

ונשיב על ראשו ראשו .הגמרא )ש( אומרת:
בעי רמי בר חמא :היו מוחזקי בטבלא שהיא שלה וגט כתוב עליה ,והרי היא יוצאה מתחת ידו )גרסת הרא"ש
והרמב"" :ידה"( מהו – מי אמרינ אקנויי אקניתא ליה או דלמא לא ידעה לאקנויי? )רש"י :לא גמרה ומקנייה דבר
שאי בלבה לתת מתנה גמורה ,ולא גירשה אלא בשלה ,ואנ בעינ ונת .תוספות :פירוש בדבר שהוא מחזיר לה ולא גמרה ומיקניא ליה
אלא בתורת שאלה משאילתו לו .אע"ג דאמרינ לעיל דדמי כתיבת סופר אקנו ליה רבנ מדידה ,מ"מ טבלא דידה לא מקנו ליה(.

א כ ,רואי אנו במפורש שהגט צרי להיות קנוי לבעל כדי שיוכל לגרש בו מדי "ונת" ,אלא שרמי בר חמא מסתפק א האשה
עצמה יודעת דבר זה ,ומקנה לבעל בלב של .אביי ורבא מנסי לפשוט את הספק ממקומות שוני ,א הגמרא דוחה את
ראיותיה .לבסו פושט רב אשי את הספק ממשנה )גיטי כב:(:
האשה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו ,שאי קיו הגט אלא בחותמיו) .רש"י :ומקניא ליה לבעל ויהיב
לה ניהלה(.
ומשמע שהסוגיה מסתיימת בכ שאמנ הגט צרי להיות של הבעל ,אלא שהאשה יודעת להקנות לו בלב של ,אעלפי שהוא
מחזיר לה אותו .וכ כתב התוספות רי"ד במפורש בסו הסוגיה:
ת"ש האשה כותבת את גיטה ...וש"מ שג האשה יודעת להקנות .ומהכא מוכיח שצרי הסופר להקנות הנייר והדיו
והקולמוס לבעל ,כדי שיהא הכל שלו.
אלא שישנו קושי מסויי בהבנת הסוגיה בדר זו; וכי רמי בר חמא לא ידע משנה מפורשת ,שרב אשי היה צרי להזכירו אותה,
ולפשוט את הבעיה בקלות כזאת? עמדו על כ התוספות הנ"ל ,ותירצו:
וי"ל דמצי לדחויי )רמי בר חמא( דכותבת על קל דבעל ,אלא שנותנת שכר הכתיבה ,ורב אשי ,דפשיט מינה,
משמע ליה דאיירי בקל שלה.
אלא שג תירו זה דחוק קמעא :א נית ליישב את המשנה באופ שאי לפשוט ממנה את הבעיה ,אי פושט ממנה רב אשי בכל
זאת ,רק בגלל ש"משמע ליה"? נראה שקושי זה בביאור הסוגיה עמד לנגד עיניו של הרמב" ,ולכ הוא פירש בדר אחרת את
מסקנת הסוגיה.
תחילה נביא את לשו הרמב" )גירושי פרק ד הל' ה( בעניי זה:

 45במיוחד לאור העובדה שהרמב" טרח לפרט עשרה דיני השייכי לנתינת הגט בתחילת הלכות גירושי ,ולא הזכיר את הפרט הזה.
 46השו"ע )סימ קכ סע' א( כתב" :הגט צרי שיכתבנו הבעל או שלוחו ,וא א שלוחו כותבו צרי שיהיה משל בעל .לכ נהגו כשהבעל מצוי שנות לו
הסופר הקל והדיו )רמ"א :וי"א דא הקולמוס ושאר כלי הכתיבה( במתנה קוד כתיבה"" .באר הגולה" על המילי "צרי שיהיה משל בעל" מציי )באות
ג( – "הרא"ש בסדר כתיבת הגט והסמ"ג" .א"כ חזינ שאי לכ מקור ברמב" .הגר"א בביאורו ש )ס"ק ב( כותב" :ממה שכתוב ש )גיטי כ (:בעי רמי
בר חמא מי אמרינ אקנויי וכו' ,וז"ש לכ וכו'" .וזוהי הראיה מהש"ס שהגט צרי להיות של הבעל.
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היה הגט חקוק על הטבלה והעדי עליו והוא יוצא מתחת ידה ,47אע"פ שה מוחזקי בטבלה שהיא שלה – הרי זו
מגורשת ,שהאשה עצמה כותבת את גיטה ,שאי קיו הגט אלא בחותמיו ,א אי ש עדי מסירה.

ולכאורה העיקר חסר מ הספר בדברי הרמב" ,שהשמיט את היסוד המרכזי היוצא ממסקנת הסוגיה :שהאשה יודעת להקנות,
והיא צריכה להקנות את הגט לבעל לפני שהוא מוסר לה אותו בחזרה.
והנה ,המהרש" על הרמב" ש הביא מחלוקת ראשוני בביאור מסקנת הסוגיה בגיטי ש :הרשב"א סובר שכמו שלגבי שכר
הסופר הקנו אותו חכמי לבעל מדי "הפקר בית די הפקר" ,הוא הדי כא ,ב"גט כתוב ע"ג טבלא שלה ומסרתו לבעל" – שאי
צור בהקנאה שלה לבעל ,אלא חכמי מקני לו אותה .ומבאר הרשב"א )ש( שרמי בר חמא ואביי ורבא סברו שאי להשוות בי
שכר הסופר לטבלה שלה ,וטבלה שלה צריכה הקניה לבעל במפורש .א רב אשי דוחה זאת ,וסובר שאי חילוק ביניה ,ובכל
כיוצאי באלו הקנו לו רבנ.
א רש"י ,תוספות ,הר" והטור חולקי על הרשב"א ,48וסוברי שג למסקנה אליבא דרב אשי האשה צריכה להקנות את הגט
לבעל במפורש ,ומה שנפשט הוא שהאשה יודעת להקנות .ומסיי המהרש" שהרמב" סת את דבריו ,ומתו כ נראה שהוא
סובר כמו הרשב"א ,שחכמי הקנו את הגט לבעל; שא לא כ היה צרי הרמב" לומר במפורש שהאשה צריכה להקנות את הגט
לבעל .ומוסי המהרש" ,שהרמב" סמ על מה שפסק לעיל )גירושי פרק ב הל' ד( שהאשה נותנת את שכר הסופר ,והרי בדי ההוא
מפורש בגמרא שהוא משו שהקנוהו לבעל ,וא כ הוא הדי בטבלא.49
א לענ"ד יש להסביר את הרמב" בדר ייחודית לו ,בדומה לדרכו בעניי שכר הסופר לעיל .לדעת הרמב" הגט עצמו אינו צרי
להיות קנוי לבעל ,ורק דבר אחד ויחיד עושה את הגירושי :נתינת הגט מהאיש לאשה .לכ סת הרמב" לגבי טבלה ,ולא ביאר
שהאשה מקנה את הטבלה לבעל – כי אי צור בכ .העיקר הוא שתית את הטבלה לבעל ,והוא יחזור ויית לה אותה.
ביאור הסוגיה לפי הרמב" הוא שבתחילה הבי רמי בר חמא שהאשה צריכה להקנות את הגט לבעל ,ורק אחרכ הוא יכול
לגרשה בו .ולפי האיבעיא שלו ניסו אביי ורבא להוכיח מדיני שטר מקנה )ש באמת צרי השטר להיות קנוי למוסר השטר( לגט;
א מסקנת הסוגיה היא כרב אשי ,שהוכיח מהמשנה שהאשה כותבת את גטה ,ולא נאמר בה כל תנאי ,ומשמע שהיא אינה צריכה
להקנותו לבעל ,אלא רק למוסרו כדי שיית לה ,והתוק של הגט יהיה עלידי עדי המסירה או החתימה.
מעתה מוב מדוע הרמב" הביא בהלכה זו את הראיה שהגמרא פשטה ממנה את בעייתו של רמי בר חמא )והרי בדר כלל
הרמב" אינו מביא את הראיות מהסוגיות ,אלא רק את ההלכה למעשה היוצאת מה ,לעתי יחד ע נימוק(; לפי הבנתנו
ברמב" ,ה'ראיה' הסופית בסוגיה איננה ראיה )לכ שאשה יודעת להקנות את הגט לבעלה( אלא מהפ של כל ההבנה ,והיא
מהווה נימוק לדי לפי מסקנתו ,דהיינו שאי כלל צור בהקנאה ,רק בנתינת הגט ,שהיא כל תוקפו – יחד ע עדי מסירה או
חתימה.

 47גרסתנו בגמ' היא "ידו" ,והעיר הגר"א )סימ קכד ס"ק יט( שגרסת השו"ע )שהיא כגרסת הרמב"( היא כגרסת הרא"ש ,ואי נפקא מינא בזה .כנראה
שהערתו באה לאפוקי מהבנה אפשרית ,וכפי שכתב ה"חת סופר" בחידושיו לגיטי )כ :ד"ה היו( ,שאולי לפי הרמב" כל הדי הזה נכו רק א כבר
נתגרשה בו ,אבל א הגט עדיי ביד הבעל ולא נתנו לה לא יגרשנה בזה לכתחילה .א ה"חת סופר" עצמו מתקשה בהבנה זו ,כי הגמרא פשטה את
האיבעיא מהמשנה שהאשה כותבת את גטה ,שמשמע ממנה אפילו לכתחילה ,ונשאר בצ"ע .וכלפי הבנה זו כתב הגר"א שאי נפקא מינא בי הגרסאות,
דהיינו כמו מסקנת ה"חת סופר" ,שלכולי עלמא די זה הוא לכתחילה.
 48עי' במהרש" ש ,שמוכיח את הדברי.
 49ישנ אחרוני נוספי שהסכימו להסבר זה של המהרש" ברמב"" :גט פשוט" )סימ קכד ס"ק מב(; "מכתב מאליהו" )שער א סימ ב(; "מעשה רקח"
על רמב" זה .ומוסיפי כל האחרוני הללו ,שעלפי שיטת הרשב"א )והרמב" ,שסובר כמותו לשיטת( מתורצת קושיית הר" על די זה ,שהאשה כותבת
את גטה .הר" על המשנה )יא .מדפי אלפס( הקשה :הרי כאשר האשה כותבת את גטה על קל שלה ,לא הקנוהו לו רבנ ,אלא צריכה להקנות לבעל בפירוש,
וא כ הגט מחוסר הקנאה בי הכתיבה לנתינה ,וילפינ מ"וכתב ונת" שגט המחוסר קציצה בי כתיבה לנתינה הוא פסול.
וכותב הר"" :ומתו הדוחק יש לי לומר דהקנאה ,כיוו שאינו מעשה בגופו של גט דומיא דקציצה לא מקרי מחוסר ,דדומיא דכתיבה בעיא כיוו דכתיב
'וכתב ונת'" .חזינ שהר" עצמו מעיד על תירוצו שהוא דחוק .א לשיטת הרשב"א אי כלל קושיה ,כי רבנ הפקיעו את הגט עבור הבעל עוד קוד
הכתיבה ,וממילא אי דבר החוצ בי הכתיבה לנתינה כלל .מדברי האחרוני הללו יוצא שרבנ אכ הקנו את הגט לבעל עוד קוד הכתיבה ,ולא לאחריה
וקוד הנתינה .ואי זה מוכח שזוהי אכ שיטת הרשב"א ,אלא שאי זה נסתר מדבריו .ולהל נראה שלפי הסברנו ברמב" הקושיה נעקרת מראשיתה.
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יג .ביסוסי נוספי להבנה בשיטת הרמב" שהבעל יכול לגרש בגט שאינו שיי לו
הבנה זו ברמב" מתחזקת מהלכה נוספת ,שהרמב" נימק אותה באופ שונה מרש"י )ומשאר הראשוני( .הגמרא
אומרת:

)גיטי כ(:

ת"ר" :הרי זה גיטי והנייר שלי" – אינה מגורשת" ,ע"מ שתחזירי לי את הנייר" – הרי זו מגורשת .רש"י :דכיוו
דהנייר שלו לא נת לה כלו ,דנמצאו אותיות פורחות באויר.
הסברו של רש"י הוא אכ ההסבר הפשוט לרישא של הברייתא ,א הרמב" )גירושי פרק ח הל' יד( נימק אחרת את הדי הזה:
"הרי זה גיטי והנייר שלי" – אינה מגורשת ,שאי זה כריתות.
מדוע שינה הרמב" מההסבר הפשוט? לפי כל הדברי דלעיל מוב הדבר ,שהרי הרמב" סובר שאי צרי להקנות את הגט
לאשה ,והגט אפילו אינו צרי להיות בבעלותו של הבעל ,אלא הנתינה מתקיימת בעצ מסירת הגט מידו לידה .א כ ,הנתינה
מתקיימת ג כאשר הנייר נשאר של הבעל ,כי הנתינה הפיסית מידו לידה נעשתה .לכ צרי היה הרמב" לנמק די זה בנימוק
אחר – "שאי זה כריתות" ,שזהו אינו פג בעצ הנתינה אלא בתנאי של מעשה הגירושי – הכריתות ,שכמוב נכו ג לפי
הרמב".50
אלא שיש לדקדק עוד יותר ברמב" זה .במבט ראשו נראה שדי לומר שאי צור בהקנאת הגט לאשה כדי להבי מדוע הרמב"
היה צרי טע אחר מרש"י ,51א א נעמיק יותק נראה שאי זה מספיק .כי ג לצד שלא צרי הקנאה בגט ,היינו בצורת נתינתו
של הגט מהאיש לאשה ,בפועל הגט נקנה לאשה משמיא לאחר הנתינה )כפי שהרחבנו לעיל( ,ואילו ב"נייר שלי" הגט לא נקנה לה
ג לאחר הנתינה .ממילא יכול היה הרמב" להסכי שיש בזה בעיה בנתינה ,ועדיי לא מוב למה הוא נטה מטע זה.
לכ צרי להוסי ולהוכיח שהרמב" סבור כי הגט אינו צרי להיות של הבעל כלל ,ואפילו א הוא של אד אחר – נית לגרש בו
בנתינה פיסית של הבעל ,אעלפי שלא יהיה של האשה לאחר הנתינה .רק א דבר זה נכו נבי מדוע שינה הרמב" את טע
הדבר ב"נייר שלי" .אז יוצא שמכל הבחינות הנתינה במקרה כזה טובה ,ולכ הסיבה היחידה היכולה להסביר את העובדה שהיא
אינה מגורשת היא מחמת בעיה בכריתות ,השייכת א ורק במקרה שהנייר נשאר של הבעל ,ולא במקרי שהנייר יהיה של האשה
או של כל אד אחר.
לש כ צרי להוסי עוד בירור בדעת הרמב" :עד כה ראינו שבי א הגט היה של הבעל ונית לאשה ללא מעשה קניי ,52ובי
א איננו של הבעל אלא של האשה והיא נותנת אותו לבעל כדי שיית לה – הגירושי חלי .א מה יהיה הדי לפי הרמב" א
הקל איננו של הבעל ולא של האשה ,אלא של אד אחר ,שהשאילו לבעל כדי שיכתוב עליו גט ויתנו לאשה ,ואחר הנתינה
תצטר האשה להשיבו לאותו אחר – הא מגורשת או לא?
נראה ברור שמצד "ונת" אי כא בעיה לפי הרמב" ,הסובר שמדובר רק בנתינה פיסית מהאיש לאשה .השאלה היא א לראות
בזה קיו תנאי הכריתות או לא .השאלה תלויה כיצד נבי את עניי הכריתות – א העיקר הוא שלא ייוותר שו קשר בי האיש
לאשה דווקא ,ולא משנה א נשאר קשר בי האשה לבי אד אחר ,או שכריתות פירושה שברגע הנתינה יהיה הגט מוחלט בידי
האשה ,ללא שו קשר לא אד.
ונראה שהעיקר כצד הראשו ,דהיינו שכריתות היא תנאי בי האיש לאשה ,ולא משנה א אד שלישי עדיי קשור לעניי .כ
משמע בלשונות הש"ס והרמב" בכמה מקומות:
א.

"'ספר כריתות' – דבר הכורת בינו לבינה" )גיטי כא :וש"נ( ,והסביר ש רש"י )ד"ה דבר הכורת(" :שלא יהא בו תנאי
המקשר יחד ,אלא תנאי הכורת ומבדיל ביניה"; ומשמע שהעיקר הוא הכריתות ביניה.

 50כדברינו אלה מצאתי בשני אחרוני :שו"ת "דברי מלכיאל" )ח"א סימ פ אות כה( ו"משנת יעקב" על הרמב" )גירושי פרק ב הל' ד אות א( .אלא
שהראשו הוכיח מרמב" זה את היסוד שאי צור בהקנאה בגט ,ואילו השני הוכיח מרמב" זה את היסוד שהגט אינו צרי להיות בבעלותו של הבעל.
ועיי ש ב"משנת יעקב" ,שהארי להוכיח חידוש זה בדעת הרמב" ,וברו שכיוונתי לעיקרי דבריו.
 51וכפי שאכ הבי ה"דברי מלכיאל" הנ"ל.
52אלא שנשאר בידי האשה ,והוא קונה אותו לאחר הנתינה מעצמה ,כעי קניית הפקר .או כמו שכותב הגרש"ש )חידושי לגיטי סימ ה( ,שמארי להוכיח
ששטר נקנה למקבל מכוח היותו חלק מהמעשה שנעשה בי הנות למקבל ,וכפי שהוגדר בגמרא" :שטר אפסרא דארעא הוא" ,וע"ש.
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ב.

"אמר רב חסדא :גט בידה ומשיחה בידו – א יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת ,וא לאו מגורשת .מאי טעמא?
בעינ כריתות וליכא" .משמע שרק א המשיחה בידו אי כריתות ,א א למשל הבעל יית לה את הגט לגמרי ,אלא
שאד אחר יחזיק במשיחה – תהיה מגורשת ,אפילו א יכול לנתקו ולהביאו אצלו ,כי העיקר שבי הבעל לאשה יש
כריתות.

ג.

הרמב" )גירושי פרק א הל' ג( הגדיר את עניי הכריתות'" :ספר כריתות' – דבר הכורת בינו לבינה ,שלא ישאר לו עליה
רשות" .משמע שהבעיה היא רק א לא נכרת הקשר ביניה.

ד.

מעצ דברי הרמב" שלנו ,שרק בנייר שלי יש בעיה של כריתות ,הא א הנייר של אחר אי בעיה.

א כ ,נראה שאי בעיה כאשר גו הגט שיי לאד אחר ,והבעל כתבו ונתנו לאשתו בהשאלה ,וצריכה האשה להחזירו לאחר.53
ממילא מתחזקת הראיה מהרמב" הנ"ל לגבי "הנייר שלי" ,שאי הגט צרי להיות של הבעל ,וכל הבעיה ש היא מצד חוסר
כריתות.
ה"משנת יעקב" )גירושי פרק ב הל' ד אות א( הוסי ראיה מכרחת שזוהי אכ דעת הרמב" ,שאי צור שהגט יהיה בבעלותו של
הבעל לפני שהוא נותנו לאשה ,מדברי הרמב" )גירושי פרק ב הל' א(:
לא נאמר "וכתב" אלא להודיע שאי מתגרשת אלא בכתב" ,ונת" שלא תקח מעצמה.
מכא מוכח שהרמב" אינו מצרי שהגט יהיה של הבעל )ושהוא יקנה אותו לאשה( ,כי אחרת היה צרי לומר שג זה נלמד
מ"וכתב ונת" ,שהרי זהו המקור לפי מי שסובר שהגט צרי להיות של הבעל לפני נתינתו לאשה ,כדאיתא ברש"י )גיטי כ :ד"ה לא
ידעה לאקנויי(" :לא גמרה ומקנייה ...ולא גירשה אלא בשלה ,ואנ בעינ 'ונת'" ,ובמקומות נוספי.
והוסי ה"משנת יעקב" ,שג מדבריו של ה"נימוקי יוס" )בבא בתרא עז :מדפי אלפס( נראה שהוא סובר כמו הרמב" .במסקנת
הסוגיה של שכר הסופר ,שהאשה נותנת אותו כדי שלא ישהנה ,כותב ה"נימוקי יוס"" :והא דכתיב 'וכתב ונת' לא קשיא,
דצוואת כתיבה קאמר" .ומסביר ה"משנת יעקב" שהיינו כדעת הרמב" ,ש"וכתב ונת" אינו מלמד שצרי שיהיה הגט משל בעל,
אלא שהבעל צרי להיות המבצע או המצווה של הכתיבה והנתינה.54
לאור הבנה מחודשת זו ברמב" ,מוכחי לגמרי הדברי שנאמרו קוד לכ בדבר הקנאה בגט )לשיטת הרמב"( .א נכוני
דברינו ,שלפי הרמב" הגט אינו צרי להיות של הבעל ,ברור שאי צור להקנות את הגט לאשה כחלק מהנתינה ,שהרי אד אינו
יכול להקנות לחברו דבר שאינו שלו.
יד .כיצד מתקיי "ונת בידה" א הגט אינו שיי לבעל?
א כ ,נותר לנו להסביר מדוע באמת למד הרמב" את הפסוק "ונת בידה" כנתינה פיסית גרידא ,ולא למד כמו רש"י ,שצרי
נתינה קניינית )לפחות ביחס לבעלות הבעל על גו הגט( ,כי אחרת "לאו מידי יהיב לה"?
ונראה לענ"ד לדייק כהבנת הרמב" מפסוק זה עצמו .ה"מש חכמה" על הפסוק )דברי כד ,א( הקשה ,כיצד ידעו חז"ל לרבות
מ"ונת בידה" ג את גגה חצרה וקרפיפה )כמובא בבבא מציעא נו ?(:ותיר:
כלל נפלא מורגש במשפטי הלשו ,שהחילוק בי נתינה בידו לנתינה לידו ,הוא שהנתינה ביד הוא באופ שהמקבל
בידו הוא ברצונו והסכמתו ,והוא כמו שידו פתוחה ועינו צופיה לזה לקבלה רק שיות בידו ...אול במקו שהוא
באונס בלא רצו ומכוו כתוב לידו ,וכמו שהוא תוחב בחזקה לידו ...וכא הלא גט שלא ברצונה והסכמתה היה
צרי לכתוב ונת לידה ,וע"כ דידה רשותה גגה וחצירה ,שאינו בעל רצו ובחירה ופתוח לפניו לית בו.
בדר אחרת שמעתי מהרב שלמה פישר שליט"א להסביר הטע שכתוב בגט "בידה" .ישנ שני ענייני בשטר הגט :שטר כריתות
– שעושה את עצ פעולת הגירושי ,ושטר ראיה – שמהווה ראיה שהאשה התגרשה )ובלשונו :הגט שבגט והראיה שבגט(.

 53אמנ ,עי' ב"קהילות יעקב" )גיטי סימ יג( ,שבתו דבריו ש הבליע את המקרה שלנו ,שהגט שיי לאחר ,ופסל זאת לגירושי .א טעמו ש איננו מצד
נתינה או כריתות ,אלא מצד שבכל שטר בעינ "ספר מקנה" ,היינו שיהיה השטר קנוי למקנה לפני שהוא נות אותו למקבל )ומוכיח ש שלגבי גט הבעל
הוא המקנה( .ועי' בסו הסימ ,ש הוא מתקשה בכ שהפוסקי לא כתבו די זה להלכה בשו שטר ,ומיישב בדוחק .ואכ יש לעיי א דבר זה נפסק
להלכה.
 54עיי עוד ב"משנת יעקב" ש ,שהוסי הערות מחכימות בנידו.
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העניי הראשו נלמד מגו הפרשייה בתורה ,הקובעת שאשה מתגרשת בגט .א מני לנו שהגט יכול להוות ג ראיה על
הגירושי? מצורת הכתוב "ונת בידה" במקו "לידה" ,המרמזת על אור זמ ,שהגט יעמוד בידה ימי רבי ,והיינו לש ראיה.
וזאת על משקל הכתוב )ירמיהו לב ,יד(" :לקוח את הספרי האלה ...ונתת בכלי חרש ,למע יעמדו ימי רבי".
אולי נית להציע דר שלישית להבנת דיוק זה בפסוק ,והיא דרכו של הרמב" .כתוב בספרי 55שהמשמעות של מילה בתורה
נקבעת לפי המקו הראשו שבו היא מופיעה בתורה .לכ צרי לפנות למקו הראשו בתורה שבו מופיעה "נתינה ב "...ולראות
את משמעותו ש :ביו הרביעי לבריאה ,לגבי המאורות )בראשית א ,יז( נכתב" :וית אות אלוקי ברקיע השמי" .ברור שאי
כא עניי של קניי ,אלא נראה שהפשט הוא לשי או להניח .ואולי זוהי כוונת הראב"ע ש ,שכתב" :על תתמה על מלת 'וית' ,כי
כ כתוב 'את קשתי נתתי'" .הראב"ע מראה לנו ש"לתת" יכול להתפרש מלשו שימה והנחה .ג בדוגמה שהביא הראב"ע כתוב:
"נתתי בענ" ,וממילא הדבר מורה על משמעות זו דווקא.
ומעתה מחוורי דבריו של הרמב" כשמלה ,שהרי בגט כתוב "ונת בידה" ,שזה מתפרש לשי בידה ,דהיינו נתינה פיסית .ורק
א היה כתוב "ונת לידה" היה הדבר מתפרש כנתינה קניינית .וא כ מדויקות ההלכות שיצאו לנו מהרמב" מעומק פשוטו של
מקרא.

טו .סיכו
התורה מגדירה את מעשה הגירושי במילי ספורות "וכתב לה ספר כריתות ונת בידה" .נית היה להבי שהמעשה המגרש צרי
להיות מורכב משלושה גורמי בו זמנית :נתינה פיסית ,כריתות )פיסית ומהותית( והקנאה .במאמרנו זה הוכחנו שעיקר המעשה
המגרש הוא עצ הנתינה הפיסית של הגט ע"י הבעל )או שלוחו( לאשה )או שלוחה( .המאמר חולק לשני חלקי :בחלק הראשו
עסקנו בנושא הכריתות ,והוכחנו שהוא אינו חייב לחול ברגע הנתינה ,אלא יכול לקרות ג אח"כ .החלק השני עסק בעני
ההקנאה ,ובו הוכחנו מהירושלמי ומכמה ראשוני ,ובראש הרמב" – שאי צור בהקנאה כלל .בנוס לכ ,הוכחנו בדעת
הרמב" )שלא נתקבלה להלכה בשו"ע( ,שאי כלל צור שהגט יהיה בבעלותו של הבעל קוד נתינתו לאשה .בסו המאמר
הראנו שכל זאת מעוג בפשט המילה "ונת" עפ"י הוראתה המקראית ,שפירושה שימה פיסית גרידא ,ללא הוראה משפטית
קניינית.

 55ראה למשל ב"בני יששכר" )חודש אייר ,מאמר על ל"ג בעומר(.
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גדרי נתינה בגט
 .1די המשנה "מצאתו מאחוריו" וסוגיית הגמרא בזה
 .2גט בידה ומשיחה בידו  מחלוקת ר"י ור"ת
 .3הסתירה לכאורה בי פסקי הרא"ש בשתי הסוגיות
 .4ערק לה חרציה
 .5גט ומשיחה ביאור שיטות הראשוני השונות
 .6הקנאה כמעשה נתינה
 .7סיכו

 .1די המשנה "מצאתו מאחוריו" וסוגיית הגמרא בזה
משנה )גיטי עח:(.
אמר לה "כנסי שטר חוב זה" או שמצאתו מאחוריו ,קוראה והרי הוא גיטה – אינו גט עד שיאמר לה "הא גיט".
הגמרא מבררת כיצד מדובר במקרה של "מצאתו מאחוריו" וזו לשונה:
כי אמר לה "הא גיט" מאי הוי הוה ליה "טלי גיט מעל גבי קרקע" – לא אמר כלו.
כלומר ,בגט יש דרישה של "ונת בידה" – שהבעל יית את הגט ביד האשה ,א כאשר האשה נוטלת את הגט בעצמה אי כא
נתינה ואינה מגורשת .ומתרצת הגמרא" :אימא ששלפתו מאחוריו ,שלפתו נמי הא בעינא ונת בידה ,וליכא" .כלומר ,עדיי אי
כא נתינה של הבעל ,לכ מסיקה הגמרא" :לא צריכא דערק לה חרציה ושלפתיה".
כלומר ,עלידי ש"ערק לה חרציה" מתקיי די "ונת בידה" .בפשטות ,עולה מהסוגיה שאי צור בנתינה גמורה של הבעל,
ומספיק סיוע בעלמא; לכ ג במקו שהאשה לוקחת ,א הבעל מסייע לה לקחת – מקרי "ונת".
א אכ כ הוא פירוש הדברי ,מתעוררי לדעתנו כמה קשיי ,ה מסברה וה מגמרא ,ובעיקר לאור סוגיית "גט בידה ומשיחה
בידו" )גיטי עח .(:במאמר זה נחתור להראות שלעול אנו זקוקי לנתינה גמורה של הבעל ,אלא שישנ אופני שוני של נתינה,
ובחלק מהאופני מעורבות של האשה אינה פוגעת בנתינת הבעל.
א .שתי דרכי בביאור "ערק לה חרציה"
שתי דרכי הביאו הראשוני בביאור המושג "ערק לה חרציה":
א.

שיטת רש"י והרא"ש )סימ ה( ,שמדובר בכ שקירב את הגט אליה עלידי עיקו מותניו" ,והוי כאלו קירב לה את ידו והיא
לקחה הגט מתוכה" .אבל א הייתה ידו פתוחה והגט מונח עליה ולקחתו מש ,והוא לא קירב ידו אליה – אי זו נתינה ואינה
מגורשת.

ב.

שיטת ר"ח )הובא ברא"ש בסימ הנ"ל ,וכ בטור סימ קלח( שמדובר "כגו שהיה הגט דבוק במתניו בדוחק ,וצמצ מתניו ונתחלחל
ונטלתו ,והוי כאלו נתנו לה הוא".

משני הפירושי עולה כאמור שהסוגיה מצמצמת את דרישות הנתינה ,ומסתפקת בסיוע בעלמא והשתתפות בנתינה – אלא
שנחלקו רש"י ור"ח איזה סוג סיוע נצר.
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ויש להעיר ,שהרי לא מצאנו שו מקור לכ שאפשר להקל בדרישות של הנתינה .לגבי "בידה" מצאנו שהגמרא )גיטי עז (.דורשת:
"אי לי אלא ידה ,גגה חצרה וקרפיפה מני? ת"ל 'ונת' מכל מקו" .ופירש רש"י שמשמע "נתינה כל דהו" ולאו דווקא ידה ממש,
אלא דומיא דידה ,1א לא מצאנו דרשה כזו לגבי "ונת" ,שמספיק ג מעשה נתינה קלוש וחלקי ,וא כ מה הבסיס לקולא זו?
ב .ביאור הרא"ש בדברי ר"ח
הרא"ש )ש( לא הסתפק בדברי ר"ח כצורת ,ומוסי לה תוספת משמעותית:
ונראה דג הוא צרי לומר לפרושו שקירב עצמו אליה ,דאל"כ א היה הגט סגור בידו ופתח ידו ונטלתו הוי גיטא.
כלומר ,חלחול המותניי מקביל לפתיחת יד שהגט בתוכה ,וכדי שתהיה נתינה טובה לא סגי בזה ,אלא צרי ג קירוב ידו אליה.
לכ מסכ הרא"ש:
ולה פירושא א היתה ידו פתוחה וקרבה אליה ונטלתו – לא הוי גיטא ,דבעינ תרתי :שיסיענה בנטילתה וג
שיקרב הגט אליה.2
אמנ ,הרחבה זו בדברי ר"ח צריכה ראיה ,ומני לרא"ש שלדעת ר"ח לא סגי בסיוע בלבד ,ללא קירוב? וכבר העיר ה"קרב
נתנאל" )ש אות ט( על מה שכתב הרא"ש" :דאל"כ ,א היה הגט סגור בידו ופתח ידו ונטלתו – הוי גיטא" דראייתו צריכה ראיה,
דאימא אה"נ ,דלר"ח כמו שנתחלחל מועיל ה"ה פתיחת היד הוי כאלו נתנו לה!
ג .אחז הגט בראש אחד והושיטו לה ,ולקחתו בראש השני – דעת הרא"ש
הרא"ש כאמור הביא את שני הפירושי ל"ערק לה חרציה" .והנה ,לפי הפירוש הראשו ,שסגי בקירוב מותניי ,מסיק הרא"ש
ש"א אוחזו בראש האחד ,והושיטו לה ולקחתו בראש השני ,הרי זה גט ,דהוי כשלפתו דהכא" .והטע פשוט :שהרי קירב את
הגט אליה.
אמנ ,הפוסקי )ב"י ,3ב"ח( דקדקו מדברי הרא"ש שלדעתו ,ג לפי פירושו של ר"ח הרי זה גט .וראיית היא שלאחר שהרא"ש
מביא את דברי ר"ח הוא מסיק:
ולה פירושא ,א היתה ידו פתוחה וקרבה אליה ונטלתו לא הוי גיטא ,דבעינ תרתי :שיסייענה בנטילתה ,וג
שיקרב הגט אליה.
וא ג בהושיט לה הגט בראש אחד ולקחתו בראש השני לא הוי גט לר"ח ,טפי הו"ל לרא"ש לאשמועינ הא דהושיט הגט מהא
דהייתה ידו פתוחה ,דזו עדיפא מינה ,והוי רבותא טפי .4אלא שאכ צ"ב מסברא ,מדוע לדעת ר"ח זהו גט ,והרי יש כא קירוב
בלבד וחסר סיוע?
מצאנו בזה שתי דרכי:
 .1הב"י כתב שאכ ,לר"ח צרי תרתי רק במקו שהיא צריכה תרתי ,א א אינה צריכה סיוע בנטילתה ,כגו הכא ,בקירוב הגט
סגי .דבריו עמומי ,כמו שכתבו הב"ח והב"ש )ס"ק ב( ,שהרי ג כשידו פתוחה וקירב אליה הגט אינה צריכה סיוע ממנו,
ובכל זאת כתב הרא"ש שלדעת ר"ח אינו גט.
 .2הב"ח כתב שאכ ,ג ב"הושיט לה הגט" איכא תרתי ,דבמה שהוא מושיט לה קירב הגט אליה וג סייע בנטילתו" ,שאוחז
בנחת בראש האחד כדי שתקח אותו בראש השני" ,ולכ פשיטא דהוי גט ג לדעת ר"ח .ובסו דבריו הוסי" :דאוחזו בראש
האחד אית ביה תרתי כדפרישית ,ואדרבא ,אית ביה טפי תרתי מאלו היה תחת מתניו וצמצ מתניו וקירב אליה"
ג דבריו צריכי בירור :הייתכ שחלחול מותניי הוי סיוע ,א מה שאוחז בראש אחד כדי שתיקח את הראש השני זו כוונה
בעלמא ,א לא סיוע בפועל? עוד נשוב לדבריו בהמש.

1

עיי בזה בסי' קל"ח

 2עיי ג בטור שהביא דברי אלו בצורה מבוארת יותר.
 3בכל מקו שנזכרו דברי הפוסקי בסתמא ,מקומ בסימ קלח בטורשו"ע
"4בית יוס" )ש ד"ה אע"פ(.
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ממה שדנו עד כה יוצא שעלינו לברר שלושה דברי:
א.

מדוע פשוט לסוגיה שג סיוע בנתינה מספיק כדי לקיי את די "ונת בידה"?

ב.

מני פשוט לרא"ש שג לשיטת ר"ח צרי שהבעל יקרב את הגט לאשה ,ולא מספיק סיוע בלקיחה עלידי חלחול המותניי
בלבד?

ג.

מדוע לדעת ר"ח ,שמצרי תרתי :קירוב הגט וסיוע בלקיחה – א אוחז בראש הגט ומושיט לה ולקחתו בראש השני הוי גט?
הרי אי כא אלא קירוב הגט בלבד.
 .2גט בידה ומשיחה בידו – מחלוקת ר"י ור"ת

בגמרא )גיטי עח (:איתא:
אמר רב חסדא :גט בידה ומשיחה בידו ,א יכול לנתקו ולהביאו אצלו – אינה מגורשת ,וא לאו – מגורשת,
מ"ט? בעינ כריתות וליכא.
הראשוני במקו התלבטו מה הדי במקרה שהאשה קופצת את ידה ותופסת את הגט ,ומחמת זה אי הבעל יכול להביא את הגט
אצלו ,הא ג בזה תהיה מגורשת או לא? וחלקו בזה ר"י ור"ת.
אמנ ,דבריה הובאו בשתי נוסחאות שונות :זו שבתוספות לפנינו )ד"ה א( ,וזו שברשב"א )הובא בר"( וברא"ש )סימ ז( ,ולקמ
נראה שג דברי הרשב"א והרא"ש אינ תואמי.
תחילה נדו במחלוקת כפי שהובאה בדברי הרשב"א )ר" מא .ד"ה גט(:
וכתב הרשב"א :פירשו בתוספות בש רבינו יעקב ז"ל ,כל שאלו גט כבד ומשיחה דקה שתיפסק במשיכתו ,ה"ז
מגורשת ,אבל א המשיחה חזקה שיכול למושכו ולא תינתק המשיחה אינה מגורשת אפ' קפצה האשה ידה ביותר,
וכחה יפה משל בעל ,ומפני זה אינו יכול להביאו אצלו – אינה מגורשת ,דאי זו נתינה אלא כעי גזילה ...אבל ר"י
ז"ל פירש ,דכיו שנתנו הבעל לידה וקפצה ידה מרצו הבעל עד שאי הבעל יכול לנתקו ולהביאו אצלו ,אע"פ
שא לא קפצה ידה היה הבעל יכול להביאו אצלו מחמת המשיחה ,ה"ז מגורשת ,דכיו שקפצה ידה מרצו הבעל,
לא גרע מערק לה חרציה ושלפתיה – שאי הבעל נותנו ממש לידה ,ואפ"ה מגורשת ,ואעפ"כ הורה להחמיר כדברי
הראשוני ז"ל ,והצרי לתת הגט בידה פתוחה או לתו חיקה – שהבעל גומר נתינת הגט לגמרי ,ובזה אי לפקפק
כלו.
כלומר לפי ר"י ,קפיצת ידה של האשה מסלקת את החיסרו של משיחה ,והוה כ"ערק לה חרציה ושלפתיה" ,א לר"ת אי זה
מועיל ,דקפיצת היד אינה כנתינה אלא כגזילה.
הרא"ש ,כאמור ,הביא את שני הפירושי ,א דחה את פירושו של ר"י והסיק ד"הכא מעיקרא לא הויא נתינה ,דכל זמ שידה
פתוחה יכול לנתקו ולהביאו אצלו ,וכשקפצה ידה הרי היא עושה כל הנתינה" ,וא כ הרא"ש מכריע כדעת ר"ת.
התוספות לפנינו 5הסיקו שלשיטתו של ר"ת יש השלכה ג למקרה רגיל של נתינת גט מיד ליד ,דהיינו ש"צרי ליזהר שתהא יד
האשה פתוחה עד שיניח כל הגט בידה ,דא תקפו ידה בעוד שהבעל אוחז בראש הגט בידו – לא הוי גט ,דהוי כמו גט בידה
ומשיחה בידו" )אמנ ה הוסיפו" :ונראה דכשר ,דלא גרע מערק לה חרציה ושלפתו ,דהוי גט אע"ג דביד הבעל להדק מתניו
שלא תטול ,והמחמיר תע"ב" ועיי "בית יוס" )ד"ה ומדברי( וכ בהמש המאמר בביאור דברי אלו(.
כלומר ,התוספות מדמי את המקרה של גט ומשיחה למקרה שאוחז הגט בראשו האחד ומניחו בתו ידה ,ומסיקי שיש להקפיד
שלא תקפו היד קוד שהוא עוזב את הגט לגמרי ,דא תקפו כשידו עדיי אוחזת הוי כגט בידה משיחה בידו וקפצה ידה,
שאינה מגורשת.

5דברי אלו כתובי כבר בסו דברי הרשב"א שהבאנו ,א בצורה בולטת פחות.
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.3א .הסתירה לכאורה בי פסקי הרא"ש בשתי הסוגיות

לאור מסקנתנו האחרונה – שכשהבעל אוחז הגט בראשו ומניחו בידה על האשה להיזהר שלא תקפו ידה קוד שהוא עוזב הגט –
הרגיש ה"בית יוס" )סימ קלח( שנוצר קושי בפסקי הרא"ש .מצד אחד הוא פוסק כר"ת ,וא כ הוא מסכי למסקנה הנ"ל ,א
מצד שני הרי בסוגיית "ערק לה חרציה" הוא הסיק שא אוחז הגט בראש אחד ומושיטו לה והיא לקחה אותו בראש השני הוי גט,
ואעלפי שלא עזב הבעל את הגט לגמרי קוד שהיא תפסה אותו .ולכאורה אי הבדל בי שני המקרי ,שהרי בשניה הוא
אוחז בראש הגט ומושיטו אליה ,והיא תופסת! ה"בית יוס" )ד"ה וג( נדחק כדי ליישב ,א הוא עצמו הקשה על דבריו ,ונשאר
בצ"ע.
הד"מ )ס"ק ב( חילק בי קפצה ידה מרצו הבעל – שמגורשת ,לבי קפצה ידה שלא מרצונו – שאינה מגורשת .ג דבריו צריכי
עיו ,שהרי מדברי הרשב"א עולה במפורש שמחלוקת ר"י ור"ת היא אפילו במקרה שקפצה ידה מרצונו ,ולכ דימה זאת ל"ערק לה
חרציה" ,ואפ"ה חלק ר"ת וכתב דהוי כעי גזל.6
לב"ח ישנה דר נוספת ,המחלקת בי שני המקרי:
ולפענ"ד נראה דאי כא התחלה לקושיא ,דדוקא בהניח הגט בידה ,לאחר שתקפו ידה לא הוי גט ,אבל באוחז
בראשו האחד והושיטו לה והיא לקחה אותו בידה בראש השני אי ש לא פתיחת יד מתחילה ולא קפיצת יד
בסופה ,אלא נתינה מידו לידה ,והוא קירב אליה וסייעה בנטילתו ,ולא דמי לגט בידה ומשיחה בידו וקפצה ידה,
אלא כדדמי אוכלא לדנא ,ולר"ת והרא"ש דמי ה דאוחז בראש אחד והושיטו לה וכו' לה דערק חרציה ,דהיינו
צמצ מותניו והטה עצמו לצדה ונטלתו כפירוש ר"ח ,דלא כר"י שמביא ראיה דערק לה חרציה להכשיר בגט בידה
ומשיחה בידו וקפצה בידה ,דלר"ת והרא"ש דתופסי פירוש ר"ח אי מש ראיה לקפצה ידה.
דבריו אינ ברורי כל הצור דס"ס מהו ההבדל העקרוני בי שני המקרי?
ב .שני סוגי נתינה – הושטה והנחה
לענ"ד נראה דאכ אלו שני מקרי חלוקי ביסוד אופיי .כדי לתת חפ מאד אחד לרעהו ישנ שני אופני בסיסיי :האחד,
באופ שהמקבל אינו עושה דבר והנות מניח את החפ עליו .השני ,באופ שהמקבל שות בתהלי הנתינה בכ שהוא מקרב את
ידו אל הנות ותופס את החפ המושט אליו ,ואעלפיכ נראה להגדיר שהראשו נקרא "נות" באופ של ,והשני "מקבל"
ולא "לוקח" .לאופ הראשו נקרא הנחה ,ולשני הושטה.
במסכת גיטי מצאנו כמה דוגמאות להנחה ,כגו מניח או זורק גט בחצר )עז ,(.או כגו נת גט בידה והיא ישנה )עח – (.במצב כזה
האשה אינה שותפה כלל בתהלי הנתינה .הדוגמה לאופ השני היא בעצ המקרה של הרא"ש )סימ ה( ,שאוחז הגט בראש אחד
ומושיטו לה ולקחתו בראש השני – כלומר ,הוא מושיט לה את הגט והיא גומרת את הנתינה.
נראה שבשני האופני הנ"ל מתקיימת נתינת גט כהלכתה .בראשו ברור שהבעל פועל את פעולת הנתינה באופ בלעדי ,א לדעתי
ג במקרה השני ,למרות שבאופ מעשי ג האשה מעורבת – כיוו שהפעולה נעשתה באופ מתוא ע הבעל ,כדר שאנשי
נותני ,היא מתייחסת לבעל לגמרי .הגע עצמ ,הרי רוב המקרי שאד נות חפ לחברו נעשי באופ זה שראוב מושיט את
החפ לשמעו ושמעו תופס את קצהו השני ,ולפעולה זו אנו קוראי תמיד שראוב נת את החפ לשמעו!
נתבאר א כ שישנ שני אופני לנתינה מושלמת – הנחה והושטה ,7כאשר המדד להגדרת נתינה אינו שרק הנות מעורב
בפעולה ,אלא שנעשה כדר שבני אד נותני.

 6וכ העיר הב"ש )סימ קלח ס"ק ו(
7מה שנמצא בר" בסוגי )מ .ד"ה מתני'( ביטוי "נתינה גרועה" ו"נתינה מעלייתא" ,נראה דאינו הגדרה במעשה הנתינה עצמו ,אלא היא גרועה מצד שאינה
מורה באופ ברור על גירושי ,לכ בלא אמירת "הא גיט " אי אפשר לסמו על מה שהיו עסוקי באותו עניי קוד לכ ,דשמא לאו לגרושי נית לה כעת.
נמצא שאמירת "הא גיט " אינה הגדרה בפעולת הנתינה אלא בכונת הגרושי .לכ ג יש לומר לר" ש שמהני אמירת "הא גיט " ג לאחר הנתינה ,ולאו
דווקא בשעת הנתינה עצמה ,דאי שו גריעותא במעשה הנתינה עצמו )דבר זה שמעתי מהרב יצחק שטינברג נר"ו(
ומה שכתב ש הר" "ומיהו כי אמר לה בתר הכי הא גיט אפ' אחר שבא לידה מהני דונת בידה קרינא ביה אע"ג דנתינה ראשונה לאו כלו היא" כוונתו
שנתינה ראשונה אינה מגרשת כלל בלא אמירת הא גיט  ,א ודאי שמקרי פעולת נתינה ,ואמירת הא גיט מצטרפת לאותה נתינה.
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הבעיה מתעוררת כאשר הגט נית באופ הראשו ,באופ של הנחה ,ובכל זאת האשה מתערבת בנטילתו .מקרה כזה הוא לדעתי
המקרה שנחלקו בו הראשוני בסוגיית גט ומשיחה :הבעל אוחז בראש הגט ובא להניחו בתו ידה ,וקוד שהוא עוזב את הגט
האשה קופצת ידה .במקרה זה הבעל לא הושיט את הגט אלא עמד להניחו ,כלומר הוא בחר לגרש באופ הראשו של הנתינה,
שבו האשה פאסיבית ,לכ כא כל פעילות של האשה גורעת – כיוו שפעולתה אינה משלימה אלא סותרת את אופי פעולתו של
הבעל .במצב כזה פעולתה תוגדר כלקיחה ,ובלשו הרשב"א" :כעי גזילה".
כמוב ,אי כוונתו לגזילה מבחינה הלכתית ,הוא רק מגדיר את אופי המעשה כמעשה שאינו משלי את הושטת האיש ,אלא
כפעולה עצמאית של לקיחה שאי לה קשר להנחת האיש ,כמו מעשה גזילה ,שרק הגזל עושהו .נמצא שאעלפי שהאיש נת
בידה ,כיוו שלא נגמרה נתינתו – שהרי עדיי המשיחה או ראש הגט בידו – ובאה האשה וקופצת ידה ,אי משמעות לנתינתו:
"והרי היא עושה כל הנתינה" ,כלשו הרא"ש .הרא"ש דקדק לומר ש"כל הנתינה" נעשית עלידי האשה ,משו שאי הקשר בי
מעשה האיש למעשה האשה גור לכ שקפיצת יד האשה מבטלת את המשמעות של הנחת האיש ,שעדיי לא נגמרה ,וכאילו היא
עשתה את כל הנתינה )זו ג משמעות לשו הרשב"א בדעת ר"ת" :אי זו נתינה אלא כעי גזילה" .הרשב"א לא כתב שהחיסרו
הוא שהאיש לא גמר את הנתינה ,אלא שאי זו נתינה ,כדברינו(.
זהו לדעתי החילוק בי שני המקרי שנתקשו הפוסקי לעיל ליישב זה ע זה .כשהבעל אוחז את הגט בראשו ונותנו באופ של
הושטה – מהני מה שנוטלתו ,ואילו כשהוא אוחז את הגט ורוצה להניחו בידה – קפיצת היד גורעת.8
ג .כיצד למדנו את די הנתינה בגירושי ?
יש בנות טע להוסי כא דיו קצר בשאלה מה אכ הביא לכ שיש כמה אופני של נתינה .היה מקו לשאול מדוע בכלל נתינת
גט שונה משאר נתינות שבתורה; הרי בדרכלל נתינה מתפרשת כהקנאה ,ומדוע נשתנו הדברי בגירושי?
נראה שישנ שתי תשובות בדבר :אי בעית אימא סברא ואי בעית אימא קרא .מסברא ,שהרי גט נית ג בעל כורחה של האשה,
ואילו קניי מצרי רצו של שני הצדדי – לכ אי יכולת לפרש "ונת" במוב קנייני .ומקרא ,שהרי "ונת בידה" כתיב ,ועלידי
קניי בלבד אי הכרח שהגט יגיע לידה של האשה – לכ על כורח שמדובר בנתינה ממש .וביסוד העניי נראה שיש כא עניי
אחד :נתינת הגט אינה מעשה קנייני ,אעלפי שיש לה משמעות קניינית ,ולכ נתינת הגט היא נתינה ממש ולא הקנאה.9
כיוו שברור לנו שאנו זקוקי לנתינה ממשית ,צרי להגדיר מה תנאיה .נראה שאכ בתורה אי תיאור מדויק לכ ,אלא שהתורה
מכשירה כל נתינה כדר בני אד .שתי האפשרויות הבסיסיות ה שתי הנתינות שדיברנו עליה לעיל :הנחה והושטה.
" .4ערק לה חרציה"
א" .ערק לה חרציה ושלפתיה" – נתינה באופ של הושטה
הדי שחידש הרא"ש )סימ ה( לגבי הושטה ,הוא בעצ מסקנה הנלמדת מדי "ערק לה חרציה" .נמצא א כ שבדי של "ערק לה
חרציה" מחדשת הגמרא את היסוד של נתינה באופ של הושטה ,שג היא מקיימת את הצור של "ונת בידה".
ב .ביאור שיטת ר"ח
מכא נחזור למה שהערנו בראשית דברינו :מני לרא"ש שג לדעת ר"ח צרי שיקרב את הגט אליה? נראה בהמש לדברינו לעיל
שתירו הגמרא" :ערק לה חרציה" ,בעיקרו בא להגדיר את אופי הנתינה ,שהיא באופ של הושטה ולא באופ של הנחה .עלידי
שמצמצ מותניו ונתחלחלו הוא בעצ מאפשר לה את לקיחת הגט ,כמי שאוחז גט בראשו ומושיט לה ,ומאפשר לה ליטלו בכ
שהוא מרפה את אחיזתו והיא נוטלת .מעשה הסיוע כא אינו השתתפות בנתינה בעלמא ,אלא מעשה מתוא ,המכי לקראת נטילת
האשה ומתבצע בשיתו פעולה ע האשה :הוא מרפה את אחיזתו ,ותו כדי כ היא נוטלת.
לכ ברור לרא"ש שבלא קירוב הגט אליה ,אי למעשה זה אופי של נתינה – כי אי כא שו הושטה .במקרה זה הוא כמי שאוחז
הגט בידו קפוצה ,ופותח ידו ,והיא נוטלת את הגט מתוכה ,שפשיטא לרא"ש שאינו גט ,כיוו שאי כא נתינה כלל אלא סילוק

 8נראה שזוהי כוונת הב"ח בתירוצו ,ודבריו הובאו לעיל.
 9בהמש נראה שאמנ לעתי ג הקנאה מקרי נתינה ,ומתקיי די "ונת" – א זה משו שבהקנאה יש נתינה ,ולא משו שכל נתינה היא הקנאה.

155

חמדת האר ד

מונע בעלמא .בלא קירוב הגט לאשה מתבטלת מפעולה זו של צמצו המותניי משמעותה כהושטה ,ונטילת האשה חוזרת להיות
פעולת לקיחה "כעי גזילה".
נמצא א כ שמה שמצרי הרא"ש בדעת ר"ח שני דברי )קירוב וחלחול מותניי( אינו כדי להגביר את סיוע הבעל בנתינה ,אלא
כדי שפעולת הקירוב תית לפעולת חלחול המותניי ש הושטה.
עלפי זה יתבאר ג מה שהוקשה לפוסקי בדברי הרא"ש ,כיצד מתקיימי ב"אחז הגט בראש אחד והושיטו לה והיא נטלתו
בראשו השני" שני התנאי ,והרי לכאורה יש כא רק קירוב הגט ,ללא סיוע בנטילה! הבאנו את דברי הב"ח ,שג כא הבעל
מסייע בנטילה" :וג מסייע בנטילתו ,שאוחזו בנחת בראש האחד כדי שתקח בראש השני" .נראה שתור דבריו הוא מה שביארנו
לעיל :שאי כא רק סיוע בעלמא ,אלא הגדרת הפעולה כפעולת הושטה שמתואמת ביניה ,ועלידי הרפיית אחיזתו בגט לאחר
שקירב את ידו אליה הוא מסיי את חלקו בהושטה ומאפשר לה את הנטילה; מה שאי כ בגט המונח בידו הפתוחה וקירב ידו
אליה ונטלתו :אעלפי שקירוב יש כא ,פעולה מתואמת של הושטה אי כא.
ג .ביאור דברי הרא"ש בשיטת רש"י
הרא"ש בפירוש הראשו להעמדת הגמרא "דערק לה חרציה ושלפתיה" פירש:
עק מתניו לקרב אליה הגט ,והוי כאילו קרב לה את ידו והיא לקחה את הגט מתוכה.
מהמש דבריו משמע שלפי פירוש זה ,א הייתה ידו פתוחה וקירבה אליה ונטלתו – הוי גיטא )חו מלר"ח( ,והיינו שקירוב הגט
מספיק לעניי נתינה.
ונלענ"ד ,שג פירוש זה מודה עקרונית למה שביארנו ,שהיסוד של "ערק לה חרציה" הוא נתינה באופ של הושטה ,אלא שהוא
מרחיב את גבולותיה של ההושטה .לפי פירוש זה ,ג א אי סיוע בנטילה ,אלא רק קירוב היד על מנת שהאשה תיטול ,הדבר
מספיק כדי להגדיר את המעשה כפעולה מתואמת בי האיש והאשה ,והושטה מקרי.
א כ ,המחלוקת בי ר"ח לרש"י והרא"ש היא בגבולות .ר"ח כולל רק הושטה רגילה בכלל זה ,או מה שממלא את תנאיה באופ
מלא – ולכ מצרי תרתי ,ואילו רש"י והרא"ש מסכימי לכלול ג מעשה שחסר בו קצת בסיוע המעשי לנטילה ,א בכללות הוא
עדיי נושא אופי של הושטה.10
ד .שיטת הרמב"
נבוא עתה לבאר את שיטת הרמב" )גרושי פרק א הל' יב( עלפי העקרונות שביארנו:
גט שהיה מונח על האר ,ואמר לה "טלי גיט מעל גבי קרקע" ונטלתו ,או שהיה קשור על ידו או על ירכו ושלפתו
ממנו ,אע"פ שאמר לה אחר שבא לידה "הרי הוא גיט" – אינו גט ,שנאמר "ונת בידה" ,לא שתקח היא מעצמה,
והרי לא נת לה הוא ולא שלוחו .אבל א הרכי לה בגופו או הטה ידו עד ששלפה הגט מעליו ,ואמר לה "ה"ז
גיט" – הרי זה גט.
והנה ,ברמב" )ש הל' יא( מבואר שאמירת "הא גיט" אינה אלא מדרבנ" ,וא נת בידה ולא אמר כלו ה"ז פסול" אבל לא
בטל ,11ואילו כא משמע מלשו הרמב" שאמירת "הא גיט" מעכבת.12
עוד יש להבחי שהרמב" ,בנגוד לשאר הראשוני ,לא הבי שהגט היה תחוב בי חגורו למותניו )כלשו רש"י( אלא שהיה קשור
על ירכו או על ידו ,13והרכי 14לה בגופו )כדי לקרב ירכו( או הטה ידו – עד ששלפה הגט מעליו ,כלומר ,מדובר שהוא שולח ידו
לעברה 15או מרכי הגו אליה בתנועה של מסירה ,והיא כנגדו שולחת ידה ושולפת את הגט מעליו.

 10החיסרו הוא באחיזת האיש לקראת נטילת האשה ,שמתקיימת במקו שאוחז בראש אחד של הגט ומושיט ,א אינה מתקיימת במקרה שהגט בידו
הפתוחה ,ומקרב את ידו לקראת האשה :ר"ח פוסל נתינה כזו ,כי הוא איננו רואה בה תשלו של פעולת האיש ,אלא לקיחה גמורה של האשה.
 11וע' רמב" )גרושי פרק י הל' א-ב(.
 12ראיה לכ שכא האמירה מעכבת יש להביא מהמשנה )גיטי עח (.בדי "כנסי שט"ח זה" ,שהרמב" ביאר בו שזהו חיסרו מדאורייתא ,משו שלא
נתנו לה בתורת גירושי – ולכ צרי הוא לומר לה )אפילו לאחר זמ( "הא גיט " .מבואר א כ שבמשנה זו ,הצור לומר "הא גיט " הוא מדאורייתא ולא
מדרבנ בלבד ,ו"מכנסי שט"ח זה" נלמד ג ל"מצאתו מאחוריו" ,שאמירת "הא גיט " מעכבת .אמנ ,בנגוד ל"כנסי שט"ח" ,שאמירת "הא גיט " היא
לאחר זמ ,כא משמע שצרי לומר "הא גיט " בשעת הנתינה ממש.
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לענ"ד ,הרמב" מפרש עקרונית כדברי רש"י והרא"ש בפירוש הראשו ,ש"ערק לה חרציה" היא נתינה באופ של הושטה ,אלא
שלדעתו אי אפשר להסתכל על פעולה כזו כפעולה מתואמת בי הבעל לאשה ,אלא רק כשאומר לה תו כדי מעשה הנתינה "הרי
זה גיט" ,כ שבעקבות אמירה זו היא נוטלת הגט .שהרי היא צריכה לשלו את הגט שקשור עליו וזוהי פעולת לקיחה "כעי
גזילה" ,לכ רק אמירת "הא גיט" משוה למעשה זה של האשה אופי של השלמת מעשה האיש כ שיוגדר כהושטה .אבל
בהושטה רגילה ,שאוחז בראש הגט ומושיט לה והיא תופסת ראשו השני ,אפילו בלא אמירת "הא גיט" כשר מדאורייתא
)ומדרבנ פסול(.16
 .5גט ומשיחה – ביאור שיטות הראשוני השונות
א.שיטת ר"י כפי שהובאה בדברי הר"
נראה ששאלת הגבול בי הנחה להושטה היא ג קוטב הדיו במחלוקת ר"י ור"ת בסוגיית גט ומשיחה .לדעת ר"ת ,א הבעל נות
את הגט לתו ידה ,וקוד שעזב את הגט קפצה ידה – אינה מגורשת .וביארנו דבריו לעיל ,שכיוו שהוא בא להניח ,אל לאשה
להיות מעורבת כלל בנתינה .א לדעת ר"י ,כיוו שעשתה כ מרצו הבעל הוי כ"ערק לה חרציה ושלפתיה" )בי עלידי אחיזה
בראש הגט ,בי עלידי משיחה( .אמנ נסתפק בזה ,ולמעשה הורה להחמיר לתת את הגט בידה פתוחה לגמרי ,או לתו חיקה ,כ
ש"הבעל גומר נתינת הגט לגמרי" )לשו הר"(.
נראה שג ר"י מודה ליסוד שביארנו ,שישנ שני דרכי נתינה :הנחה והושטה ,ו"ערק לה חרציה" הוא די של הושטה .הספק שלו
הוא במקרה של גט ומשיחה ,כיוו שכא זהו מעשה שבאופיו הוא מעשה הנחה ,שהרי בא להניח את הגט בידה ללא התערבות
מצדה .מבחינה זאת ,קפיצת היד היא פעולה סותרת ולא משלימה ,שהרי אינה נצרכת מראש עבור נתינת הגט .17בכל זאת נסתפק
ר"י ,אולי כיוו שרצונו של הבעל בכ ,כוונתו לעשות פעולה מתואמת ע האשה ,באופ שהוא יניח והיא תקפו את ידה ,תועיל
לתת למעשה ש של פעולת הושטה ,למרות שאופי המעשה מצד עצמו הוא אופי של הנחה .כלומר ,שורש הספק של ר"י הוא
הא הכוונה גוברת על אופי הפעולה בקביעת שמה כמעשה הושטה ולא כמעשה הנחה.
ב .שיטת ר"י כפי שהובאה ברא"ש ,וביאור שיטת הרמב"
א שמה שכתבתי כא בדעת ר"י מתאי לדבריו כפי שהובאו בר"  ,ברא"ש )סימ ז( הובאו הדברי בסגנו אחר:
ור"י אומר דמיקרי שפיר נתינה ,כיו שהוא התחיל הנתינה קרינ ביה שפיר ,ונת אע"פ שהיא גמרה הנתינה.
הוא הביא סעד לדבריו משני מקומות.
א.

גיטי כד" :אל תתגרשי אלא בבי"ד פלוני" ,דמיגרשא כשמגיעה לש ,ואפילו שהוציאה הגט מרשותה בינתיי ,א
נטלתו שוב ובאה לבי"ד מגורשת ,אע"פ שבנטילה אחרונה לא בא הגט לידה מיד הבעל ,כיוו שתחילת נתינתו להתגרש
נתנו בידה – "ונת" קרינא ביה ,ולא "טלי גיט מעג"ק".

ב.

כתובות פו :ה"ז גיט ולא תתגרשי בו עד לאחר ל' ,דא שוב נטלתו וישנו בידה בסו ל' – מגורשת ,אע"פ שמעצמה
גומרת הנתינה") ,ורק בצדי רה"ר נסתפקה הגמרא פו.(:

פשט דברי ר"י כפי שה מנוסחי בדברי הרא"ש הוא שמספיקה התחלת נתינה ,ואי צור שהבעל יבצע נתינה גמורה.

 13בפירוש המשניות ,במקו ירכו כתוב "קשור על גבו".
 14בפירוש המשניות הלשו קצת אחרת" :שירמוז לה שתקבלנו" ,ונראה דהיינו הרכנה דהכא.
 15כמו "נטה יד על הי" )שמות יד ,טז( ,שמשמעותו שליחת היד קדימה.
 16עיי ב"אבני מילואי" .וכל דבריו ש אינ כדברינו ,דהוא תפס ש ש"ערק לה חרציה" אינו אלא סיוע בנתינה ,ולא נתינה גמורה.
17ולכ הכריע ר"ת שאינו גט.
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הרא"ש דוחה את דבריו בפשטות ,דהכא שאני שעדיי לא נגמרה כלל נתינת הבעל ,מה שאי כ בשתי הדוגמאות שהביא ר"י –
ש מדובר בכ שהאשה מתגרשת בנתינה הראשונה שהייתה נתינה גמורה.18
ג" .בעינ כריתות וליכא" מהי ההלכה של "כריתות"?
כדי לבאר את דברי ר"י כפי שהובאו ברא"ש ,נקדי כא כמה דברי ביסוד הפסול של "גט בידה ומשיחה בידו".
בגמרא ש מבואר שהפסול הוא "בעינ כריתות וליכא" .במקו אחר )בבא מציעא ז (.מבואר עוד ,שנתינת חפ באופ שמשיחה ביד
הנות מקרי נתינה טובה:
...האי סודרא ,כיו דתפיס ביה שלש על שלש קרינ ביה "ונת לרעהו" דכמא דפסיק דמי וקני.
מקשה הגמרא" :ומאי שנא מדרב חסדא דאמר רב חסדא גט בידה ומשיחה בידו א יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת ,וא
לאו – מגורשת" ומתרצת" :הת כריתות בעינ וליכא ,הכא נתינה בעינ והא איכא" .כלומר ,בגט בידה ומשיחה בידו יש נתינה א
אי כריתות.
א אכ יש כא נתינה ,מדוע דוחה הרא"ש בפשטות את דברי ר"י ,ואומר שלא נגמרה נתינת הבעל? והרי בגמרא
מפורש שיש כא נתינה!

)בבא מציעא ש(

ונראה שאת החידוש של הגמרא "בעינ כריתות וליכא" אפשר להבי בכמה דרכי:
א" .כריתות" היא הלכה עצמאית בגירושי שאינה קשורה כלל לדי הנתינה.
ב .ההלכה של "כריתות" מאפיינת הלכות אחרות בגירושי .ג את זה נית להבי בכמה אופני:
 .1בעינ "ונת" ,וכאשר נת גט והמשיחה בידו ליכא כריתות בנתינה ,והנתינה לא נגמרה.
 .2כאשר ליכא כריתות בנתינה – הנתינה נגמרה ,א היא פסולה.
 .3בעינ "בידה" ,ד"ונת בידה" כתיב– שהגט יגיע לרשותה ,וכאשר המשיחה בידו ליכא כריתות ב"בידה" ,ואינו
ברשותה לגמרי.
ד .ביאור שיטות הראשוני השונות לאור זה :רא"ש ,רמב" ור"י.
כעת נחזור לדו בשיטות הראשוני השוני בסוגייתנו.
הרא"ש ,שדחה את דברי ר"י ,ודאי למד שכיוו שהמשיחה ביד הבעל לא נגמרה הנתינה ,19ולכ הוא נקט שאי בראיותיו של ר"י
ממש ,כיוו שש מעיקרא נת נתינה מעלייתא.
את שיטת ר"י נית להסביר עלפי הדר הראשונה שהצענו ,ש"כריתות" היא הלכה עצמאית ,ואינה קשורה לנתינה ,לכ בגט
ומשיחה נעשתה נתינה כהלכתה ,ומכל מקו אינה מגורשת כיוו דליכא כריתות .לפי זה מובנת ההשוואה בי גט ומשיחה ל"הרי
זה גיט ולא תתגרשי בו עד שתגיעי לב"ד פלוני" – שהבעל נת נתינה כהלכתה ,ובכל זאת אינה מגורשת מחמת חיסרו אחר.
חיסרו זה ,כגו "כריתות" ,יכול להתמלא ג עלידי האשה בעצמה ,כמו שכשמגיעה לבי"ד פלוני נוטלת בעצמה את גיטה
ומתגרשת בו.
נראה שכ תוסבר ג שיטת הרמב" )גרושי פרק ה הל' טז(:
זרק הגט לידה והיה קשור במשיחה ,וקצת המשיחה בידו ,א יכול לנתקו ולהביאו אצלו – אינה מגורשת עד
שתיפסק המשיחה.
מדויק מדבריו שכשנפסקת המשיחה – ואפילו עלידי האשה – מגורשת .מדוע ,והרי עדיי לא נגמרה הנתינה?

 18צרי בירור נוס בדברי ר"י שברא"ש ,מדוע אי הוא מביא ראיה מ"ערק לה חרציה" כמו שהובא בדברי הר"י שבר" .ויש ליישב שפשיטא ליה שאינו
דומה ל"ערק לה חרציה" וכמו שכתבנו כי כא זהו מעשה הנחה ,מה שאי כ "ערק לה חרציה" ,שהוא מעשה הושטה ,ופשיטא ליה שעלידי כונה אי אפשר
להפו הנחה להושטה .לכ חיפש ר"י מקורות אחרי לביסוס עמדתו.
 19ומה שכתב "הכא מעיקרא לא הויא נתינה" כוונתו שעדיי לא נגמרה .לכ א כעת יעזוב את המשיחה )והיא עדיי לא קפצה את ידה( נראה שתהיה
מגורשת ,ופשוט )א א תיפסק המשיחה מעצמה אינה מגורשת ,כיוו שלא הבעל גמר את הנתינה(.
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נראה לבאר ג בדבריו שכריתות היא הלכה עצמאית ,וא כ הנתינה כבר נגמרה ,אלא שעדיי אי כריתות ,לכ ברגע שנפסקה
המשיחה יש ג כריתות ,והאשה מגורשת .אכ למי שסובר שהנתינה אינה נגמרת כל עוד המשיחה בידו ,ג א תיפסק המשיחה
לאחר מכ ,הגירושי לא יחולו.22 21 20
אעלפי שנראה שדברינו כני בשיטת הרמב" ,שכריתות היא הלכה עצמאית ולא די בנתינה ,בדברי ר"י יש עדיי קושי
מסוי ,משו שדקדוק לשו הרא"ש מורה שלפי ר"י ,החיסרו הוא בנתינה:
ור"י אומר דמקרי שפיר נתינה ,כיו שהוא התחיל הנתינה קרינ ביה שפיר ונת ,אע"פ שהיא גמרה הנתינה.
משמע מכא שהבעל רק התחיל את הנתינה ולא גמר ,ואילו לפי מה שביארנו הנתינה כבר נגמרה.
לכ נראה לבאר את דברי ר"י כאפשרות האחרונה שהעלינו ,שכיוו שאי כריתות לא מקרי "בידה" באופ מושל ,כיוו שלבעל
יש עדיי שליטה מסוימת בגט ,שיכול לנתקו ולהביאו אצלו .כיצד יוסברו עלידי זה דברי ר"י?
נראה לומר שר"י מבדיל בי פעולת נתינה לבי התקיימות הדי הכולל של "ונת בידה" .כשר"י מדבר על תחילת נתינה וגמר
נתינה ,הוא איננו מתייחס לפעולת הנתינה בלבד – שהרי היא כבר נגמרה ,וכמו שביארנו לעיל ,נמצא שהתקיי די "ונת" – אלא
כוונתו לומר שהגט עדיי לא "בידה" לגמרי .מבחינה זו הבעל רק התחיל את התהלי של "ונת בידה" שהרי נת ,א האשה
גומרת אותו ,כיוו שבקפיצת היד מתקיי "בידה".23
ה .ביאור ראיותיו של ר"י
נותר לנו לבאר מה הראיה של ר"י לשיטתו משני המקרי שהביא" :אל תתגרשי אלא בבי"ד פלוני" )גיטי כד( ו"הרי זה גיט ולא
תתגרשי בו עד לאחר ל'" )כתובות פו .(:ונראה שבנתינת גט לאשה בתנאי כזה ,אי כא רק עיכוב חלות הגרושי ,אלא שלא מתקיי
די "בידה" עד שמגיעה לבי"ד פלוני .לכ כשמגיעה לאותו בי"ד ,או לאחר ל' יו ,צרי שתיטול שוב את הגט או שיהיה ברשותה.
רק כשמתקיי די "בידה" יכול הגט לגרש ,אבל עד אז – לא התמלאה הדרישה הבסיסית של "ונת בידה".
נמצא לפי זה שבאמת קיו די "בידה" במקרי הנ"ל מתבצע עלידי האשה ,ולזה קרא ר"י שהאשה גומרת את הנתינה ומכא
ראיה ג לגט ומשיחה ,שניתוק המשיחה שנצר כדי להשלי את די "בידה" יכול להיעשות ג עלידי האשה .זהו תוכ ראיותיו
של ר"י.
אמנ ,הרא"ש חולק וסובר כי בגט ומשיחה "מעיקרא לא הויא נתינה" ,כלומר לא נגמרה פעולת הנתינה של הבעל ,ולכ אינו
דומה ל"אל תתגרשי בו אלא בבי"ד פלוני" ,ש נת נתינה גמורה.

 20עיי ב"בית יוס" ובב"ש ) ס"ק ד(.
 21אכ ,יש לעיי א הבעל עצמו חת את המשיחה בידו השניה ,דיש לומר דבזה הבעל עצמו גמר את הנתינה ומגורשת ,ורק א אד אחר או האשה חתכו
את המשיחה אינה מגורשת ,כיוו שהבעל לא גמר את נתינתו.
 22הבנה זו מתחזקת לאור הלכות נוספות ברמב" שיסוד בדי כריתות:
"הרי זה גיט והנייר שלי – אינה מגורשת ,שאי זה כריתות" )גרושי פרק ח הל' יד( .אי כא חסרו בנתינה אלא בעיה עצמאית ,שבעינ כריתות וליכא.
הרמב" מגדיר את ההלכה של כריתות )גרושי פרק א הל' א(" :ושיהיה ענינו דבר הכורת בינו לבינה" ,וש )בהל' ג(" :ספר כריתות ,דבר הכורת בינו
לבינה – שלא ישאר לו עליה רשות .וא עדיי לא נכרת בינו לבינה – אינה מגורשת ,כמו שיתבאר" .ודו"ק "עדיי לא נכרת" ,א א לאחר זמ ייכרת –
תהיה מגורשת ,א שבשעת הנתינה אי עדיי כריתות .והטע כנ"ל ,משו שכריתות היא הלכה נפרדת מהנתינה.
)בגרושי פרק ח הל' י ,בגט שיש בו תנאי ,פסק הרמב"'" :הרי זה גיט על מנת שלא תשתי יי כל ימי חייכי' – אינו גט ,שאי זה כריתות .כל ימי חיי או כל
ימי חיי פלוני – הרי זה גט ,שהרי כרת בינו לבינה ,ולא תשאר לו עליה רשות כשימות אותו פלוני" כא אמנ מגורשת כבר מרגע נתינת הגט ,א שיש לו
עדיי רשות עליה עד שימות אותו פלוני ,כיוו שהגט נית באופ שיש בו ודאי כריתות בעתיד .לעומת זאת בנידו דיד ,שאי הכרח שבעתיד תהיה כריתות,
יש להמתי עד שתושל הכריתות בפועל(.
 23בגיטי עח :מבואר שגט שיוצא מד"א שלו לד"א שלה פסול ,ומנמקת הגמרא משו דאגיד גביה .ופירש רש"י" :עדיי הגט ברשותו קצת ,ואנ ונת בידה
בעינ ,עד שיהא כולו ברשותה" .מבואר כא שבאגיד גביה החיסרו הוא ב"בידה" ,וה"נ י"ל כשאגיד גביה במשיחה) .ע' ג ברש"י גיטי כ" :הרי זה גיט
והנייר שלי – אינה מגורשת" ופירש רש"י ש" :דכיוו דהנייר שלו לא נת לה כלו ,דנמצאו אותיות פורחות באוויר" .כוונתו לומר שא שנעשתה פעולת
נתינה ,ס"ס היא לא קיבלה כלו ,ואי "בידה" גט דעיקר הגט ה אותיותיו )כלומר מה שכתוב בו ולא הנייר עצמו( והאותיות פורחות באויר .
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א כ ,עלה בידינו ששיטת הרמב" היא שכריתות היא הלכה עצמאית ,שיטת הרא"ש היא שכשאי כריתות עדיי אי "ונת" –
דלא נגמרה הנתינה משו דבעינ נתינה שיש בה כריתות ,ואילו שיטת ר"י היא שכשאי כריתות לא מקרי "בידה" ,כיוו שהגט
אינו ברשותה ובשליטתה לגמרי.
ו .שיטת התוספות
ג התוספות )גיטי עח :ד"ה א יכול לנתקו ולהביאו( מביאי את שיטת ר"ת בגט ומשיחה:
נראה דלא מיירי כשהיתה ידה פתוחה ולאחר שנת הגט בידה קפצה ידה ,דא"כ אפ' אי יכול להביאו אצלו אינה
מגורשת ,כיו דבשעת נתינה היה יכול להביאו אצלו ,ומה שקופצת ידה אח"כ זה אינו עושה הבעל אלא היא ,והוי
כמו טלי גיט מעג"ק ואינו גט.
בסוה"ד מסיקי התוספות מכ השלכה למקרה ש"אוחז בראש הגט ונותנו לה":
וצרי ליזהר שתהא יד האשה פתוחה עד שיניח כל הגט בידה ,דא תקפו ידה בעוד שהבעל אוחז בראש הגט
בידו לא הוי גט ,דהוי כמו גט בידה ומשיחה בידו ,ונראה דכשר ,דלא גרע מערק לה חרציה ושלפתו דהוי גט ,אע"ג
דביד הבעל להדק שלא תטול ,והמחמיר תבוא עליו ברכה.
פשטות דבריה ,שאי ה מערערי על מה שכתבו בראש הדיבור ,שבגט ומשיחה פשיטא שאינו גט א קופצת ידה ,ורק באוחז
בראש הגט ומניח בידה נסתפקו אולי מהני .מהו החילוק בי המקרי?
נראה שהתוספות סוברי ש"כריתות" היא פסול בנתינה; כלומר ,אעלפי שכשהניח את הגט נגמרה הנתינה ,כיוו שאגיד גביה
– זוהי נתינה פסולה .בגט ומשיחה זהו מצב ברור :הנתינה נגמרה ,א כיוו שעדיי אגיד גביה ,מתברר שהנתינה פסולה ואינו גט.
אבל כשאוחז בראש הגט ורוצה להניח בידה ,יש מקו להכשיר ולדמות ל"ערק לה חרציה" ,שהיא נתינה בדר של הושטה –
שהרי בעצ לא נגמרה הנתינה כל עוד לא גמר את פעולתו ,לכ אפשר לומר שהסכמת הבעל שהאשה תקפו את ידה כהמש
לתחילת נתינתו נחשבת לפעולת הושטה מתואמת ,כמו "ערק לה חרציה".24
לפי זה יוצא שמה שהוסיפו התוספות לגבי גט ומשיחה" :ומה שקופצת ידה אח"כ זה אינו עושה הבעל אלא היא ,והוי כמו טלי
גיט מעג"ק ואינו גט" מדוקדק מאוד ,דכיוו שנגמרה הנתינה ,והיא פסולה ,מעתה מה שעושה האשה הוי כמו "טלי גיט" שהרי
יש רק לקיחה שלה .הר" לעומת זאת נקט שג בגט ומשיחה נתינת הבעל לא נגמרה ,ולכ קרא לדבר "כעי גזילה" – כלומר ,אי
כא השלמה למעשהו של הבעל אלא פעולה עצמאית ,וממילא נתינת הבעל לא נגמרה .לכ לדעת הר" ,גט ומשיחה דומה לגמרי
לאוחז בראש הגט וקפצה ידה קוד עזיבתו את הגט :בשניה לא נגמרה הנתינה ,א לדעת התוספות ,בגט ומשיחה נגמרה הנתינה
ונפסלה ,מה שאי כ באוחז בראש הגט ,שעדיי לא נגמרה הנתינה.25
ז .קושיה בשיטת התוספות ויישובה
אכ ,מה שחילקנו בדעת התוספות בי גט ומשיחה לאוחז בראש הגט לכאורה נסתר מהגמרא )בבא מציעא ז (.שהבאנו לעיל ,שהרי
ש הגמרא משווה גט ומשיחה ל"סודרא דתפיס בו המקנה שלש על שלש והקונה עדיי אוחז בו ג"כ" ,והמקרה של סודרא הוא
ממש כמו אוחז בראש הגט.
נראה שאפשר ליישב קושי זה ,דבאמת תפיסת הסודר עלידי המקנה כאשר עדיי הקונה אוחז בו אינה דומה לאוחז בראש הגט.
אדרבה ,היא דומה לגט ומשיחה .וביאור הדברי הוא כשהסוגיה מסיקה שכשאוחז שלוש על שלוש "כמא דפסיק דמי" כוונתה
שכיוו שהשלוש על שלוש ה בתו ידו ממש ,כל השאר הוא מיותר ,ומבחינתו הוא כמשיחה בעלמא ,דהמקנה קונה את השלש
על שלש בלבד .לכ שואלת הגמרא מיד ,אעלפי שיש "כמא דפסיק" ,הרי חזינ בגט ומשיחה דלא חשיב נתינה ,וא כ הכא
נמי לא נחשב שנת את השלוש על שלוש?!

 24הר" לא חילק בי המקרי ,כיוו שלדעתו ג בגט ומשיחה מקרי שלא נגמרה הנתינה עדיי.
25לפי זה נראה שלתוספות ,ג א כעת יעזוב הבעל את המשיחה – אינה מגורשת ,דכבר נפסלה הנתינה .לרא"ש לעומת זאת ,כיוו שעדיי לא נגמרה
הנתינה – א כעת יעזוב הבעל את הגט תהיה מגורשת .ולרמב" נתבאר שאפילו תיפסק המשיחה מעצמה )או אפילו עלידי האשה( תהיה מגורשת ,כיוו
שהחיסרו של כריתות יכול להסתלק ג עלידי האשה .וכ מבואר ג לשיטת ר"י ,שהרי לדעתו אפילו קפצה ידה – מגורשת.
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לעומת זאת ,באוחז בראש הגט הנידו הוא הגט כולו ,ולא רק מה שהאשה תופסת ,ולכ אחיזת הבעל בראש הגט והנחתו בתו
ידה של האשה לא דמי כלל לנתינת סודר.26
מיושבת א כ קושייתנו ,ושפיר נית לחלק בי גט ומשיחה לאוחז בראש הגט ומניחו בתו ידה.
 .6הקנאה כמעשה נתינה
א .ביאור שיטת רש"י בריש פרק הזורק
בגמרא )גיטי עז (:מובא מעשה בשכיב מרע שגירש את אשתו ע"י שהקנה לה את חצרו ,והגט נמצא בתו החצר .החצר נקנתה
לאשה עלידי שעשתה קניי חזקה בקרקע.
במקרה הזה לא התקיימה למעשה שו פעולת נתינה עלידי הבעל ,וא כ תמוה כיצד האשה מתגרשת – והרי "ונת בידה"
כתיב! יותר מכ ,כא האשה מבצעת את פעולת הקניי של הקרקע ,ומדוע לא נאמר שיש כא חיסרו של "טלי גיט מעל גבי
קרקע"?
רש"י )ש ד"ה חזקה( ביאר שהאשה קונה את הגט בקניי אגב:
דהשתא קא יהיב לה חצר וגיטה בתוכו ,ותנ :נכסי שאי לה אחריות נקני ע נכסי שיש לה אחריות ,בכס
בשטר ובחזקה.27
הר" במקו הקשה עליו ,דא אכ הגט נקנה באגב ,מדוע יש צור שיהיה בתו החצר? הרי קיימא ל שלא צרי צבורי בקניי
אגב?
נראה שלאור מה שביארנו למעלה ,שהנחה וג הושטה מקיימות את די הנתינה ,כיוו שדי זה מתאפיי לפי מה שדר בני אד
לקרוא לו נתינה ,אפשר להבי שג הקנאה מקרי נתינה .ולמרות שהאשה עושה את פעולת הקניי ,בסופו של דבר הבעל נקרא
"נות" והאשה "מקבלת" .הגע בעצמ ,הרי כשאד נות מתנה לחברו ואומר לו שייטול את המתנה ממקו פלוני ,בכל זאת אנו
אומרי שהנות נת לו מתנה ,ומשו שהקנאה ש נתינה עליה ,אפילו שהמקבל פועל את מעשה הקניי.
לאור זאת נית ליישב את דברי רש"י בסוגיה .רש"י למד שבהקנאה מתקיי די "ונת " ,לכ בהקנאת הגט אגב החצר קיי הבעל
את די "ונת" .28מכל מקו ,בהקנאה בלבד לא סגי ,כי עדיי הגט אינו "בידה" – ברשותה ,שהרי די "בידה" מצרי מצב
מציאותי של הימצאות הגט בידה או בגגה ,חצרה וקרפיפה .לכ הצרי רש"י שהגט יהיה בתו החצר ,אפילו לאחר שהוא נקנה
לה.
ב .קנייני בגט
לדרכנו ,יש מקו לדו בקנייני בגט בכלל ,שהרי קניי מועיל לקיי את די "ונת".
בשאלה זו עסקו כבר האחרוני ,ובראש ה"תורת גיטי" ורעק"א .29ה"תורת גיטי" מסיק שרק קנייני שנלמדו מ"ידה" מועילי,
כגו משיכה ,א שאר קנייני ,כגו סודר או אגב ,אינ מועילי )וג בקנייני המועילי ,דווקא ברצונה – שאז יש לקניי
משמעות ,ולא בעל כורחה(.30

 26מה עוד שנתינת סודר בפשטות נעשית באופ של הושטה ,ולא של הנחה .דימוי הגמרא לגט ומשיחה הוא רק משו שיש כמא דפסיק ,וכאילו השלוש על
שלוש ה אצל המקנה לגמרי ,כמו גט שהונח ביד האשה.
 27ה"פני יהושע" אמנ ביאר שדברי רש"י ה רק בהו"א ,ולמסקנה ג הוא סובר שמתגרשת משו שהגט בחצרה כתוספת ,א אי בכ הכרח.
 28כמוב ,רק במקו שהאשה מסכימה לקנות ,כיוו שבלי זה אי כא קניי וממילא אי נתינה .ומה שגט מועיל בעל כורחה זה רק במקו שנות נתינה
רגילה.
 29הובאו דבריה ב"פתחי תשובה" )אבה"ע סימ קלט ס"ק ד(.
 30רעק"א הסיק שצרי להקפיד שהגט לא יצא מחו לידה כלל )הובאו דבריו בפת"ש הנ"ל( .א לענ"ד נראה שמדי הושטה שהבאנו לעיל מוכח שאי
צור בזה.
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מדבריו עולה שאכ עצ הקניי אינו מגרש ,אלא רק קניי שמקיי ג "בידה" .א נתרג זאת לניסוח שלנו במאמר זה ,נאמר
שקנייני יכולי לקיי את די "ונת" ,א אי לה משמעות לקיו "בידה" .די "בידה" הוא מצב מציאותי ,שהגט מגיע
לרשותה .לפי שיטתנו נמצא שג באגב אפשר לגרש ,א הגט מונח לאחר שהקניי ברשותה – כדברי רש"י כא.
ג" .טלי גיט מעל גבי קרקע"
א כני דברינו ,שג קניי מקיי די "ונת" ,מדוע בכל "טלי גיט מעל גבי קרקע" אינה מגורשת ,והרי הוא מקנה לה את
הנייר?31
נית לבאר זאת בשני דרכי:
א.אמנ קניי מקיי די "ונת" ,א "טלי גיט מעל גבי קרקע" אינו רק חיסרו בנתינה ,אלא פסול של לקיחה ,ולכ רק במקו
שהאשה לוקחת בפועל אינו גט .א באגב ,שאי לקיחה שלה בפועל – מגורשת .32א אינו נראה לומר כ ,משו שאי ילפותא
מיוחדת לדי "טלי גיט מעל גבי קרקע" .זוהי מסקנה של רבא )גיטי כד ,.עח (.מכוח די "ונת" ,33שבעינ שהוא יית ולא שהיא
תיקח וא אכ מתקיי בקניי "ונת" ,תו אי חסרו בפעולת הקניי שלה.
ב.יש לחלק בי "טלי גיט מעל גבי הקרקע" ל"קני גיט המונח על הקרקע" .טלי גיט אינו מועיל ,א קני גיט מועיל ,כיוו
שהקנאה היא מעשה נתינה .דברי רבא אכ נכוני ברוב מקרי הגירושי ,כיוו שפעולת הגירושי הרגילה נעשית בדר של נתינת
גט ולא הקנאתו ,34שהרי אשה מתגרשת אפילו בעל כורחה )ובמהות הגירושי חלי מכוח קבלת הגט אצל האשה .אפילו
במקרה שיש הקנאה ,ההקנאה היא מרכיב בקבלת הגט ,א היא עצמה אינה מגרשת ,וכמו שביארנו ,ההקנאה מקיימת רק את
המרכיב של "ונת"( .אבל באמת א מקנה לה את הגט והיא רוצה לקנותו בהגבהה – מהני ,כיוו שלאחר שתגביה את הגט
נמצא שהוא בידה ,ומתקיי ג די "בידה".
ד .שיטת התוספות בריש פרק הזורק
לתוספות )ש ד"ה ותיזיל( ישנה שיטה אחרת ,כיצד מתקיי די "ונת בידה" בהקנאת החצר לאשה" :כיוו דהגט בא מרשות הבעל
לרשותה הוי כאלו נתנו לה" ,ולא הוי כ"טלי גיט מעל גבי הקרקע".
כלומר ,מעשה הקניי שהאשה עושה הוא בחצר ולא בגט ,וא כ אי מעורבות של האשה בנתינת הגט עצמו .הנתינה עצמה
מתקיימת בכ שהגט עבר מרשות הבעל לרשותה .35עדיי צרי בירור אי מעבר הגט מרשות הבעל לרשותה מיוחס אל הבעל
דווקא ,כ שמקרי "ונת" .נראה לומר שכיוו שהבעל גר לכ שהגט יעבור מרשותו לרשותה ,והאשה לא הייתה מעורבת
בנטילתו – סגי בכ לדי נתינה .נתינה זו היא בעצ סוג נוס של נתינה ,שבו אי לבעל מעורבות בפועל ,ומכל מקו די בה כדי
להיקרא נתינה .מבחינה מסוימת היא מחודשת עוד יותר מהקנאה באגב ,כי להקנאה אנו אכ קורי "נתינה" ,א מני לנו שאכ גט
שבא מרשות הבעל לרשותה בגרימת הבעל בלבד מספיק כדי לקיי די "ונת"? מכל מקו לדבריה של התוספות יש מקו רק
עלפי מה שביארנו ,שאי גזירת הכתוב מיוחדת אי צריכה להיות נתינה ,ולכ יש סוגי נתינות רבי ,ולכל אחד יש אופי משלו.
 .7סיכו
עסקנו במאמר זה בעיקר בשתי סוגיות מרכזיות העוסקות בדיני נתינת גט :סוגיית "ערק לה חרציה" וסוגית "גט בידה ומשיחה
בידו" .בסו דנו מעט ג בסוגיה בריש פרק הזורק ,לגבי שכיב מרע שהקנה לאשתו חצר ובתוכה גט .העלינו שאי גזירת הכתוב
מסוימת כיצד צריכה נתינה להתבצע; הכתוב דורש שהבעל יית ,א ייתכנו כמה אופני של נתינה ,ובחלק מאופני הנתינה ג
מעורבות של האשה אינה גורעת .העלינו למעשה שישנ שלושה סוגי נתינה עקרוניי :הנחה ,הושטה והקנאה .בדברי התוספות
מצאנו נתינה מסוג נוס" :שהגט בא מרשות הבעל לרשותה".

 31וכעי זה הקשה ג ה"קהילות יעקב" )סימ טו(.
 32כעי זה כתב הגרש"ש בשיעוריו )גיטי סימ ד( .ויעוי ג בשיעורי הגר"ש רוזובסקי )גיטי עמ' רנ(.
 33רש"י )גיטי כד" :(.לא אמר כלו דכעינ ונת" ,וכ בגיטי עח.
 34אמנ לאחר הגירושי הגט ג קנוי ,א בעלות האשה על הגט היא די השיי לחלות הגירושי ,ולא למעשה הגירושי – שהרי ג בעל כורחה מתגרשת.
ואכמ"ל.
 35דו"ק ,האשה אינה קונה את הגט בקניי חצר ,אלא מתגרשת בהגעת הגט לחצרה.
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בנתינה באופ של הושטה ,האשה מעורבת בכ שהיא נוטלת את הגט מהבעל המושיט לה אותו ,ובנתינה באופ של הקנאה
האשה עושה פעולת קניי ,כגו חזקה או הגבהה .דבר זה אינו גורע ,כמו שצוי ,מהגדרתו של הבעל כנות.
כאמור ,מקו נרחב במאמרנו מוקדש לסוגיית גט ומשיחה .בסוגיה זו מסביר רב חסדא שהאשה אינה מתגרשת כאשר המשיחה
ביד הבעל ,משו שאי כא "כריתות" .העלינו ארבע הבנות אפשריות בביאור הלכה זו ,וביארנו את שיטות הראשוני עלפי
הבנות אלו .הסקנו שלדעת הרמב" זו הלכה עצמאית ,א לדעת הר" והרא"ש זו הלכה שמאפיינת את הנתינה ,ולדרכ נתינה
שאי בה כריתות מוגדרת כנתינה שלא נגמרה .התוספות צועדי ג ה בדר זו ,א לדרכ בגט ומשיחה הנתינה כבר נגמרה,
אלא שהיא פסולה ,כיוו שאי כריתות .שיטה אחרונה שראינו בהקשר זה היא שיטת ר"י ,כפי שהובאה בדברי הרא"ש .לדעתו ,די
כריתות מאפיי את "בידה" ,שצרי שיהיה ברשותה ובשליטתה לגמרי ,ולכ כשהמשיחה בידו של הבעל חסר ה"בידה".
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הרב אריה כ"

שיטת הרמב" בצור בהנחת הגט
פתיחה
המשנה בגיטי )עט (.אומרת:
היתה עומדת על ראש הגג וזרקו לה ,כיו שהגיע לאויר הגג – הרי זו מגורשת; הוא מלמעלה והיא מלמטה וזרקו
לה ,כיו שיצא מרשות הגג ,נמחק או נשר – הרי זו מגורשת.
על כ שואלת הגמרא ש" :והא לא מינטר!"

1

ומסביר רש"י:
והא לא מינטר – אויר הגג ,דאתי זיקא ושדי ליה מקמי דלינח ,וכי לא שדיה זיקא ואירע לו דבר אחר ,שבא כלב
וקלטו או גשמי מחקוהו ,אמאי קתני מגורשת מ האויר ,הא בעינ אויר שסופו לנוח.
משאלת הגמרא עולה הנחת היסוד שלה :שכדי שהאשה תהיה מגורשת אי זה מספיק שהגט יגיע לרשותה ,אלא צרי שיהיה
שמור ש – ורק אז יחולו הגירושי .ג מהמש הגמרא ש ,המחלק פעמיי בי הנחה לעניי איסור הוצאה בשבת להנחה בגט,
רואי שהקריטריו הקובע לעניי הנחה בגט – שמאותו רגע ואיל תחשב האשה מגורשת – הוא שהגט יהיה שמור.2
במאמר זה ברצוני לדו בסוגיית הגמרא הדנה בהנחת הגט ,ולהראות שבניגוד להבנת של רש"י וראשוני נוספי בסוגיה –
שאינ מחלקי להלכה בי המיקומי השוני של הבעל והאשה – הרמב" מחלק בכ .מתו כ אגדיר את שיטת הרמב"
בצור בהנחת הגט על מנת שהאשה תהיה מגורשת ,והיא הצור ב"הנחה בכח" .לאחר מכ ברצוני לעיי בשתי סוגיות נוספות
שלרמב" יש בה שיטה ייחודית ,ולהראות את הקשר בי פסיקותיו השונות.
שיטת רש"י בזריקת הגט מהגג לחצר ולהיפ
על קושיות הגמרא "והא לא מינטר" עונה הגמרא )ש( לגבי זריקה מחצר לגג:
אמר רב יהודה אמר שמואל :בגג שיש לו מעקה עסקינ .עולא בר מנשיא משמיה דאבימי אמר :הכא בפחות
משלשה סמו לגג עסקינ ,דכל פחות משלשה סמו לגג – כגג דמי.
ולגבי זריקה מגג לחצר:
א"ר יהודה אמר שמואל :כגו שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות.
כלומר ,על מנת שהאשה תהיה מגורשת אי זה מספיק שהגט יגיע לאוויר החצר או הגג ,אלא יש צור שהוא יהיה שמור בתוכ,
כלומר שיהיה בתו אוויר המחיצות ,או בתו שלושה טפחי מהקרקע – שאז הוא נחשב כמונח על הקרקע מדי לבוד.
אמנ ,בהמש אומרת הגמרא על דברי המשנה" :נמחק או נשר – הרי זו מגורשת" ,שלא תמיד האשה מגורשת מרגע שהגיע
הגט לאוויר החצר:
נמחק – א"ר נחמ אמר רבה בר אבוה :לא שנו אלא שנמחק דר ירידה ,אבל נמחק דר עליה – לא; מאי טעמא?
מעיקרא לא למינח קאי.

 1שאלה זו נשאלת בגמרא פעמיי ,ה על הרישא – שבו זורק הבעל מלמטה למעלה ,וה על הסיפא – שבו הוא זורק מלמעלה למטה.
 2למשל" :א"ל רבי זירא לר' אסי :כמא? כרבי ,דאמר :קלוטה כמי שהונחה דמיא! א"ל :אפילו תימא רבנ ,עד כא לא פליגי רבנ עליה דרבי אלא לעני
שבת ,אבל הכא משו אינטורי הוא ,והא קא מינטר".
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נשר – אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה :לא שנו אלא שקד גט לדליקה ,אבל קדמה דליקה לגט – לא; מ"ט?
מעיקרא לשריפה קאזיל.

כלומר ,אעלפי שהאשה מגורשת משעה שהגט מגיע לאוויר החצר ,מדובר דווקא במקרי שבה הגט עומד להגיע לקרקעית
החצר; א במקרה שבו כבר מלכתחילה ברור שהגט לא ינוח בחצר ,כגו שקדמה הדלקה לגט – אי הגט חל ,ונראה שהסיבה לכ
היא שבשעת הזריקה הגט הוא בדר לאיבוד ,ולכ אינו נחשב כשמור ,כדרישת הגמרא.
לגבי החילוק בי דר ירידה לדר עלייה ,הדברי מורכבי יותר .אומר לנו רש"י )ש(:
דר ירידה – כשזרקו כלפי מעלה כדי להעבירו את המעקה ,לא נמחק עד שהגיע לחזור ולירד .אבל נמחק דר
עליה – אע"פ שיצא מאויר הגג לאויר חצר ומחיצות התחתונות עודפות .אינה מגורשת – דדר סילוקו לא מיקרי
נתינה אלא דר הנחתו לבא לרשותה.
כלומר ,לשיטת רש"י ,כדי שהגט יחשב כמונח אי זה מספיק שהוא יהיה בתו אוויר המחיצות ,אלא יש צור שהוא כבר יעבור
את שיא גובהו ויתחיל להנמי .דבר זה נחו לדעת רש"י ,משו שכל עוד הגט מוסי גובה עדיי לא נחשב שהתחילה הנתינה –
כיוו מדובר עדיי בגדר הסילוק מהבעל ולא בגדר הקבלה לרשות האשה.3
כהבנתו של רש"י בהסברת המושגי "דר עליה" ו"דר ירידה" נית לדייק ג ברמב" )ש ,ד"ה "והא דתנ"( ,ברשב"א
"לא שנו"( ,בריטב"א )ש ,ד"ה "הא דתנ"( ,וכ כתב הטור )סימ קלט( ופסק השו"ע )ש ,סע' ו(.

)ש ,ד"ה

אלא שיש לשאול מדוע ,לדעת המשנה ,א נמחק או נשר לאחר שהגיע לאוויר המחיצות מגורשת דווקא בזריקת הגט מהגג
לחצר ,ואילו בזריקתו מהחצר לגג ציינה המשנה בסת שהאשה מגורשת ברגע שמגיע לאוויר הגג ,ולא כתבה במפורש מה הדי
כשנמחק או נשר.
על כ עונה הרמב" )ש(:
משו דאורחא דמילתא נקט ,למעלה בגג שכיח רוח מצויה ושאינה מצויה ,וא נטלתו הרוח בהא קתני מתני'
דמגורשת מיד ,ובחצר שכיחי מי ואש ,ומשו הכי קתני נמחק או נשר.
כלומר :הדיני נכוני בכל המקרי ,אלא שבחצר שכיחי יותר מקרי של מי שמוחקי את הגט או אש ששורפת אותו ,ולכ
נאמרו דיני אלו ביחס לחצר – א ה נכוני ג במקרה של גג .לפי זה ,המקרי של "דר עליה" ו"דר ירידה" וכו' יהיו שייכי
ג בזריקה מחצר לגג ,ולא רק בזריקה מגג לחצר ,וכ אומר ג הב"ש )ש ס"ק ו(.
שיטת הרמב"
הרמב" )גירושי פרק ה הל' ג-ה( למד את הסוגיה בדר אחרת:
היתה עומדת בראש הגג שלה והוא מלמטה בחצרו וזרקו לה למעלה ,כיו שהגיע לאויר מחיצות המעקה ,או
לפחות משלשה סמו לגג – נתגרשה ,ובלבד שינוח ,אבל א נמחק או נשר קוד שיגיע לה ,אע"פ שנמחק אחר
שהגיע לאויר מחיצות או אחר שהגיע לפחות משלשה סמו לגג ,כגו שנשבה הרוח והעלתו ונמחק או נשר –
הואיל ואינו הול לנוח אינו גט ,ולא נתגרשה.
היה הגג שלו והוא מלמעלה בו והיא מלמטה בחצר שלה וזרק לה גיטה ,כיו שיצא הגט ממחיצות הגג והגיע
למחיצות מקומה שהיא עומדת בו – נתגרשה.
זרקו לרשותה לתו האש ונשר ,או לתו המי ואבד – אינו גט ,אבל א הגיע לרשותה 4ואחר כ באה אש
ושרפתו – הרי זה גט.
מעיו ראשוני בשיטת הרמב" עולות כמה קושיות .האחת היא קושיית הרמב" )ש(:

 3נית לומר שבעצ בכל נתינת גט ישנ שתי פעולות :הוצאה מרשותו של הבעל וקבלה לרשותה של האשה .רש"י תופס שבזריקת גט ישנו רגע מדויק שבו
פעולת הנתינה נגמרת ומתחילה פעולת הקבלה ,והוא הרגע שבו נמצא הגט בשיא הגובה .לכ ,לשיטתו עד לרגע זה לא שיי לומר שהאשה קיבלה את הגט.
 4ישנ נוסחאות אשר גורסות ברמב" כא את המילה "ונח" ,א ראה ב"לח משנה" במקו ,שכבר הקשה על גרסה זו ,ועיי בשינויי נוסחאות במהדורת
פרנקל ,שהגרסה הנכונה היא ללא המילה "ונח" ,וכ הוא במהדורת הרב קאפח.
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ותימה מ הר"מ הספרדי ז"ל ,שכתב "כיו שהגיע לאויר מחיצות המעקה או לפחות מג' סמו לגג נתגרשה ובלבד
שינוח ,אבל א נמחק או נשר הואיל ואינו הול לנוח אינו גט" ,וזה אי אפשר ,שנאמר "הרי זו מגורשת" וא
נמחק הגט או נשר אינה מגורשת ,אלא א היה ש משעה ראשונה רוח שנטלתו דהו"ל אויר שאי סופו לנוח ולא
מינטר ביה ודאי אינה מגורשת.

כלומר ,אי ייתכ שבשעה שהגיע הגט לאוויר המחיצות נתגרשה ,ולאחר שנשר פתאו התבטלו הגירושי? דבר כזה שיי רק
א בשעה שהגיע הגט לאוויר המחיצות כבר היה ברור שהוא עומד להישר.
קושיה נוספת ,העולה מלשו המשנה עצמה ,מקשה הר" משמו של הרמב" )מא .בדפי אלפס ד"ה תנ(:
וזה אי אפשר ,שא כדבריו היכי תנ מגורשת סת ,כיו שנשר או נמחק אינה מגורשת?
כלומר ,המשנה אמרה סת שמגורשת משעה שהגיע הגט לאוויר המחיצות ,ומאי הסיק הרמב" את דבריו – שכל עוד לא נח
הגט האשה אינה מגורשת? נוס לכ ,לא מצאנו בדברי הרמב" שו חילוק בי דר ירידה לדר עלייה ,וקשה מדוע הוא מתעל
בדבריו מגמרא מפורשת ,שלא מצאנו מי שיחלוק עליה .על קושיות אלו עונה הר" )ש(:
אבל לפי דעתי ,הרמב" ז"ל ...אינו אומר כ ,אבל הוא סובר דברישא דמתניתי ,דהיתה עומדת בראש הגג איכא
דר עליה ודר ירידה ,דדר עליה היינו קוד שמתחיל הגט לירד ,ודר ירידה היינו משמתחיל הגט לירד ,ומשו
הכי לא תנא ברישא "הרי זו מגורשת" ,משו דאיכא גוונא דלא הויא מגורשת ,דהיינו נמחק או נשר דר עליה.
אבל בסיפא ,דהוא למעלה והיא למטה ,מסתמא לעול הוא דר ירידה ...וכי אמרינ "לא שאנו אלא שנמחק דר
ירידה אבל דר עליה לא" ,מפרש לה ז"ל ...דר ירידה בסיפא דמתניתי ,אבל דר עליה ברישא אינה מגורשת,
ומ"מ לא מצי תני ברישא "נמחק או נשר הרי זו מגורשת" ,משו דלאו מילתא פסיקתא הוא ,שאילו נמחק קוד
שירד לנוח אינה מגורשת .ומיהו ודאי א נמחק לאחר שהיה יורד לנוח מגורשת.
כלומר ,לדעת הר" ג הרמב" סובר שהכול תלוי בשאלה א הגט נמחק בשעה שעלה כלפי מעלה או לאחר שהתחיל לרדת;
אלא שכאשר הבעל זורק מלמעלה ללמטה ,לרוב אי כלל דר עלייה .לכ המשנה אומרת בסת שג א נמחק הגט – הרי זו
מגורשת .אלא שהגמרא מוסיפה שדווקא בסיפא של המשנה הגט יורד תמיד ,א ברישא – שהגט קוד עולה ורק אחרכ יורד,
הדבר תלוי בשאלה מתי הגט נמחק או נשר .לכ המשנה לא הזכירה ברישא שא נמחק או נשר הגט קוד שנח ,האשה מגורשת
– כיוו שהדבר תלוי בכיוו תעופתו של הגט בשעה שהתכלה.
עלפי זה יש לומר שתמיד נכונות הלכות ד וה – שבה ד הרמב" במקרה שהגט נזרק מהגג לחצר ,ואומר שברגע שהגיע הגט
לאוויר המחיצות של החצר האשה מגורשת ,אעלפי שנשר או נמחק קוד שנח ,כל עוד הגט קד לדלקה .א הלכה ג ,שבה
מדובר במקרה של זריקה מחצר לגג – ובה כותב הרמב" שא נשר או ע הגט קוד שנח אינה מגורשת – נכונה רק במקרה
שהגט היה בשעת עלייתו ,והרמב" אינו מדבר כלל על מקרה שבו הגט נמצא כבר במצב של תעופה כלפי מטה – שאז באמת
יודה הרמב" שהאשה מגורשת אעלפי שנשר הגט.
אלא שאוקימתא זו של הר" בדברי הרמב" קשה ,שהרי עיקר החלוקה ברישא בי דר עלייה לדר ירידה חסרי מדברי
הרמב" .5לא שיי לומר שהרמב" נקט בלשו המשנה ,שאינה מחלקת בי הדרכי ,כדרכו שלא להביא מקרי שלא נאמרו
במפורש – שהרי הגמרא עצמה הזכירה חילוק בי דר ירידה לדר עלייה ,חילוק שעלפי הר" מופיע ברמב" בצורה חלקית
בלבד ,אעלפי שהדברי מפורשי בגמרא.
א ה"מגיד משנה" )ש( הבי אחרת את דברי הרמב":
דע שהוא מפרש הא דלא שנו אלא שנמחק דר ירידה וכו' ,דהכי קאמר :לא שנו שנמחק או נשר הרי זו מגורשת...
אלא דר ירידה ,פירוש :בסיפא דמתניתי שהוא מלמעלה והיא מלמטה וזורקו לה דר ירידה ...אבל נמחק דר
עליה ,פירוש ברישא דמתניתי שהיא מלמטה והוא מלמעלה ,אינה מגורשת.
כלומר ,לדעת ה"מגיד משנה" מתפרשות המילי "דר ירידה" ו"דר עליה" שבגמרא לא כפירוש רש"י – שמדובר בכיוו הגט
באותו רגע )א הוא מגביה או מנמי( ,אלא בכיוו הכללי של הגט :א הבעל למטה והאשה למעלה נחשב תמיד דר עלייה ,א
לאחר שהגט משנה כיוו ומתחיל להנמי ,ולהיפ נחשב תמיד דר ירידה .בכ מתיישבי היטב דברי הרמב" ,שכתב שכאשר
 5וכ ג מקשה על הר" ה"חזו איש" )אבה"ע סימ קמז ס"ק ה(.

166

חמדת האר ד

האשה למעלה והבעל למטה "נתגרשה ,ובלבד שינוח" ,ואילו במקרה ההפו מגורשת א א לא נח )ובלבד שקד הגט לדלקה,
כדברי הגמרא בהמש(.
ונראה שהמקור של הרמב" לכ שדר ירידה ודר עלייה תלויות במיקומ של הבעל והאשה – ולא בכיוו הגט באותו רגע –
הוא מהמשנה עצמה ,6שמביאה את המקרה של איבוד הגט רק במקרה שהבעל למעלה והאשה למטה:
הוא מלמעלה והיא מלמטה וזרקו לה ,כיו שיצא מרשות הגג ,נמחק או נשר – הרי זו מגורשת.
על כ אומרת הגמרא שמדובר דווקא בדר ירידה ,כלומר במקרה המופיע במשנה ,א בדר עלייה )הרישא של המשנה" :היתה
עומדת על הגג"( אינה מגורשת א נמחק .אלא שלפי הסבר זה מקשה ה"מגיד משנה":
למה אמרה המשנה "כיו שהגיע לאויר הגג הרי זו מגורשת" ,ומה הועיל לנו מאימתי היא מתגרשת ,כיו שהוא
תלוי בהנחה דלבסו? יש לומר דנפקא מינה א קידשה אחר משהגיע לאויר הגג וקוד שינוח ,אי נמי א מת
הבעל בינתיי או א ביטלו בינתיי.
כלומר ,עלפי הבנתו של ה"מגיד משנה" ברמב" ,כאשר הבעל זורק גט למעלה ,לעבר אשתו שנמצאת על הגג ,האשה מתגרשת
בשעה שהגט מגיע לאוויר המחיצות – על כל המשתמע מכ :קידושי האשה לאחר תופסי ,אי אפשר לבטל את הגט וכו' – א
זאת רק בתנאי שבסופו של דבר ינוח הגט.
בכ נפתרות שלוש הקושיות שהקשינו לעיל על שיטת הרמב" :האשה אמנ מגורשת מיד כשהגיע הגט לאוויר המחיצות ,א
א הוא יל לאיבוד יתברר למפרע שאי זה גט; המשנה שנתה בסת "מגורשת" ,להודיע לנו את זמ הגירושי ,ולא את עצ
מציאות; והחילוק בי דר ירידה לדר עלייה מופיע בדברי הרמב" ,אלא שהוא שונה מפירושו של רש"י.
אלא שעדיי קשה ,מהי הסברה לחלק בי בעל שזורק את הגט מלמעלה למטה – שאז אי צור שיגיע הגט בפועל לקרקע כדי
שתהיה מגורשת ,לבי זריקה שלו מלמטה למעלה – שאז יש צור בכ?7
ה"מגיד משנה" מסביר את החילוק בי זריקה כלפי מעלה – המצריכה שהגט ינוח ,לבי זריקה כלפי מטה – שבה אי צור כזה:
...דר ירידה ,וכיוו שהוא כדר תנועתו הטבעית שדרכו לירד ,א נשר או נמחק הרי זו מגורשת אע"פ שלא נח,
כיוו שהיה הול לנוח ,אבל נמחק דר עליה ...אינה מגורשת ,דכיו שהבעל היה צרי להעלות הגט שלא כדר
תנועתו הטבעית ,כל שלא נח לבסו אינה מתגרשת ,דמעיקרא לאו למינח קאי ,פירוש שלא היה כח הבעל דר
הנחתו שהוא בירידה.
מפשט דבריו של ה"מגיד משנה" משמע שסיבת החילוק בי זריקה כלפי מטה לזריקה כלפי מעלה היא שבזריקה כלפי מטה מי
שמביא להנחת הגט הוא הבעל ,ואילו בזריקה כלפי מעלה הבעל אינו זה שבסופו של דבר מביא את הגט לרשותה של האשה ,אלא
כוח המשיכה הוא הפועל זאת ,ולכ אינה מתגרשת – 8אלא שעל כ מקשה ה"חזו איש" )אבה"ע סימ קמז ס"ק ה(:
קשה ,דהרי סו סו אי כא פסול בנתינה והיא מתגרשת בנתינה זו ,והנידו הוא א גט זה קיי או לאו בר קיימא
הוא ,שסופו להישר ,וכיוו דגט קד לדליקה מקרי בר קיימא ,ולמה לא תהא מתגרשת?...
כלומר ,הפסול העולה מדברי ה"מגיד משנה" הוא פסול בנתינה ,ואילו הפסול המופיע בגמרא וברמב" הוא פסול בהנחה,
וכלשו הרמב"" :הואיל ואינו הול לנוח" ,ומה אכפת לנו שזה בניגוד לכיוו תנועתו הטבעית?
נוס לכ הקשה ה"חזו איש" ,שא זה כדברי ה"מגיד משנה" ,שהפסול נעו בכ שהבעל אינו נות את הגט בכוחו ,מדוע א
הגט נח בסופו של דבר תהיה מגורשת – והרי ההנחה לא הייתה בסופו של דבר בכוחו של הבעל?
לכ נראה לומר בדעת הרמב" )וייתכ שזו ג כוונת ה"מגיד משנה" – שלא כהבנת ה"חזו איש" בדבריו( שכדי להתגרש אי
צור בהנחת הגט בפועל ,אלא מספיקה הנחה בכוח ,כלומר שאעלפי שהגט לא מונח עדיי ,הוא הגיע למצב שבו ברור לנו

 6וכ נית לדייק מדברי ה"מגיד משנה" עצמו.
 7על שיטת רש"י לעיל בהסבר "דר ירידה" ו"דר עליה" אי שו קושי ,כפי שהוא מסביר בעצמו ,שדר סילוקו )כלומר כשהוא נע כלפי מעלה( אינו נקרא
דר הנחתו לבוא ברשותה; לעומת שיטת הרמב" ,שלפיה אי כלל הבדל מהו כיוונו של הגט בשעה שהתכלה.
 8נית אמנ להבי את דברי ה"מגיד משנה" באופ אחר ,כפי שיוסבר בהמש  ,א ה"חזו איש" שמובא כא ודאי הבי את שיטתו באופ זה.
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שהוא ינוח .מצב כזה קיי כאשר הגט הגיע לתו אוויר המחיצות .אמנ ,כל זה נכו רק א בסופו של דבר ההנחה ג התממשה
בפועל – שאז התברר למפרע שבאמת הייתה הנחה בכוח ,א כאשר בסופו של דבר לא התקיימה ההנחה ,יש להבחי בי שלושה
מקרי:
 .1כאשר קדמה הדלקה לגט – הרי מתחילה היה ברור שהגט יל לאיבוד ,ואי כלל הנחה בכוח.
 .2כאשר הגט נזרק מלמעלה למטה ,כיוו שמתחילת תנועתו הוא נזרק בכיוו ההנחה ,ובשעת זריקת הגט אי שו גור
שאמור להפריע להנחתו – ברגע שהגט נכנס לתו אוויר המחיצות הוא נחשב כמונח בפועל ,ואי זה משנה א בסופו
של דבר הוא נח או לא.
 .3כאשר הגט נזרק מלמטה למעלה ,הרי בשעת הזריקה לא היה ברור א בסופו של דבר הגט ינוח ,כיוו שכא כיוו
הזריקה אינה ישירות אל המקו שאליו אמור הגט להגיע )הגט צרי להיזרק בקשת על מנת שיגיע ,וכמו שרואי –
שכשזורקי מלמעלה למטה הגט רק יורד ,וכשזורקי מלמטה למעלה הוא קוד עולה ואחרכ יורד ,(9ולכ בשעה
שהגט מגיע לאוויר המחיצות האשה מגורשת – א רק בתנאי שהגט נח בסופו של דבר .אז אנחנו אומרי שהוברר
למפרע שבשעת ההגעה לאוויר המחיצות הייתה הנחה בכוח ,שבסופו של דבר התממשה.
אפשרות אחרת להסביר את החילוק של הרמב" בי זריקה כלפי מעלה לזריקה כלפי מטה )הסיבה להבדל בי המקרה השני
למקרה השלישי( 10היא עלפי דברי הרמב" שראינו לעיל ,האומר שבגג שכיחה רוח ובחצר שכיחה דלקה .לכ ,כשהבעל זורק
כלפי מטה ,א אי דלקה האשה מגורשת מיד כשהגיע הגט לאוויר המחיצות – כיוו שאז הוא מונח בכוח ,א כאשר הוא זורק
כלפי מעלה ,ישנו חשש מצוי שא א עכשיו אי רוח ,היא יכולה להגיע בכל רגע )בניגוד לדלקה ,שאי זה מצוי שתתלקח
בפתאומיות( ולהעי את הגט מש – ולכ רק בשעה שהגט נוחת על הגג מוברר למפרע שבשעה שהגיע לאוויר המחיצות כבר
היה מונח בכוח.
לדעתי ,נית לדייק ברמב" יותר את האפשרות השנייה – שהרי לאחר שהרמב" כותב )הל' ג( שא במקרה שזרק כלפי מעלה
נמחק או נשר הגט לאחר שהגיע לאוויר המחיצות אינה מגורשת ,הוא מביא כדוגמה" :כגו שנשבה הרוח והעלתו ונמחק או
נשר" ,אעלפי שלכאורה הדבר מיותר ;11ולפי דברינו יש לומר שהרמב" נקט דווקא דוגמה זו ,משו ששכיחות הרוח בגג
היא הגורמת לחילוק בי גג לחצר בצור בהנחת הגט בפועל ,על מנת שיוברר למפרע שהייתה הנחת הגט בכוח.
בי לפי ההסבר הראשו ובי לפי ההסבר השני ,העיקרו הוא שכאשר ישנה סבירות כמעט ודאית שהגט ינוח ברשותה – משעה
שהגיע לרשותה היא מגורשת .כאשר ישנו ספק בכ ,היא תהיה מגורשת משעה זו רק א נח בסו ,וכאשר ברור שלא ינוח היא
אינה מגורשת .ההבדל בי ההסברי הוא רק ברמת הוודאות שהגט יגיע בשלו ליעדו.
ויש לומר שהסיבה שהביאה את הרמב" לומר שהנחת גט בכוח נקראת כבר הנחה 12היא דברי הגמרא ,המחלקי בי הנחה לעניי
שבת לבי הנחה לעניי גט – שבגט הדבר תלוי בשמירתו ,ולכ גט שיש בו הנחה בכוח נקרא שמור.
נתינת גט בשני גגות
עלפי ההסבר הנ"ל ברמב" – שאשה מגורשת מרגע שהגט מונח בכוח ,א לעתי רק ההנחה בפועל מגלה למפרע שהגט היה
כבר מונח בכוח – נית להסביר הלכה נוספת ברמב" .הגמרא בהמש )עט ,(:בהמש לחילוקי בי הוצאה בשבת לבי נתינת גט,
מביאה מקרה נוס:
הא דאמר רב יהודה אמר שמואל :לא יעמוד אד בגג זה ויקלוט מי גשמי מגגו של חבירו ,שכש שדיורי
חלוקי מלמטה כ דיורי חלוקי מלמעלה – הני מילי לעני שבת ,אבל לעני גט משו קפידא הוא ,וכולי האי לא
קפדי אינשי.

 9רמז לדבר נית למצוא בדברי הגמרא )סנהדרי עז ,(:האומרת שאב שנזרקה כלפי מעלה נחשבת "כחו" ,ואילו אב שנזרקה ואחרכ יורדת לצדדי
נחשבת "כח כחוש" ,וא כ יש כא דרגת ביניי.
 10אלא שאפשרות זו אינה יכולה להיכנס בדברי ה"מגיד משנה" ,המחלק ביניה מצד כיוו התנועה של הגט.
 11ועיי ב"חזו איש" ש ,שהקשה מה הוסי לנו הרמב" באמרו "כגו שנשבה הרוח".
 12כאשר החילוק בי המקרי הוא רק מה נקרא הנחה בכוח.
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ומסביר רש"י:
והא דאמר רב יהודה :לא יעמוד אד על גגו ויקלוט מי גשמי – הצפי על גגו של חבירו ,דהוי מוציא מרשות
לרשות א לא עירבו ,שאע"פ שאינ דרי על הגגות שיי נמי בהו איסור חילוק רשות.
הני מילי – דחלוקת רשויות גגי כרשויות בתי ,לעני שבת.
אבל בגיטי – היו לו שני גגי סמוכי זה לזה והשאילה מקו בזה לקבל את גיטה וקיבלתו בזה ,לא אמרינ הכא
רשויות חלוקות ,דהא דאמר לעיל תרי מקומות לא מושלי אינשי משו קפידא הוא ,יש משאיל חצרו ומקפיד על
ביתו ,אבל כולי האי גגי סמוכי ואי תשמיש רגיל בה לא קפדי אינשי.
כלומר ,לפי רש"י הגמרא מחדשת לנו שא כי לעניי שבת שני גגות נחשבי לרשויות נפרדות ,אד שהשאיל לאשתו גג על מנת
שייחשב כרשותה ותוכל לקבל בו גט ,וקיבלה את הגט בגג אחר שלו – תהיה מגורשת ,כיוו שבגגות הוא איננו מקפיד להשאיל
לה דווקא גג זה ולא אחר .כפירושו של רש"י נקטו ג הראב"ד )גירושי פרק ה הל' יא( ,הרשב"א )עט :ד"ה "וא תאמר"( ,הטור )סימ
קלט( ,וכ פסק השו"ע בסת )ש סע' יב(.
ולכאורה אי זה דומה למקרה של שמואל ,שש מדובר על שני גגות השייכי לאנשי שוני .על כ אומר הרשב"א )ש(:
והא דגיטי לאו למימרא שיהא ממש כעי הא דשמואל ,דזרק לה בגגו ונח בגגו של חברו ,דבכי הא ודאי אינה
מגורשת עד שיגיע גט לידה.
כלומר ,הדבר אינו דומה לגמרי ,ובגיטי לא ייתכ להעמיד את המקרה בשני גגות של אנשי שוני – שבזה פשיטא שאינו נחשב
כרשותה ,ואינה מגורשת .וכ בהמש דברי הרשב"א" :דגג של נכרי ]מישהו זר[ היא קני לה?"
על כ תמוהי ביותר דברי הרמב" )ש הל' יא( בנידו:
היתה עומדת על גגה וזרקו לה ונפל בגג אחר סמו לו – א יכולה לפשוט ידה וליטלו הרי זו מגורשת ,שאע"פ
שדיורי חלוקי למעלה כש שה חלוקי למטה ,אי בני אד מקפידי על מקו כיוצא בזה.
מפשט לשו הרמב" משמע שאי זה משנה א הגג הוא של הבעל או של מישהו אחר ,וכ תפסו בפשיטות הראב"ד )ש(,
הרשב"א )ש( ,הטור )ש( והר" )ד מא .בדפי אלפס ד"ה גרסינ( ,וכ פסק השו"ע )ש( ב"יש אומרי".
לכ אומר ה"אור שמח" )ש הל' י( ,שכדי להבי את דברי הרמב" )בהל' יא( ,צרי לומר שהלכה זו היא חלק מהל' י ,שבה אומר
הרמב":
זרק לה גיטה לרשותה ועבר בתו רשותה שהיא עומדת בה ונפל חו לרשותה – אע"פ שעבר בפחות משלשה
סמו לאר ,אינה מגורשת עד שינוח ברשותה.13
ועל כ אומר הרמב" את דבריו בהל' יא – שא האשה יכולה ליטול את הגט מתו גגה הריהי מגורשת .כלומר ,לא תמיד האשה
מגורשת כאשר היא יכולה ליטול את הגט מגג אחר ,אלא רק כאשר הוא קוד ע ברשותה בתו שלושה טפחי מהאר.14
ה"אור שמח" מוסי ומחדש שכאשר האשה יכולה ליטול את הגט בגג אחר א היא פושטת את ידיה – היא מגורשת למפרע כבר
מרגע שהגיע הגט לרשותה לתו שלושה טפחי מהקרקע ,וכדברי ה"מגיד משנה" שראינו לעיל לגבי זריקת גט מגג לחצר.
ולפי שיטתנו הדברי מבוארי ,שכאשר הגט נזרק מרשות אחרת לחצרה האשה מגורשת כבר ברגע שהגט נח בכוח – כלומר
נמצא בתו אוויר המחיצות או בתו שלושה טפחי סמו לקרקע – א הגדרת 'מונח בכוח' היא רק כאשר הוא עומד לנוח
בפועל .לכ ,א הגט יצא מרשותה מוכח שהוא מעול לא עמד לנוח בפועל ,ואינה מגורשת .15אמנ ,ממשי הרמב" ואומר ,א

 13ה"אור שמח" כיוו בכ מעצמו לחלוקת ההלכות המקורית ברמב" ,אשר לפיה )כמו שמופיע ברמב" בהוצאות פרנקל וקאפח( הלכות י ויא ה באמת
הלכה אחת ,ולא שתי הלכות נפרדות.
 14ראה דברי הגמרא )עט ,(.שמשווה בי גט שנמצא באוויר המחיצות לגט שנמצא בתו שלושה טפחי מהקרקע.
 15ואע"פ שבבבא מציעא )יב (.מסתפקת הגמרא א אוויר שאי סופו לנוח כמונח דמי לעניי מקרה כזה ,אומר ה"מגיד משנה" בהל' י שהרמב" למד
מסוגייתנו שנפשטה הבעיה ואינו כמונח – בניגוד לתוספות )גיטי עט .ד"ה דר עליה( ולרשב"א )ש ד"ה הא דאמרינ( ,שמחלקי א קדמה דלקה לגט
שהול לאיבוד לבי מי שזרק ויצא מצד אחר .ונראה שהראשוני ממשיכי בשיטת ,שדווקא בקדמה גט לדלקה אינו גט ,א הרמב" ,ששיטתו בזריקה
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הגט נח בגג אחר באופ שהיא יכולה לפשוט את ידה ולקחת אותו – היא מגורשת ,כיוו שאנשי אינ מקפידי בגגותיה כלכ,
ולא יהיה אכפת לה א אד אחר ייקח דבר שנפל ברשות א אינו צרי להיכנס אליה.
וצרי לומר שהסיבה לכ אינה משו שהאשה זכתה בגט ברשותו של מישהו אחר – היא זכתה בו בשעה שהגט עבר ברשותה,
אלא שכדי שהגט ייחשב מונח בכוח הוא צרי להיות שמור ,16וא האשה יכולה לפשוט את ידיה ולקחת את הגט בלא שמישהו
ימנע זאת ממנה )כיוו שבגגות אנשי אינ מקפידי על דבר כזה( ,הרי הגט נחשב שמור מספיק על מנת שההנחה שהייתה בכוח
תיחשב להנחה.
לפי זה ג מוב יותר הקשר לסוגיה הקודמת של "דר עליה" ו"דר ירידה" – שהרי ג כא ישנו מקרה שבו מציאות מסוימת
מגלה למפרע שהגט כבר היה מונח בכוח ,והגירושי חלו מקוד.18 17
"היתה ידה כקטפרס"
עלפי החילוק הנ"ל בי גט שמונח בכוח לגט שמונח בפועל ,נית להסביר הלכה נוספת ברמב" ,המובאת בפרק ה .הגמרא
אומרת:

)עח(:

אמר רב יהודה :היתה ידה עשויה כקטפרס וזרקו לה ,א על פי שהגיע גט לידה – אינה מגורשת .אמאי? הא כי
נפיל – בארבע אמות דידה קא נפיל! בדלא נח .ותיגרש מאוירא דארבע אמות! תפשוט דבעי רבי אלעזר :ארבע
אמות שאמרו ,יש לה אויר או אי לה אויר? תפשוט דאי לה אויר ,הכא במאי עסקינ – בעומדת על גב הנהר,
דמעיקרא לאיבוד קאי.
ומסביר רש"י את המילה "קטפרס" :מדרו ,ראשי אצבעותיה מטי לקרקע ,שלא פשטה ידה זקופה כדר פושטי יד.
כלומר ,הגמרא עוסקת במקרה שבו הבעל זרק גט לעבר האשה ופגע בידיה ,ומש נפל לאר – שא נח בתו ארבע אמות שלה
היא מגורשת ;19א היא עומדת על גב הנהר ,שכבר בשעת הזריקה ברור היה שהגט יפול לנהר – אינה מגורשת; ובמקרה שבו
הייתה אפשרות שינוח א בפועל לא נח אלא קרה לו משהו ,וכדברי רש"י" :כשנפל מתו ידה נשר ,וקבלה שבא לידה לאו קבלה
היא" – אז שייכת בעייתו של ר' אלעזר ,א הגט עבר בתו ארבע אמות ממנה באוויר היא מגורשת.
עלפי זה נפסק להלכה בשולח ערו )סימ קלט סע' טו(:
היה ידה קטפרס ,וזרק הגט על ידה ונפל לאר ,א נפל לתו ארבע אמות שלה ונח – הרי זו מגורשת .וא לא נח
בתוכ ,אלא נתגלגל מיד מתוכה לחוצה לה – הרי זו ספק מגורשת .נפל לתו הי או לתו האש – אינה מגורשת;
והוא שתהא על גבי המי או סמו לאש ,שמתחלת נפילתו לאיבוד היה עומד.
א הרמב" )ש ,הל' יב( פוסק רק בצורה חלקית כדברי הגמרא:
היתה ידה קטפרס וזרק הגט על ידה ונפל לאר ,א נפל לתו ארבע אמות שלה ונח הרי זו מגורשת .נפל לתו הי
או לתו האש – אינה מגורשת ,והוא שהיתה עומדת על גבי המי או סמו לאש ,שמתחלת נפילתו לאיבוד היה
עומד.
כלומר ,הרמב" מביא את המקרה שבו ודאי מגורשת )נפל בתו ארבע אמות( ואת המקרה שבו ודאי אינה מגורשת )מתחילתו
היה עומד לאיבוד( ,ומשמיט את מקרה הביניי ,שבו היא ספקמגורשת :שלא היה הול לאיבוד מתחילתו ,א בסופו של דבר לא
נח בתו ארבע אמות.

כלפי מעלה שאינו גט א לא נח ,ואעלפי שאלמלא היה קורה משהו היה נח – כל שכ במי שזרק ונכנס מצד אחד ויצא מצד אחר ,שש הוברר
שמלכתחילה כלל לא עמד לנוח.
 16כפי שהגמרא הגדירה את הגירושי בכ שהגט שמור אצל האשה.
 17כאשר לראשוני האחרי באמת אי כא קשר ממשי ,אלא היות שהגמרא חילקה בסוגיה הקודמת בי גט לשבת היא הביאה חלוקות נוספות.
 18וראה ב"אור שמח" )ש( אי הוא מסביר עלפי זה את הדמיו לשבת; ולפי הרמב" ,שג בגט מדובר על שני גגות של שני אנשי שוני ,ולא על שני
גגות של אותו אד – הדברי מובני יותר.
 19ראה במשנה )עח .בגמרא( ובראשוני לגבי קניי ד' אמות בגט ,ואי כא מקומו.
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וכבר ה"מגיד משנה" וה"לח משנה" )ש( מעירי על הרמב" שהשמיט את מקרה הביניי ,א אומרי שמוכרח מדיוק הרישא
והסיפא שברמב" שג הוא מודה שבמקרה הביניי האשה היא ספקמגורשת ,כיוו שהיא מגורשת דווקא כשנח ,ואינה מגורשת
דווקא כשמתחילתו היה עומד לאיבוד – וא כ קשיא רישא לסיפא א לא נאמר שכשמעיקרו עמד לנוח ובסו לא נח היא ספק
מגורשת .א סו סו עדיי קשה ,מדוע לא כתב הרמב" במפורש את החילוק האמצעי?
ואמנ ,נית היה לומר שהרמב" לא כתב זאת כיוו שלא היה צור בכ – שהרי הדברי נלמדי מדיוק של הרישא והסיפא ,א
במקרי רבי שבה יש שלושה חילוקי הרמב" הביא בספרו ג את המקרה שבו יש ספק ,אעלפי שנית היה לדייק כ
משני החילוקי האחרי )למשל :אישות פרק ב הל' ח; ש פרק ג הל' ב והל' יד; ש פרק ד הל' כב; איסורי ביאה פרק ה הל' יד ועוד(.
אמנ ,עלפי מה שכתבנו לעיל ,שכאשר הגט נחשב כמונח בכוח – האשה מגורשת משעה זו ,אעלפי שעדיי לא נח בפועל,
נית ליישב את השמטת הרמב" בכ שא היה כותב שבמקרה שהגט לא נח האשה הייתה ספקמגורשת ,היינו חושבי שכל
ספקו של ר' אליעזר לגבי אוויר ארבע אמות הוא רק במקרה שהגט לא נח ,א זה נחשב שהיה מונח בכוח או לא – וכיוו שלא
נפשט ספקו האשה היא ספקמגורשת .א באמת ,יש עוד נפקא מינא לספקו של ר' אליעזר ,והיא במקרה שהגט נח – מאימתי
האשה מגורשת :א רק משעה שהגט נח ,או כבר משעה שהגיע לאוויר ארבע אמות ,ולכ הרמב" לא הזכיר את המקרה של
ספקמגורשת ,כיוו שלא רק עליו נאמר ספקו של ר' אליעזר.
ואמנ ,היה מקו לשאול מדוע הרמב" לא הזכיר ג שהאשה ספקמגורשת במקרה שלא נח ,וג שכאשר נח ישנו ספק מאימתי
מגורשת ,א זה כבר מתבאר בהלכות הקודמות – שכאשר דבר נחשב מונח מתחילתו ,מאותו רגע שהיה נחשב כמונח האשה
מגורשת ,וכא הרמב" רק רצה שיהיה דיוק כללי שיש ספק באוויר ארבע אמות ,ואותו נשלי לדברי הידועי לנו כבר.
עלפי ההסבר של "מונח בכוח" ,נראה שיש מקו ג ליישב קושיה נוספת" :יד המל" מקשה על ההלכה הזו ברמב" ,מדוע
בהל' י לגבי מי שזרק גט מצד זה ועבר לצד אחר בתו שלושה טפחי פסק הרמב" שאוויר שאי סופו לנוח לאו כמונח דמי
ואינה מגורשת ,ואילו כא היא ספקמגורשת.
ויש ליישב את קושייתו בפשטות ,שבמי שזרק מצד זה והלכה מצד אחר מדובר בכ שכבר מתחילת הזריקה היה ברור שהגט לא
ינוח ברשותה – ולכ אינה מגורשת ,ואילו ספקו של ר' אליעזר לגבי אוויר ארבע אמות מדבר רק במקרה שבו היה אמור לנוח ,א
באוויר ארבע אמות נחשב כמונח בכוח א מחו לשלושה טפחי מהקרקע ,20ונפקא מינא לשני דברי ,כמו שכתבנו :כשנח –
ממתי תהיה מגורשת ,וכשהיה אמור לנוח עלפי הזריקה ובסו לא נח – א תהיה מגורשת.
ונראה שנית לדייק זאת מדברי הרמב" ,האומר שהמקרה שבו אינה מגורשת הוא כאשר הגט נפל לאש או למי כאשר עמדה
סמו לה ,שמתחילת נפילתו היה הול לאיבוד – ומשמע שהספק הוא במקרה שבשעת הזריקה לא היה הגט הול לאיבוד ואחר
כ באו אש או מי ,21א במקרה שכבר בתחילת הזריקה לא היה סופו לנוח בתו ארבע אמות ,דינו כגט שהיה הול מתחילתו
לאיבוד ,וברור שאינו מגורשת – כמו במקרה שזרק גט מצד אחד והל לצד אחר ונפל מחו לרשותה )הל' י(.
כל זה לעומת דברי הטור והשו"ע )ש( ,האומרי שהמקרה שבו האשה ספקמגורשת הוא שהגט נתגלגל מחו לארבע אמות,
ולכאורה משמע שכ שאפילו א מכוח הזריקה הוא נתגלגל כ – וא כ מלכתחילה לא היה אמור לנוח בתו ארבע אמות.
ואמנ ,נית היה לומר שהטור והשו"ע סוברי כמו הראשוני החולקי על הרמב" )ראה הערה  (15וסוברי שג במי שזרק
מצד אחד ועבר לצד אחר ונחת מחו לרשותה האשה ספקמגורשת – א בסימ זה פסק הטור כמו רמב" ,וכ פסק השו"ע )סע'
ח( בסת ,והביא את דעת החולקי רק ב"יש אומרי".
בעקבות קושיה זו אומר הב"ש על דברי הטור והשו"ע במקרה של ספק:
והיינו אויר שסופו לנוח ,אלא שמחמת איזה סיבה לא נח ,ובתחילת הזריקה היה סופו לנוח; אבל א מחמת זריקתו
שזרק בכח נתגלגל – אז היה בתחילה אויר שאי סופו לנוח.
בהמש הוא מביא הסבר נוס ,שכיוו שארבע אמות קונות רק תקנת חז"ל ,ייתכ שה הרחיבו את תקנת אפילו לגבי אוויר שאי
סופו לנוח.

 20וזוהי ג תשובת הב"ש שתובא בהמש .
 21כדברי רש"י שהובאו לעיל.
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א לפי מה שדייקנו בדברי הרמב" אי כלל צור בתירו השני .דווקא בטור ובשו"ע תירוצו הראשו של הב"ש דחוק ,כיוו
שה הזכירו מקרה שהתגלגל ויצא ,א ברמב" ,שבו נראה שמקרה הספק הוא בדלקה שקרתה לאחר שזרק – דבריו הראשוני
מסתדרי היטב ,ועלפי דברינו הדבר מוכרח ,כיוו שכל ספקו של ר' אליעזר הוא באוויר ארבע אמות שסופו לנוח ,א הוא נחשב
כמונח בכוח ודינו כשלושה טפחי מהקרקע וכאוויר המחיצות בתו רשותה.
סיכו
במאמר זה ניסינו לבדוק את שיטתו של הרמב" בצור בהנחת הגט ,והגענו למסקנה שעלפי הרמב" ישנו מושג של הנחה
בכוח המספיק לכ שיהיה גט א בלא ההנחה בפועל; אלא שכאשר הדברי מסופקי נצרכת הנחה בפועל על מנת להיווכח
שבאמת הייתה הנחה בכוח – ואז האשה תהיה מגורשת למפרע משעת ההנחה בכוח .בניגוד אליו ,אצל רש"י וראשוני אחרי
המושג של גירושי שמתבררי למפרע בעקבות הנחת הגט אינו קיי.
על סמ מסקנה זו הסברנו כמה הלכות ברמב":
כאשר הגט נזרק מלמעלה למטה לתו רשותה של האשה ,מרגע שהגיע לאוויר המחיצות הגט נחשב כמונח בכוח )במקרה שלא
קדמה לגט דלקה( ,והאשה מגורשת א א לא נח בפועל; א במקרה שבו הגט נזרק מלמטה למעלה ,רק א הוא ג ינוח בפועל
יתברר למפרע שההגעה לאוויר המחיצות הייתה הנחה בכוח ,ותתגרש למפרע מאז .א הגט לא יגיע בסופו של דבר לא תהיה
מגורשת ,כיוו שזריקה מלמטה למעלה היא פחות מדויקת ,או כיוו שעל הגג יש יותר שכיחות לתקלות.
כאשר הגט עובר בתו רשות האשה ויוצא החוצה ,וא א עבר בתו שלושה טפחי מהקרקע היה ברור מתחילתו שלא ינוח ואי
כלל הנחה בכוח – אינה מגורשת ,א במקרה שהאשה יכולה מתו רשותה לפשוט את ידה ולקחת את הגט ,הדבר מספיק כדי
להגדיר את המעבר ברשותה בתו שלושה טפחי כהנחה בכוח ,ותהיה מגורשת משעה שהגיע הגט לרשותה א שלא נח ש,
כדברי ה"אור שמח".
כאשר הגט פגע ביד האשה ונפל לאר ,א מתחילתו היה הול לאיבוד – ברור שלא היה מונח בכוח ואינה מגורשת; א נח בתו
ארבע אמות הסמוכות לה – מגורשת ,שהרי הייתה הנחה בכוח ,א ר' אליעזר הסתפק א אוויר ארבע אמות מוגדר כהנחה בכוח,
ה לעניי שתהיה מגורשת משעה שהגיע לאוויר ארבע אמות וה לגבי מקרה שבו היה אמור לנוח מתחילתו בתו ארבע אמות
ובסו לא נח ,עקב מקרה שמנע זאת )כגו דלקה שפרצה וכד'( .ספק זה לא נפשט ,ולכ האשה נחשבת לספקמגורשת משעה
שהגט הגיע לאוויר ארבע האמות שסביבה.
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לע"נ ידידי ,מזכה הרבי
הרב י.כחלו ,רב ק"ק ליוורנו
גומל חסדי טובי
הרב גד אלדד
ראש בית המדרש לרבני ברומא

שליחות בגיטי כשליחות על דבר שבגופו
מסכת גיטי ,תו כדי דיוניה ,העשירה את עול השליחות במושגי חדשי ,מה מתייחסי לכתיבת הגט ומה לנתינתו .מסתבר
שכיוו שמת גט עשוי להיות כרו בשליחות ,לא פע הוצרכה הגמרא לפרט פ זה ,ומתו כ התבררו מושגי סביבו .אמנ,
ריבוי המושגי החדשי מעלה שאלה על כל אופי השליחות של הגט ,ומידת דמיונה לשליחות המוכרת לנו מתחומי אחרי.
לש כ נשוב ונלמד את סוגיית היסוד בשליחות ,במסכת קידושי )מא:(.
שליחות מנל? דתניא "ושלח – מלמד שהוא עושה שליח .ושלחה – מלמד שהיא עושה שליח .ושלח ושלחה –
מלמד שהשליח עושה שליח" .אשכח בגירושי ,בקדושי מנל? וכי תימא דילי מגירושי ,מה לגירושי ,שכ
ישנ בעל כורחה? אמר קרא "ויצאה והיתה" מקיש הויה ליציאה ,מה יציאה משוי שליח ,א הויה נמי משוי שליח.
והקשה בתוספות רא"ש )ש ,ד"ה ושלחה(:
וא"ת אמאי צרי תרי קראי ,חד לשליחות הבעל וחד לשליחות האשה? וי"ל דהו"א דבבעל הוא דשיי שליחות,
שאינו מגרש אלא מדעתו ,אבל האשה ,שמתגרשת בעל כורחה ,לא אלי מעשה דידה כולי האי ,שתוכל למנות
שליח במקומה.
מבואר מדבריו ששליחות קבלה בגט היא מחודשת ,ונזקקת לפסוק מיוחד ,כיוו שקבלת הגט היא בעל כורחה של האשה .ההכרח
הזה אינו מאפשר ללמוד שליחות זו משליחות ההולכה של הבעל .שאלת הרא"ש מתבקשת כלכ ,ששתיקת שאר הראשוני
בעניי היא מתמיהה .ושמא דרכו בדר אחרת ,ולא התקשו בקושייתו?
המיוחד בשליחות גירושי
ראשית חכמה ,עלינו למצוא מקור לייחודה של שליחות הגירושי .מעיו בהמש הסוגיה דלעיל עולה שאלה" :מנל שליחות
בתרומה?" הגמרא מעלה שאלה זו ,ודוחה אפשרות של לימוד מגיטי ,בטענה ש"דמה לגירושי ,שכ ישנ חול".
התוספות נדרשו להבדל שעולה בגמרא ,בי דחיית הלימוד מגט לקידושי – "שכ ישנ בעל כורחה" ,לבי הדחייה לגבי תרומה –
"שכ ישנ חול" ,ותירצו )ש ד"ה מה(:
אבל לא מצו למימר 'שכ ישנ בעל כורחה' כי ההיא דלעיל ,דאיכא למימר "קדושי יוכיחו" ,אבל לעיל לא מייתי
לה אלא גבי קדושי.
מדברי התוספות נית להבי כי הגמרא הכירה בחוסר יכולתה ללמוד את תופעת השליחות מגט ,המתבצע בעל כורחה של האשה,
ולכ ביקשה ללמוד על השליחות מקידושי .על ניסיו זה באה הדחייה" :שכ ישנ חול" .ואכ ,מסקנת הסוגיה היא כי שליחות
בכל התורה נלמדת מתרומה ,פסח וקידושי )!( ,א כי תופעת השליחות בגירושי עומדת כשלעצמה ,ושליחות בכל התורה אינה
1
נלמדת ממנה  .מעתה עלינו לתור אחר תוכ חידוש זה.
שליחות בכתיבת הגט
התוספות קבעו )גיטי כב :ד"ה והא(:

 1שכ אי אפשר ללמוד ממנה בבניי אב ,המבוסס על הסברא ,כי א בהיקש ,שהיא מידה בתורה ,ואילו שליחות נכתבה בקידושי עצמ.
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דלא בעינ שליחות בכתיבה ,ד"וכתב" לאו אבעל קאי אלא אסופר ,והא דאמרינ לקמ" :צרי שיאמר לסופר
כתוב ,ולעדי חתומו" לאו משו שליחות ,אלא משו דכשלא ציוה הבעל לא חשוב "לשמה" ,אלא חשוב סתמא,
ופסול.

וכ"כ רמב" ש )גיטי כג .ד"ה והוא(:
ואיכא למימר ,כולהו ]כוונתו ללשונות הגמרא המצביעות על שליחות בכתיבה[ לאו דוקא משו שליחות ,אלא
משו שאינו לשמה ,עד שיאמר הוא לה "כתובו ,שאני רוצה לגרשה".
מדברי הרמב" עולה הסכמה לכ ששליחות אינה נדרשת בכתיבת הגט .אמנ יש לעמת קביעה זו ע דברי הרמב" בסוגיה
אחרת; תנאי ואמוראי נחלקו בכשרותו של מינוי בלתיישיר של סופר הגט )"אומר אמרו"( ,ש )גיטי סו :ד"ה וקשיא לי( כתב
הרמב":
קשיא לי ,לרבי יוסי דאמר אפילו "אומר אמרו" – לא! מאי טעמא? אי משו מילי ,מאי מילי קא מסר איהו
לשליח?! הלא לא מסר מילי ,אלא הרי הוא עושה שליח שלא בפניו?!… ואיכא למימר שאני גט ,דבעינ
"לשמה" ,ובעינ נמי "וכתב הבעל" .אי הסופר והעדי עומדי במקו הבעל אלא כששמעו ה מפיו ,אבל
בדברי אחרי אד עושה שליח שלא בפניו.
לאור דבריו שציטטנו ,ומקומות נוספי שלא ציטטנו ,הקשה הב"ש )סימ קכ ס"ק ז(:
וא אמר "אמרו לסופר בשמי שיכתוב" ,לדעת הר" ורא"ה כשר ,דנעשה שלוחו שלא בפניו ,ולדעת רמב" בטל
מדאורייתא משו דכתיב "וכתב" ,ואי הסופר עומד במקומו אא"כ שמע מפיו ,משמע דס"ל דבעינ שליחות
2
בכתיבת הגט ,ולקמ סי' קב"ג משמע דאי צרי שליחות דהא מכשיר עבד לכתיבת הגט?!
ביטול הגט
3

נראה שיש לעמוד על כוונתו של הרמב" לאור סוגיה נוספת.
כתב הרמב" )גרושי פרק ו הל' א(:
השולח גט ביד השליח וביטל הגט ,הרי זה חוזר ומגרש בו כשירצה ,שלא ביטלו מתורת גט אלא מתורת שליחות.
לפיכ א היה הגט ביד הבעל ובטלו ,כגו אמר" :גט זה בטל הוא" – אינו מגרש בו לעול… וא גירש בו –
אינה מגורשת.
מקור דבריו הוא בגרסתו בסוגיה בגיטי )לב .(:לדעתו ,נית לפסול את הגט לעול .לשיטה זו ביארו ש תוספות )ד"ה רב ששת( את
ההבדל מספר תורה ,שאותו אי אפשר לבטל בדיבור בלבד:
וי"ל ,דכל זמ שלא הגיע ]הגט[ ליד האשה ,לא חשיב גמר מעשה.
ויש לבאר דבריה ,דיסוד הגירושי הוא שהבעל יאמר לאשתו" :הרי את מותרת לכל אד" )השווה לבני נח – רמב" מלכי פרק
ט הל' ח( .התורה גזרה שאמירתו של הבעל תועבר לאשה בדר של כתיבה ,א יסוד הגט הוא אמירת הבעל לאשתו )כפי שנבאר
4
בהמש בהרחבה( ,ולכ כל זמ שלא נית לה הגט נחשב כאילו לא אמר לה ,ונית לבטל את דיבורו .
והדברי מבוארי בדברי רמב" )גיטי לב :ד"ה נהי( ,החולק על הרמב" ומקשה:
ועוד ,שא תאמר בטל הוא ,א כ היכי אמרינ בגמרא :מי דמי ,הת דיבור הוא ,ומבטל דיבור… והלא א בגט
הוא כ ,דדיבור ודיבור הוא ,דאתי דיבור ומבטל דיבור?!

 2ועיי"ש בס"ק ה.
 3ע' בחזו איש ובדברי ה"אגרות משה" בהסבר ליסוד רמב" ,הובאו דבריה ברמב" מהד' הרשלר עמ' שס"ט הערה .204
 4כדברי האלו ממש מצאתי בשיעורי הגרב"ד פוברסקי לזבחי )עמ' נו( ,בשיעור על "לשמה בשאר מצוות" )ב ,ע"ב( .השווה עוד לשטר קידושי ,ש לא
נזקקת אמירה ,משא"כ בקידושי כס )ע' רמב" אישות פרק ג הל' א-ג(.
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אמנ ,המעיי ש ברמב" יראה שעיקר טענתו היא מצד שהגט כבר נכתב ונחת ,5ואת הנעשה אי להשיב ,כיוו שכל סוגיית
"דיבור מבטל דיבור" עוסקת בביטול מכא ולהבא ,ואי אפשר לבטל למפרע .א עדיי אפשר שאי זה סותר את הרעיו ,שיסוד
הגט הוא אמירת הבעל בכתב – אלא שכיוו שכבר גזרה תורה שיעשה הדבר בכתב ,הרי לאחר שנכתב יש תוק לגט ,ואי אפשר
לבטלו .למעשה ,הרמב" חשש לדעת הרמב" – כפי שאמרנו לעיל ,שיסוד הגט הוא אמירת הבעל לאשתו.
הסבר הרמב"
לאור זאת ,ננסה להבי את דעת רמב" בעניי "שליחות הכתיבה" .אכ ,דעתו היא ש"וכתב" מוסב על הבעל ,א אי להסיק מכ
שצרי שליחות בכתיבה ,אלא שיש לאמ הסתכלות חדשה על הפעולה של כתיבת הגט .עד עתה הבנו כי הבעל מאציל לסופר
סמכות לביצוע פעולה במקומו; עתה נטע כי הסופר אינו אלא מתעד את המעמד שבו הבעל אמר שהוא מגרש את אשתו ,א הוא
אינו שלוחו לעניי הכתיבה.
שלב הכתיבה אינו עומד בפני עצמו ,הוא רק תיעוד האמירה של הבעל .במושגי ימינו נאמר כי הסופר "מקליט" את אמירת הבעל
ומשמיע אותה לאשתו – וזה תור הגירושי .בעצ הדבר ,שיסוד הגט הכתוב הוא אמירת הבעל ,מתקיימת הדרישה ש"וכתב" –
קאי אבעל ,הוא הדומיננטי בפעולת הכתיבה .הוא הרוח שבגט ,והסופר עושה פעולה טכנית מבחינה הלכתית .הוא איננו יוצר את
6
הגט ,אלא רק מעביר אותו ל"מצב הצבירה" הרצוי מצד ההלכה .
כעת נפנה לביטוי נוס המופיע ברמב" .א נקרא היטב את דבריו ,נבחי שהוא לא אמר כי הסופר והעדי ה שליחי הבעל ,אלא
כי ה עומדי במקו הבעל ,א שמעו מפיו .קביעה זו טעונה הסבר .א נאמר שהסופר עומד במקו הבעל – ניחא ,א היא
7
עומדי העדי במקומו? הלא תפקיד מבוסס על כ שה גורמי חיצוניי לבעל ?!
בהסברנו נקדי את דיונו של ה"דבר אברה" )סימ יג ס"ק ד( בדברי ה"בני ציו" )סימ מד( ,הדורש שאת משלוח המנות בפורי
ימסור דווקא שליח .ה"דבר אברה" טע שאפילו א נקבל דרישה זו ,אי צור בשליח העונה על גדרי השליחות בכל התורה,
כיוו שיש להבחי בי המושג "שליחות" המציאותי לבי הדי "שלוחו של אד כמותו" .כדי להשיג את הדי ש"שלוחו כמותו"
נזקקי לדיני שליחות ,א תופעת השליחות – שאד פועל מטע אד אחר – יכולה להתקיי א עלידי קט.
בדומה לכ נית לומר כא ,כי העדי אינ נקראי שליחי לעניי זה שחתימת היא חתימת הבעל ,א בהחלט "במקומו ה
עומדי" .ה פועלי מטעמו ,כיוו שה היוו חלק מהמערכת ש"הקליטה" את דברי הבעל .עתה תוב דרישת הרמב" ,כי רק
האנשי ששמעו בפועל את אמירת הבעל יכולי לתעד אותה )מטעמו ,א לא במקומו( .שליח המתמנה עלידי שליח אינו מסקר
את אמירת הבעל ,אלא את אמירת השליח שמינה אותו .8ועדיי ,יש מקו להעמיק.
שליחות הולכה וקבלה
נאמר בגמרא בגיטי )סב:(:
פשיטא ,איש הוי שליח להולכה ,שכ בעל מולי גט לאשתו ,ואשתו היא שליח לקבלה ,שכ אשה מקבלת גיטה
מיד בעלה .איש לקבלה ,ואשה להולכה ,מאי?
והעירו התוספות )ש ,ד"ה איש(:
משו דבגט ,אשה בהולכה לא שייכא ,ואיש בקבלה משו הכי קבעי.
ועדיי ,הדברי מפתיעי ,מסברא ומגמרא .שכ מהלכות שליחות ויסודותיה נראה ודאי שאיש יוכל להיות שליח קבלה ,שהרי
הוא בתורת גיטי וקידושי ,והוא מייצג את האשה המקבלת .ועוד ,הרי בגמרא מצאנו דיו א אשה יכולה למול ,ונחלקו אמוראי

 5צרי לציי שיתכ שהמונח "דיבור" בסוגיה של "אתי דיבור ומבטל דיבור" אינו זהה בהכרח לאמירה בפה.
 6בספר "אר הצבי" )סימ כד( מובאת קביעתו של הרי"ד סולובייציק ,ש"הכתיבה היא תחילת מעשה הגירושי" .נית להטעי הדבר לאור מה שהעלינו,
כיוו שתוכ הציווי של הבעל לכתוב גט הוא כאמירת "הרי את מותרת" .הסופר אינו אלא מנציח את אמירתו ,ונות לה אחיזה בחומר ,ומכא ואיל אי כא
אלא העברת רצונו לאשתו.
 7קביעה זו חזקה ומרחיקת לכת הרבה יותר מדבריו המפורסמי של "בעל המאור" ביסוד שטר ,שאינו מפי כתב אלא "מפי כתבו".
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)עבודה זרה כז (.א מעשה מילה של אשה מוגדר כ"מילת מצווה"; א איש לא העלה ש את הטיעו שאשה אינה יכולה למול,
כיוו שהיא לעול לא תוכל להיות אבי התינוק ,ורק האב הוא המצווה.
לש הבהרת העניי ,נעיי בהלכות מילה .הש" )חו"מ סימ שפב( ובעקבותיו קצות החוש )ש( חידשו שמצוות מילה ליתא
בשליחות .והדבר מוקשה :מאי טעמא שאד יכול לתרו עלידי שליח ולא למול את בנו? הלא הוא איננו פסיבי ,כמו בתפילי
)שבה עצ היות של התפילי על האד הוא המצווה ,ולא פעולת ההנחה(?!
נראה שיסוד החיסרו במצוות מילה אינו כמו שייסד "קצות החוש" )סימ קפב ס"ק א( בעקבות פשט לשו הרא"ש – שכתב
"דבמידי דממילא לא שיי שליחות" .חיובו של האב במילת בנו אינו מקרי אלא אימננטי ,מהותי .הקשר בי אב לבנו אינו דומה
לקשר שבי האד לכרי תבואתו ,שבאופ אקראי יבולי אלו גדלו ברשותו ,ועלידי מכירה וכדו' ה יכולות לעבור לרשות זולתו.
החיוב של האב דווקא במצוות מילה נובע מהקשר המהותי בי האב לבנו ,ולכ זוהי מצווה בגופו .עתה יתבאר היסוד לדעה שאי
9
שליחות במצוות בגופו המתבצעות באופ פסיבי – כיוו שהיחס בי האד לגופו ג הוא אינו אקראי אלא מהותי .
על רקע זה נעמוד על החידוש בשליחות הגט .התורה רואה באשתו "שארו" ,על א שהקרבה ביניה אינה קירבה משפחתית
מולדת .על ידי קשר הנישואי ,נוצר יחס בי איש לאשה שהוא דומה ליחס שבי אח לאחות .לפי כללי השליחות הרגילי ,לא
תועיל כא שליחות ,כיוו שזה לפי ביאורנו לעיל ,דבר שבגופו .א התורה חידשה – ולזה נצרכה גזירת כתוב מיוחדת – שנית
לגרש ולהתגרש באמצעות שליח .זהו ייחוד של שליחויות הגט ,שעל א שאופיי כ"דיני שבגופו" התחדש שמועילה בה
שליחות.
איש – שליח לקבלה?
עתה נשוב לבאר את הספק של הגמרא באשר לכשירותו של איש לקבל ושל אשה להולי .לאחר שהוב החידוש שבעצ שליחות
הגירושי ,מסתפקת הגמרא בהיקפו .הא ג אשה יכולה להיות שליח הולכה ,או שמא חידוש זה מוגבל ,כיוו שאשה לעול לא
תוכל להיות מצדו של האיש?
עתה יש בידינו להבי את שתיקת הראשוני באשר לקושיית הרא"ש ,שבה פתחנו את דברינו .נראה כי יישומה של תופעת
השליחות בגירושי מהווה חידוש וחריגה מהמקובל; בר ,החריגה מהמקובל קיימת במידה זהה מצד המגרש ומצד המתגרשת.
לכ לא התקשו כל הראשוני בקושייתו של התוספות רא"ש )ריש פרק ב בקידושי( ,כיוו ששליחות אינה מועילה בדברי בגופו,
ואעלפיכ חידשה תורה שתועיל בגט .כיוו שמדובר בחידוש ,עליו להיאמר ה בהולכה וה בקבלה ,שכ חידוש אינו יכול
להילמד מסברא .אמנ ,ההיקש לקידושי שינה את אופי תופעת השליחות :בקידושי ,הפועלי את המעשה ה אנשי זרי זה
לזה ,שרק הקידושי מחברי ביניה ,ומקידושי למדנו לכל התורה ,יחד ע פסח ותרומה.
הרשאת הגט
יש לאשש קביעה זו מתו שטר הרשאת שליח הגט ,שנפסקה בסימ קמא )עמ' רכט ,מהד' הטור השל(:
הול גט זה לאשתי… ותהא יד כידי ,ופי כפי ,ועשיית כעשייתי] ...עמ' רלג [:התקבל לי גט… ותהא יד בידי
וקבלת כקבלתו…
ואעלפי שנוסח אינו מעכב ,יש לאומרו מעיקר הדי .יש לבאר שתיקנו כ כיוו דמעיקר הדי ,אכ הגט אמור להתקיי בגופ
של האיש והאשה.
רק עתה יש בידינו להבי את תרחיש הגט במלואו .עיקרו של הגט הוא אמירת הבעל לאשה" :הרי את מותרת לכל אד" .אמנ
התורה חידשה שהבעל יכול להעביר לה את המסר עלידי שלוחו והיא יכולה לקבלו עלידי שלוחה ,א עדיי אופיו האישי של
הגט נשמר – כיוו שכל עיקרה של פעולת שליח הולכה היא העברת דיבורו הכתוב )"הקלטתו"( של הבעל לאשתו .בסופו של
דבר ,הבעל אומר בכתב לאשתו את תור הגט ,ובכ מגרשה.

 9אמנ ,נית לקבל את טענתנו בגט ולשלול אותה במילה או פדיו הב )ראה דעת הרמ"א ,יו"ד סימ שה( .נית לטעו כי אשתו כגופו ,ולכ לא תועיל
שליחות ,כמו בתפילי – מה שאי כ במצוות כגו מילה :על א היחס המהותי בי אב לבנו ,עדיי אינו כגופו ,ותיתכ ש שליחות .אמנ ,בחובות שבי
בעל לאשתו שאופיי ממוני ,ודאי אי דרישה שהבעל יעשה זאת בעצמו.

176

חמדת האר ד

הצור בכתיבה "לשמה" הוא גור המשמר את אופיו האישי של הגט .כיוו שהבעל עצמו מצווה ,אי צור בדרישה הלכתית של
"לשמה" ,אלא רק בפירוט טכני של ציוויו ,לאיזו אשה התכוו .בכ שהסופר ששמע באוזניו יכתוב "לשמה" את אמירת הבעל,
יישמר הגט כאמירת הבעל עצמו לאשה עצמה .לכ נדרש הסופר לשמוע בעצמו את אמירת הבעל.10
נפנה עתה להלכות וכללי בגירושי המושפעי מהענייני שדנו בה.
"לא חזרה שליחות אצל הבעל"
מושג זה נזכר פעמיי בש"ס ,שתיה במסכת גיטי :ראשית )סג (:לגבי שליח הולכה ,שברצונה של האשה להפכו לשליח קבלה,
ושנית )כד (.לגבי האשה עצמה ,שהיא שליח הולכה בגטה שלה ,והגמרא משתמשת בביטוי הזה כדי לדחות את האפשרות שהאשה
תחזור לייצג את עצמה – כיוו שאז תיפג שליחות ההולכה בכ ש"לא חזרה שליחות אצל הבעל".
בביאור המושג וממילא בהבנת הגמרא ישנ כמה דיעות בראשוני.
רש"י )כד .ד"ה והא לא( ביאר את המושג כ:
שליח לא מיקרי אלא המשתלח מזה לזה ,שראוי לחזור אצל שולחו ולומר "עשיתי שליחות לחבר" ,וזו אינה
ראויה לחזור ,שהרי לא נשתלחה אלא לעצמה ,ואח"כ נעשית היא בעל המעשה ,ובטל השליחות קוד שתחזור.
ובריטב"א )ש( הוסי:
ויש מפרשי… דכי קא מקבלא גיטא ,לאו משליח דבעל קא מקבלה ,דבטל ליה שליחותא דבעל כי מטא הת…
וכיו דכ ,הוו"ל כטלי גיט מעל גבי הקרקע.
בעוד רש"י רואה בדי זה חלק מהלכות שליחות ,הריטב"א רואה בכ חיסרו בהלכות גיטי ,וביאר ב"תורת גיטי" כיוו זה
קמא ,ס"ק א(:

)סימ

"ולפע"ד ,דכוונת הדברי הוא דכש שאי האשה יכולה לעשות את הבעל עצמו ,שהגט בידו ,לשליח קבלה –
מטע דבעינ שהאשה תקבל מיד בעלה ,וא תעשה הבעל לשליח קבלה… א"כ מאי יקבל? הרי לא קיבל מיד
בעל! ה"נ שליח הולכה שלו ,כיוו שהוא כבעל עצמו ,אינה יכולה לעשותו לשליח קבלה שלה… דשליח הולכה
כבעל ממש ,ובעינ שיהא נות ,ואז יוגמר שליחותו קוד שיעשה לאחרי ...כי לעול אי אפשר שיהא אחד
במקו בעל ואשה ביחד ,שיהא הוא כנות והוא כמקבל.
ר"ש שקופ )שערי יושר ,שער ז פרק ז( דר בזה בדר אחרת:
ולענ"ד ,יש לבאר עני זה כמש"כ ,היינו דא דמצד עני שתי פעולות הצריכות בזה ,שיהיה שליח להולכה וג
שליח לקבלה ,לא היה חסרו בזה ,כיוו דקבלה מתחלת אחר גמר הנתינה .וג מה דבעינ שתהא הנתינה מכח
הבעל ,י"ל דכיוו שמה שמנתק עצמו משליח הולכה להיעשות שליח לקבלה ,בזה חשבינ שמכח שליח הולכה בא
הגט ליד שליח לקבלה ,דהרי עני זה עשה שליח להולכה… ועכ"פ צרי לומר דליכא בזה שו חיסרו אחר ,רק
ד"לא חזרה שליחות" ,דאל"כ הוה ליה להש"ס למימר ד"שליח הולכה וקבלה ליתא בחד גברא" .וחסרו זה האמור
בגמרא ,דבעינ שתהא השליחות חוזרת ,הוא העני שביארנו ,דבעינ שיעמוד במקו המשלח ג אחר שיעשה
השליח השליחות ,עד שיתהווה התכלית היוצאת מ פעולתו .רק כיוו דלא משכחת עני שליחות ,שיהא השליח
במקו הבעלי ,רק א יהיה עני של עבודה ומעשה ,שעל השליח מוטל לעשות – לזה פירש"י ,שעליו מוטל אחר
המעשה לומר למשלח "עשיתי שליחות"
ננסה להסביר את המושג על רקע דיוננו ,ולבאר המילי כפשוט.

 10ב"אמרי משה" )סימ יח( ביאר ששליחות הכתיבה היא שליחות על ה"לשמה" .לדעתנו ,מושג ה"לשמה" אינו שיי בשליחות .הצור ב"לשמה" נוצר
מהפיכת הדיבור למסמ כתוב ,ובהתא לכ הוא שיי רק אצל הסופר ,ואי כא מקו לשליחות .לכ ,בעל האומר "כתוב גט לאיזו שתצא ראשונה" ויצאה
אחת ,וכתב לה הסופר גט – הגט כשר ,אפילו א בשעה שיצאה הבעל יש .דבעינא שיהא הגט מבורר בשעת כתיבה )עיי תוד"ה לאיזו ,גטי כד .(:הצור
ב"לשמה" נוצר מהחצנת הגירושי ,מטקס אישי בי הבעל לאשתו למסמ כתוב וגלוי לכול ,ולכ הוא קיי רק בשעת כתיבה ,ואפילו לא בשעת נתינה
)פו ,(:אז הבעל "מדבר" אל אשתו באמצעות הגט.
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כבר הראינו שמהות הגט היא אמירת הבעל עצמו "הרי את מותרת" ,הנאמרת בשעת הגירושי עלידי מת הגט לאשה .נמצא
שבכל גט ישנו שלב שבו חוזרת השליחות לבעל .כלומר ,נתינת הגט עלידי השליח אינה סו הגירושי ,אלא היא מאפשרת לבעל
לומר "הרי את מותרת" .נמצא שהשליחות חוזרת ומתאחדת ע בעליה ,וכ נוצר מצב שהבעל עצמו מגרש .רק בגלל שכא
התאפשרה שליחות על גופו התעורר הצור בחזרת השליחות לבעל ,והיא המאפשרת את הגירושי.
כדי להבי מדוע המתגרשת אינה ממלאת דרישה זו ,יש לעמוד על פשר קביעתו של רש"י בדיני שליחות ,שלפיה שליח הוא אד
שמשתלח מזה לזה ,וראוי לחזור למשלח ולהצהיר "עשיתי שליחות" .ונראה בהסברו שעמידת השליח מול משלחו מוכיחה כי
לביצוע הפעולה הנדונה נדרשו כמה מרכיבי ,הניתני לפיצול )כגו דעת או מעשה( ,ולכ יכול אד זר לעמוד מול בעל המעשה
ולהצהיר" :עמדתי במקומ" – במרכיב בודד.
הדבר אינו כ בשליחות על גופו .כמו שביארנו ,כדי שאופי שליחות הגט ישמר את העובדה שהבעל עצמו מגרש את אשתו
בעצמה ,נדרשי שני גופי למעמד .מסיבה זו האשה אינה יכולה לשמש בשני תפקידי .אמנ הגמ' )סג (:מסתפקת א חסרו זה
קיי בשליח אחד שישמש שליח להולכה ולקבלה; כיוו שבסופו של דבר חודשה שליחות על הגו ,אפשר אולי שהחידוש כולל
א אופ גירושי שכזה ,שכל כולו מתבצע עלידי שליחות ,ה להולכה וה לקבלה .א לגירושי המתבצעי עלידי הבעל או
האשה עצמ נדרשי שני גופי במציאות.
"מילי לא ממסר לשליח"
כלל זה פירש רש"י )גיטי כט .ד"ה רבא אמר(:
שלא מסר לה אלא דברי ]=ציווי לכתוב את הגט[ ואי בדברי כח להיות חוזרי ונמסרי לאחר ,אבל גט דאית
ביה מששא חוזר ונמסר.
על רקע דברינו ,כלל זה מוב ומצומצ .כל תפקידו של שליח הכתיבה הוא לתעד את דברי הבעל .הבעל הוא המגרש בדיבורו ,וזה
מועבר לאשה בכתב .על כ אי מקו להקיש שליחות זו לשליחות להפקיר או להקדיש – כיוו שש השליח פועל מכוח שנת לו
השולח ,א כא לא נית לו שו כוח.
היינו מצפי ,לאור ייחודה של שליחות הגט ,שכלל זה ייתכ רק בגיטי ,א הגמרא קובעת שכלל זה שיי א בשטר מתנה .אמנ,
ישנו חילוק גדול בינה :בגט נפסק ש"אומר אמרו" פסול ,א במתנה – כשר )חו מדעת רמב"(; בגט הבעל שומר לעצמו את
11
כל הכוח ,ולכ נדרש קשר ישיר בי הבעל לשלוחו ,כמו שנתבאר  ,א במתנה ,שאי דרישה לשליחות על "דבר שבגופו" ,העניי
מצטמצ לדיני השליחות הרגילי .אכ ,נראה שקיי חסרו של "מילי" במתנה ,א כלל לא מאותה סיבה.
אמנ ,דברי רעק"א בחידושי לגיטי )עמ' סט' ד"ה לכאורה ,מהד' זכרו יעקב ,תשמ"ג( הנ שלא כדברינו .טענתנו ,שג הדעה
המכשירה "אומר אמרו" ,מודה שהבעל נשאר ה"אומר" ,והשליח הראשו משמש "דוור" להעברת דברו .רעק"א טע שבזה גופא
נחלקו :הדעה הפוסלת את השליח כ"אומר אמרו" סבורה שלא תיתכ שליחות ב"מילי" ,והדעה שהכשירה סבורה שתיתכ העברת
כוח מהבעל לשליח שכל תוכנה מינוי שליח .ולקמ נדו בדבריו.
"שליח שלא נית לגירושי "
כלל זה נזכר בגמרא מתו סיפור )כט (:על אד ששלח גט לאשתו עלידי שליח .השליח לא הכיר את אשת השולח ,ועל כ ציווהו
המשלח למסור את הגט לאבא בר מניומי ,והוא ימסרנו לאשתו .אול בבואו למקומה של המתגרשת א את אבא בר מניומי לא
מצא .החכמי שבמקו יעצוהו למסור את שליחותו לביתדי ,וה יעשו את אבא בר מניומי שליח ביתדי .על הצעה זו הקשתה
הגמרא :שהרי אותו שליח לא נית לגירושי?! ופירש ש רש"י )ד"ה והא שליח(:
השליח הזה לא נעשה שליח לגרשה ,אלא למוסרו לאבא בר מניומי ,הלכ לאו במקו בעל קאי ,למוסרו ליד אחר.
וביסוד החיסרו כתב רעק"א בחידושיו )עמ' צח ,ד"ה ולפענ"ד(:
דעיקר סברת "לא לגירושי" כ הוא ,כיוו דהראשו לא נעשה שליח לגרש ,וא"כ במה שהשליח עושה שליח אי
המעשה שליחות השני מכוחו ,שהוא מעמיד אחר במקומו ,דהא הוא בעצמו אינו יכול לית ,אלא שעושה שליח

 11אי הבדל ,לצור דיוננו בצדדי החקירה הנודעת בשליחות ,א השליח פועל – ורק תוצאת פעולתו מתייחסת למשלח ,או שגו השליח ממש פועל בתור
גו המשלח; שכ טענתנו היא שבגט נוצרה חלוקה ברורה בי הבעל – שהוא לבדו הפועל ,והשליחי – שה רק מוסרי דברו.
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בשביל הבעל ,והיינו ,דזהו בעצמו שליחות הראשו ,לעשות שליח במקומו של הבעל ,דמה שמוטל על הבעל
לעשות שליח ,זה עושה הבעל על ידי שלוחו .ומשו הכי לא מהני ,כיוו שנעשה שליח על מילי בעלמא ,דהבעל
מוסר לשליח רק עניי עשיית השליח ,דהוי דברי בעלמא.

א נצר דבריו אלה להסברו במחלוקת "אומר אמרו" ,לכאורה נקבל שכלל זה נכו רק למא דאמר "אומר אמרו – פסול" ,א לא
נמצא לכ מקור בגמרא .לאור דברינו נציע הסבר חילופי :כבר ביארנו שאופי השליחות בגיטי הוא "מסירת דבר הבעל" ,וכל
שליחות שאינה כזאת לא נתחדשה בגיטי .ביקשנו לקבוע שאי שו "מסירת כוח" בשליחות הגט .הבעל ,עצמו וגופו ,נשאר
המגרש ,ועיקר החריגה הוא בעצ קיומה של שליחות בגט.
א כ ,מתבקש להסביר מדוע שליח הולכה עושה שליח ,והרי אי "מסירת כוח" בגט? מסתבר להניח כי אופייה של שליחות
הנתינה הוא המש ל"שליחות" הכתיבה .הכותב מתעד את אמירת הבעל ,והשליח הנות מעביר את דברו לאשה .אי לשליח
סמכות ,מלבד העברת דברי הבעל לאשתו .כשהוא ממנה שליח נוס ,אי בכ סימ לכוחו של השליח הראשו למנות שליחי
נוספי ,אלא עצ מסירת הגט הופכת את השליח החדש ל"מוסר דברי הבעל" ,וזה תור חידוש הפסוק "מלמד ששליח עושה
שליח".
א שליחות שכל כולה מתמצה במינוי שליח היא "מסירת כוח" – נמסר לו הכוח לקבוע מי יעביר את דברי הבעל; שליחות כזו לא
התחדשה בגיטי ,כיוו שהשליח אינו גופו של הבעל ואי בסמכותו לגרש ,וכבר ביארנו ששליחות בעלת אופי סמכותי אינה
מתאפשרת בגיטי.
מינוי שליח בעדי
מתבקש ,לאור דברינו ,שא שליח הולכת הגט ימונה בעדי ,כשליח הקבלה .אמנ זוהי שיטת הרא"ש בלבד ,ויש להבהיר נקודה
זו .ביסוד הדבר רק הבעל יכול לגרש ,ודבר זה אינו נתפס בשליחות ,א התורה פירקה את הגירושי לגורמי ,וקבעה שאכ הבעל
מגרש ,ואעלפיכ מועילה שליחות.
להבדיל משאר השליחויות ,שבה השליח הוא בעל סמכות )ולענייננו אי זה משנה א הוא פועל מטע עצמו ורק תוצאות
פעולתו נזקפות למשלח ,או שהוא פועל כגופו של המשלח( – בגיטי פעולת השליח היא רק העברת דברי המשלח .אמנ ,ג
בשליחות קבלה השליח הוא טכני בלבד ,אלא שא תפקיד האשה מלכתחילה בגט אינו אלא טכני – קבלת דברי הבעל; וממילא
נוצר מצב ששליח הקבלה שווה לגמרי לאשה המגורשת .להשגת תוצאה זו נצרכי העדי.
א חידוש אפשרות ההולכה ,לפי ביאורנו ,יצר מהפכה :אופי הדרישות ליצירת השליחות בא לשמר את נוכחות הבעל עצמו
בשעת הגירושי .מעתה ,השליח הוא גופו של הבעל – כיוו שה"הקלטה" של הבעל )הגט הכתוב( בידו .כל זמ שה"הקלטה"
בידו נשמר מעמדו כבעל גופו ,ואי צור בעדי ,כיוו שדבריו בוקעי מתו כתבו.12
אולי זהו הפשר לשיטת הרמב" )גרושי פרק ב הל' טו( שהרמב" מכשיר ,מדי תורה ,גט שנית כשהבעל מבועת .ונמצא שעל א
שהטור חלק עליו ,אי זו מחלוקת כללית בהלכות שליחות – כמו שהבי "קצות החוש" ואחריו כמה אחרוני – אלא דעת
הרמב" יונקת מייחודה של שליחות הגירושי.

סיכו
 .1הגט הוא בעל אופי אישי ,כיוו שהנישואי יצרו קרבה אימננטית בי הבעל לאשתו )"אשתו כגופו"( .על כ הגט צרי
להתבצע עלידי הבעל והאשה עצמ ,ולא עלידי שליח.
 .2למרות זאת ,חידשה תורה שליחות בגט – תו שמירת אופיו הייחודי .הבעל בגופו נשאר המגרש ,עלידי הנצחת אמירתו
בכתב והשמעתה לאשה בעת הגירושי ,במסירת הגט לידה.
 .3לאור זאת ביארנו את דעת הרמב" ,הרואה במינוי שליח כתיבה שלא בפניו פסול בגירושי – כיוו שנדרש מהשליח
לשמוע את הבעל עצמו כדי שהגט הכתוב יוכל לבטא את דברי הבעל.
 .4כתוצאה מאופיה הייחודי של שליחות זו ,המשמרת את נוכחות הבעל בעת מת הגט ,התבארו בהרחבה כמה מושגי:
"שליח שלא נית לגירושי"" ,לא חזרה שליחות אצל הבעל"" ,מילי לא ממסר לשליח".

 12ואפשר שזהו הפתח להבי כי הגט איננו שטר רגיל ,והאחרוני האריכו בכ .
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 .5אפשר שדעת הרמב" ,שהכשיר מת גט בעוד הבעל מבועת ,יונקת מהמעמד הייחודי של השליחות בגט .לפיכ ,אי
ללמוד ממנה לתחומי אחרי.
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מו"ר הרב יוס כרמל שליט"א
ראש כולל 'אר חמדה'

חוק וצחוק
הבשורה על הולדת יצחק חרוטה בתודעתנו יחד ע תחילת פרשת וירא והופעת של שלושת המלאכי בביתו של אברה .וזו
לשו הכתוב )בראשית יח ,א-טו(:
ָ*י ִנ ִָ Hבי ָע ָליו ַוְַ Fרא
ִKא ֵעינָיו ַוְַ Fרא ו ְִהֵJה ְ*ל ָֹ*ה ֲאנ ִ
ַוֵFרָא ֵא ָליו ד' ְ= ֵאלֹנֵי ַמ ְמרֵא וְ ה$א י ֵֹ*ב ֶַ Gתח ָהא ֶֹהל ְ/חֹ ַהַ :BFוָ F
ֹאמר *Bב $*Lב
ֹאמר ִהֵJה ָבא ֶֹהלַ :וֶ F
ֹאמרֵ $א ָליו ֵFOה ָNרָה ִא ְ* ֶַ ָ Mוֶ F
Lר ָצהַ ...וְ F
את ִמ ֶַ Gתח ָהא ֶֹהל ַוMַ *ְִ Fחְ $
ַוָFרָ ִל ְק ָר ָ
ָמי
ְNרָה ז ְֵק ִני ָ= ִאי ַ=ִ F
ְOב ָר ָה ו ָ
ְNרָה * ַֹמ ַעת ֶַ Gתח ָהא ֶֹהל וְה$א ֲ Oחרָיו :ו ְ
י ֵָ /עת ַחָFה ו ְִהֵJה ֵב ְל ָNרָה ִא ְ* ֶ ָ Mו ָ
ֵא ֶל ָ
ֹאמר ד' ֶאל
ָקַ :וֶ F
ְַ Mצ ַחק ָNרָה ְ= ִק ְר ָ= ֵלאמֹר ֲ Oחרֵי ְבל ִֹתי ָהי ְָתה ִCי ֶע ְדנָה וַאדֹנִי ז ֵ
ָ*י :ו ִ
ָח ַדל ִל ְהיBת ְל ָNרָה אֹרַח ִַ J/
י ֵָ /עת ַחָFה
BQעד $*Lב ֵא ֶל ָ
ָק ְנ ִMיֲ :הי ִֵָ Gלא מד' ָ@ ָבר ַל ֵ
ֲקה ָNרָה ֵלאמֹר ַה Oא ְמנָ ֵא ֵלד ַו ֲאנִי ז ַ
ָה ָל ָQה ֶPה ָצח ָ
Oבר ָ
ְ
ֹאמר לֹא ִ/י ָצ ָח ְק ְ:M
ַַ Mכ ֵח* ָNרָה ֵלאמֹר לֹא ָצ ַח ְק ִMי ִ/י ָירֵLה ַוֶ F
$ל ָNרָה ֵב :ו ְ
ְ
רבותינו נתקשו בפרשה זו כמה קשיי עקרוניי .אולי הקשה מביניה הוא כיצד 'כיחשה' שרה אמנו ,ומה פשר ההתנצלות " ִ/י
ָירֵLה" .קושי זה מחמיר כאשר אנו משווי את הפסוקי הללו לפסוקי בפרק הקוד ,ש מופיע צחוקו של אברה – צחוק שאי
כלפיו כלל תגובה אלקית .וזו לשו הכתוב )ש ,יז(:
ָת ִMי ִמ ֶָJQה ְל ָ ֵ=
ַכ ִMי א ָֹת ְוגַ נ ַ
$בר ְ
ָה ָNרַי ִא ְ* ְ ָ Mלֹא ִת ְקרָא ֶאת ְ* ָמ ָNרָי ִ/י ָNרָה ְ* ָמֵ :
Oבר ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֶאל ְ
ַוֶ F
ָלד ו ְִא
ֹאמר ְ= ִל=ַ Bה ְֶ Cב ֵמLה ָ*נָה ִיֵ $
ָה ַעל ָGנָיו ַוְִ Fצ ָחק ַוֶ F
Oבר ָ
ְתה ְלגBיִ ַמ ְל ֵכי ַע ִQי ִמ ֶָJQה י ְִהיַ :$ו ִֹGFל ְ
ְהי ָ
יה ו ָ
ַכ ִָ M
$בר ְ
ֵ
ֲבת ִִ *ְ Mעי ָ*נָה ֵֵ Mלד:
ָNרָה ה ַ
הצחוק בוודאי משמעותי ביותר בעניי זה ,שהרי הר הנולד נקרא בסופו של דבר על שמו ,כמו שכתוב )ש ,כא(:
ֲ*ר ִ@ ֶ=ר אֹתB
BQעד א ֶ
ָה ֵ= ִל ְז קנָיו ַל ֵ
Oבר ָ
ֶַ Mלד ָNרָה ְל ְ
ַַ Mהר ו ֵ
ֲ*ר ִ@ ֵ=ר :ו ַ
ַע Nד' ְל ָNרָה ַ/א ֶ
Lמר ַוַ F
ֲ*ר ָ
וַד' ַָ Gקד ֶאת ָNרָה ַ/א ֶ
ָמי
ָה ֶאת י ְִצ ָחק ְ=נ*ְ =ֶ Bמֹנַת י ִ
Oבר ָ
ָמל ְ
ֲ*ר י ְָל ָדה Nָ BCרָה י ְִצ ָחקַ :וָ F
BJלד ל Bא ֶ
ָה ֶאת ֶ* ְ=נַ Bה ַ
Oבר ָ
ֱאל ִֹהיַ :וְִ Fקרָא ְ
ֹאמר ָNרָה ְצחֹק ָע ָNה ִלי ֱאל ִֹהי ָ/ל
ָלד לֵ Bאת י ְִצ ָחק ְ=נַ :Bוֶ M
ְOב ָר ָה ֶ= ְמOת ָ*נָה ְ= ִהֶ $
ֲ*ר ִצָ$ה אֹתֱ Bאל ִֹהי :ו ְ
ַ/א ֶ
ָל ְד ִMי ֵב ִל ְז קנָיו:
ִיקה ָבנִי ָNרָה ִ/י י ַ
ָה ֵהינ ָ
Oבר ָ
ֹאמר ִמי ִמ ֵCל ְל ְ
ַהֵֹ %מ ַע י ְִצ ַחק ִליַ :וֶ M
א היה פ שלילי בצחוק ,ותירוצה של שרה לא התקבל ,מדוע יש להנציחו?
ג הניסיונות להבדיל בי צחוקו של אברה לצחוקה של שרה 1לא יעלו תשובה לקשיי שהעלינו .ראשית ,קשה מאוד להסביר
ביטוי המופיע בדר שונה באותו עניי .שנית ,סו סו יצחק נקרא ג על ש הצחוק של שרה – ולא רק של אברה )בראשית כא,
ו( .ננסה להציע פתרו ,מתו מבט כולל על הפרשיות העוסקות בנושא זה.
בשורת הולדתו של יצחק מופיעה פעמיי :הראשונה בפרק יז ,ש נמצאת הפתיחה לכל העניי בפסוק המקביל לפסוק הפותח את
פרשת וירא:
ְא ְMנָה
ֶהיֵה ָת ִמי :ו ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִי ֵאל ַ* ַ@י ִה ְת ַה ְֵ ְ Cל ָפנַי ו ְ
$ברָ ַוֶ F
Oברָ ֶ= ִִ *ְ Mעי ָ*נָה וְ ֵת ַ*ע ָ*נִי ַוֵרָא ד' ֶאל ְ
ַוי ְִהי ְ
אBת ָ ִ= ְמאֹד ְמאֹד:
ְOר ֶ=ה ְ
ֶ ו ְ
$בינ ָ
יתי ֵ=ינִי ֵ
ְב ִר ִ
כמה מאפייני יש לפתיחה זו:
 .1ההתגלות היא בש הויה – מידת הרחמי.
 .2הדרישה היא לעבוד את ד' בתמימות.
 .3שמירת הברית )שמשמעותה הליכה בתמימות( תגרור בעקבותיה את ברכת הזרע.
 1עיי כדוגמה בתרגומו השונה של האונקלוס לבראשית יז ,יז ,לעומת תרגומו לבראשית יח ,יב.
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עדיי אי כא הבטחה לזרע בר קיימא שיבוא דווקא משרה .מיד אחרכ נופל אברה על פניו והקב"ה מתגלה אליו בשנית:
ית ְלOב הֲמBS Bיְִ :ולֹא י ִָ-רֵא עBד ֶאת ִ* ְמ ָ
ְה ִי ָ
יתי ִא ָ ְ Mו ָ
Oברָ ַעל ָGנָיו ַוי ְַד ֵ=ר ִאֱ BMאל ִֹהי ֵלאמֹרֲ :אנִי ִהֵJה ְב ִר ִ
ַו ִֹGFל ְ
ֵצא:$
$מ ָל ִכי ִמ ְ ָ Qי ֵ
י ְלגBיִ ְ
ְת ִָ M
ֵתי א ְֹת ָ ִ= ְמאֹד ְמאֹד $נ ַ
י :ו ְִה ְפר ִ
ְת ִָ M
ָה ִ/י Oב הֲמBS Bיִ נ ַ
Oבר ָ
ְהיָה ִ* ְמ ָ ְ
Oברָ ו ָ
ְ
ָת ִMי ְל ָ
ֶיְ :ונ ַ
ֲ ֲ Oחר ָ
$לז ְַרע ָ
עBל ִל ְהיBת ְל ָ ֵלאל ִֹהי ְ
ֶי ְלדֹר ָֹת ִל ְב ִרית ָ
ֲ ֲ Oחר ָ
$בי ז ְַרע ָ
ֶ ֵ
$בינ ָ
יתי ֵ=ינִי ֵ
ֲקמ ִֹתי ֶאת ְ= ִר ִ
ַוה ִ
ָה
Oבר ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֶאל ְ
ִיתי ָל ֶה ֵלאל ִֹהיַ :וֶ F
ְהי ִ
עBל ו ָ
ֲחַPת ָ
ַע ַלא 
ֶי ֵאת ָ/ל ֶארֶ ְ/נ ַ
ֶי ֵאת ֶארֶ ְמ גר ָ
ֲ ֲ Oחר ָ
$לז ְַרע ָ
ְ
ֶי ִהBQל
ֲ ֲ Oחר ָ
$בי ז ְַרע ָ
ֵיכ ֵ
$בינ ֶ
ֲ*ר ְִ *ְ Mמר=ֵ $ינִי ֵ
יתי א ֶ
ֶי ְלדֹר ָֹת :זֹאת ְ= ִר ִ
ֲ ֲ Oחר ָ
MOה ְוז ְַרע ָ
יתי ִת ְ*מֹר ָ
ְMOה ֶאת ְ= ִר ִ
ו ָ
יכ
ָכר ְלדֹר ֵֹת ֶ
ָמי יִBQל ָל ֶכ ָ/ל ז ָ
$ב ְ*מֹנַת י ִ
ֵיכֶ :
$בינ ֶ
ְמ ְל ֵֶ Mאת ְ= ַNר ָע ְר ַל ְת ֶכ ְו ָהיָה ְלאBת ְ= ִרית ֵ=ינִי ֵ
ָכר$ :נ ַ
ָל ֶכ ָ/ל ז ָ
יתי ִ= ְב ְַ Nר ֶכ
$מ ְקנַת ְַ /ס ְֶ ָ Gו ָהי ְָתה ְב ִר ִ
ית ָ ִ
ֲ ה$אִ :הBQל יִBQל י ְִליד ֵ= ְ
ֲ*ר לֹא ִמְַ Pרע ָ
ֵכר א ֶ
$מ ְקנַת ֶֶ /ס ִמֹ/ל ֶ= נ ָ
י ְִליד ָ=יִת ִ
יתי ֵה ַפר:
יה ֶאת ְ= ִר ִ
ֶפ* ַה ִהוא ֵמ ַע ֶָ Q
ֲ*ר לֹא יִBQל ֶאת ְ= ַNר ָע ְר ָלתְ Bונ ְִכ ְר ָתה ַהֶ J
ָכר א ֶ
עBל :ו ְָערֵל ז ָ
ִל ְב ִרית ָ
מאפייניה של התגלות זו:
 .1ההתגלות היא בש אלקי – מידת הדי.
 .2הברית היא ברית המילה )לכאורה ,כנגד המגמה של "היה תמי" ,שהרי משמעותה הגופנית היא פגיעה בתמימות
בשלמות(.
 .3קיו מצוות המילה יגרור אחריו את ברכת הזרע.
 .4שמו של אבר שונה לאברה.
ג כא עדיי אי הבטחה לזרע דווקא משרה .א בפרשייה הבאה 2זוכה אברה להתגלות נוספת:
ָת ִMי ִמ ֶָJQה ְל ָ ֵ=
ַכ ִMי א ָֹת ְוגַ נ ַ
$בר ְ
ָה ָNרַי ִא ְ* ְ ָ Mלֹא ִת ְקרָא ֶאת ְ* ָמ ָNרָי ִ/י ָNרָה ְ* ָמֵ :
Oבר ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֶאל ְ
ַוֶ F
ָלד ו ְִא
ֹאמר ְ= ִל=ַ Bה ְֶ Cב ֵמLה ָ*נָה ִיֵ $
ָה ַעל ָGנָיו ַוְִ Fצ ָחק ַוֶ F
Oבר ָ
ְתה ְלגBיִ ַמ ְל ֵכי ַע ִQי ִמ ֶָJQה י ְִהיַ :$ו ִֹGFל ְ
ְהי ָ
יה ו ָ
ַכ ִָ M
$בר ְ
ֵ
ֲבל ָNרָה ִא ְ* ְָ M
ֹאמר ֱאל ִֹהי א ָ
ֶיַ :וֶ F
ָה ֶאל ָה ֱאל ִֹהי ל $י ְִ* ָמ ֵעאל י ְִחיֶה ְל ָפנ ָ
Oבר ָ
ֹאמר ְ
ֲבת ִִ *ְ Mעי ָ*נָה ֵֵ Mלדַ :וֶ F
ָNרָה ה ַ
י ִהֵJה
$ל ִי ְ* ָמ ֵעאל ְ* ַמ ְע ִָ M
עBל ְלז ְַרעֲ O Bחרָיוְ :
יתי ִאִ BMל ְב ִרית ָ
ֲקמ ִֹתי ֶאת ְ= ִר ִ
ָאת ֶאת ְ*מ Bי ְִצ ָחק ַוה ִ
י ֶֹל ֶדת ְל ָ ֵ= ו ְָקר ָ
Lקי ֶאת
יתי ִ
ְאת ְ= ִר ִ
ְת ִMיו ְלגBי ָSדBל :ו ֶ
יBליד $נ ַ
יא ִ
ְִ N
יתי אֹתְ =ִ Bמאֹד ְמאֹד ְ*נֵי ָע ָNר נ ִ
ֵיתי אֹת Bו ְִה ְר ֵ= ִ
ַכ ִMי אֹת Bו ְִה ְפר ִ
ֵ=ר ְ
ָה:
Oבר ָ
ַעל ֱאל ִֹהי ֵמ ַעל ְ
BQעד ַהֶPה ַ= ָ%נָה ָהֶ Oחרֶתַ :וי ְַכל ְל ַד ֵ=ר ִאַ BMוַ F
ֲ*ר ֵֵ Mלד ְל ָ ָNרָה ַל ֵ
י ְִצ ָחק א ֶ
מאפייניה של התגלות זו:
 .1התגלות בש אלקי – מידת הדי.3
 .2שרה תזכה לב.
 .3הברית ע אברה תתממש באמצעות זרעו משרה.
 .4שמה של שרי שונה לשרה.
לאחר קיומה של מצוות המילה מתגלה הקב"ה שוב לאברה בתחילת פרשת וירא )בראשית יח ,א(:
ַוֵFרָא ֵא ָליו ְיקֹוָק ְ= ֵאלֹנֵי ַמ ְמרֵא וְה$א י ֵֹ*ב ֶַ Gתח ָהא ֶֹהל ְ/חֹ ַה:BF
מאפייניה של התגלות זו ה:
 .1התגלות בש הויה – מידת הרחמי.4
 .2הבטחה לב דווקא משרה.

 2שהרי בסו פסוק יד מסתיימת הפרשייה הקודמת.
 3הדבר מודגש ג בפסוק החות את סדרת ההתגלויות – פסוק כב.
 4הדבר מודגש ג בפסוקי הסיו של העניי ,פסוקי יג ויד .ג כל עניי השמדת סדו ובנותיה הוא במידת הרחמי )עיי"ש עד בראשית יט ,כט( ,ואכמ"ל.
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כדי להבי את השתלשלות הדברי ,נקדי הקדמה קצרה .ישנ שתי דרכי בעבודת ד' :הדר הראשונה )דברי יח ,יג( דוגלת
בשיטה:
י:
ִָ Mמי ְִ Mהיֶה ִע ד' ֱאל ֶֹה ָ
ההול בשיטה זו "אי לו חלק בנסתרות" .לא זו בלבד שאי לו חלק בנסתרות האסורות עלפי די – אות נסתרות שבה עוסקת
התורה באותה פרשייה )ש ט-יב(:
$בBM
ֲביר ְ=נִ B
ִֵ Qצא ְב ָ ַמע ִ
י נ ֵֹת ָל ְ לֹא ִת ְל ַמד ַלעֲBNת ְ/תֲ Bעבֹת ַהBSיִ ָה ֵה :לֹא י ָ
ֲ*ר ד' ֱאל ֶֹה ָ
MOה ָ=א ֶאל ָהLרֶ א ֶ
ִ/י ָ
$מ ַכ ְֵ :%וח ֵֹבר ָח ֶבר ְו* ֵֹאל אBב ְוי ְִ@עֹ ִני ְודֹרֵ* ֶאל ַה ִֵ Qתי/ִ :י תֲ Bע ַבת ד' ָ/ל ע ֵֹNה
ַח* ְ
$מנ ֵ
ָ= ֵא* ק ֵֹס ְק ָס ִמי ְמעBנֵ ְ
ֶי:
אBת ִמ ָGנ ָ
מBרי* ָ
י ִ
BMעבֹת ָה ֵא ֶCה ד' ֱאל ֶֹה ָ
$ב ְג ַלל ַה ֵ
ֵא ֶCה ִ
אלא ג בנסתרות המותרות אי לו עסק .שיטה זו איננה מנסה להבי כיצד הקב"ה מנהל את עולמו ,כיצד מנהיג 'רוכב הכרובי'
את המרכבה ,ומה חוקי הבריאה הנסתרי ,שידיעת מעניקה יתרו ליודע .החוק היחיד שבו רשאי ההול בשיטה זו לעסוק
הוא חוק הטבע – בגמטריא "אלקי" .וזוהי ההדרכה הראשונה שקיבל אברה בנושא זה )בראשית יז ,א(:
ֶהיֵה ָת ִמי:
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִי ֵאל ַ* ַ@י ִה ְת ַה ְֵ ְ Cל ָפנַי ו ְ
$ברָ ַוֶ F
ְת ַ*ע ָ*נִי ַוֵרָא ד' ֶאל ְ
Oברָ ֶ= ִִ *ְ Mעי ָ*נָה ו ֵ
ַוי ְִהי ְ
הוויתור על העסק בנסתרות הוא המקנה את היתרו של הנהגה בש הויה ,במידת הרחמי.
הדר השנייה דוגלת בשיטה של דרישה מותרת בנסתרות ,תו שמירה על המגבלות ההלכתיות והמחשבתיות הנדרשות .העוסק
בנושאי אלה חייב לנהוג פרישות וקדושה בהליכות חייו ,אבל שומעי לקחו יכולי ליהנות מפירותיה ג א ה עצמ אינ
במדרגה שכזו .מידת הדי שולטת בתחו זה ,ועל כ נדרשת בה זהירות מרבית .5הנכונות ללכת במידת הדי מקנה לראויי לה את
היתרו של חזו והבנה ג בעתידות.
הקב"ה מבשר לאברה על הולדת יצחק פעמיי :בפע הראשונה בפרק יז ,ש ההבטחה היא עלפי מידת הדי ,עלפי החוק
האלקי .ההתגלות בפע הזו היא בש אלקי .הבטחה זו סותרת את עצמה ,שהרי לא ייתכ עלפי חוקי הטבע שב מאה שנה
יוליד ובת תשעי שנה תלד .צחוקו של אברה על היציאה מ החוק הריהו לגיטימי; זו אולי משמעותו של כל צחוק" :צא חוק"
– על כ אי כלל ביקורת אלקית על צחוקו של אברה .ייתכ שאברה סיפר לשרה על התגלות זו ,ובסיפורו כלל ג את צחוקו,
שהתקבל בהבנה עלידי בורא עול.
הפע השנייה שבה התבשר אברה על הולדת יצחק נמצאת בפרק יח ,בתחילת פרשת וירא .ש ההבטחה היא במידת הרחמי
וההתגלות היא בש הויה .כאשר מדובר על הבטחה מסוג זה ,אי מקו לצחוק – שהרי כל כולה באה ממציאות של חסד ורחמי.
ְNרָה * ַֹמ ַעת ֶַ Gתח ָהא ֶֹהל וְה$א
ההתגלות היא לאברה ולא לשרה .שרה שומעת רק את המלאכי ,כדר אגב )בראשית יח ,י(" :ו ָ
ֲ Oח ָריו" .לכ היא ממשיכה את צחוקו של אברה ,מבלי להבחי בהבדל הרוחני המשמעותי בי שתי ההתגלויות .לפי זה יוסברו
דבריה של שרה – לא כהכחשת המציאות של הצחוק ,אלא כהסבר למה שגר אותו/ִ " :י ָירֵLה" ,במשמעות של "חשבתי שמדובר
בהבטחה עלפי מידת הדי".6
כאשר מתבונני בפסוקי המתארי את הולדת יצחק )בראשית כא א-ב( ,החילוק בי הבשורה לאברה במידת הדי לבי הבשורה
על פקידת שרה במידת הרחמי מודגש ביותר:
ֲ*ר ִ@ ֶ=ר
BQעד א ֶ
ָה ֵ= ִל ְז קנָיו ַל ֵ
ְ$בר ָ
ֶַ Mלד ָNרָה ל ְ
ַַ Mהר ו ֵ
ֲ*ר ִ@ ֵ=ר :ו ַ
ַע Nד' ְל ָ*רָה ַ/א ֶ
Lמר ַוַ F
ֲ*ר ָ
וד' ַָ Gקד ֶאת ָ*רָה ַ/א ֶ
אֹתֱ Bאל ִֹהי:
עכשיו הגיע הזמ להודיע לכול כי אי כל בעיה בצחוקה של שרה – ג הוא היה רק על הבשורה במידת הדי .לכ חוזרת התורה
ומדגישה :אברה קרא לבנו יצחק ,בהנהגה אלקית במידת הדי )ש ג-ה(:
ֲ*ר ִצָ$ה
ָמי ַ/א ֶ
ָה ֶאת י ְִצ ָחק ְ=נ*ְ =ֶ Bמֹנַת י ִ
Oבר ָ
ָמל ְ
ֲ*ר י ְָל ָדה Nָ BCרָה י ְִצ ָחקַ :וָ F
BJלד ל Bא ֶ
ָה ֶאת ֶ* ְ=נַ Bה ַ
Oבר ָ
ַוְִ Fקרָא ְ
ָלד לֵ Bאת י ְִצ ָחק ְ=נ:B
ָה ֶ= ְמOת ָ*נָה ְ= ִהֶ $
ְOבר ָ
אֹתֱ Bאל ִֹהי :ו ְ

 5ייתכ שג בתחו ההלכה נוכל לזהות שני קווי מנחי ,האחד בכיוו של "כח דהיתרא עדי" והשני בכיוו של "יקוב הדי את ההר".
 6לפי זה צרי להסביר שהמילי האחרונות בפסוק ה מילותיו של אברה ,ועיי"ש במפרשי.

184

חמדת האר ד

שרה ג היא מסבירה שוב :יצחק נקרא כ בגלל הצחוק מתו הקשר להנהגה במידת הדי )ש ו-ז(:
ָל ְד ִMי ֵב
יקה ָבנִי ָNרָה ִ/י י ַ
ָה ֵהי ִנ ָ
Oבר ָ
ֹאמר ִמי ִמ ֵCל ְל ְ
ֹאמר ָNרָה ְצחֹק ָע ָNה ִלי ֱאל ִֹהי ָ/ל ַהֵֹ %מ ַע י ְִצ ַחק ִליַ :וֶ M
ַוֶ M
ִל ְז קנָיו:
וממילא אי כל בעיה לקרוא ליצחק על ש הצחוק של אביו ואמו.
בשולי הדברי נוסי ונסביר עוד עניי; הפתיחה לכל הפרשיות הנ"ל היא הציווי בש הויה ,במידת הרחמי )בראשית יז א-ב(:
ְא ְMנָה
ֶהיֵה ָת ִמי :ו ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִי ֵאל ַ* ַ@י ִה ְת ַה ְֵ ְ Cל ָפנַי ו ְ
Oברָ ַוֶ F
ְת ַ*ע ָ*נִי ַוֵFרָא ד' ֶאל ְ
Oברָ ֶ= ִִ *ְ Mעי ָ*נָה ו ֵ
ַוי ְִהי ְ
אBת ָ ִ= ְמאֹד ְמאֹד:
ְOר ֶ=ה ְ
ֶ ו ְ
$בינ ָ
יתי ֵ=ינִי ֵ
ְב ִר ִ
השלמותתמימות 7תושג לפי זה בעבודת ד' ללא חקירות בנסתרות .עבודה בדר זו היא שתבטיח את קיו הברית וההבטחה
לריבוי הזרע.
הציווי הבא הוא מצוות המילה ,שכאמור לעיל נית בש אלקי ,במידת הדי ,וכל עניינה של מצווה זו קשור לד ולדי
יז ,ג-י(:

)בראשית

יתי ֵ=ינִי
ֲקמ ִֹתי ֶאת ְ= ִר ִ
ִית ְלOב הֲמBS Bיִַ ...וה ִ
ְהי ָ
יתי ִא ָ ְ Mו ָ
Oברָ ַעל ָGנָיו ַוי ְַד ֵ=ר ִאֱ BMאל ִֹהי ֵלאמֹרֲ :אנִי ִהֵJה ְב ִר ִ
ַו ִֹGFל ְ
ֶי ֵאת ֶארֶ
ֲ ֲ Oחר ָ
$לז ְַרע ָ
ָת ִMי ְל ָ ְ
ֶיְ :ונ ַ
ֲ ֲ Oחר ָ
$לז ְַרע ָ
עBל ִל ְהיBת ְל ָ לאל ִֹהי ְ
ֶי ְלדֹר ָֹת ִל ְב ִרית ָ
$בי ז ְַר ֲע ָ ֲ Oחר ָ
ֶ ֵ
$בינ ָ
ֵ
MOה
יתי ִת ְ*מֹר ָ
ְMOה ֶאת ְ= ִר ִ
ָה ו ָ
Oבר ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֶאל ְ
ִיתי ָל ֶה לאל ִֹהיַ :וֶ F
ְהי ִ
עBל ו ָ
ֲחַPת ָ
ַע ַלא 
ֶי ֵאת ָ/ל ֶארֶ ְ/נ ַ
ְמ גר ָ
ָכר:
ֶי ִה<;ל ָל ֶכ ָ/ל ז ָ
ֲ ֲ Oחר ָ
$בי ז ְַרע ָ
ֵיכ ֵ
$בינ ֶ
ֲ*ר ְִ *ְ Mמר=ֵ $ינִי ֵ
יתי א ֶ
ֶי ְלדֹר ָֹת :זֹאת ְ= ִר ִ
ֲ ֲ Oחר ָ
ְוז ְַרע ָ
מבחינה זו ,הדר להגיע לשלמות ולקיו ההבטחה על ריבוי הזרע היא דווקא בקיו מצוות המילה ,שכביכול פוגמת בשלמות
הגופנית.
השלמות האמיתית כוללת בתוכה את שתי הבחינות – שילוב נכו בי יראה ואהבה ,בי די ורחמי ,ומגלה שקיו מצוות המילה
הוא המביא לתמימות ולשלמות בעבודת ד' ולשעבוד כל הכוחות לרצונו ,כדי לזכות בחירות האמיתית.

 7בלשו התורה 'ת' לעול פירושו 'של' – א במשמעות פיזית ,בפסוקי העוסקי בקרבנות ,וא במשמעות רוחנית ,כמו שמופיע אצל נח ויעקב וג
אצל איוב .ייתכ שנית להסביר כ ג את מדרגתו של הת בי ארבעת הבני שכנגד דיברה תורה )ועיי במאמרי 'כנגד ארבעה בני' בקוב 'טעמה של
אגדה' לזכרו של ר' ברו דובדבני זצ"ל(.

185

חמדת האר ד
הרב אברה ישראל שריר

כיצד היא גאולת של ישראל?
עיו בדברי רש"י ורמב"
בשורה או תוכחה?
פרשת וארא פותחת בפסוקי המפורסמי ,המשרטטי את תכנית גאולת של ישראל ממצרי – מענה לתרעומתו של משה בסו
פרשת שמות .על דבריו של משה ש" :למה הרעות לע הזה ולמה זה שלחתני" )שמות ה ,כב( עונה הקב"ה )ו ,ב-ח(:1
וידבר אלקי אל משה ויאמר אליו אני ה' .וארא אל אברה אל יצחק ואל יעקב באל שדי ,ושמי ה' לא נודעתי
לה .וג הקמתי את בריתי את לתת לה את אר כנע ,את אר מגריה אשר גרו בה .וג אני שמעתי את נאקת
בני ישראל אשר מצרי מעבדי את ,ואזכר את בריתי .לכ אמר לבני ישראל :אני ה' ,והוצאתי אתכ מתחת
סבלת מצרי והצלתי אתכ מעבדת וגאלתי אתכ בזרוע נטויה ובשפטי גדלי .ולקחתי אתכ לי לע והייתי
לכ לאלקי ,וידעת כי אני ה' אלקיכ המוציא אתכ מתחת סבלות מצרי .והבאתי אתכ אל האר אשר
נשאתי את ידי לתת אֹתה לאברה ליצחק וליעקב ,ונתתי אֹתה לכ מורשה אני ה'.
והנה ,דווקא בפסוקי נשגבי אלו מוצאי אנו מחלוקת קוטבית בי רש"י לבי רמב" .שניה באי לתר את הקושי שבפסוק
הפותח את דברי ה' :כיצד "ושמי ה' לא נודעתי לה" ,והרי בפירוש מצאנו בדברי ה' לאבות את המילי "אני ה'" )בראשית טו ,ז;
כח ,יג( .רש"י מבאר קושי זה עלפי ההבנה המקובלת בחז"ל בפסוקי אחרי בתורה:
ויאמר אליו אני ה' – נאמ לשל שכר טוב למתהלכי לפני .ולא לחנ שלחתי ,כי א לקיי דברי שדברתי
לאבות הראשוני...
וארא – אל האבות; באל שדי – הבטחתי הבטחות ,ובכול אמרתי לה אני אל שדי; ושמי ה' לא נודעתי לה
– לא הודעתי אי כתיב כא ,אלא לא נודעתי ,לא נכרתי לה במדת אמתות שלי ,שעליה נקרא שמי ה' – נאמ
לאמת דברי ,שהרי הבטחתי ולא קיימתי.
רמב" דוחה את פירושו של רש"י ,ובנגוד להבנה המקובלת בחז"ל מאמ את דרכו של ראב"ע בהבנת הפסוקי:
והנה אמר האלקי למשה נראיתי לאבות בכח ידי אשר אני שודד בו המזלות ועוזר לבחירי ,אבל בשמי של יו"ד
ה"א ,אשר בו נהיה כל הווה ,לא נודעתי לה – לברוא לה חדשות בשנוי התולדות ,ולכ אמור לבני ישראל אני
ה' ,ותודיע לה פע אחרת הש הגדול ,כי בו אני עושה עמה להפליא ,וידעו כי אני ה' עושה כל.
לפי רש"י ,דברי ה' בפסוקי אלו מלמדי על עצ קיו ההבטחה לאבות ,בעוד לפי רמב" ה מלמדי רק על אופ גאולת של
ישראל – בנסי גלויי ,ולא באופ נסתר.
אול לא רק במשמעות השמות ,שאינ אלא תוכ דברי ה' ,נחלקו רש"י ורמב" ,אלא ג במגמת הדברי .רש"י )ו ,ט( מביא מדרש
חז"ל )סנהדרי קיא .שמות רבה פרשה ו אות ד( ,המסביר את הפסוקי כדברי תוכחה למשה:
אמר לו הקב"ה :חבל על דאבדי ולא משתכחי .יש לי להתאונ על מיתת האבות ,הרבה פעמי נגליתי אליה בא
ל שדי ולא אמרו לי מה שמ ,ואתה אמרת )לעיל ג ,יג(" :מה שמו ,מה אומר אליה".
וג הקמתי וגו' – וכשבקש אברה לקבור את שרה לא מצא קבר עד שקנה בדמי מרובי ...ולא הרהרו אחר
מדותי ,ואתה אמרת )ה ,כב(" :למה הרעותה".
ודוחה אותו:
 1כל הציטוטי מהתנ" כא ולהבא ה מספר שמות ,אלא א צוי אחרת.
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ואי המדרש מתיישב אחר המקרא ,מפני כמה דברי...

2

לעומתו ,רמב" דווקא מאמ את המדרש שרש"י דחה:
ג המדרש הזה ענינו מתישב אחר המקרא.3
מחלוקת שלישית ,נסתרת כמעט ,בי רש"י לרמב" חבויה בפסוקי אלו .לדעת רש"י ,הרצ "וג הקמתי ...וג אני שמעתי...
ואזכור את בריתי" שבפסוקי אלו מתפרש:
)ה( וג אני – כמו שהצבתי והעמדתי הברית יש עלי לקיי ,לפיכ שמעתי את נאקת בני ישראל הנואקי; אשר
מצרי מעבדי את ואזכר – אותו הברית .כי בברית בי הבתרי אמרתי לו )בראשית טו ,יד(" :וג את הגוי אשר
יעבודו ד אנכי".
שמיעת נאקת של בני ישראל היא מתוק הברית ,ובעקבות השמיעה הזו ימלא ה' את פרטי הברית ויעניש את המצרי .רמב",
לעומת זאת ,מפרש:
וטע "וג הקימותי את בריתי את"" ,וג אני שמעתי" ,כלומר נראיתי לה באל שדי וג הקימותי לה הברית
ההוא לפני ,וג בשמי הגדול שמעתי עתה אני נאקת בני ישראל ואזכור את בריתי אשר הקימותי לה עמדי,
והמשכיל יבי.
השמיעה עתה )"בשמי הגדול"( היא המזכירה את עצ הברית על הגאולה ,ולא רק את משפט המצרי ,כפי שביאר רמב" עוד
בפרשת שמות )ב ,כה(:
כי אע"פ שנשל הזמ שנגזר עליה – לא היו ראויי להגאל ,כמו שמפורש על ידי יחזקאל )כ ,ח( ,אלא מפני
4
הצעקה קבל תפלת ברחמיו .
יוצא א כ כי רש"י ורמב" חולקי בפסוקי אלו בשלושה נושאי:
א .א תשובת ה' למשה היא על עצ קיו ההבטחה )רש"י( ,או על אופ התגלותה )רמב"(.
ב .א יש בדברי ה' משו הבטחה )רש"י( ,או משו תוכחה )רמב"(.
ג .א הברית היא הסיבה לשמיעת נאקת של בני ישראל )רש"י( ,או נאקת של בני ישראל היא הסיבה לזכירת הברית
)רמב"(.
והמעיי תוהה ומשתאה מה מקורה של המחלוקת – הא רק דרכי דקדוק שונות במילות הפסוקי עמדו לפני רבותינו ,או שמא
מסתתר דבר נוס מאחוריה?
מצוות לש זכות או לש ידיעה וזכרו ?
מחלוקת נוספת בי רש"י לרמב" מוצאי אנו בטע קרב הפסח ,בפרשת בא .רש"י )יב ,ו( מפרש עלפי המכילתא )פרשת בא ,ה(:

 2רש"י איננו דוחה את עצ הביקורת על משה ,כי הוא עצמו הרי הביא מדרש זה בסו פרשת שמות .הוא רק דוחה את הבנת של פסוקי אלו כמבטאי
ביקורת זו.
 3טענתו של רמב" על רש"י" :למה יזכיר נבואת האבות לפחות מעלת בנבואה" היא אמנ טענה להבנתו של רמב" את שמות ה' השוני בפירושו על
דר האמת ש .אול היא אינה מתאימה להבנת רש"י ,שאי מדובר בשני אופני נבואה אלא בשתי התגלויות שונות במציאות – הבטחה על הברית ,וקיומה
)שטר הגיע זמנו( .את טענתו הראשונה של רש"י )ש ט( על המדרש שאימ רמב" )"לא אמר הכתוב 'לא שאלו לי' אלא 'לא נודעתי לה'"( כבר תיר
רמב" באופני הנבואה השוני .טענתו השנייה של רש"י ,אי "וג אני שמעתי "...נסמ ל"וארא אל אברה "...קשה לרמב" .על כ מוסי הוא "וג
הקימותי את בריתי את ושמעתי נאקת בניה בעבור ."...יוצא א כ ,כי ג במשמעות המילה "וג" )פסוק ה( נחלקו רש"י ורמב" .לדעת רש"י,
"לפיכ " – המש המתבקש מ ברית ,לדעת רמב" הוא נושא חדש – שמיעה "בשמי הגדול" בזכות האבות.
 4מחלוקת דומה מצאנו במסכת תענית .רש"י )ט"ו ,א( פרש" :ומי שענה את אבותינו על י סו – לפיכ אומרה בזכרונות ,לפי שהיו ישראל נשכחי
במצרי כמה שני ,ונתייאשו מ הגאולה ,וזכר המקו וגאל ,דכתיב )שמות ו' ,ה(' :ואזכור את בריתי'" .הריטב"א ,תלמיד בית מדרשו של רמב" ,חוזר
על דברי רש"י כמעט מילה במילה אול מסיי בפסוק אחר – "כדכתיב )ב' ,כד(' :וישמע אלקי את נאקת ויזכור אלקי את בריתו'" – שמיעת הנאקה
קדמה לזכירת הברית.
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והיה לכ למשמרת – זה לשו בקור ,שטעו בקור ממו ארבעה ימי קוד שחיטה ,ומפני מה הקדי לקיחתו
לשחיטתו ארבעה ימי ,מה שלא צוה כ בפסח דורות? היה ר' מתיא ב חרש אומר :הרי הוא אומר )יחזקאל טז ,ח(:
"ואעבור עלי וארא והנה עת עת דודי" – הגיעה שבועה שנשבעתי לאברה שאגאל את בניו ,ולא היו ביד
מצות להתעסק בה כדי שיגאלו ,שנאמר )ש ז(" :ואת ערו ועריה" .ונת לה שתי מצות :ד פסח וד מילה,
שמלו באותו הלילה ,שנאמר )ש ו(" :מתבוססת בדמי" – בשני דמי ,ואומר )זכריה ט ,יא(" :ג את בד ברית
שלחתי אסירי מבור אי מי בו".5

ומוסי עלפי שמות רבה )פרשה טז,אות

ב(:

ולפי שהיו שטופי בעבודה זרה אמר לה )ש כא(" :משכו וקחו לכ" – משכו ידיכ מעבודה זרה וקחו לכ צא
של מצוה.6
אול רמב" )יב ,ג( מביא טע אחר לחלוטי:
איש שה לבית אבות – טע המצוה הזאת ,בעבור כי מזל טלה בחדש ניס בכחו הגדול ,כי הוא מזל הצומח ,לכ
צוה לשחוט טלה ולאכול אותו ,להודיע שלא בכח מזל יצאנו מש אלא בגזרת עליו .ועל דעת רבותינו ,שהיו
המצרי עובדי אותו )שמות רבה פרשה טז ,אות ב( ,כש"כ שהודיע במצוה הזאת שהשפיל אלהיה וכח בהיותו
במעלה העליונה שלו .וכ אמרו )ש( :קחו לכ צא ושחטו אלהיה של מצרי.
רמב" מצטט את דעת חז"ל בשמות רבה ,אול הוא מביא אותה כחיזוק לדבריו כי יציאתנו ממצרי היתה "בגזרת עליו" – ולא
מטעמ של חז"ל ,כי הפרישה מעבודה זרה הייתה כדי שיוכלו אבותינו להיגאל.
ממחלוקת זו מסתעפת מחלוקת נוספת ,על טע נתינת ד הפסח על המשקו ושתי המזוזות .רש"י ,בהמש לשיטתו בביאור
מצוות הפסח כרכישת זכות לקראת הגאולה ,מבאר )יב ,יג(:
וראיתי את הד – הכל גלוי לפניו ,אלא אמר הקב"ה :נות אני את עיני לראות שאת עסוקי במצותי ופוסח אני
עליכ.
בעוד רמב" )יב ,כא-כב( מדגיש דווקא את השמירה שיש בד ,ללא אזכור של העיסוק במצוות:
ופירש לה בפרשה הזאת )כב(" :ואת לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר" ,כי בעבור זה נצטוו בנתינת הד על
המשקו שיהיו שמורי ש ,כמו שאמר" :ולא יהיה בכ נג למשחית" )לעיל יג(.
בהמש למחלוקת זו על פסח מצרי ,מצאנו מחלוקת דומה בי רש"י לרמב" ג על טע מצוות הפסח לדורות .את הפסוק:
"בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרי" )יג ,ח( מסביר רש"י:
בעבור זה – בעבור שאקיי מצותיו ,כגו פסח מצה ומרור הללו.7
בעוד רמב" דוחה את פרושו של ראב"ע ,שדומה לפירושו של רש"י ,ומבאר:
בעבור זה עשה ה' לי – בעבור זה שעשה ה' לי בצאתי ממצרי ...יאמר ,כי בעבור זה שעשה ה' לי בצאתי ממצרי
אני עובד את העבודה הזאת ,כעניי שאמר למטה )טו(" :על כ אני זובח לה' כל פטר רח" .ואמר "זה" – כלומר
תגיד לו זה שאתה רואה בעיני שעשה ה' ל בצאת ממצרי.
את הנימוק הזה מוסי רמב" ומבאר באריכות בסו הפרשה )טז(:

 5וברור ,כי הזכות איננה עצ ההקדמה בארבעה ימי ,כי א ה"מתבוססת בדמי " .ההקדמה נועדה לצבור זכויות לפני הגאולה.
 6רש"י מצטט דווקא משמות רבה ,המדייק בפסוק "משכו וקחו" ,ומשמיט את דברי רבי אליעזר הקפר שבהמש המכילתא ,שסובר שאכ היו ביד מצוות
והיו ראויי להגאל בגינ ,אלא שציוו לפרוש מעבודה זרה במצווה זו.
 7באופ דומה הסביר רש"י את מטרת יציאת מצרי כולה )ג ,יב(" :וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרי ,דבר גדול יש לי על הוצאה זו ,שהרי
עתידי לקבל התורה על ההר הזה לסו שלושה חדשי שיצאו ממצרי .דבר אחר' ,כי אהיה עמ ' – וזה שתצליח בשליחות ל האות על הבטחה אחרת
שאני מבטיח  ,שכשתוציא ממצרי תעבדו אותי על ההר הזה ,שתקבלו התורה עליו ,והיא הזכות העומדת לישראל" .לעומתו מסביר רמב" )ש( את
הפסוק אחרת לגמרי :מעמד מת תורה בסיני יאושש האמונה בנבואת משה ויגרו לפחד באומות מפני ישראל.

188

חמדת האר ד
וכ כל כיוצא בה ,מצות רבות זכר ליציאת מצרי .והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתי שלא ישתכחו,
ולא יהיה פתחו פה לכופר להכחיש אמונת האלקי.8

יוצא אפוא כי ג בפסח דורות חולקי רש"י ורמב" )לפחות בדגשיה( .לדעת רש"י הגאולה היא לש קיו מצוות הפסח ,בעוד
שלדעת רמב" קיו המצוות הוא כדי לשמר את זכר הגאולה .ושוב תוהה המעיי ,הא לפנינו מחלוקת 'מקומית' בהבנת הלשו,
או שמא שתי שיטות שונות חורזות את כול כאחת?
ליל שימורי
נראה כי מחלוקת נוספת שמצאנו בי רש"י לרמב" תבאר את שיטותיה השונות בפסוקי אלו .את הסתירה בי ההבטחה
לאברה – כי הגלות תהיה רק ארבע מאות שנה )בראשית טו ,יג( לבי יציאת של ישראל ממצרי בתו ארבע מאות ושלושי
שנה ,מארי רש"י )ש יב( לתר:
)מ( אשר ישבו במצרי – אחר שאר הישיבות שישבו גרי באר לא לה.
שלשי שנה וארבע מאות שנה – בי הכל ,משנולד יצחק עד עכשיו ,היו ארבע מאות שנה .משהיה לו זרע
לאברה נתקיי )בראשית טו ,יג( "כי גר יהיה זרע" ,ושלשי שנה היו משנגזרה גזירת בי הבתרי עד שנולד
יצחק ...לפיכ אתה צרי לומר" :כי גר יהיה זרע" – משהיה לו זרע...
)מא( ויהי מק שלשי שנה וגו' ויהי בעצ היו הזה – מגיד שכיו שהגיע הק לא עכב המקו כהר עי .
בחמישה עשר בניס באו מלאכי השרת אצל אברה לבשרו ,בחמישה עשר בניס נולד יצחק ,ובחמישה עשר בניס
נגזרה גזירת בי הבתרי.
רמב" )ש( ,לאחר שהביא פירושי שוני לסתירה זו ,אינו מתרגש מ הסתירה ,ומבאר אותה לשיטתו:
ועוד אני אומר ,כי הפשט המחוור מ הכל הוא שנאמר ,כי הגזרה היתה ארבע מאות שנה מ היו ההוא )ברית בי
הבתרי( ,כאשר הזכרנו ,והשלשי שנה האלו ה תוספת עליה בעו הדור ההוא .כי א נגזר על האד בחטאו
גלות וענוי שנה או שנתי והוא יוסי על חטאתו פשע בה ,יוסיפו עליו שבע על חטאתיו וגלות ויסורי כהנה
וכהנה ,שאי ענשו הראשו הבטחה לו שלא יענש בעו שיעשה ...שאי שו הבטחה שלא יגרו החטא לבטלה
אלא במקו שבועה.
ומ הידוע שהיו ישראל במצרי רעי וחטאי מאד ,ובטלו ג המילה ,דכתיב )יחזקאל כ ,ח(" :וימרו בי ולא אבו
לשמוע אלי ,איש את שקוצי עיניה לא השליכו ואת גלולי מצרי לא עזבו" ...ועל כ אר גלות שלשי שנה.
והיה ראוי שיתאר יותר ,אלא שצעקו והרבו תפלה .וזה טע "ויאנחו מ העבודה ויזעקו ותעל שועת ,וישמע
אלקי את נאקת" )ב ,כג-כד(" ,ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי" )ג ,ט( ,וכתיב )דברי כו ,ז(" :ונצעק אל ה'
אלקי אבותינו ,וישמע ה' את קולנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו" .כי לא היו ראויי להגאל מפני הק
שבא ,אלא שקבל צעקת ונאקת מפני הצער הגדול שהיו בו ,כאשר פירשתי בסדר ואלה שמות )ב ,כה(.
לאור מחלוקת זו ,ברור מדוע חולקי רש"י ורמב" ג במשמעות המושג "ליל שמורי" – ה ביציאת מצרי וה לדורות .רש"י
מפרש:
)מב( ליל שמרי – שהיה הקב"ה שומר ומצפה לו לקיי הבטחתו להוציא מאר מצרי; הוא הלילה הזה לה' –
הוא הלילה שאמר לאברה בלילה הזה אני גואל את בני.
שמרי לכל בני ישראל לדרת – משומר ובא מ המזיקי  ,כעני שנאמר )כג(" :ולא ית המשחית".
בעוד רמב" מבאר:
ואמר "ליל שמורי הוא לה' להוציא מאר מצרי" – כי שמר לה הדבר מ העת שגזר עליה הגלות שיוציא
בלילה הזה בבא הק מיד ,כי "בעתה אחישנה" )ישעיה ס ,כב( .או טעמו "ליל שמורי הוא לה'" ,שהוא שומר
ומצפה ללילה שיוציא מאר מצרי ,שהקב"ה מצפה לעת שיהיו ראויי להוציא מש.
 8ולכ בעומק הדברי" :ועל דר האמת מה שאמר הכתוב' :בעבור זה עשה ה' לי' ,כי כמו 'זה אלי ואנוהו' )טו ,ב( ,יאמר כי בעבור שמו וכבודו עשה עמנו
והוציאנו ממצרי" )רמב" ש( ,וראה בהמש .
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וטע הוא "הלילה הזה לה' שמורי לכל בני ישראל לדורות" – שזה הלילה שהיה שמור לש להוציא ממצרי
הוא לה' ,כלומר מקודש לשמו" ,שמורי לכל בני ישראל לדורות" ,שישמרו אותו לעבוד בו לפניו באכילת הפסח
וזכירת הנסי ,ולתת הלל והודאה לשמו ,כמו שאמר )יג ,י( "ושמרת את החקה הזאת" ,ואמר )דברי טז ,א( "שמור
את חדש האביב".

בזכות ההבטחה או בזכות המצוות?
נראה כי מחלוקת אחרונה זו על מש הגלות ,מבארת את מחלוקותיה של רש"י ושל רמב" שעליה עמדנו לעיל בהבנת הגאולה
ממצרי ,והיא מחלוקת על אופ הנהגת ה' את עולמו בגאולה זו.
לדעת רש"י ,המניע הבלעדי לגאולת של ישראל ממצרי היה התכנית האלקית ,זו שהתגלתה בהבטחה שנתנה לאברה ב"אל
שדי" בברית בי הבתרי .לכ "שומר היה ה' ומצפה" לקיי הבטחתו ביו המיועד ,וע הגיע המועד המדויק לקיו ההבטחה –
"בעצ היו הזה" – מקיי הקב"ה את הבטחתו .לכ טורח רש"י ליישב במדויק את ההבטחה על ארבע מאות שנה של גלות ע
ארבע מאות ושלושי השני שהיו בפועל .מכוח אותה הברית שומע ה' את נאקת בני ישראל ,וכיוו שלא היו ראויי להיגאל
מזמ לה ה' מצוות – כדי שיהיו בידיה זכויות לקראת גאולת .העיסוק בה )הד על המשקו( הוא שמירת מפני המשחית.
לכ ,דברי ה' אל משה בראש פרשת וארא אינ תוכחה ,כי א בשורה והבטחה מחודשת לקיו ההבטחה לאברה – הלא היא
התגלות ב"ש ה'" .ג את קיו המצווה לדורות יש לראות כחלק מ התכנית האלקית ,ומכא ההבטחה כי לילה זה יהיה משומר
מ המזיקי )כלומר ,זכות של ישראל היא ייעוד( .שיקולי שכר ועונש ,זכות וחובה ,ה משניי לרצונו של ה' לקיי את
הבטחתותכניתו במועדה המדויק.
לרמב" אמנ ברור כי ה' מחויב לקיי את הבטחתו על הגאולה ,אול לדעתו לא ההבטחה קובעת את עיתוי מימושה המדויק ,כי
א זכויותיה של ישראל .לכ "ליל שמורי" במצרי היה "שהקב"ה מצפה לעת שיהיו ראויי להוציא מש" .לכ ג ייתכ
שהגאולה תתעכב – א לא יהיו זכאי ,כפי שאכ התעכבה שלושי שנה במצרי .ייסוריה של ישראל ממעטי את חובותיה,
לכ שומע ה' נאקת תמיד )ולא רק מכוח הברית ,כדעת רש"י( ומכוח שמיעה זו הוא זוכר את בריתו .מטרת מצוות הפסח אינה
אפוא לזכות את ישראל במצוות – כי הרי עצ תחילת תהלי הגאולה מלמד כי כבר זכאי ה; מטרתה היא להחדיר בלב את
אמונת ההשגחה .כ במצרי ,וכ לדורות – 'שימורי' משמעו "שישמרו אותו לעבוד בו לפניו באכילת הפסח וזכירת הנסי".
לכ ג הד על המשקו במצרי אינו מלמד על קיו המצוות ,אלא מטרתו שמירה מפני המשחית .האבות ודאי לא חלקו על
אופ ההנהגה של שכר ועונש ,לכ לא נית לבאר כי "שמי ה'" מכוו למידה זו ,אלא כוונתו ללמד על אופ מימוש ההבטחה –
נסי גלויי )שג מטרתה היא חינוכית( ולא הנהגה נסתרת כמו אצל לאבות .מכא ג שדברי ה' ה תוכחה למשה )שהרי הוא,
בניגוד לאבות ,מבקש לדעת את ש ה'( ולא הבטחה כדברי רש"י .לדעת רמב" ,א כ ,חשבו השכר והעונש הוא הקובע את
גאולת של ישראל.
סדרת המחלוקות בי רש"י לרמב" בהבנת גאולת של ישראל ממצרי אינה אפוא אוס של מחלוקות פרשניות מקומיות ,אלא
9
ביטוי חוזר ונשנה לשתי שיטות שונות בהבנת הנהגת ה' את עולמו ,כפי שהיא באה לידי ביטוי ביציאת מצרי .
"כח מעשיו הגיד לעמו"
עיו נוס מלמד כי מחלוקת של רש"י ורמב" בספר שמות אינה אלא המש למחלוקת בתחילת ספר בראשית .10רש"י פותח
את ספר בראשית במילי:

 9ראה ירושלמי )תענית פ"א ה"א(" :מתו חמשה דברי נגאלו ישראל ממצרי – מתו הק  ,מתו צרה ,מתו צווחה ,מתו זכות אבות ,מתו תשובה".
וכ הוא בדברי רבה )פרשה ב ,אות כג( .רש"י ורמב" מבליטי כל אחד מרכיב אחר בפירושיה.
נעיר כי ג על עצ הסיבה לגלות למצרי ה חלוקי .לדברי רמב" הייתה הגלות עונש על חטאיו של אברה )בראשית יב ,י( ,בעוד שבדברי רש"י איננו
שומעי כל הד של חטא )דברי רש"י )שמות ב ,יד(" :אכ נודע הדבר – כמשמעו .ומדרשו ,נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו ,מה חטאו ישראל מכל שבעי
אומות להיות נרדי בעבודת פר  ,אבל רואה אני שה ראויי לכ " ,אינ אלא דברי משה ,ולא דברי ה'( .רש"י ורמב" חלוקי ג במהות של המכות
שניתכו על המצרי ,ומחלוקת ש אינה אלא עוד ביטוי לשתי הבנות אלו ,ואכמ"ל.
 10וראה בהרחבה ב"ההיבט המוסרי בירושת האר בכתבי רמב"" בספרו של הרב עוזי קלכהיי זצ"ל" ,אדרת אמונה".
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אמר רבי יצחק :לא היה צרי להתחיל ]את[ התורה אלא מ"החודש הזה לכ" )שמות יב ,ב( ,שהיא מצוה ראשונה
שנצטוו ]בה[ ישראל ,ומה טע פתח בבראשית? משו "כח מעשיו הגיד לעמו לתת לה נחלת גוי" )תהלי קיא,
ו( ,שא יאמרו אומות העול לישראל לסטי את ,שכבשת ארצות שבעה גוי ,ה אומרי לה כל האר של
הקב"ה היא ,הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ,ברצונו נתנה לה וברצונו נטלה מה ונתנה לנו.

רש"י מדגיש את הרצו האלקי הבלתי תלוי :הקב"ה עושה בעולמו כרצונו .בעוד רמב" חולק עליו ,ומבאר את המדרש שהביא
רש"י באופ לגמרי אחר:
ונת רבי יצחק טע לזה ,כי התחילה התורה ב"בראשית ברא אלהי" וספור כל עני היצירה עד בריאת אד,
ושהמשילו במעשה ידיו וכל שת תחת רגליו ,וג עד שהוא מבחר המקומות הנבראי בעול הזה נעשה מכו
לשבתו ,עד שגירש אותו חטאו מש ,ואנשי דור המבול בחטא גורשו מ העול כולו ,והצדיק בה לבדו נמלט
הוא ובניו ,וזרע חטא גר לה להפיצ במקומות ולזרות בארצות ,ותפשו לה המקומות למשפחות בגוייה
כפי שנזדמ לה.
א כ ,ראוי הוא ,כאשר יוסי הגוי לחטוא ,שיאבד ממקומו ויבוא גוי אחר לרשת את ארצו ,כי כ הוא משפט
האלהי באר מעול ,וכל שכ ע המסופר בכתוב כי כנע מקולל ונמכר לעבד עול )בראשית ט ,כז( ,ואינו ראוי
שירש מבחר מקומות הישוב ,אבל ירשוה עבדי ה' זרע אוהבו ,כעני שכתוב )תהלי קה ,מד-מה(" :וית לה ארצות
לאמי יירשו ,בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו" .כלומר ,שגירש מש מורדיו והשכי בו עובדיו,
גוי ועמל 
שידעו כי בעבודתו ינחלוה ,וא יחטאו לו תקיא אות האר ,כאשר קאה את הגוי אשר לפניה.
"כח מעשיו" של ה' עלפי רמב" הוא הנהגת השכר והעונש" ,משפט אלקי באר" ,ולא עצ היכולת לגרש עמי ולהנחיל את
ארצ לאחרי.
יוצא א כ ,כי מחלוקת של רש"י ורמב" על מטרתו של ספר בראשית כולו ,ומחלוקת על גאולת ישראל בספר שמות ,אינ
אלא ביטויי שוני להבנותיה השונות באשר לדר שבה מנהיג הקב"ה את עולמו .לדעת רש"י ,הרצו האלקי )או התכנית
האלקית( הוא הקובע את מהל ההיסטוריה כולה ,ושיקולי של שכר ועונש ה משניי לה .לעומתו לדעת רמב" ,מימושה של
11
התכנית האלקית כפו לשיקולי שכר ועונש – ה של ישראל וה של העמי ,וה הקובעי את מהלכ של תולדות העול .
סתירה?
אול בהמש ספר בראשית מוצאי אנו מחלוקת נוספת בי רש"י לרמב" ,שלכאורה מפריכה הבנה זו .על הרקע לברית בי
הבתרי אומר רש"י )בראשית טו ,ו(:
והאמי בה' – לא שאל לו אות על זאת ,אבל על ירושת האר שאל לו אות ואמר לו "במה אדע"; ויחשבה לו צדקה
– הקב"ה חשבה לאבר לזכות ולצדקה ,על האמונה שהאמי בו.
דבר אחר" ,במה אדע" – לא שאל לו אות אלא אמר לפניו הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה .אמר לו הקב"ה :בזכות
הקרבנות.
תחילה מבאר רש"י כי אברה "שאל לו אות" – בקש שיחזק את הבטחתו ,ללא תלות בשיקולי שכר ועונש .אול בפירושו השני
הוא מסביר כי חששו של אברה היה שמא יחטאו בניו ולא יזכו להיאחז בה ,ולזאת עונה לו ה'" :בזכות הקרבנות" – עבודת
12
תהיה זכות .הדיו הוא אפוא בשכר ועונש ,ולא בתכנית אלקית שברור כי תתקיי .

 11כ ג במחלוקת נוספת בי רש"י לרמב" .את הפסוק" :והכנעני אז באר " )בראשית יב ,ו( מבאר רש"י" :היה הול וכובש את אר ישראל מזרעו של
ש ,שבחלקו של ש נפלה ...לפיכ )פסוק ז( 'ויאמר ה' אל אברה לזרע את את האר הזאת' – עתיד אני להחזירה לבני שה מזרעו של ש" – מימוש
התכנית .בעוד רמב" )ש( מסביר כי מילי אלו נכתבו כדי ללמד שטר זכו בניו באר " ,וקוד היות עו יושב האר של להגלות מש".
וראה ג ב"ספר הגאולה" לרמב" )עמ' רעז בהוצאת מוסד הרב קוק( על מאמר חז"ל" :בקש הקב"ה לעשות חזקיה משיח" – "כי כ העני האלקי ע כל
אד וע כל דור ,מזומ להטיב כפי הזדמנות לקבל הטוב".
 12כ ג מבאר רש"י )בראשית טו ,טז(" :כי לא של עו האמורי – להיות משתלח מארצו עד אותו זמ ,שאי הקב"ה נפרע מאומה עד שתתמלא סאתה".
בדיוק כדברי רמב" )ש(" :ולא יוכלו לו )לאמורי( עד שתתמלא סאתו ועונותיו ילכדונו" .לכ ג את המילי "ודור רביעי "...מפרש רמב" על האמורי,
שעד אז יישל עוונו.
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לעומתו ,מבאר רמב" )ש ז(:
ואינו כשאלת "מה אות" )מלכי ב' כ ,ח( ,וג הקדוש ברו הוא לא עשה עמו כשאר האותות להראות לו אות או
מופת בדבר נפלא ,אבל בקש אברה שידע ידיעה אמיתית שירשנה ולא יגרו חטאו או חטא זרעו למנעה מה ,או
שמא יעשו הכנעני תשובה ויקיי בה "רגע אדבר על גוי ועל ממלכה לנתוש ולנתו להאביד ושב הגוי ההוא
מרעתו ונחמתי על הרעה" )ירמיה יח ,ז( .והקדוש ברו הוא כרת עמו ברית שירשנה על כל פני.
א שאלתו של אברה נגעה לשכר ועונש ,הרי ה' מבטיחו כי "ירשנה על כל פני" .לכאורה ,החליפו כא רש"י ורמב" את
שיטותיה .לפי רש"י ,ההבטחה על האר תלויה בזכות ,ולפי רמב" ג בלעדיה מובטחת היא לה.
עניי דומה מצאנו בפירושיה של רש"י ורמב" לשירת האזינו .רש"י משלב את דעת רבי יהודה ואת רבי נחמיה שחולקי
בספרי ,13ומדגיש )דברי לב ,לה( כי ראשיתה של השירה היא על פורענות שתבוא על ישראל בגלל חטאיה ,אול בחלקה השני
"העיד עליה דברי תנחומי שיבואו עליה ככלות הפורענות" .משמע ,כשנתמצה דינ .הגאולה תתרחש רק לאחר שיתכפר
חטא.
לעומתו מדגיש רמב" )ש מ(:
והנה ,אי בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה ,רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל ,ושהוא יתבר יעשה בנו
בתוכחות חימה ,אבל לא ישבית זכרנו ,וישוב ויתנח ויפרע מ האויבי בחרבו הקשה והגדולה והחזקה ,ויכפר על
חטאתינו למע שמו .א כ ,השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כרח של מיני.
הא החליפו רש"י ורמב" את שיטותיה?
לשיטתיהו
נראה כי בכל זאת אי סתירה לפנינו ,ורש"י ורמב" נאמני לשיטותיה .לדעת רש"י" ,זכות הקרבנות" – או "בכפרות שאני נות
לבני" בלשו המדרש )בראשית רבה פרשה מד ,אות יז( ,איננה אלא אמצעי שמטרתו לזכות את ישראל כדי לממש את הרצו האלקי –
כפי שציטטנו לעיל את דברי רש"י על הטע של מצוות הפסח ומצוות המילה" :כדי שיהיו מצוות ביד להתעסק בה לגאל".
את השיטה הזו ביאר הנצי"ב ב"הרחב דבר" )בראשית יט ,א(:
דכ היא מדתו של הקב"ה ,כשרצונו ית' להעניש אומה או אד ועדיי לא הגיע מדה"ד לכ אזי מסבב המקו ית'
להגיע לידי חטא חמור ויענשו ע"פ מדה"ד ...וה"נ להיפ ,כשרצונו ית' להגביה קר אומה או אד אבל לא הגיע
14
לזה השכר עפ"י מעשיו ,הקב"ה מזמי לפניו מצות ומע"ט שיבא לידי כ ויקבל שכרו משל ע"פ מדה"ד...
כ ,א אמנ חשש אברה כי האר לא תישאר בידי בניו א יחטאו ,ענה לו ה' כי יזמ לה אמצעי להרבות זכות עלידי
"כפרות שית לה" .ג הייסורי המוזכרי בשירת האזינו יאפשרו את מימוש התכנית האלקית לשיבת ישראל לארצו.
אמנ ,א דברי רש"י בפרשות אלו יושבו לפי הבנתנו את שיטתו הכללית ,הרי לכאורה לפחות פרשה אחת בתורה סותרת הבנה
זו ,והיא פרשת התוכחה – המלמדת במפורש כי גורל של ישראל תלוי במעשיה לטב ולמוטב .נית אולי לבאר כי לדעת רש"י
התמונה מורכבת יותר ,וא אמנ קיימות "אבני דר" או "תחנות" בתכנית האלקית החייבות להתגש בזמ המיועד לה )כפי
שהיה ביציאת מצרי( ,הרי ביניה תלוי גורל הע במעשיו – יכול הוא ללכת בדר הישר ולפרוח על אדמתו ,או חלילה לסטות
ממנה ולגלות מעליה .ויש עוד לעיי בשיטת רש"י בסוגיה זו ,כי דבריו אינ מפורשי.
כ או כ ,לפי הבנה זו בפירוש רש"י יוצא כי ג קיו "מאול" או "מודר" של מצוות נחשב ויכול להטות את הכ ולהביא
לגאולת של אלו שאינ זכאי לכ.
ג את דברי רמב" בברית בי הבתרי ובשירת האזינו אי לפרש כסתירה לדבריו על הירידה למצרי והגאולה ממנה .הנהגת
השכר והעונש איננה בלתי מוגבלת ,וג ממצרי נגאלו ישראל א שלא היו זכאי לגאולה "בעבור כבוד שמו" )יג ,טז(:

 13ראה רש"י לדברי לב ,מג.
 14וראה ג פירוש המשניות לרמב" )סו ברכות( על הפסוק "עת לעשות לה' הפרו תורת ".
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ועל דר האמת מה שאמר הכתוב "בעבור זה עשה ה' לי" ,כי כמו "זה אלי ואנוהו" )טו ,ב( ,יאמר כי בעבור שמו
וכבודו עשה עמנו והוציאנו ממצרי.

הרמב" מרמז כא למה שביאר בהרחבה בפירושו לשירת האזינו )דברי לב ,כו(:
והנה יאמר הכתוב ,כי היה במדת הדי להיותנו כ בגלות לעול ,לולי כעס אויב .ויורה זה ,כי בגלותנו עתה תמה
זכות אבות ואי לנו הצלה מיד העמי רק בעבור שמו ,כעני שאמר ביחזקאל )כ ,מא-מד(" :וקבצתי אתכ מ
הארצות אשר נפוצות ב ונקדשתי בכ לעיני הגוי ,וידעת כי אני ה' בעשותי אתכ למע שמי ,לא כדרכיכ
הרעי וכעלילותיכ הנשחתות בית ישראל" ,וכ נאמר עוד )ש ט(" :ואעש למע שמי לבלתי החל לעיני הגוי".
...אבל הש ברא את האד בתחתוני שיכיר את בוראו ויודה לשמו ,וש הרשות בידו להרע או להטיב ,וכאשר
חטאו ברצונ וכפרו בו כול לא נשאר רק הע הזה לשמו ,ופרס בה באותות ובמופתי כי הוא אלהי האלהי
ואדוני האדוני ונודע בזה לכל העמי .והנה א ישוב ויאבד זכר ,ישכחו העמי את אותותיו ואת מעשיו ולא
יסופר עוד בה ,וא אד יזכיר כ ,יחשבו כי היה כח מכחות המזלות והכוכבי וחל ועבר .והנה תהיה כוונת
הבריאה באד בטלה לגמרי ,שלא ישאר בה יודע את בוראו רק מכעיס לפניו ,ועל כ ראוי מדי הרצו שהיה
בבריאת העול ,שיהיה רצו מלפניו להקי לו לע כל הימי ,כי ה הקרובי אליו והיודעי אותו מכל העמי.
עיקרה של הנהגת ה' את עולמו היא עלפי מעשיה הבחיריי של ישראל ,אול הנהגת שכר ועונש זו אינה יכולה להביא חלילה
לביטול קיומו של ישראל ,כי בכ יתבטל ייעודו של העול.15
שאלתו של אברה" :במה אדע כי אירשנה" ,ותשובתו של ה'" :ודור רביעי ישובו הנה" ,מתפרשות אפוא מתו נקודת מוצא
אחרת מזו של רש"י .א רש"י מבי את הגזרה האלקית כהנחת מוצא ,ובעקבותיה את תשובת ה' כי יינתנו כלי לישראל להתכפר,
רמב" מבי בהבנה פשוטה ,שחשבו החובות והזכויות הוא הקובע ,ומכא חששו של אברה לגורל צאצאיו .תשובתו של ה' היא
כי לחשבו זה ישנה מגבלה :האר מובטחת לו "שירשנה על כל פני".
א כ ,רש"י ורמב" נאמני לשיטותיה .לפי רש"י ,התכנית האלקית היא הקובעת את תולדותיו של ע עול ,וחשבו השכר
והעונש מותא לה .כ ,בהגיע זמנו של שלב חדש בתכנית להתגש ,ניתני לישראל כלי לצבירת זכויות כדי שיזכו בדי ,ג א
נעשה הדבר באופ "מאול" או "מודר" )כמו שמבאר הנצי"ב לעיל( .בי "תחנותיה" של התכנית האלקית ,שיערנו לשיטתו של
רש"י ,נדוני ישראל בשיקולי שכר ועונש עלפי מעשיה.
לעומתו לרמב" ,הכוח המניע בתולדותיו של ע עול הוא הנהגת השכר והעונש עלפי מעשיה הבחיריי של ישראל ,אול
אלו אינ יכולי חלילה להביא לביטולו של ע ישראל עקב מעשי רעי ,כי בו תלוי קיו ייעודו של העול )כמו כ ,הגאולה
16
חייבת להיות עד האל השביעי( .

 15אמנ ,מדברי רמב" במקומות נוספי )ויקרא כה ,ב" ,תורת האד" עמ' שג במהדורת מוסד הרב קוק ועוד( עולה כי ג תכנית אלקית המוגדרת בזמ
)ולא רק בעצ קיומו של ישראל( קובעת את הנהגת העול .אול לכאורה ,דבריו אלה של רמב" מוסבי רק לגבי הגאולה העתידה.
יתרה מזאת ,ב"ספר הגאולה" )עמ' רעז ש( כותב רמב" דברי שלכאורה דומי לאלו שהבנו בשיטת רש"י" :כי העני )הגאולה( מותנה בתשובה ותלוי
ביראה ועבודה ,א יש לו זמ קצוב שלא יאר יותר ,כי כבר הגיע התור ...ע היות חוטאי במקצת מצותיה ...יבחר האלקי ב לזכות הקודמי מה".
אול רמב" תולה בזכות אבות ולא במצוות שינתנו לה ,והדברי מוסבי על הגאולה העתידה בלבד.
סוגיה נוספת שלכאורה סותרת את מרכזיותו של השכר והעונש בשיטת רמב" היא שיטתו בהבנת "מעשה אבות סימ לבני" )בראשית יב ,ו( ,וקצרה
היריעה כא מלעי בה.
 16נעיר ,כי ה רש"י וה רמב" חולקי בדעת רבי יהושע במחלוקתו ע רבי אליעזר )ירושלמי תענית פ"א ה"א ,בבלי סנהדרי צח :ובמדרשי שוני( ,א
הגאולה העתידה תלויה בתשובה א לאו ,כי למסקנה "שתק רבי אליעזר" שתלה בתשובה .בירושלמי )ש( מנמק רבי יהושע את דבריו בי היתר בפסוק
"בעתה אחישנה" )ישעיהו ס ,כב( – יש זמ קבוע מראש לגאולה ,ולכ כאשר יגיע "אחישנה" ,א א לא זכו.
ראה ג בדברי רמב" ב"ספר הגאולה" )עמ' רעז( ,כי ג רבי אליעזר מודה ב"ק הנחת " ,אלא "יארי מדור לדור עד שישובו בתשובה".
]ג רמח"ל ד ביחס בי הנהגת השכר והעונש להנהגת התכנית )"יחוד" בלשונו( בהנהגת ה' את עולמו בספרו "דעת תבונות" ,אול באופ שונה מרש"י
ומרמב" .בדברי מסוימי נוטה דעתו לדעת רש"י ובאחרי לדעת רמב" .את מהל הגלות והגאולה ממצרי ביאר באופ אחר מרש"י ורמב" ג יחד
)ש קמו ועוד(.
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סגולת של ישראל
מתברר א כ ,כי סדרת המחלוקות המקומיות בספר בראשית ובספר שמות שעליה עמדנו לעיל ,הנראות כעוסקות בפירוש
פשוט של מקראות ,אינה אלא שלל ביטויי למחלוקת השקפתית יסודית בדבר אופ הנהגת ה' את עולמו .אמנ קשה ,ואולי א
בלתי אפשרי ,להתחקות אחר מקורה המדויק של מחלוקת זו ,אול נראה כי היא נעוצה בשתי תפיסות עול רחבות יותר .קצרה
כא היריעה מלפרט ,אול מחלוקת נוספת בי רש"י לרמב" ,העולה מבי השורות בפרשיות הפסח ,מרמזת אולי לשתי תפיסות
אלו.
לעיל ראינו כי רש"י ורמב" חלוקי בטע מצוות הפסח .את הפסוק "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרי" )יג ,ח( ביאר רש"י:
"בעבור זה – בעבור שאקיי מצותיו ,כגו פסח מצה ומרור הללו" .קיו המצוות הוא מטרת הגאולה וער בפני עצמו ,ואי לנו
אפוא לחפש מניעי נוספי לקיו המצוות מעבר לעצ קיומ.17
לעומתו ,לדעת רמב" ,מטרתה של מצוות הפסח היא אחרת ,כפי שראינו לעיל )יב ,טז(:
וכ כל כיוצא בה מצות רבות זכר ליציאת מצרי .והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתי שלא ישתכחו ,ולא
יהיה פתחו פה לכופר להכחיש אמונת האלקי.
הנמקה זו היא בהתא לשיטתו הכללית על טע קיו המצוות )דברי כב ,ו(:
אבל אלו ההגדות )בביאור טעמי המצוות( אשר נתקשו על הרב )הרמב"( ,כפי דעתי עני אחר לה ,שרצו לומר
שאי התועלת במצות להקב"ה בעצמו יתעלה ,אבל התועלת באד עצמו למנוע ממנו נזק או אמונה רעה או מדה
מגונה ,או לזכור הנסי ונפלאות הבורא יתבר ולדעת את הש .וזהו "לצר בה ]את הבריות[" ,שיהיו ככס
צרו ,כי הצור הכס אי מעשהו בלא טע ,אבל להוציא ממנו כל סיג ,וכ המצות להוציא מלבנו כל אמונה רעה
ולהודיענו האמת ולזוכרו תמיד.
לא עצ קיומ של המצוות הוא מטרת ,כי א השפעת על נפש האד לקראת דבקותו באלקיו.18
נעיר ,כי הזיקה בי אופ הנהגת ה' את עולמו לבי הטע לקיו המצוות היא מהותית .עצ הציווי על קיו המצוות מעורר את
השאלה בדבר משמעות רצונו של האד ביחס לרצונו הבלתי מוגבל של אלקי ,היא השאלה בדבר הידיעה והבחירה – או
במושגי שהעלינו כא ,על היחס בי התכנית האלקית למעשיו של האד .מ הדיו עד כה עולה כי לרש"י ולרמב" יש דרכי
שונות ביישוב שאלה זו .רש"י מצמצ את משמעות רצונו של האד ביחס לרצונו של אלקי ,בעוד שרמב" מרחיב אותה ,ומכא
הפתח להבנת שיטותיה במלוא היקפ.
מחלוקת זו של רש"י ורמב" בטע המצוות דבוקה וכרוכה במחלוקת אחרת ביניה ,שהיא אולי יסודית יותר ,ועליה עמדנו בעיו
קוד )"אחת דבר אלקי – שתיי זו שמעתי" בגיליו הקוד של 'חמדת האר'( .ש ראינו כי שורה ארוכה של מחלוקות פרשניות מקומיות
בי רש"י לרמב" בפרשיות מת תורה מתבארות היטב כבטוי לתפיסותיה השונות באשר לסגולת של ישראל .לדעת רש"י
)ובדומה לו ג לדעת רמב"( עיקר מעלת של ישראל הוא בכ שבחרו לקבל עליה תורה ומצוות ,ועל קבלה זו נכרתה את
הברית בסיני .בעוד שלדעת רמב" )וכ לדעת ריה"ל( מעלת של ישראל היא בטבע המיוחד הבא ממורשת האבות ,בסגולת
הטבעית לדבקות בה' ,היכולה א להביא לנבואה.
לאור זאת ,ייתכ כי ה סדרת המחלוקות בי רש"י לרמב" שעליה עמדנו בעיו זה ,וה זו שעליה עמדנו בעיו הקוד ,אינ אלא
ביטויי שוני לשתי שיטות יסוד מקיפות .לשיטתו של רש"י ,ייעודו של העול הוא בקיו רצו ה' כפי שהוא מתגלה בתורה –
עלידי קיו מצוות המפורטות בה ,ועלידי קיו התכנית ההיסטורית המוגדרת בה .מכא מעלת של ישראל שהתחייבו לקיו

 17והיא ההבנה שדחה הרמב" )מורה הנבוכי חלק ג ,פרק כו( במאמר חז"ל" :לא נתנו המצוות אלא לצר בה את הבריות" – א יקיימו א לאו ,ותו לא.
וראה ג בספר העיקרי )מאמר ג ,אות ה(.
כ כנראה צרי להבי ג את פירושו של רש"י להקדמה למת תורה )שמות יט ,ה(" :ועתה א שמוע תשמעו בקולי ושמרת את בריתי והית לי סגלה מכל
העמי" ,הסביר רש"י" :ושמרת את בריתי – שאכרות עמכ על שמירת התורה; סגולה – אוצר חביב" )כשכר כנראה ,וראה ברמב" ש ,שפירש אחרת(.
 18לכ את הפסוק "והית לי סגלה מכל העמי" מבאר רמב" )בפירושו השני( מלשו "דבקות".

194

חמדת האר ד

המצוות ,אול מכא ג כפיפות של שיקולי שכר ועונש ,העלולי לפגוע בקיו התכנית האלקית ,לעצ מימושה של התכנית.
19
לכ ג קיו מצוות "מודר" הוא בר משמעות במימוש ייעודו של עול .
20

21

לשיטתו של רמב" ,לעומת זאת ,ייעודו של העול הוא בשיבה למקורו ובדבקות של ישראל בה'  .זו סגולת המיוחדת של
ישראל ,אול באופ טבעי סגולה זו היא רק בכוח .על ישראל לגלות סגולה זו במעשיה הרצוניי – וזו מטרת של המצוות –
"לצר את הבריות ...שיהיו ככס צרו ...להוציא ממנו כל סיג" .מכא מרכזיותו של רצו האד בהנהגת העול ,כי מעשיו
הרצוניי ה המולידי עונש או שכר ,שבאי לידי ביטוי )קיבוצי( בגלות או בגאולה ,שה בעצ ביטוי לדבקות של ישראל בה'
22
כע .
מחלוקת רש"י ורמב" על אופ הנהגת ה' את עולמו קשורה אפוא בקשר אמי במחלוקת על סגולת של ישראל.
מסתבר כי כל אות מחלוקות פרשניות מקומיות בפשוטו של מקרא ,הפזורות בפרשיות יציאת מצרי ומת תורה ,אינ אלא ביטוי
לשתי שיטות יסוד ,החלוקות במגוו רחב של נושאי אמוניי :אופ הנהגת ה' את ישראל ,הטע לקיו המצוות ,תוכ סגולת
של ישראל ,וכפי שראינו בעיו קוד – תוכנ של מעמד מת תורה ושל ברית האגנות )ומכא ג סדר הפרשיות ש( ,וביסוד
שתי הבנות באשר ליחס בי רצו ה' לרצו האד בקיומו של עול.
שתי הבנות אלו חלוקות ,כפי שראינו ,ג על הכוח המניע בגאולת מצרי ,ומכא יש השלכות ג על הבנת דר הגאולה
העתידה.23
יהי רצו שנזכה לראות בעינינו "כימי צאת מאר מצרי אראנו נפלאות" )מיכה ז ,טו(.

 19ואולי עלפי דרכו של הרמב" )הלכות תשובה פרק ט( ,כי מטרת השכר והעונש בעול הזה היא להביא לקיו המצוות למע שכר העול הבא.
 20רמב" )ויקרא כה ,יא(" :יובל היא" ,וראה בהרחבה ברבנו בחיי על הפסוק.
 21ראה הערה .16
 22ומכא ג הודאות על התשובה ועל הגאולה ,כי הדבר טבוע בטבע של ישראל ,עד אשר "סו האד להתעלות עד כדי הכרת רצונו ,עד כדי התועדותו
אל עצמו ,עד כדי התפיסה העליונה של האושר אשר בעשית רצונו כרצו קונו ,מפני שרצונו איננו כי א רצו קונו" )"אורות הקודש" חלק ג עמ' מו(.
 23כי "יציאת מצרי היא סיבה בעצ אל הגאולה העתידה" )מהר"ל ,הקדמה ל"נצח ישראל"( ,ו"סדר הגאולה ממצרי ,היא התבנית לסדר הגאולה
האמיתית והשלמה של העתיד" )"ממעיני הישועה'"לגרי"מ חרל"פ פרק י( ,ובדברי מר הרב קוק זצ"ל" :גאולת מצרי וגאולת העתיד השלמה היא פעולה
אחת שאינה פוסקת" )"אורות" ,ישראל ותחיתו כח(.
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הרב אודי דה

זה כוחו של יוס
בפרשת ויחי יעקב הסבא מבר את בני יוס לא לפני שעור מסדר זיהוי קצר:
וירא ישראל את בני יוס ויאמר מי אלה .ויאמר יוס אל אביו בני ה אשר נת לי האלקי בזה ויאמר קח נא אלי
1
ואברכ
מה משמעותה של המלה 'בזה' ומה היא מוסיפה לנו באמירתו של יוס לאביו?
מהפירושי שנאמרו:
בזה = במקו הזה.2
בזה = בעניי הזה .איזה עניי? 'שאמרת שנתנ לי הש קוד בוא אלי מצריימה וה אשר אמרת עליה שה ל'.3
בזה = בעבור זה .ומה זה אותו זה? לפי מדרש אחד צדקותה של אסנת אשתו 4ולפי מדרש אחר שטר אירוסי ושטר כתובה
המעידי שנשא אשה כהוג.5
בזה = במקו זה .ומהו הזה? במקו שני עשר בני שהייתי אמור להוליד הרמוזי בגימטריית המילה 'זה' נת לי אלקי שני
והסיבה לכ היתה מעשה אשת פוטיפר.6
על שלל הסברי אלו אבקש להציע הסבר נוס שמבצב מתו דמותו של יוס בכמה מקומות.7
זה = אחוות האחי
כאשר נשלח יוס על ידי יעקב אביו לראות את שלו אחיו הוא מגיע לשכ וש פוגש 'איש':
ידה ָJא ִלי ֵאיפֹה
Oחי Lנ ִֹכי ְמ ַב ֵַ *-ה ִָ S
ֹאמר ֶאת ַ
Lלהָ $ה ִאי* ֵלאמֹר ַמה ְַ Mב ֵַ :*-וֶ F
ַוְִ Fמ ָצ ֵאהִ $אי* ו ְִהֵJה ת ֶֹעה ַ= ֶָ Kדה ַוֵ *ְִ F
8
Oחר ֶא ָחיו ַוְִ Fמ ָצ ֵא ְ=ד ָֹת
יBס ַ
ֵל ְ ֵ
ָסע> ִמ@ֶה ִ/י ָ* ַמ ְע ִMי א ְֹמ ִרי נ ְֵל ָכה @ ָֹת ְינָה ַוֶ F
ֹאמר ָה ִאי* נ ְ
ֵה ר ִֹעיַ :וֶ F
מה פשר תשובתו של אותו איש באומרו 'נסעו מזה' .אפשר ג כא להסביר שאותו איש אומר לו בעצ אינפורמציה גיאוגרפית
לאמור 'ה אינ כא' 9אבל קשה על פירוש זה שתי קושיות:
האחת לשונית – מדוע משתמש בביטוי 'זה' הרי ישנ מילי המציינות באופ בולט הרבה יותר תאורי מקו כמו 'פה' ו'כא' וכו'.

 1בראשית מח,חט.
 2כ פירשו רד"ק ,ספורנו ,חזקוני ,ורשב" כתב 'במלכות הזאת'.
 3לשו הרמב".
 4פסיקתא רבתי פרשה ג.
 5מדרש הגדול וכ בתרגו יונת ומובא פירוש זה ברש"י.
 6פירוש אור החיי הקדוש על דר הרמז ובהסתמ על מאמר חז"ל בסוטה לו,ב" :תניא היה ראוי יוס לצאת ממנו י"ב שבטי כדר שיצאו מיעקב אביו
שנאמר אלה תולדות יעקב יוס אלא שיצא שכבת זרעו מבי ציפורני ידיו".
 7התפלגות הפרשנויות על המילה 'זה' כבר מרמזת שלא כ"כ ברור שהיא מציינת תיאור מקו ובאמת המילה 'זה' כתיאור מקו מופיעה בכל התנ"
בשכיחות נמוכה באופ יחסי .ומעניי שמתו כל הפעמי הללו היא מופיעה בצורה יותר מרוכזת במקרא אצל שתי דמויות :יוס ומשה .במאמר זה אבקש
לבחו את משמעותה המיוחדת של המילה 'זה' בהקשר של דמותו של יוס.
 8בראשית לז,טו יז.
 9וכ מפרש הספורנו על אתר" :אי ספק שנסעו מזה המרעה ואי לבקש באחד מחלקיו".
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הקושיה השניה היא עניינית הרי א יוס תועה בשדה הוא כבר מבי בעצמו שאחיו לא נמצאי ולכ מבקש לדעת איפה ה
רועי .א כ מה יועיל לו לדעת שכא ה אינ רועי .וא כבר אומר לו האיש שסביר להניח שהלכו לדות די בפרט זה כדי
להבהיר שה אינ כא ולכאורה מיותרת תשובתו.10
ובאמת רש"י מסביר את המילה זה לא כתיאור מקו אלא כתיאור מצב של אחי יוס:
נסעו מזה – הסיעו עצמ מ האחוה

11

כיצד רש"י למד בפסוק שהמילה 'זה' היא האחווה? ה'שפתי חכמי' נות לנו שתי תשובות בזה:
'זה' בגימטריה שווה לשני עשר ולפי זה ה'איש' עונה ליוס אחי נסעו משני עשר כלומר אינ רוצי עוד
להיות שני עשר אלא אחד עשר בלעדי.בזה רמז לו שמתנכלי להמיתו ואינ באחווה עמו.
'הוכחת רש"י ממלת זה כלומר נסעו מזה שאתה אומר את אחי אנכי מבקש אבל ה נסעו מ האחווה'.
מתשובתו השניה של ה'שפתי חכמי' עולה הבנה חדשה לא רק בתשובת ה'איש' אלא ג בשאלת יוס הקודמת לתשובה זו:
"ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה ה רועי" .יש להניח שג חלקו הראשו של פסוק זה איננו שאלה גיאוגרפית כי
א כ מה טע לחזור עליה בסגנו שונה בחלקו השני של הפסוק .אלא על כרחנו יש להבי שיוס מבקש את אחיו ובקשת האחי
משמעה בקשת אחוות האחי ושלומ שזוהי עיקר שליחותו ובנוס שואל היכ ה רועי ואותו 'איש' עונה לו על ראשו ראשו
ועל אחרו אחרו לאמור :בדבר בקשת האחווה תדע שה נסעו מזה ואינ אית באותה מגמה של אחווה ובדבר מקומ שמעתי
אומרי נלכה דותיינה.
לפי הבנה זו נית להבי מדוע רש"י צרי לומר שאותו איש הוא גבריאל ואינו יכול לומר כמו שאומר האבעזרא על דר הפשט
שזהו אחד מעוברי דר .כי לשיטתו של רש"י ה'איש' הזה לא מוסר לו רק מידע גיאוגרפי שאותו כל אד שהיה במקו היה יכול
לדעת אלא ג מידע על מצב נפשי פנימי של האחי וזה ודאי בלתי אפשרי לאד זר לדעת.12
אחווה – שליחותו של יוס
בקשת האחווה בי האחי היא משימתו הגדולה של יוס שאליה נשלח על ידי אביו .שליחות זו עבור יוס היא עניי מהותי
בחייו שראוי מבחינתו למסור את נפשו עליו .הרי סביר להניח שיוס הרגיש בקנאת ובשנאת של האחי כלפיו ואחרי מפגש
זה ע אותו איש שמבהיר לו עד כמה המצב חמור רק מתגלה עוד יותר מעלתו של יוס שאינו מרפה וממשי בדבקות לבצע את
שליחותו תו ידיעת הסכנות הכרוכות בכ.
נראה לי שנית לינוק מתו הסבר זה של רש"י את הביטוי 'נסעו מזה' פירוש חדש להצהרתו 'בני ה אשר נת לי אלקי בזה' :אבי
יעקב אתה שואל אותי מי אלה? אלו שני בני אשר נת לי אלקי בזכות זה כלומר בזכות מסירות הנפש שהיתה בי במילוי
השליחות ששלחתני לבקש את האווה  ,שליחות שכללה מסכת יסורי פיזיי ורוחניי בבור ,במלחמת היצר בבית פוטיפר ,בבית
בכלא ובבית פרעה .וא תשאל אותי מה טיב של אלו אומר ל שאחווה זו חילחלה ג בה וראויי ה לברכה .יעקב הסבא
שיודע יותר מכל מהי קנאת ושנאת שני אחי וחווה אות על בשרו במאבקי בכורה וברכה רוצה לבחו הא הצהרתו של יוס
עומדת במבח המציאות .אכ לאחר 'טסט' קצר של העדפת צעיר על בכור מופתע יעקב לגלות שהיחיד שמתרגש מהשיכול
הידיי זה יוס א האחי לא מקפידי זה על זה ונוכח לגלות שאכ אפריי ומשה אחי אמיתיי ויש לקבוע את הברכה של ע
ישראל לדורות מתו כח האחווה הגדול הזה ששורר ביוס ובבניו לאמור.." :ב יבר ישראל לאמר ישמ אלקי כאפרי
13
וכמנשה"..
הבנה זו של המילה בהקשר של יוס עולה ג מתו סיטואציות נוספות בחיי יוס:
בסיומו של ספר בראשית יוס משביע את בני ישראל שיעלו את עצמותיו:

 10כ מסביר ה'שפתי חכמי את הכרחו של רש"י לפנות אל הפירוש הדרשני.
 11רש"י על בראשית לז,יז.
 12נקודה זו מעלה ה'כלי יקר' ש בפירושו.
 13בראשית מח,כ.

197

חמדת האר ד
וישבע יוס את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלקי אתכ והעלית את עצמותי מזה

14

לפי מה שהסברנו במונח זה יוצא פסוק זה לא מכיל שבועה בלבד .יוס אכ משביע את בני ישראל א השבועה איננה מקור
החיוב שלה אלא נתינת תוק חזק יותר לחיוב שכבר מוטל עליה להעלות את עצמותיו .מכח מה ה חייבי? 'מזה' כלומר מכח
ה'זה' ,מכח האחווה שהיתה ביניה.
על משימה חשובה זו של השגת האחווה רומז יוס לאחיו עוד קוד לכ בתו דבריו לאחי כשדורש מה להביא את בנימי:
יכ ַה ָ-טֹ ֵהָJה
ֲח ֶ
ְ=זֹאת ִֵ =ָ Mחנֵ $חי ַפ ְרעֹה ִא ְֵ Aצא> ִמ@ֶה ִ/י ִא ְ=בBא א ִ

15

אומר יוס לאחיו :א תרצו לצאת ולסיי את השליחות למע ה'זה' שבגללה את נמצאי כא את צריכי לעמוד במבח מעשי
דומה לזה שנכשלת בו בעבר הוא מבח האחווה כלפי אחיכ הקט.
אולי יתכ למצוא רמזי נוספי ג בדברי יהודה ליעקב אביו כששכנעו לשלוח את בנימי" :כי לולא התמהמנו כי עתה שבנו זה
פעמיי "16ג בנימי שנלקח ע"י יוס כדי לבחו הא למדו האחי את הלקח וחזרו לאחווה וג יוס שנשלח מאת בשליחות
הדבר ה'זה'.
וכ אולי רמז נוס בהתפעלותו של פרעה מיוס.." :הנמצא כזה איש אשר רוח אלקי בו"17
לא רק בפסוקי התורה אנו מוצאי את המונח 'זה' אצל יוס אלא א במדרש:
מה כתיב ויעזב בגדו )אצלה( ]בידה וינס ויצא החוצה[ )בראשית לט יב(  ,א"ל הקב"ה ]חיי[ כשיצאו בני
ישראל ממצרי ,עתיד הי לראות את ארונ ולהיות בורח ,שנאמר הי ראה וינס ,ומה ראה] ,ראה[ ששמר יוס
כל עשרת הדברי .שמעו איש קיטרו אומר עצמות של יוס ראה ,ולא עוד אלא שהיה ארונו של יוס מהל
לפני הארו ,ואומות העול רואי אותו ,ואומרי מה טיבו של ארו זה שמהל ע ארו התורה ,וישראל משיבי
אות ואומרי קיי זה מה שכתוב בזה ,ומה היה בארו עשרת הדברות ,ויוס קיי את כול עד שלא ניתנו
מסיני ,א"ל הקב"ה ליוס יוס אע"פ שפרעתי ל מקצת שכר בעול הזה ,הקר קיי ל לעול הבא ,כשיגאלו
18
ישראל גאולת עולמי ,בזכות יעקב ובזכות ה נגאלי ,שנאמר גאלת בזרוע עמ בני יעקב ויוס סלה
יוס נקרא 'זה' במדרש ויתכ כי צדקותו המיוחדת איננה נשארת בגדר צדקות פרטית אלא מתרחבת כזכות לכלל ישראל שבעבורה
יגאלו גאולת עולמי מכח השליחות שעניינה היה להפו את ע ישראל מקוב פרטי לכלל אחד גדול.
יוס בכל אות שני קשות דבק בשליחות זו למע האחווה ולא הרפה מהמשימה עד אשר ראה שהאחי הגיעו אל האחווה וא
עמדו בנסיו .את זה הוא נוכח לגלות בבשורת הערבות שמביא אתו יהודה.
ערבות  שליחותו של יהודה
את יהודה אנו פוגשי ככח העולה ומנהיג את האחי בשעות המורכבות והקשות.
בפרשיות האחרונות של ספר בראשית אנו פוגשי את יהודה כמנהיג ומשפיע בבעיות העומדות בפני בני יעקב במקומות מספר:
בהסכמת האחי להצעתו של יהודה ולא של ראוב לגבי יוס ,שאת יוס יש למכור ולא לזורקו לבור.
בכ שמצליח לשכנע את יעקב אביו לשלוח את בנימי אית שוב למצריי למרות שלראוב יעקב סרב.
בכ שמצליח ל'שבור' את קשיחותו של יוס ואת העמדת הפני של יהודה.
מה יש בכוחו של יהודה שמצליח את דרכו במהל פרשיות זה?

 14בראשית נ ,כה.
 15בראשית מב,טו.
 16בראשית מג ,י.
 17בראשית מא ,לח.
 18תנחומא נשא ,סי' לד.
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נראה שכוחו של יהודה מבצב כבר מתו פרשיה קודמת הלא היא פרשת יהודה ותמר ש תמר מלמדת אותו ערבו מהו:
ֹאמר
ֹאמר ַמה ִCִ Mֶ Mי ִ/י ָתבBא ֵא ָליַ :וֶ F
ָדע ִ/י ַכ ָCתִ Bהוא ַוֶ M
ֹאמר ָה ָבה ָJא LבBא ֵא ַלי ְִ ִ/י לֹא י ַ
ֶ ַוֶ F
יה ֶאל ַה ֶ@ר ְ
ַוֵFט ֵא ֶל ָ
ֹאמר ח ָֹת ְמ ָ
ֲBר ֶא ֶַ ְ Dָ Aוֶ M
ֹאמר ָמה ָה ֵערָב; א ֶ
ֹאמר ִא ִֵ Mֵ Mערָבַ Bעד ָ* ְל ֶח ַָ :וֶ F
ֲ* ַCח ְִ Sדי ִעִPי ִמ ַהֹHא ַוֶ M
Lנ ִֹכי א ַ
19
ַַ Mהר לB
יה ו ַ
ָד ָ ַוַ Cָ Mִֶ FוָFבֹא ֵא ֶל ָ
ֲ*ר ְ=י ֶ
$מ ְ ָ Tא ֶ
יל ָ ַ
$פ ִת ֶ
ְ
את כח הערבות הזה יהודה לוקח איתו הלאה ומפתח אותו לתודעת ערבות עמוקה כלפי אחיו וזה דבר שמשכנע את יעקב למסור
את בנימי כי יעקב יודע שכשיוס נעל לא היתה המדרגה הזאת אצל האחי.וג א החלו לנבוט יסודות אלו עדיי לא ידע
מה.ולפיכ התחיבותו של יהודה 'אנכי אערבנו מידי תבקשנו  20'..נמצאת הרבה יותר משכנעת מהצהרתו טעונת הרגש של ראוב
'את שני בני תמית א לא אביאנו אלי.21'..
ג אצל יוס נראה שמשפט המפתח ששובר את איפוקו של יוס הוא הכרזתו של יהודה 'כי עבד ערב את הנער.'..
בשורת הערבות שמביא יהודה היא הבשורה שחיכה לה יוס בכליו עיניי ואולי היא אפילו מדרגה אחת מעל הציפייה של יוס
לאחוות האחי .הא יש הבדל בי אחווה וערבות או ששתיה מילי נרדפות?
אחווה וערבות ,ה'זה' וה'מה'
אחוה וערבות שתיה מטרות מאותה מגמה של איחוד כוחות א בכל זאת יש הבדל ביניה.
אחוה היא מלשו איחוי 22וחיבור .כשמאחי שני דברי הופכי אות מפרודי לדבר אחד אבל ג כאשר ה חלק מהאחד כל
חלק ניכר לעצמו .זאת אחדות במדרגה בסיסית שאליה שא יוס להביא את האחי.
ערבות זו אחדות במדרגה גבוהה יותר כי הדברי הנפרדי הופכי להיות מעורבי זה בזה ,במצב כזה יש כא אחד אחדותי יותר
כי הוא נושא תכונה משותפת ואופי יחודי.
כמשל ליחס שבי אחווה לערבות אפשר לראות את היחס שבי החיבור הקיי בבניי בי לבנה ללבנה לבי תרכובת כימית או
מזיגה אורגנית של חומרי.
ההבדל בי האחוה לערבות משתקפי יפה מתו ההבדל בי המנהיגי יוס ויהודה .יוס הוא המייצג של הצד הגשמי  ,ה'רחלי',
של בית ישראל .אשר על כ האחדות שהוא בא לגלות היא אחדות במוב של שותפות ואיחוי שהיא הרמה הבסיסית והנמוכה יותר
של אחדות.
יהודה לעומ"ז שהוא נציג הצד של לאה בבית ישראל ,הצד האלוקי יותר הוא בא לבשר את שיעור הקומה האחדותי העמוק יותר
של ישראל  ערבות ,בחינת 'כל ישראל ערבי זה בזה.'23
לאור ההבדל הזה בי יהודה ויוס יעלה יפה מדוע אצל יוס מופיע בשכיחות גבוהה המונח 'זה' ואילו אצל יהודה המונח 'מה'.24
ההבדל ביו זהות למהות הוא ההבדל בי האבחנה של דבר כפי מה שהוא נראה ומתגלה אלינו לבי אבחנת הדבר כפי מה שהוא
עצמו .כ יש להבי את השאלה הפשוטה 'מה זה?' כ :מתעניי אני מהו התוכ העצמי של מה שאני רואה ומזהה מולי.

 19בראשית לח ,טז יח.
 20בראשית מג ,ט.
 21בראשית מב ,לז.
 22כ מסביר המהר"ל מפראג בחידושי אגדות על דרשת חז"ל על הפסוק 'אמור לחכמה אחותי את')קדושי ל ,ב(.
 23ספרא בחוקותי ב ,ז.לפי זה מוב ג מדוע יש לגרוס בזה ולא לזה)וכ הגירסא בכל מקורות חז"ל מלמד מקו אחד( כי לא מדובר על ערבות עסקית אלא
על מדרגה גבוהה יותר שמתפתחת בהמש למודל עמוק יותר של נפש אחת בגופי מחולקי כלומר אחד שהוא אורג המכיל קשרי וקשרי קשרי ,נגלי
ונסתרי ,בי החלקי השוני בתוכו.
 24כשתמר מלמדת את יהודה את עניי הערבות היא מבקשת ממנו.." :ותאמר מה תת לי כי תבוא אלי...ויאמר מה הערבו אשר את ל ")בראשית לח ,טז ו
יח(  .וכ כאשר יהודה מתנגד להריגת יוס" :ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו את דמו")בראשית לז ,כו( ובשני המקומות מדובר
כא בגילוי ערבות של יהודה.
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מחד ,שאלת המהות היא שאלה פנימית יותר משאלת הזהות שכ היא מגדירה את הדבר כפי שהוא בעצמו ולא כפי גילויו.מאיד
הזהות היא שלב בסיסי בהגעה למהות כי א אי אני יודע למה להתייחס אני ג לא אדע להגדיר ולהבי אותו .לכ בחינת ה'זה'
של יוס קודמת ומכינה את בחינת ה'מה' .כ יש להבי לעניות דעתי שההשגחה העליונה בכוונה קושרת את הישגיו ומשימתו של
יהודה יחד ע אלו של יוס ללמד שיש לראות את שליחות של יוס ויהודה כשליחות אחת בעלת שני שלבי אשר יש בה
ללמד על סדר הגאולה לעתיד לבוא של גאולה הבאה בתחילה ע"י משיח ב יוס המכי את משיח ב דוד .ומדמותו האדירה של
יוס ברור שראוי הוא לזכות ולהכי את גאולת של ישראל שכ נוכחנו לדעת ש'יש לו את זה'!
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הרב עידו רכני

ביטחו והשתדלות במשנת דוד המל
אחת השאלות העומדות בפני אד מאמי היא השאלה באיזו מידה אמורה אמונתו להשפיע על מידת השתדלותו להשיג את
מטרותיו .במילי אחרות ,אחד מיסודות האמונה הוא שבורא עול מנהיג ומכוו את העול; עובדה זו מגבילה את משמעות
מאמציו של האד ,שהרי לכאורה ,בורא עול יכול למנוע מהאד להגשי את מטרותיו ,או לגרו לו להשיג אות ללא קשר
למידת המאמ שהשקיע .מכא עולה השאלה א יש מינו כלשהו של מאמ שאותו אי טע לעבור ,ויותר מכ ,א יש מינו של
השתדלותיתר המעיד על העדר אמונה?
שאלה זו העסיקה רבי מגדולי ישראל ,ובה ה"חזו איש" ,שהקדיש לה חלק ניכר מספרו.
אחת הדמויות שבה באה לידי ביטוי אותה הקפדה על מינו נכו של השתדלות לעומת ביטחו היא דמותו של דוד המל.
באירועי שוני במהל חייו בחר דוד המל בי האפשרות להשתדל או להימנע מהשתדלות ,והתחקות אחר החלטותיו צריכה
לימוד.
השתדלות חסרת תועלת
ההבחנה הראשונה בי השתדלות וביטחו במעשיו של דוד היא ההבחנה בי השתדלות מועילה לכזו שאינה מועילה .הבחנה זו
נוסחה עלידי ה"חזו איש" בספרו "אמונה ובטחו" )פרק ב ,ו( כהסבר לביקורת על ניסיונו של יוס לבקש סיוע משר המשקי:
ואמנ ,בהיות שלפי תכונת הרהבי )=המצרי( אי בטבע לזכור ולהיטיב ,אי ראוי המעשה הזה רק מתו יאוש,
והמיואש עושה כל מה שיכול א דברי הרחוקי מכל תועלת .אבל אי לבוטח לעשות כמו אלה.
כלומר ,פנייתו של יוס הייתה חסרת תועלת ,שהרי שר המשקי נזכר ביוס רק כאשר הוא סבר שתהיה לו תועלת אישית .על רקע
זה ,תקוותו של יוס ששר המשקי יואיל לגמול לו על פתרו החלו הייתה בלתי מציאותית .כיוו שכ ראה ה"חזו איש"
במעשה שכזה עדות לחוסר אמונה .המאמי עושה כל מה שיועיל ,אבל כאשר אי מעשה מועיל שנית לעשות ,המאמי ש את
מבטחו בה' ,שיסייע לו ג ללא השתדלות .מעניי לראות שבכ כיוו ה"חזו איש" לדרכו של דוד המל בכמה אירועי.
דוד וגולית
האירוע הראשו שבו עוסק דוד המל בסוגיית הביטחו וההשתדלות הוא הקרב ע גולית .שאלת כלי הנשק שאתו יבוא דוד
לקרב מקבלת שני הסברי בכתוב .כאשר שאול מנסה לצייד את דוד בנשק ,הדברי מוצגי באופ הבא )שמואל א' יז ,לח-מ(:
ַחֹSר ָ@וִד ֶאת ַח ְר=ֵ Bמ ַעל ְל ַמ ָ@יו ַוֶֹ Fאל
קBבע ְנח ֶֹ*ת ַעל רֹא*ַ Bוְַ Fל ֵ=* אֹתְ *ִ Bריַ :Bוְ F
ָת ַ
ַוְַ Fל ֵ=* ָ*א$ל ֶאת ָ@וִד ַמ ָ@יו ְונ ַ
יתיַ ,וי ְִסרֵ ָ@וִד ֵמ ָע ָליוַ :ו-ִַ Fח ַמ ְקל=ְ BיָדB
א$כל ָל ֶל ֶכת ָ= ֵא ֶCה ִ/י לֹא נ ִִִ U
ֹאמר ָ@וִ ד ֶאל ָ*א$ל :לֹא ַ
ָל ֶל ֶכת ִ/י לֹא נִ ָUהַ ,וֶ F
$בְַ Fלק$ט ו ְַק ְCעְ Bביָדַ Bו ִֶ *ַSFאל ַה ְִ Gל ְ* ִMי:
ֲ*ר לַ B
ָ Nא ָֹת ִ= ְכ ִלי ָהר ִֹעי א ֶ
ַחלַ ,וֶ F
ֲבנִי ִמ ַהַ J
קי א ָ
ֲמ ָ%ה ַחֵ C
ַוְִ Fב ַחר ל Bח ִ
דוד מסרב להצטייד בנשק בנימוק שהוא אינו רגיל 1להילח בעזרת כלי נשק ,וה מכבידי עליו .בניגוד לכ ,כאשר דוד מתייצב
מול גולית ,המזלזל בו על כ שבא ללא נשק ,נות דוד פירוש אחר לכ )שמואל א' יז ,מה-מז(:
ָאל
י ְ= ֵ* ה' ְצ ָבאBת ֱאל ֵֹהי ַמ ַע ְרכBת י ְִNר ֵ
$ב ִכיד BוְLנ ִֹכי ָבא ֵא ֶל ָ
$ב ֲחנִית ְ
MOה ָ=א ֵא ַלי ְ= ֶחרֶב ַ
ֹאמר ָ@וִד ֶאל ַה ְִ Gל ְ* ִMיָ :
ַוֶ F
ָת ִMי ֶGגֶר ַמ ֲחנֵה ְפ ִל ְ* ִMי ַהַ BFהֶPה ְלעB
י ְונ ַ
ֹא* ָ ֵמ ָע ֶל ָ
ֲסר ִֹתי ֶאת ר ְ
ית ָ ַוה ִ
ֶר ָ ה' ְ=י ִָדי ,ו ְִה ִִ /
ַפ ַָ :Mהַ BFהֶPה י ְַסְ S
ֲ*ר ֵחר ְ
אֶ
יע ה',
ְהַ *B
$ב ֲחנִית י ִ
ָאלְ :וי ְֵדע/ָ $ל ַה ָָ -הל ַהֶPה ִ/י לֹא ְ= ֶחרֶב ַ
$ל ַחַFת ָהLרְֶ ,וי ְֵדע/ָ $ל ָהLרֶ ִ/י יֵ* ֱאל ִֹהי ְלי ְִNר ֵ
ַה ַָ %מיִ ְ
ָדנ:$
ָת ֶא ְת ֶכ ְ=י ֵ
ִ/י ַלה' ַה ְִ Qל ָח ָמה ְונ ַ

 1כפילות זו מצויה ג בפירושו של רד"ק )לשמואל א' יז ,לט( למילה "נסיתי" ,בדבריו של דוד" :ויש לפרשו כמשמעו ,כי רצה ללכת בה ולא יכול ,כי לא
נסה ללכת בכלי המלחמה כאלה ,וכ אמר 'לא אוכל ללכת באלה כי לא נסיתי' .ויונת תרג' :כי לא נסיתי – ארי לית בהו נסא' ,כלומר לא יכירו הנס
שיעשה לי האל א אל בכלי המלחמה .ודר דרש הוא פירושו ,ואי להוציאו ממשמעו" .עלפי הפשט בחר דוד בקלע כיוו שלא היה רגיל להילח בעזרת
חרב; עלפי תרגו יונת בחר דוד שלא להצטייד בחרב כדי להראות שהניצחו הוא נסי.
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דוד מפרש את עמידתו מול גולית ללא נשק כמבח של אמונה בה' ,בניגוד לאמונה בכוח הנשק .לכאורה ,לפנינו סתירה ,שהרי דוד
בחר בקלע ובאבני לא בכדי להוכיח את ביטחונו בה' ,אלא בגלל שבאמצעי אלו ידע להשתמש טוב יותר מאשר "בחרב
ובחנית" .א כ ,כיצד הופ דוד בחירה מתו השתדלות ,לבחירה מתו ביטחו בה'?
נראה שהפתרו לסתירה נעו בשאלה לגבי גבולות ההשתדלות .דוד הבי שאי טע לנקוט באמצעי חסרי תועלת כמו הצטיידות
בנשק ,אול באותה שעה הוא הבי שנחיתות הנשק שבידו מחייבת אותו לבטוח בה' .רוצה לומר ,דוד לא ראה טע בהשתדלות
מיותרת ומזיקה וא הבי שהשתדלותו אינה מבטיחה לו ניצחו בדר הטבע .לכ ,בעומדו לפני גולית ,הוא אמר שבהתמודדות
ביניה יוכח שלמרות שדוד מגיע מעמדה נחותה ,בעזרת ה' הוא יגבור על גולית .החלטתו זו של דוד שלא לנקוט בצעדי חסרי
תועלת חוזרת על עצמה באירועי נוספי.
דוד ונבל הכרמלי
לאחר סירובו של נבל לספק מזו לאנשי דוד ,התכוו דוד לעלות על בית נבל ולהורגו .אביגיל ,אשתו של נבל ,עצרה את דוד
בדרכו ,ושכנעה אותו להימנע מכ )שמואל א' כה ,ל-לג(:
פ$קה
ָאלְ :ולֹא ִת ְהיֶה זֹאת ְל ָ ְל ָ
י ו ְִצְ ְָ $לנ ִָגיד ַעל י ְִNר ֵ
BTבה ָע ֶל ָ
ֲ*ר ִ@ ֶ=ר ֶאת ַה ָ
ֲNה ה' ַלאדֹנִי ְ/כֹל א ֶ
ְהיָה ִ/י ַיע ֶ
וָ
ֲביגַל:
ֹאמר ָ@וִד ַלא ִ
ֲמ ֶת ַָ :וֶ F
ָכ ְר ֶָ Mאת א ָ
יטב ה' ַלאדֹנִי ְוז ַ
ְה ִ
יע ֲאדֹנִי ל ,Bו ֵ
הַ *B
$ל ִ
ְ $ל ִמ ְכ*Bל ֵלב ַלאדֹנִי ,ו ְִל ְ* ִָ @ָ ְ Gחְ ָJ
ֲ*ר ְִ /ל ִתנִי ַהַ BFהֶPה ִמ=Bא ְב ָד ִמי,
 MLא ֶ
ר$כה ְ
$ב ָ
רַ $ט ְע ֵמ ְ ְ
$ב ְ
ָאתיָ :
ֲ*ר ְ* ָל ֵח ְ ַהַ BFהֶPה ִל ְקר ִ
ָאל א ֶ
ר $ה' ֱאל ֵֹהי י ְִNר ֵ
ָ= ְ
ְוה ֵֹ* ַע י ִָדי ִלי:
בגמרא מובא מדרש המפרש את השיחה ביניה כ )מגילה יד:(:-.
אמר לה :מורד במלכות הוא ,ולא צרי למידייניה .אמרה לו :עדיי שאול קיי ,ולא יצא טבע בעול.
דוד רצה להרוג את נבל כמורד במלכותו של דוד ,ואביגיל טענה כנגדו שהוא עדיי איננו מל ,אלא שאול הוא המל .המשמעות
הנסתרת של דושיח קצר זה היא בעצ בשאלת התועלת שבהריגת נבל .דוד ,המבי שהוא בדר למלוכה ,חשב שללא הטלת
מורא על הנתיני יאבד את שלטונו .בניגוד לכ טענה אביגיל שכיוו שדוד עדיי אינו מל באופ רשמי ,הרי שאי בהתנהגותו
של נבל כלפיו משו פגיעה בו כמל .דוד קיבל את דברי אביגיל ,ונמנע מלפגוע בנבל ,שסופו לא איחר לבוא )שמואל א' כה,
לח-לט(:
ָבל,
ֲ*ר רָב ֶאת ִריב ֶח ְר ִָ Gתי ִמַFד נ ָ
ר $ה' א ֶ
ֹאמרְ =ָ :
ָבל ַוֶ F
ָבל ַוָFמֹתַ :וַ *ְִ Fמע ָ@וִד ִ/י ֵמת נ ָ
ָמי ַו ִ ֹSFה' ֶאת נ ָ
ֲNרֶת ַהִ F
ַוי ְִהי ַ/ע ֶ
ֲבי ַגיִל ְל ַק ְח ָ Mלְ Bל ִא ָ%ה:
ָבל ֵה ִ*יב ה' ְ=רֹא*וַ ֹ.וַ *ְִ Fלח ָ@וִ ד ַוי ְַד ֵ=ר ַ=א ִ
ָעת נ ָ
ְאת ר ַ
ָעה ו ֵ
ְאת ַע ְב@ָ Bח ֵַ ְ Nמר ָ
וֶ
נקמתו של דוד בנבל באה מידיו של ה' ,ולא בהשתדלות חסרת תכלית.
תפילה על בנה של בת שבע
העונש הראשו שבא על דוד בעקבות מעשה בת שבע היה מחלתו ומותו של בנ הקט .ג באירוע זה יודע דוד את גבולה של
ההשתדלות )שמואל ב' יב ,יט-כג(:
ָק ָ@וִד
ֹאמרֵ $מתַ :וָ F
ֶלד? ַוְ F
ֲמת ַהֶ F
ֲב ָדיו ה ֵ
ֹאמר ָ@וִד ֶאל ע ָ
ָלדַ .וֶ F
ָב ָ@וִד ִ/י ֵמת ַהֶ F
ֲ*יַ ,וֶ F
ֲב ָדיו ִמ ְת ַלח ִ
ַוְַ Fרא ָ@וִד ִ/י ע ָ
ֹאכל:
ָNימ $לֶ Bל ֶח ַוַ F
ְח ֵ Cשמלתו ְִ Nמל ָֹתיו ַו ָFבֹא ֵבית ה' ַוMָ *ְִ Fחַ ,$וָFבֹא ֶאל ֵ=יתַ BוO*ְִ Fל ַוִ F
ָס ְ ַוי ַ
ֵמ ָהLרֶַ ,וְִ Fר ַח ַוֶ F
ֹאכל ָל ֶח:
ֶלד ַק ְמ ַָ Mוַ M
ֲ*ר ֵמת ַהֶ F
ְַ Mב ְ Vו ְַכא ֶ
ֶלד ַחי ַצ ְמ ָ Mו ֵ
יתה=ַ ,עֲב$ר ַהֶ F
ֲ*ר ָע ִָ N
ֲב ָדיו ֵא ָליוָ :מה ַה ָ@ ָבר ַהֶPה א ֶ
ֹאמר $ע ָ
ַוְ F
א$כל
ָלד :ו ְַע ָMה ֵמתָ ,ל ָQה ֶPה ֲאנִי ָצ? ַה ַ
ְחי ַהֶ F
ְח ַJנִי ה' ו ַ
יBד ַע יחנני ו ַ
Lמ ְר ִMי ִמי ֵ
ָא ְב ֶ/ה/ִ ,י ַ
ֶלד ַחי ַצ ְמ ִMי ו ֶ
ֹאמר=ְ :עBד ַהֶ F
ַוֶ F
ֲ*יב ?BעBד ֲאנִי ה ֵֹל ְ ֵא ָליו ,וְה$א לֹא יָ*$ב ֵא ָלי:
ַלה ִ
כל זמ שהילד נאבק על חייו השתדל דוד למנוע את מותו בתפילה ,אול ברגע שהמאמצי הפכו חסרי תועלת והילד מת –
הפסיק דוד מיד את תפילתו וקיבל עליו את הדי.
מרד אבשלו
$בBכה ְורֹא* לָ Bחפ$י ְוה$א ה ֵֹל ְ
אחד הניסיונות הקשי ביותר שעברו על דוד היה מרד בנו אבשלו .כשיצא מירושלי "ע ֶֹלה ֶ
ָח" )שמואל ב' טו ,ל( מתגלה דוד במלוא גדולתו .מחד גיסא הוא פועל כדי לבלו את אבשלו ,עלידי שליחת חושי הארכי
יֵ
לירושלי )שמואל ב' טו ,לד( ,ומאיד גיסא הוא נמנע מכל תגובה לקללות של שמעי ב גרא )שמואל ב' טז ,ה-יב(:
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$מ ַק ֵCל:
*$מְ *ִ Bמ ִעי ֶב ֵSרָא ,י ֵֹצא יָצBא ְ
יBצא ִמ ִַ Gַ *ְ Qחת ֵ=ית ָ*א$ל ְ
ח$רי ,ו ְִהֵJה ִמ ִָ %אי* ֵ
$בא ַה ֶֶ Qל ְ ָ@וִד ַעד ַ= ִ
ָ
$מ ְKמֹאל:B
ימינִ B
ֲבנִי ֶאת ָ@וִ ד ְו ֶאת ָ/ל ַע ְב ֵדי ַה ֶֶ Qל ְ ָ@וִד ו ְָכל ָה ָע ו ְָכל ַה ִִֹ =Sרי ִמ ִ
ַוי ְַס ֵ-ל ָ=א ָ
י*י ֶ= ְצר$יָה ֶאל ַה ֶֶ Qל ְָ :ל ָQה י ְַק ֵCל ַה ֶֶ /לב ַה ֵQת ַהֶPה ֶאת ֲאדֹנִי ַה ֶֶ Qל ְ? ֶא ְע ְ=רָה ָJא וְִ Lסירָה ֶאת רֹא*:B
ֲב ַ
ֹאמר א ִ
ַ ...וֶ F
ֹאמר
יתה ֵַ :/וֶ F
@$ע ָע ִָ N
ֹאמר ַמ ַ
$מי י ַ
Lמר לַ Bק ֵCל ֶאת ָ@וִדִ ,
ֹאמר ַה ֶֶ Qל ְַ :מה ִCי ו ְָל ֶכ ְ=נֵי ְצ ריָה ,כי ֹ/ה י ְַק ֵCל וכי ִ/י ה' ַ
ַוֶ F
יק ֵCל/ִ ,י
ַפ ִ*י ,וְ/ִ Oי ַע ָMה ֶ= ַהי ְִמינִי ַהִJח $לִ Bו ַ
ָצא ִמ ֵַ Qעי ְמ ַב ֵֶ *-את נ ְ
ֲ*ר י ָ
ֲב ָדיוִ :הֵJה ְבנִי א ֶ
ְאל ָ/ל ע ָ
י*י ו ֶ
ֲב ַ
ָ@וִד ֶאל א ִ
טBבה ַַ Mחת ִק ְל ָלתַ Bהַ BFהֶPה:
ְה ִ*יב ה' ִלי ָ
א$לי י ְִר ֶאה ה' בעוני ְ= ֵעינִי ו ֵ
Lמר ל Bה'ַ :
ַ

מסופ של דברי דוד נראה שדוד מונע מאבישי להרוג את שמעי ב גרא מתו תקווה שבכ ישיב לו ה' "טובה תחת קללתו",
אול מראשית דבריו נראה שיש לדוד טע נוס .דוד מקדי ואומר" :הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי ,וא כי עתה ב
הימיני" .מה כוונתו של דוד בכ?
בירושלמי )הוריות פ"ג ה"ב( נאמר:
אמר רב חונה :כל אות ששה חדשי שהיה דוד בורח מפני אבשלו שעורה הוות מתכפר לו כהדיוט.
כלומר ,מעמדו של דוד בזמ מרד אבשלו לא היה כשל מל .מכא נית בהחלט לפרש את הוויכוח שבי דוד ואבישי בדומה
לוויכוח שבי דוד ואביגיל .כ פירש בעל ה"משנה למל" בספרו "פרשת דרכי" ,כפי שמובא בשו"ת צי אליעזר ) חלק יב,
סימ סד(:
אמנ בספר פרשת דרכי להמשנה למל בדרוש י"ב מבאר שבזה הוא שהיה הויכוח בי דוד המל לבי אבישי ב
צרויה ,א להמית את שמעי ב גרא שקללו באותו זמ )כמסופר בנ"( .אבישי היה סובר שא על פי שנסתלק מ
המלכות ,דינו )=של דוד( מכל מקו כמל ,דומיא דמשוח דכהונה ,וזהו שאמר" :התחת זאת לא יומת שמעי כי
קלל את משיח ה'" ודוד היה סבור דדינו כהדיוט.
כלומר ,אבישי סבר שיש להרוג את שמעי ב גרא כמורד במלכות ,ודוד לעומתו סבר שאי לו כרגע די מל ,ולכ שמעי ב גרא
פטור.2
לצד הדיו ההלכתי ,נראה שכוונת דוד היא שבמצב העגו שבו הוא נמצא ,שבנו מורד בו ,אי טע ותועלת בהריגת שמעי ב גרא.
הריגת מורד במלכות מועילה רק כאשר השלטו מבוסס ,אבל בזמ הפיכה מעשיו של שמעי ב גרא ה חסרי חשיבות .בהקשר זה
אומר דוד" :הניחו לו ויקלל ,כי אמר לו ה'" .במקו שבו אי תועלת בהשתדלות ,הביטחו בה' מחלי את המעשה .במקרה זה
ייש דוד את מה שלמד מאביגיל כשרצה להרוג את נבל.
השתדלות אסורה
הבחנה נוספת בי השתדלות וביטחו היא במקרה שבו המעשה אסור ,ולא נותר לדוד אלא לבטוח בה' .הדבר בא לידי ביטוי
בכמה אירועי.
העימות ע שאול
למרות שדוד נרד עלידי שאול ,הוא הקפיד באופ עקבי שלא לפגוע בו :כ במערת עי גדי )שמואל א' כד ,ו( ,וכ בגבעת
החכילה )שמואל א' כו ,ט( .יותר מכ ,דוד העניש בחומרה את מי שפגע בשאול ובזרעו :כ העניש דוד את העמלקי שהרג את
שאול )שמואל ב' א ,יד-טז( ,ואת רכב ובענה שהרגו את איש בשת ,נכדו של שאול )שמואל ב' ד ,יב(.
מעשיו של דוד היו תוצאה של תפיסה שעלפיה אסור לו לפגוע בשאול ,ועליו להמתי בסבלנות לכ שהמלוכה תעבור אליו .כ
בדיוק אמר דוד )שמואל א' כו ,י-יא(:
יח ה'...
ילה ִCי ֵמה' ִמ ְ%ל ַֹח י ִָדי ִ= ְמ ִ* ַ
ָמת אַ Bב ְִ Qל ָח ָמה ֵירֵד ְונ ְִס ָGהָ :ח ִל ָ
ָפ $Jא BיBמ BיָבBא ו ֵ
ֹאמר ָ@וִד ַחי ה' ִ/י ִא ה' ִיֶ S
ַוֶ F
כלומר ,פגיעה בשאול היא השתדלות אסורה ,ולכ בתחו זה יש לנקוט במידת הביטחו .אול במקביל לכ נקט דוד צעדי
שקירבו אותו אל המלוכה ולא היו כרוכי באיסור .דוד לקח על עצמו את האחריות לביטחו באזור שבט יהודה :הוא הושיע את
אנשי קעילה מיד פלשתי )שמואל א' כג ,א( ,ושמר על הרועי של נבל הכרמלי )שמואל א' כה ,טז( .מעשי אלה הקנו לו ודאי

 2עיי ש בדברי ה"צי אליעזר" ,שחלק על פירוש זה.
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מעמד של מנהיג מקומי ,מ הסת על רקע אזלת היד של השלטו המרכזי של שאול .זאת ועוד ,לאחר התקפת הנגד על העמלקי
שתקפו את צקלג )שמואל א' ל ,כו(:
ָכה ִמ ְַ %לל אֹי ְֵבי ה':
ֵעהֵ $לאמֹרִ :הֵJה ָל ֶכ ְ=ר ָ
ְה$דה ְלר ֵ
ְ* ַCח ֵמ ַה ָָ %לל ְלז ְִקנֵי י ָ
ַוָFבֹא ָדוִד ֶאל ִצ ְק ַלג ַוי ַ
צעד כזה הוא חלק מגינוני מל ,אלא שאי בו כל איסור ,ולכ עשה כ דוד ,כפי שכתב הרלב"ג )שמואל ב' א ,כז(:
והיו נלחמי תמיד דוד ואנשיו ע אויבי ה' ,והיה דוד שולח מהשלל לישראל ,והנה המלחמות הה היו כלי להגיע
לדוד המלוכה ,כי אז נתברר לישראל טוב הצלחתו עד שבמתי מעט נצח רבי.
ג לאחר מות שאול נוהג דוד בזהירות )שמואל ב' ב ,א(:
ֹאמר
ֱלה ַוֶ F
ֹאמר ָ@וִד Lנָה ֶאע ֶ
ֲלהַ ,וֶ F
ֹאמר ה' ֵא ָליו ע ֵ
ְה$דה? ַוֶ F
Oחת ָערֵי י ָ
ֱלה ְ= ַ
ַוי ְִהי ֲ Oחרֵי ֵכ ַוO*ְִ Fל ָ@ ִוד ַ=ה' ֵלאמֹרַ :ה ֶאע ֶ
ֶח ְברֹנָה:
דוד שואל בה' לפני שהוא עושה צעד שיפגע במלכות בית שאול ,ג א מדובר בפגיעה חלקית בלבד – "העלה באחת ערי
יהודה".
בניית המקדש
תחו נוס שבו ויתר דוד על השתדלות כיוו שהיא נאסרה עליו הוא בבניי בית המקדש .ה' פותח את הנבואה אליו במילי
)שמואל ב' ז ,ה(:
MOה ְִ Mבנֶה ִCי ַביִת ְל ִ* ְב ִMי:
Lמר ה' ַה ָ
ְLמ ְר ֶָ Mאל ַע ְב ִ@י ֶאל ָ@וִדֹ/ :ה ַ
ֵל ְ ו ַ
תגובת דוד הולמת את שיטתו )שמואל ב' ז ,יח(:
ֲביא ַֹתנִי ַעד ֲהלֹ:
יתי ִ/י ה ִ
$מי ֵב ִ
ֹאמר ִמי Lנ ִֹכי ֲאדֹנָי ה' ִ
ֵ*ב ִל ְפנֵי ה'ַ ,וֶ F
ַוָFבֹא ַה ֶֶ Qל ְ ָ@וִד ַוֶ F
דוד מקבל על עצמו את הדי ללא ויכוח ומתו הכנעה .במקו איסור מוותר דוד על ההשתדלות – אול לא לגמרי .את כל
ההכנות שנית לעשות ,דוד עושה )דברי הימי א' כב-כח( ,רק את הבנייה הוא משאיר לשלמה בנו.
מרד אבשלו
אירוע נוס שבו נמנע דוד ממעשה שנראה בעיניו כאיסור הוא לקיחת הארו עמו במרד אבשלו )שמואל ב' טו ,כד-כו(:
ָתר ַעד /ָ ֹMל ָה ָע
ַעל ֶא ְבי ָ
ו ְִהֵJה גַ ָצדBק ו ְָכל ַה ְל ִוִ ִFא BMנ ְִֹ Nאי ֶאת אֲרִ =ְ Bרית ָה ֱאל ִֹהי ַוHִַ Fקֶ $את אֲרָ Bה ֱאל ִֹהי ַוַ F
ֱ* ַבנִי ו ְִה ְרOנִי אֹתְ Bו ֶאת
ֹאמר ַה ֶֶ Qל ְ ְל ָצדBק ָה ֵ*ב ֶאת אֲרָ Bה ֱאל ִֹהי ָה ִעיר ִא ֶא ְמ ָצא ֵח ְ= ֵעינֵי ה' ֶוה ִ
ַלעֲבBר ִמ ָה ִעירַ :וֶ F
ֲ*ר טBב ְ= ֵעינָיו:
ֲNה ִCי ַ/א ֶ
אמר לֹא ָח ַפ ְצ ִMי ָ= ְ ִה ְננִי ַיע ֶ
ָנוֵה :$ו ְִא ֹ/ה יֹ ַ
מדוע סירב דוד לקחת את הארו עמו? לקיחת הארו הייתה כביכול ניסיו לכפות על ה' לסייע לדוד .כ עשו ישראל בימי עלי,
במלחמת ע פלשתי ,כאשר הביאו את הארו למלחמה )שמואל א' ד ,ג(:
ָפנ $ה' ַהִ BFל ְפנֵי ְפ ִל ְ* ִMי? נ ְִק ָחה ֵא ֵלינִ $מ ִ%לֹה ֶאת אֲרִ =ְ Bרית
ָאלָ :ל ָQה ְנג ָ
ֹאמר $ז ְִקנֵי י ְִNר ֵ
ַוָFבֹא ָה ָע ֶאל ַה ֲַ Qחנֶהַ ,וְ F
ה' ְוָיבֹא ְב ִק ְר ֵ=נְ $וי ִֹ* ֵענִ $מ ַ /אֹי ְֵבינ:$
המעשה לא הועיל ,בני ישראל הובסו והארו נשבה .דוד מבי שאי אפשר לכפות על ה' לסייע לו ,ובמקרה זה יש מקו לביטחו
ולא להשתדלות .א הישענות זו על ה' אינה מונעת מדוד להמשי במאמציו הצבאיי כנגד אבשלו )שמואל ב' טו ,כז-כח(:
ֵיכ ִא ְֶ Mכ:
ָתר ְ*נֵי ְבנ ֶ
ָת ֶ= ֶא ְבי ָ
ימ ַע ִ=נ ְָ וִיהBנ ָ
MOה * ָבה ָה ִעיר ְ= ָ*לַ Bו ֲא ִח ַ
ֲרBאה ָ
ֹאמר ַה ֶֶ Qל ְ ֶאל ָצדBק ַהֵֹ /ה ה ֶ
ַוֶ F
ְראL $נ ִֹכי ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַ )כתיב :בעברות( ְ= ַע ְרבBת ַה ְִ Qד ָ=ר ַעד =Bא ָד ָבר ֵמ ִע ֶָ Qכ ְל ַה ִSיד ִלי:
דוד מבקש מצדוק לשלוח את שני בניו אל דוד ע דיווחי על הנעשה בירושלי.
סיכו
בכמה אירועי עמד דוד מול השאלה א לעשות מעשה או להסתפק בביטחו בה' .שתי סיבות גרמו לדוד להימנע ממעשה:
כאשר המעשה לא נראה לו מועיל ,וכאשר המעשה נראה לו אסור.
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דוד נמנע ממעשה שאינו מועיל כאשר לא הצטייד בחרב במלחמתו ע גולית ,כאשר נמנע מלהרוג את נבל הכרמלי ,כאשר הפסיק
להתפלל על בנו לאחר שמת וכאשר נמנע מלפגוע בשמעי ב גרא.
דוד נמנע ממעשה אסור בעימות ע שאול ,כאשר לא פגע בו ,בזמ שלא נמנע מלחזק את מעמדו ביהודה עלידי לקיחת אחריות
ביטחונית וחלוקת שלל לאנשי יהודה .דוד ויתר על בניית בית המקדש בציוויו של ה' ,א לא נמנע מלהתכונ ככל שנית לבנייה,
כיוו שהדבר לא נאסר עליו .כ ג במרד אבשלו ויתר דוד על לקיחת הארו עמו ,מתו הבנה שעזרת ה' אינה תוצאה של נוכחות
הארו ,ובמקביל ביקש מהכהני לדווח לו על הנעשה בירושלי.
לסיו ,אי מתאימי יותר מדברי דוד לגד ,כאשר הלה נות לו לבחור בי העונשי על מניית הע )שמואל ב' כד ,יד(:
Lד Oל ֶאָֹ Gלה:
$ביַד ָ
ֲמיו ְ
ַ=י )כתיב :רחמו( ַרח ָ
ֹאמר ָ@וִד ֶאל ָSד ַצר ִלי ְמאֹד נ ְִָ Gלה ָJא ְביַד ה' ִ/י ר ִ
ַוֶ F
במקרה שבו ניתנה ביד דוד האפשרות לבחור בי השתדלות וביטחו בחר דוד בדר השנייה ,בדר הביטחו.

