פרק המביא קמא
למה נקרא גט
בביאור השם 'גט' מצינו כמה טעמים:
א] בחי' אנשי שם (מפי ר"א מאוסטריקה) כ' דישנה אבן
בכרכי הים הדוחה כל האבנים מפניה ונקראת גט
[ובמהרמ"ש הביא דיש ארץ כזו וצ"ב] .ועיין בחת"ס דף י.
ד"ה כל גט.
ב] בשם הגר"א מטו דאותיות ג' וט' אינן מופיעות
יחד בתנ"ך .וכתב הגרח"ק שליט"א (כמדומה בטעמא דקרא)
דאע"פ שישנם עוד צמדי אותיות שאינן מחוברות ,צריך
ליישב שאלו הם הראשונים בא"ב.
ג] בתוס' חכמי אנגליה כ' דגט לשון קריעה וכדברי
הירושלמי "עכברי רשיעי דגייטי".
ד] בלבוש (קכ"ה י"א) הביא דיש אומרים שגט הוא
לשון שבר כדאמרינן בירושלמי וכו' ,לכך קראו שטר זה
גט מפני שהוא כורת ושובר בין האיש והאשה.
והנה כל ההסברים אינם מתישבים לכאו' עם מה
שהוכיחו התוס' שאף לשאר שטרות קרי גט ,א"כ פי'
המילה גט הוא 'שטר' ולאו דוקא שטר גירושין ומהיכ"ת
לתת הסברים איך 'גט' קשור לגירושין .וצ"ל דהא כתבו
התוס' דברוב המקומות הכונה לגט אשה וההסברים
באים להסביר מדוע כן הוא ,וצ"ע.
בדברי רש"י שהשמיט קיום של דימוי החתימות
ב – .רש"י בסוף מתני' השמיט האופן השלישי של
קיום  -ע"י דימוי החתימות ,ומבארים
אות ה') דרש"י ס"ל דבמקום ערעור הקיום הוא מדאו'
ולהכי בעינן קיום שמועיל מדאו' והשואת החתימות
מהניא רק מדרבנן (כמש"כ בקצות).
אבל העירו ע"ז דבתוס' כתובות יט .כתבו בשם רש"י
דטענת מזויף מהניא רק מדרבנן.
(טיב גיטין והגרנ"פ

י"ב שיטין בגט
ב – .בטעם שנוהגים לכתוב י"ב שיטין בגט ,יש ב'
טעמים בתוס' ד"ה המביא .ועוד טעם בחידושי אנשי שם.
א] אור"ת משום דגט בגימ' י"ב .ולכאו' הדבר תמוה
מה בכך שכן עולה הגימטריא ,מדוע שיהיו השורות לפי
זה .עוד הקשה בעל אילה"ש (באהל יצחק) דאיזו משמעות
יש למילה גט אשר אינה מופיעה בתורה (ויש לישב דכתב
בתשו' הרשב"א די"א לכתוב י"ב שיטין מפני ש"ספר כריתות"
מתרגמינן גט פיטורין ,ולפי"ז ניחא דהתרגום אונקלוס הרי ניתן
מסיני) .ועו"ק דהרי עצם המילה גט פירושה גם שאר

שטרות .והברור בכונת ר"ת שזה היה פשוט בלא שום
גימטריא שישנו צורך להיות מספר מסוים של שיטין בגט
כדי שיווצר דפוס קבוע ויימנעו שיבושים וטעויות ,ואיזה
מספר יקבעו ,לפי הגימ' של המילה גט שכך כולם יזכרו
את המנין.
ובלבוש (קכ"ה י"א) משמע שלזכר ענין השבר שנרמז
במילה גט נהגו לכתוב י"ב שורות ,ע"ש .אולי ר"ל כדי
שע"י הזכרת השבר יימלך הבעל ולא יגרש.
ב] בשם רב האי גאון ורס"ג כתבו דהוא כשיעור
השיטין המפסיקים בין החומשים (דבין כל חומש לחומש יש ד'
שיטין והפסק דבין במדבר לדברים לא חשיב) ,דדרשינן 'ספר'
'כריתות' – .ונראה לפרש הדרשה דמשמע כה'כריתויות'

שיש בתוך ה'ספר תורה' ,או כהכריתויות שבין 'ספר
בראשית' ל'ספר שמות' וכו' ,וראשון עיקר דבתוס' קרי
להו חומשים ולא ספרים ,משמע שאין הדרשה מבוססת
על שכל חומש נקרא ספר (מיהו שו"ר בלבוש קכ"ה י"א שמבאר
כהפי' השני) .והפסק שבין במדבר לדברים לא קחשיב שאינו
אלא חוזר ושונה מה שלמעלה ,ונראה הכונה דהיות וחוזר
על הקודמים בע"כ שאין כאן 'כריתה' בין זל"ז דמעצם
מהות הספר דברים הוא שהוא מקושר לקודמים.
והרמז בדימוי זה של גט לס"ת יש לומר דכשם
שההפסקים בין חומש לחומש הם בין דברים המרכיבים
יחד יחידה שלמה של תורה ,כך הגט מפרק את היחידה
השלמה שהיתה מורכבת על ידי חיבור האיש והאשה .וגם
שמענו כאן שנמשל הקשר בין איש לאשתו לתורה
הקדושה .ובסוטה יז .אמרו איש ואשה זכו שכינה
ביניהם .וי"ל רמז לדבר שבמס' גיטין נקבעה סוגיא של ספר תורה
וחומשין (לקמן דף ס') ,ראה בספרי ר' צדוק שמבאר מדוע סוגיות
מסוימות באגדה נקבעו במסכתות מסוימות דוקא.
שו"ר לשון הלבוש על זה (קכה ,יא) :ואולי יש בזה סוד

סתום וגנוז והוא זה ,כיון שזה בא להפריד האשה מן
האיש ,וכבר ידעת שבלי ספק גורם פירוד ופגם למעלה
לכך צותה התורה לייחדה עם ד' רגלי המרכבה הידועה
וכו' וממשיך לבאר על דרך הקבלה.
לגבי חישוב השיטין המפסיקין בין חומש לחומש,
בחי' אנשי שם (בשם ר"א מנצול) כתב דלעולם חשיב גם
הפסק דבין במדבר לדברים אלא דדל מכל הפסק שיטה
אחת הבאה שמה מדין הפסק בין פרשה לפרשה ,ונמצא
שמדין הפסק בין חומש לחומש טעונים רק ג' שיטין.
ובדעת התוס' שלא חישבו כך י"ל בפשטות שלא תלוי
בגדר הדברים אלא לפי ראות העין אזלינן .ועוד נראה,
דסברי דבין חומש לחומש אין דין הפסקה בין פרשה
לפרשה ,דכשבאים להפסיק בן ספר לספר שם ההפסק
הוא אחד – 'בין ספר לספר' ולא נכלל כאן גם הפסק בין
פרשה לפרשה לפי שהפרשה שמכאן ומכאן אינן נתפסות
כטעונות הפרדה זמ"ז מאחר שכל אחת בחומש אחר
וק"ל .ועי' דברות משה בהערות.
ג] בחידושי אנ"ש בשם אגודה :כנגד י"ב שבטי
ישראל שכעת מותרת להם .ע"כ .ואולי יש כאן רמז שרק
י"ב מתוך י"ג שבטים מותרים בה ,לאפוקי שבט לוי
שהכהנים שבו אסורים בגרושה.
מח' התוס' והר"ן בפירוש 'מדינת הים'
ב – .נחלקו התוס' והר"ן בביאור לשון המביא גט
ממדינת הים :לתוס' מדינת הים פירושו מקום רחוק
והיינו לאפוקי סמוכות ומובלעות .והר"ן כתב דפירושו
כפשוטו – מקום מעבר לים ,אלא דהוא הדין מביא
ממקום רחוק שאינו מעבר לים והטעם דנקט במתני'
מדה"י לפי שבאותו צד ליכא עיירות מובלעות וסמוכות.
ביאור המח' ,הר"ן מעדיף שלא להוציא הלשון
מפשוטו ,דדוחק לומר שמדה"י הוא ביטוי למקום רחוק.
ותוס' מעדיף להניח שמדה"י הוא ביטוי למקום רחוק
דמ"מ אמרה המשנה את עצם הדין ,משא"כ לפי הר"ן יש
קצת דוחק דנקט התנא המביא ממדה"י ובאמת לאו
דוקא המביא משם ונכתב בתור דוגמא.
לענין חיוב בפ"נ אם אזלינן בתר מקום הכתיבה או
מקום המגורים
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ב – .תוד"ה אף המביא מרקם" .משמע דברקם דרין
בה ישראל" .וצ"ב איך משמע ,אולי נזדמנו לשם ישראל
מעלמא .וביאר מהר"ם שיף דאין לומר שנזדמנו שם
מעלמא וכתבו שם גט ,דהקובע לענין בפ"נ הוא היכן הם
דרים ואין סברא לילך בתר מקום הכתיבה.
מיהו עיין בדברות משה (בהערות) שמפרש דראיית
התוס' שהיו דרין בה ישראל היא מדסבר ת"ק דהתם
גמירי .1אבל אין משמע כדבריו ,מדהסיבו התוס' דבריהם
על דברי ר"ג וכתבו בפשיטות 'משמע דברקם דרין בה
ישראל' ש"מ שראייתם מגוף דברי ר"ג שמצריך לומר
ואילו להדברו"מ עיקר ראייתם היא דוקא מת"ק שסובר
דגמירי ,אלא ש"מ דכונת התוס' כדביאר מהרמ"ש שאם
אין שם ישוב יהודי והגט נכתב ע"י אורחים שהגיעו
ממקום אחר ,אין שייך הנידון אם במקום זה צריך לומר
בפ"נ כלל ,וממילא מובן דהראיה היא כבר מדברי ר"ג.
וגם בעיקר דברי הדברו"מ יש לדון דשמא אף אם לא
דרים שם ישראל שייך לומר דגמירי משום דאזלינן בתר
רוב הסמוכות ,ועד כמה שסוברים שבאופן כללי סמוכות
שכיחי וגמירי ,אף בסמוכות שאין שם כלל ישראל דינם
כא"י .אך נראה דזה אינו דהרי מוכח בדינא דעססיות
(לקמן ד ):דאף בא"י ממש אם יש עיר שלא שכיחי צריכים
לומר בפ"נ ולא אומרים 'שלא תחלוק בא"י' ,וכן מצינו גבי
מחוזא דאף שהיא מבבל ,כיון דשכיחי בה גרים ולא גמירי
צריכים לומר שם בפ"נ כמש"כ תוס' לקמן ו ,.א"כ כ"ש
לגבי סמוכות דאם תהא סמוכה שלא תהא שכיחא
וגמירא דיצטרכו לומר בפ"נ.
מיהו בעיקר דברי המהרמ"ש דאזלינן בתר מקום
דיור הבעל והאשה ולא בתר מקום הכתיבה יל"ע מההיא
דלקמן ז :המביא גט בספינה (בנהרות שבא"י או בימה של א"י)
ודנים בגמ' האם הנהרות והים נחשבים א"י ,והשתא אי
ס"ד דהקובע הוא מקום מגוריהם של האיש והאשה איך
שייך א"כ להעמיד דיון על המקום בו הספינה נמצאת
עכשיו ,פוק חזי מהיכן באו הנוסעים .ועי' בתוס' שם
(סוד"ה עציץ) שכתבו בדעת הסוברים המביא בספינה
כמביא בחו"ל  -דאע"ג דשכיחי וגמירי מ"מ צריך לומר
בפ"נ כדי שלא תחלוק במדה"י ,וא"כ ה"נ גבי רקם מנא
להו לתוס' דדרין בה ישראל דלמא אתו מעלמא ומ"מ יש
נידון על המקום עצמו דאם חשיב כחו"ל צריך לומר כדי
שלא תחלוק.
אשקלון ,רקם וחגר ועכו
אשקלון
עו"מ ודאי כבשוה (אם לא דתרי הוו) ,והאם עו"ב כבשו
נח' הראשונים:
ר"ת – עו"מ כבשו ועו"ב לא כבשו .והקשו ע"ז
הראשונים מד' הספרי דהחזיקו עו"ב עד פרשת אשקלון.
ותי' רמב"ן דפרשת אשקלון לאו היינו אשקלון וכן מבואר
בירושלמי.
ר"י – אף עו"ב כבשו את אשקלון אלא דלענין בפ"נ
דינו כחו"ל כיון שרחוק מהיישוב .וברמב"ן מבואר
דהכריחו לר"י הספרי הנ"ל דפרשת אשקלון נכבשה ע"י
עו"ב.
ר"ן – אפשר תרי אשקלון הוו ,א"נ י"ל דעו"ב לא
כבשוה (כר"ת).
( 1ו גם מלשון ר"ג 'אף' המביא מרקם דמשמע שבא לחדש
שאע"פ שיש שם ישוב יהודי שהיה שייך לומר שהם גמירי מ"מ
לא גמירי)

רקם וחגר
כתבו הראשונים דכמה רקם וחגר היו:
 .1ההיא דמתני' (דלגבי גיטין היא כחו"ל) ,ויתכן שהיא
ממש בחו"ל דלא כבשוה כלל (רמב"ן במסקנתו לפני שהביא
הי"א) ,וי"א דכבשוה עו"מ (י"א ברמב"ן) ,וי"א דאפשר
שכבשוה עו"ב ואפ"ה לגיטין היא כחו"ל (ר"י בתוס'),
ולכו"ע היא בצד מזרח של א"י .ורש"י כתב שזהו קדש
דמתרגמינן בין קדש ובין ברד  -בין רקם וחגרא ,והרמב"ן חולק שהרי
קדש וברד מא"י כמפורש ביהושע ,אלא הני אחריני נינהו ,ובהמשך
כותב דהיינו דכתיב ביה בין קדש ובין שור ומבואר דנחלקו רש"י
ורמב"ן אם היינו "קדש וברד" או היינו "קדש ושור" .אלא דעי' רש"י
בראשית (כד ,סב) ושפת"ח שם דברד ושור היינו הך .וי"ל בדעת רש"י
דאף שהוזכר קדש וברד ביהושע בתוך גבולות א"י לא כבשום עו"ב
ולכן יש לו דין חו"ל במתני' ,וכן משמע ברמב"ן שבסו"ד מביא י"א
דכבשום עו"מ ולא עו"ב ומשמע שכתב כן להסכים עם רש"י שרקם
דמתני' היינו בין קדש ובין ברד דאע"ג דמא"י נינהו לא כבשום עו"ב.
לסיכום נמצא בבירור רקם דמתני' :ברמב"ן מביא צד שהיתה
בחו"ל ממש וצד שהיתה בתוך גבול עו"מ  -והיא אחת מהתרי קדש
שהיו בא"י .ונראה דעיקר דעת הרמב"ן היא כהי"א מדכתב דתלת רקם
הוו ואם רקם דמתני' היא בחו"ל ממש נמצא דיש ד' רקם ,שתים בא"י
כמבו' במכות ,ואחת בארץ עשיו הרחק מא"י ואחת [דמתני'] סמוך
למזרח א"י .ובאמת בריטב"א כתב ד' רקם ע"ש.

 .2עוד רקם היתה בחו"ל ממש – בגבול עשיו והיא
מרחקא טובא מא"י (רמב"ן ור"ן) (ועי' במגיה לריטב"א . )35
 .3עוד רקם בא"י .מוכרחים לומר שהיתה עוד אחת
בא"י חוץ מההיא דמתני' שהיא א"י בכיבוש עו"מ לכמה שיטות
כמש"כ לעיל ,דמפורש במכות (דף י ).תרי קדש בא"י הוו.
ותוס' כתבו דהקדש הנוספת היתה במערב א"י בארץ
פלשתים ,ושם ישבו אברהם (כמש"כ "וישב בין קדש ובין שור")
ויצחק (וזה מלבד הקדש שבהר נפתלי שהרי נפתלי הוא בצפון ולא
בפלשתים ,ויוצא דלתוס' ג' רקם הוו ,חד בחו"ל ותרי בא"י) .מיהו
עי' רמב"ן שכתב דרקם דמתני' היא אותה שכתוב בין
קדש ובין שור (ששם ישב אברהם) ונמצא דחולק על תוס'
בתרתי ,א' שאברהם ישב בחו"ל [כי בשלב זה ברמב"ן הרקם
דמתני' אינה אפי' בכיבוש עו"מ ושם ישב אברהם] ,ב' דלא ישב
בארץ פלשתים אלא במזרח ליד רקם דמתני' (וצ"ע דהכתיב
מיד ויגר בגרר והיא בארץ פלשתים) .ברם לפי הי"א שמביא הרמב"ן
מיד דאימר דהנך הוו מאותם שלא כבשום עו"ב ומשו"ה אין בקיאין
לשמה וכו' א"כ עולה כתוס' שאברהם ישב בגבולות עו"מ רק עדיין
חולק על התוס' בנקודה הב' .לסיכום נח' הרמב"ן ותוס' היכן
הם שלושת הרקם (היא קדש) :לתוס' אחת בהר נפתלי,
אחת בארץ פלשתים ואחת (עי' להלן) במזרח (היא רקם
דמתני') .לרמב"ן אחת בהר נפתלי ,אחת במזרח והיא רקם
דמתני' (ויתכן דבעיר זו אין מח' בין רמב"ן ותוס' דמש"כ הרמב"ן
שהיא בא"י היינו בע"כ כהי"א דכבשום עו"מ ולזה גם ר"ת יכול
להודות שמתאים עם שיטתו וא"כ עולה דלתוס' שלשתם היו לפחות
בגבול עו"מ) ואחת בחו"ל בגבול עשיו.

 .4בא"י – אם ננקוט דרקם דמתני' אינה כלל בכיבוש
עו"מ א"כ נמצא שצריך להוסיף עוד רקם שהיא העיר
השניה שבא"י (כי מפורש במכות דתרי רקם הוו בא"י)
ומלבדן יש אחת בגבול עשיו ואחת דמתני' .משא"כ אי
נימא דרקם דמתני' כבשוה עו"מ ניתן לומר שזוהי אחת
משתי הערים שבא"י  -לא זוהי שבהר נפתלי אלא השניה
שבערי יהודה.
ועי' חזו"א שמנה חמשה רקם .וצ"ע מד' הרמב"ן
שכתב להדיא ג' וריטב"א כתב ד'.
עכו
ודאי כבשוה עו"מ .ובענין עו"ב נח' הראשונים.
תוס' – חציה בא"י וחציה בחו"ל כדמוכח בירושלמי.
רמב"ן – בתחילה מיישב את עכו בלי לומר שחצויה
אלא דכבשוה עו"מ ולא עו"ב .ואח"כ מביא די"א דחציה
וכו'.
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גבולות ארץ ישראל לענין תקנת בפ"נ
שיטת ר"ת – הגבולות הם לפי כיבוש עולי בבל משום
דשם מצויים ת"ח ובתי דינים קבועים .ואזלינן בתר גבול
זה בין לחומרא ובין לקולא .והעירני הרב חיים לייב
מנדלסון נ"י דבריטב"א נראה דאף דלפי ר"ת דעיקר דין
א"י לגיטין תלוי בגבולות הארץ ,מ"מ דין סמוכות לא תלי
בסמוך לגבול אלא בסמוך לעיקר הישוב.
שיטת ר"י – כדי להחשב א"י לגיטין צריך שיהא
קרוב לישיבות ובתי דינים .ונראה בדעתו דמודה דכיבוש
עולי בבל קובע לחומרא דמה שבחוץ לעולם צריך לומר
בפ"נ ,ורק מחדש דלא כל מה שבתוך הגבול פטור
מאמירת בפ"נ ,דכדי להחשב כא"י בעינן שני תנאים:
שיהא בכיבוש עו"ב ושיהא נמי קרוב לישיבות ובתי דינין.
ומנא תימרא דלר"י יש משמעות לגבולות הארץ ,אולי
הכל תליא בקירוב וריחוק מהישיבות ,משום שא"כ אין
מושג של 'מובלע' ,דהכל נמדד לפי הקירוב והריחוק
מהישיבות ואם מובלעות הן מספיק קרובות לישיבות הרי
די בכך ואיזו משמעות יש להיותם מובלעות בתחום
הארץ ,אלא ע"כ דתרתי בעינן – שהמקום ייחשב בא"י,
ושיהא קרוב .מיהו שו"ר לשון הרמב"ן כשמביא דברי ר"י – והיינו
מובלעות וסמוכות כלומר למקום ישוב דא"י שבתי דינין שם וצ"ע.
ונח' ר"ת ור"י בהסבר מחלוקת ת"ק ור"מ בדין עכו,
ומוסכם על כולם המציאות שעכו חציה בא"י וחציה
בחו"ל ,ופליגי בהא :לר"ת בחצי הפנימי לכו"ע א"צ לומר,
ובחצי החיצוני ר' מאיר מחדש קולא דהגם שהוא חו"ל
אצ"ל ,2ולר"י הוא איפכא דבחצי החיצוני לכו"ע צריך
לומר דכל שהוא חו"ל לכו"ע הוי בכלל התקנה ,ובחצי
הפנימי ת"ק מחדש חומרא דהגם שהוא א"י צריך לומר
משום דמופלג ,3ולכאו' שיטת ר"מ היא שאין כלל תנאי
כזה והקובע הוא רק הגבולות ,ואפשר נמי דפליג רק על
עכו דס"ל דאינו כה מופלג ,ומוכח כן דהא כתב ר"י שלפי
יסודו מיושב נמי הקו' מאשקלון ורקם והיינו דאמנם הם
בא"י ומ"מ צ"ל בפ"נ הואיל ומופלגים ,והשתא אם ר"מ
חולק על עצם היסוד הוי ליה לאפלוגי נמי ברקם
ואשקלון.
שיטת הרמב"ם – בהל' תרומות (א' ז') הביא הר"מ
את גבולות המשנה בתור ציון היכן כבשו עולי מצרים,
הרי שלמד שהקובע לגיטין הוא עולי מצרים .וזו שיטה
חדשה בראשונים.
והנה לפי דבריו ,מה שכתוב "ורקם כמזרח ואשקלון
כדרום וכו'" היינו דהם מחוץ לגבולות עו"מ ,וצ"ע
דתיקשה עליו קושית התוס' והא בכתובים מבואר
דנכבשו ע"י יהושע .וכתב הרדב"ז דלעולם רקם ואשקלון
ועכו מא"י הם אלא שר' יהודה עושה אותן כחו"ל לענין
גיטין לפי שהן רחוקות ממקום הישיבות .פי' דלמד הר"מ
בדברי המשנה דתרתי נאמר ,א' ציון גבולות עולי מצרים
ע"י הערים רקם וכו' שהכונה לומר דמהן והלאה הוי
חו"ל ,ועוד קאמר ורקם עצמה כמזרח שהכונה דלענין
גיטין אף שהן א"י צריך לומר כיון שהם רחוקים .וזה כעין
שיטת הר"י דמקום שהוא רחוק מעיקר הישוב אף שהוא
 2יוצא שאין זה מוחלט לומר דלר"ת הקובע היחיד הוא א"י,
דאליבא דר"מ מצאנו אופן שבחו"ל אין צ"ל.
 3ובר"ן כתב "דמרחקא מעיקר א"י דהיינו ירושלים שבתי דינין
קבועין שם ומצפורי שהיה שם ב"ד הגדול ולפי שחציה של עכו
בחו"ל דינו כולה כחו"ל" .מבואר דאין די במה דמרחקא ונצרך
גם להוסיף דחציה בחו"ל.

בתוך גבולות א"י צריך לומר בו בפ"נ ,ומה שכתבנו
למעלה בדעת ר"י שצריך שני תנאים נכון הוא גם בדעת
הרמב"ם דכדי להפטר מאמירת בפ"נ צריך להיות
בגבולות עו"מ וגם להיות קרוב.
והשתא יש להקשות עד כמה שהרמב"ם מודה דמה
שהמשנה מצריכה ברקם ואשקלון ועכו לומר בפ"נ מצד
הריחוק ,א"כ אולי זה כל מה שהמשנה באה לציין – את
גבולות הריחוק מהישיבות לענין בפ"נ ,וכמו שיטת ר"י
שהמשנה כלל לא מציינת גבולות א"י .ומנא ליה לר"מ
שנאמרו כאן גבולות עו"מ.
ונראה בס"ד בדעת הר"מ שאינו סובר ממש כמו ר"י
דתמיד בעינן שיהא קרוב לישיבות ,אלא סובר כן רק כלפי
העיירות היושבות על הגבול דמכיון שצמודות לחו"ל
כאשר גם מופלגים מהישיבות נטפלים לחו"ל ,דמכיון
שהם בסוף הגבול לכן יש משמעות להפלגתם ,וזהו מהלך
דברי המשנה דראשית ציינה שעיירות אלו יושבות על גבול
א"י ואח"כ נתנה להן דין חו"ל לענין בפ"נ הואיל
ומופלגות .ועי' דרך אמונה בביאור ההלכה (תרומות עמ' ז)
שכתב ליישב שיטת הרמב"ם דכיון שהם יושבות על הגבול
צריכות לומר בפ"נ ,ולדברנו זה נכון רק בצירוף דברי
הרדב"ז שהם רחוקות מעיקר הישוב.
כיבוש עולי מצרים לענין חיבת הארץ וישוב א"י
ב – .בתוס' כתבו להוכיח דעכו נכבשה ע"י עו"ב מדר'
אבא מנשק כיפי דעכו וממה שהחכמים לא יצאו מעבר
לעכו משום איסור יציאה מא"י ,ומבואר דס"ל דחיבוב
הארץ ואיסור היציאה מא"י תליין בכיבוש עולי בבל
והיינו בקדושה גמורה כמו לענין תרו"מ .מאידך הרמב"ן
והריטב"א כתבו לדחות ראית התוס' מדר' אבא מנשק
כיפי דעכו דאע"פ שקדושת הארץ בטלה חיבת הארץ לא
בטלה ,והיינו דדי בקדושת עו"מ לענין זה הגם שלענין
תרו"מ בטלה .וצ"ל לשיטתם דה"ה איסור היציאה תלוי
בעו"מ דאל"כ אכתי שלא תעמוד ראיית התוס' השנייה
מהחכמים שלא יצאו וכו' .וכן מבואר בלשון הרמב"ן:
"ואעפ"כ א"י בחיבתה היא עומדת לענין ישיבתה
ודירתה".
ומשמע ברמב"ן דגם לחיבת הארץ כיבוש של עו"מ
מיהת בעינן ולא די בגבולות ההבטחה לאברהם.
ודעת הר"ן אמצעית דלענין חיבוב היה ניחא לו לומר
דסגי בעו"מ אלא דעדיין הוכיח ממה שהחכמים לא יצאו
והיינו שלאיסור היציאה לחו"ל קובע עו"ב.
הא קמן מחלוקת הראשונים :לתוס' החיבוב תלוי
בקדושה דינית כמו לתרו"מ ואולי משום דהחיבוב על זה גופא
שזו ארץ שחייבים בה במצוות יתירות ,ולשאר ראשונים יש
חיבוב גם בלא קדושה דינית .4וכן מצינו שנחלקו אם
איסור היציאה תלוי בחיבה או שהוא דין נפרד .ויש
לתלות במח' האחרונים אם האיסור לצאת מחמת
שמבטל מעצמו מצוות דא"י דא"כ ודאי תליא בקדושה
לתרו"מ .ועוד יש לדון דאולי מה שנקטו התוס' דאסור
לצאת מכיבוש עו"ב לכיבוש עו"מ ,מודו שגם אסור לצאת
מעו"מ לחו"ל גמור.
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ויתכן דסברי דחיבת הארץ היא על עצם המציאות שזו ארץ
ישראל אך י"ל דגם הם מודים דהחיבוב הוא על כך שזו ארץ
שיש לה קדושה לענין תרו"מ אלא דסוברים דגם כשקדושת
הארץ בטלה ,כיון שזו ארץ המיועדת להתקדש וגם עתידה
להתקדש בב"א ,לא בטלה החיבה.
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 בהערות לגריש"א נ"י הביא דמצינו שיש לכיבושעו"מ קדושה לגבי סמיכת חכמים כמש"כ הרמב"ם
(סנהדרין ד ,ו) ,אך מ"מ ס"ל להתוס' דידן דיש איסור לצאת
לשם מא"י גמורה כיון דקדושתו אינה כקדושת א"י.
ערעור על לשמה
הנה יש ב' אופנים שמקבלים ערעור של הבעל :א)
במביא גט בא"י ולא אמר בפ"נ דמקבלים ערעור הבעל
כמו כל טענת מזויף נגד שטר שאינו מקוים .ב) במביא גט
בחו"ל ולא אמר בפ"נ (היינו לפני תקנת בפ"נ דאילו אחרי שנתקן
לומר בפ"נ אזי הגט פסול בלא"ה מצד שלא אמר בפ"נ).
והנה בתרי גווני הנ"ל שהגיע גט בלי קיום ודאי
שיכול הבעל לערער שהגט מזויף ,כמו כל שטר שאינו
מקוים ,ויש לדון האם יכול הבעל לערער שנכתב שלא
לשמה.
הנה בא"י דהכל בקיאין לשמה מסתבר שאין הבעל
נאמן כלל לערער על לשמה ,דהוא חשש שאיננו מתקבל
(ורק יתכן שהגט נפסל מחמת הלעז וכמש"כ התוס' ג .יעו"ש

ובמפרשים) .אמנם בחו"ל יש מקום לדון שיהא נאמן ,וכך
היה נראה בדברי הגמ' דמקשה "חד אתי בעל ומערער
ופסיל ליה" אלמא דלולי בפ"נ מתקבלת טענתו .אלא
שרש"י מפרש הקו' מצד אוקי חד לבהדי חד והוכיחו מזה
האחרונים דרק מצד תורת הכחשה אתינן עלה אבל בתור
ערעור אינו נאמן וביאר זאת הפנ"י דהא דאמרי' לקמן
דערעור דבעל הו"ל כערעור דשנים היינו דוקא בערעור
דמזוייף שהרי אף אם הגט ביד האשה ואומרת שבעלה
נתנה לה אפ"ה אם טוען מזויף אינה מגורשת משא"כ
בערעור דשלא לשמה דכיון שאם הגיע הגט מידו לידה
פשיטא שאין ערעורו כלום א"נ כיון ששלחו ע"י שליח
והוא מודה בעיקר השליחות לא משמע ליה לרש"י
להחשיב ערעור דבעל כערעור דשנים דמהיכי תיתי עכ"ד.
ובדעת התוס' מפורש יותר דאין דין ערער בלשמה
שהרי פירשו דהחשש רק משום לעז בעלמא (שהכוונה
שמוציא לעז אצל בנ"א אבל בי"ד לא מקבלים הערעור) ,וז"ל
התורא"ש (ב :ד"ה לפי) וי"ל דודאי ל"ח שמא לא נכתב
לשמה לענין לפסול הגט כדאמרי' בסמוך דרוב בקיאין הן
וכו' ואפי' אי אתי בעל ומערער מסתמא שלא כדין ערער,
אלא לעז מיהא איכא .וכן מבואר בתוס' ג( .ד"ה חד) דלכל
הפירושים בתוס' פשיטא להו דאי אתי בעל ומערער על
לשמה אינו נאמן .וכן מבואר בתוס' ה( :ד"ה אי ,שכתבו
בביאור הגמ' שם דמצד החשש של לשמה מקילים כשניסת אף בקודם
שלמדו כיון דהוי רק משום לעז ,ואילו מצד החשש של קיום לא
מקילים ומצריכים קיום ,ובע"כ שטעם החילוק דלשמה אין לבעל
נאמנות של ערעור ורק ללעוז בעלמא ולזה לא חששו כ"כ ,אבל אם
יערער על מזויף ייפסל הגט מעיקר הדין).
והפנ"י (ג .בתוד"ה חד) מקשה על התוס' שם מדוע שלא

יהא נאמן מכח מיגו דמזויף ,ע"ש.
טעם החילוק בין א"י לחו"ל לענין בפ"נ
לרבא – החשש הוא מצד טענת מזויף ,וא"כ החילוק
בין א"י לחו"ל הוא שהגם שבא"י יש לו אותו כח לערער
מזויף אבל נוכל לפתור את הבעיה לכשתצוץ כי עדים
מצויים לקיימו.
לרבה – החשש הוא מצד חסרון בקיאות לשמה,
וא"כ החילוק בין א"י לחו"ל הוא מצד עיקר החשש ,דרק
בחו"ל לא בקיאים .ולרש"י שזה חשש אמיתי מתבאר
פשוט שבחו"ל חששו לאינם בקיאים ובא"י אין טעם
לחשוש ,ולתוס' שזה חשש לעז בעלמא קשה מה החילוק

בין א"י וחו"ל וכי בא"י לא יוכל לעשות לעז וי"ל כמש"כ
התורא"ש (ב :ד"ה לפי) דבא"י ליכא אפי' לעז.
בדברי הראשונים אמאי לא טענינן לבעל מזויף
ב – .המביא גט בא"י אין צריך לומר בפ"נ .והק'
הראשונים אמאי לא טענינן לבעל מזוייף.
תוס' – משום עיגונא אקילו בה רבנן שלא לעשות
טענינן מזויף .אבל בממון טענינן מזוייף.
תוס' שהובא בראשונים – הוכיחו מכאן דלא טענינן
מזוייף כלל וה"ה במוציא שט"ח על חבירו דלא טענינן
מזויף.
רא"ש סי' ח' – "אבל בלא ערעור דבעל מותרת
להנשא ולא חיישינן לזיופא לפי שהבעל אינו חשוד
לקלקלה ביד"ש והיא נמי לא תזייף לקלקל עצמה".
ומבואר טעם חדש ,שלא חיישינן לזיופא הואיל ומסתבר
שאינו מזויף ,דאף שתמיד חושדים את הבעל-דין שזייף
את השטר כאן לא חושדים לאשה שתזייף דאינה חשודה
לקלקל עצמה .והיינו שאין לנו למנעה מלינשא לפי שאם
מוכנה להנשא ודאי שהגט כשר ,דלא היתה עוברת עבירה.
(זה מה שנתחדש ברא"ש ,והחזקה על הבעל שלא יקלקלנה ביד"ש
מובא גם בתוס' ועו"ר).

רמב"ן ור"ן [ורמב"ם] – "[שבוודאי כל הנפרע שלא
בפניו וכו' צריך הוא לקיים שטרו דאפוקי ממונא לא
מפקינן בלא שטרא דמקויים] אבל זה אינו דומה
למשנתינו שאין אשה זו ממונו של בעל אלא ברשות עצמה
היא לינשא ואנן לא מנעינן לה 5כדאמרי' (ה ).איהו לא
מערער אנן ניקום ונערער" .בפשטות תורף תירוצם הוא
דטענינן עושים בהוצאת ממון וכאן אין הוצאה ממישהו,
אך צ"ב א"כ מה הוצרך ל'אין האשה ממונו של בעל' ,אף
אם היא ממונו הלא היא מוחזקת בעצמה (וברשב"א דלהלן
באמת לא הזכיר שאין האשה ממונו אלא רק שאין כאן הוצאה),
וצ"ל שעד כמה שהיא ממונו איננה מוחזקת בעצמה ,אך
יש להתעקש מי גרעא מעבד שמוחזק בעצמו נגד אדונו
(כמבו' בתוס' יז ).אך העירוני דהכא לא דמי דעדיין לא נתגרשה ובאה

להתגרש ,בזה בודאי באה להוציא עצמה גם לשון הרמב"ן שהיא
ברשות עצמה לינשא מורה שאין הבעל מוחזק בה .ומתוך
הדחק י"ל דהאמת קאמר דאינה כלל ממונו .עכ"פ יסוד
תירוץ הרמב"ן דטענינן הוא במקום הוצאת ממון.
ובריב"ש (תשובה תפ"ה) הקשה על נימוק זה דגם לגבי
גט באים להוציאה מחזקת איסור.
וברמב"ם (ז' כ"ד) נימק מה שא"צ קיום משום שאין
דיני האיסורין כדיני הממונות .ופירש בחת"ס דכונתו לד'
הרמב"ן והר"ן.
טעם נוסף כ' הרמב"ן – "ועוד מתוך חומר שהחמרת
עליה בסופה הקלת עליה בתחילתה".
רשב"א – …"א"נ שאני הכא דלא מגבי' מיניה דבעל
מידי אלא אפקועי ממונא הוא ושמא בהפקעת ממון לא
מצרכינן ליה לקיומי שטריה אלא אם בא בטענת בריא".
ראשית יש להעיר דמבואר בדברי הרשב"א שהחילוק בין
ממון לאיסור איננו בתור הגבלה לעיקר דין טענינן דלא
נזקקים לטענינן כי אם בממון ,אלא דאף אם טענינן לא
הוי טענת בריא ועל כן מהני רק למנוע הוצאה .ואילו
ברמב"ן משמע קצת שזה הלכה בטענינן דאנן לא ניקום
ונערער כשהיא ברשות עצמה להנשא וביותר מפורש כן בלשון
הריטב"א דלהלן .עוד יל"ע בלשון הרשב"א דכתב דאפקועי
ממונא הוא ,מהו הממון ,שמא המעש"י או האישות דס"ל
 5יעוין בריטב"א דלהלן שכתב כעין לשון זה בתור תירוץ נוסף.
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דהיא כממון אלא דמ"מ לא מהני טענינן הואיל והיא
מוחזקת.
ריטב"א – "דאשה לאו ממונו של בעל .ועוד דאנן לא
עבדינן בהכי מעשה ,היא היא שהולכת ונשאת ואנן לא
נערער עליה אבל להוציא ממון בב"ד וכו' הא ודאי לא
עבדינן" .נראה כונתו דעיקר דין טענינן הוא דין על בי"ד
שעליהם להמנע מלפעול כל זמן שיש מקום לטעון על זה
ועל כן הכא דבי"ד רק שותקים אין סיבה לטענינן.
העולה בידינו מספר נוסחאות בתירוץ שאין כאן
הוצאה – ברשב"א הנוסח שכל ענינו של טענינן הוא למנוע
הוצאה .בריטב"א הנוסח שאין דין לעשות טענינן במקום
כזה.
וצריך לבחון לפי כל ההסברים מ"ט בשטר שחרור
של עבד נמי לא טענינן .ולטעם של עיגונא א"ש בפשיטות
דאף בעבד איכא עיגונא כדביארו הראשונים בדף ט' ע"א.
טענינן מזויף
ב – .התוס' דנו אם בעלמא טענינן מזויף ומסקו
דטענינן ,מיהו בתוס' רא"ש איתא וכן הובא בראשונים
בשם תוס' דלא טענינן מזויף .וצ"ב מדוע לא טענינן
מזוייף ,וב' טעמים מצינו בראשונים בזה:
א) ברשב"א כתב "דהא למזויף לא חיישינן ודוקא
בלוה עצמו דמצי טעין בבריא מזוייף הוא דמקבלין טענתו
אבל בלקוחות וביתומים דשמא נינהו לא חיישינן ליה כלל
דבכי הא לא טענינן להו דכל דלא שכיח לא טענינן להו
ליתמי וללקוחות וכדאשכחן בפ' המוכר את הבית…".
והנה אם טענינן הוא עצם הדבר לתת ליתומים זכות טענה
שהי' לאב אינו מובן מה המניעה במה דלא שכיחא סו"ס
זכות טענה יש לו .אלא ודאי דטענינן הוא דאנן חיישינן
לצד זה ,אמנם בתנאי שצד זה היה האב יכול להעמיד לפנינו
באמצעות טענה דאל"כ לא מעלים סתם צדדים ,ועל כן כשהצד לא
שכיח לא בעינן למיחש ליה .אמנם ברשב"א מוסיף עוד
ענין; דטענינן הוא טענת שמא לעומת כל טענת מזויף
שהוא ברי ולפי"ז אי"ז הגבלה בהל' טענינן דבמילתא
דלא שכיחא אין לנו דין לטעון עבורם ולהעלות הצד ,רק
שלא יועיל כאן טענינן באשר אינו אלא שמא ,ובקיצור
דלא מהני טענת שמא במילתא דלא שכיחא.
ויש לבאר דטענת ברי יש בה גם בירור מסוים שעומד
כנגד אי-השכיחות שבמזויף.
ואכתי צ"ע בלשון הרשב"א.
ב) עוד כ' הרשב"א וכן בתורא"ש דכיון דקיום
שטרות דרבנן ומדאו' א"צ קיום דאחזוקי אינשי בשיקרי
לא מחזקינן ,מספק לא טענינן טענת מזויף .והיינו שאי"ז
הלכה בטענינן אלא שלא תועיל כאן טענינן באשר אינה
אלא ספק ורבנן לא תקנו שתועיל טענת ספק.
הוחזק בהיתר
ב - :תוס' (סוד"ה ואם) כתבו דאע"ג דשטר מקוים
שנפל לא מחזירים כשהלוה טוען מזויף מ"מ אי ליכא לוה
קמן והמלוה מצא עדי קיום מחזירים לו ואי הדר אתי
לוה וטעין מזוייף נראה שאינו נאמן כיון שהוחזק בהיתר.
ובביאור הדברים כ' בגרש"ר דכל הטעם שאין להחזיר
שטר זה הוא מהלכות השבת אבידה דדרשהו שלא יהא
רמאי אבל אם כבר החזיר אחר שבשעתו לא היה כאן
הלוה לטעון מזויף אין לגרע כח השטר דכבר אין כאן נידון
של השבת אבידה.

ואינו נראה לפרש כן חדא דלשון התוס' שכבר הוחזק
בהיתר ל"מ כן .ותו דא"כ למה דוקא שהחזיר כדין ,הלא
גם אם הלוה היה פה וטען מזויף וטעה המוצא והחזיר
השטר ה"נ אין כבר נידון של השבת אבידה.
לכן נראה דכונת התוס' כפשוטו מדין הוחזק בהיתר.
ואמר הרב יהודה ברגר נ"י שכיוצא בזה מצינו בב"ש
אודות שיטת ר"א כ"ץ שבמקום טענת מזויף דין קיום
הוא מדאו' וקשה א"כ איך מהני בפ"נ לכשיבא הבעל ,ותי'
הב"ש דכיון שהעיד לפני שבא הבעל לא מהני ערעורו
ולכאו' כוונתו שהוחזק בהתר.
בשיטת רש"י דממילא שיילינן ליה
ב - :שיטת רש"י דהשליח אומר בפני נכתב וממילא
שיילינן ליה אי נכתב לשמה .והפנ"י מבאר דחז"ל
בתקנתם רצו להכריח שהשליח יהא בשעת הכתיבה כדי
שיהיה את מי לשאול אי נכתב לשמה ,והטילו על הבי"ד
של הגירושין שלא יקבלו את השליח אם לא יגיד שבפניו
נכתב ,ומאי דשיילינן ליה הוא ממילא אף בלי תקנה
מיוחדת מצד הדין ,דכל היכא דאיכא לברורי לא סמכינן
ארובא ,ואף בא"י צריך לשאול כמבו' בפוסקים אלא
שאם אמר השליח שאינו יודע כי לא היה שם שוב חשיב
דליכא לברורי ,משא"כ בחו"ל דבע"כ איכא לברורי דהרי
חייב להיות שם כדי לומר בפני נכתב.
ר' לייב מאלין (באהל יצחק) חקר בדעת רש"י אם הא
דשיילינן ליה הוא חלק מן המטבע ,ונפק"מ כשלא
שאלוהו [ונודע ממקום אחר שהגט נכתב לשמה] .והנה
לדרך הפנ"י ברש"י ודאי דאינו חלק מן המטבע ,וכן
מדויק מלשון רש"י דממילא שיילינן ,משמע שזה לא מן
התקנה .והרב ברגר נ"י מצא בתוס' חכמי אנגליה שמתרץ
קו' התוס' על רש"י נימא איכא בינייהו אם צריך
למישייליה" :וי"ל דרבה אפי' לא שיילינן כשר" ע"כ,
ולכאו' אכתי לימא איכא ביניהו אי צריך לכתחילה
למישייליה וביאר הרב ברגר נ"י דכונת התוס' חכמי
אנגליה שממה שאינו מעכב ש"מ שאין כלל דין לשאול
(דא"כ ליהוי חלק מן המטבע וליעכב) ,ורק ממילא הוא דשיילינן
וכמש"כ הפנ"י .ועי' לשון רש"י בדף ד( :ד"ה יכול נמי):
הלכך השתא נמי צריך השליח לבדוק שהוא לשמה .מדויק
שעיקר התקנה היא רק שעליו לבדוק כדי שיהא מוכן
לשאלות ,ולא שצריך להעיד לנו על הלשמה.
רש"י בדף ג .כתב ב'אי נמי' דסתמא לשמה קמסהיד
וביאר הפנ"י שרש"י לא חזר בו ממש"כ בדף ב :דממילא
שיילינן ליה אלא שינה בעקבות ההתחלפות בסוגיא
מחשש אמיתי ,דלא שייך בזה סתמא לשמה דמהיכ"ת- ,
לחשש לעז דשפיר שייך לומר שמעיקרא מידק דייק ויודע
שברצון מגרשה .ורעק"א כתב די"ל דס"ל לרש"י דבהו"א
של הגמ' אין בקיאין בכל הלכות גיטין ועכצ"ל דשיילינן
ליה ,דלא שייך על כל הפרטים של הלכות גיטין סתמא
כמש"כ מהרש"א ומהרמ"ש בתוס' (ועי' בקטע הבא שהבאנו
שמתורא"ש נסתרת הנחה זו וע"כ כהפנ"י) ,אבל למסקנת הגמ'
דבקיאין בכל הלכות גיטין וחיישינן שמא יקח את גיטו
של אחד מבני עירו שנמלך מלגרש ,חשש זה שייך רק
בפסול לשמה ובשאר פסולין אין מה לחשוש ,ממילא שייך
לומר שסתמא לשמה ואין לרש"י סיבה לנקוט דוקא
דשיילינן ליה .והא דהוכיחו תוס' מהגמ' לקמן ט :דלרבה
חיישינן דוקא ללשמה קאי למסקנת הגמ'.
הרב גרינמן נ"י העיר בעיקר דברי רש"י דממילא
שיילינן ,על מי סמכינן דממילא ישאלו ,דהרי ודאי דזה
קאי על אותם שהגט נמסר בפניהם ,ואיך נסמוך עליהם
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מדין עדות ונאמנות ,וא"כ ודאי שאם נאמן להתיר כ"ש
לאסור .עכ"ד.
ותמהני על דבריו ,כיון שהמקור לע"א באיסורין הוא
מנידה והתם הוא גדר של לסמוך ,מנא לן שיש דין נוסף
של עדות ונאמנות בגונא של ספק חלב ספק שומן.

והרי יכולים הם להיות שנים מן השוק
דינא מגרש" – ר"ן מז .):ובפרט קשה אם נימא דהשאלה
מעכבת.

סיכום שיטות הראשונים:
רש"י – ממילא שיילינן ליה ,והרמב"ן סייעו
מהירושלמי (ונתבאר ד' רש"י בנפרד).
תוס' – סתמא לשמה קמסהיד .ומשמע ממהלך דברי
התוס' שאפשר לומר כן רק אחרי שהקדימו דהחשש הוא
לשמה בלבד ולא שאר פסולים ,וביאר המהרש"א דכל הני
פסולי לא שייך לומר דהם בכלל בפני נכתב סתמא (נראה
משום דכולי האי לא ניתן להכניס בתוך דיבור סתום) .ובמהרמ"ש
ביאר בדרך אחר ע"ש .מיהו בתורא"ש מפורש שאין קשר,
שבדבריו הסדר הפוך ומתחילה כותב דסתמא לשמה
קמסהיד ובתר הכי דן מ"ט נקט לשמה ולא שאר פסולים
ויתירה מזו מביא שיטת ריב"א דה"ה שאר פסולים.
רמב"ן ור"ן – סתמא לשמה קמסהיד דמימר אמר
האי שליח למה לרבנן למישאל אי נכתב ונחתם בפני אלא
ש"מ שיש כתיבה וחתימה בגט שהיא פסולה וישים לב.
ואילו לא נכתב לשמה היה אומר כך וכך אירע מעשה
דנכתב לאחר .ועוד דכיון שהוא שלוחו של בעלה והוא
אומר שבפניו נכתב ונחתם תולין להקל ואומרים שבעלה
של זו כתבו וחתמו בפניו ועשאו שליח ואין חוששין שמא
אחר כתבו וחתמו ואח"כ מצאו זה ונתנו לו ועשאו שליח
שאין הדבר מצוי כן (פי' שלחשוש שהבעל מצא גט ומינה שליח

בדין נאמנות ע"א באתחזק איסורא – שיטות
הראשונים

בפני נכתב לשמה

ובדיוק אותו שליח היה נוכח בשעת הכתיבה של הבעל האחר זה לא
מצוי כלל).

הרי דביארו הרמב"ן והר"ן ב' הסברים על מה
מבוסס הך סתמא לשמה קמסהיד ,ונראה דלפי שני
הטעמים קשה להכליל בהך סתמא שאר הלכות גיטין (עי'
מה שהבאנו לעיל בדברי התוס') ,לא מבעיא לטעם השני
שאינו שייך אלא כלפי חשש שנכתב לאחר ,אלא גם לטעם
הראשון לא מסתבר שהשליח יכול לשים לב לכל הפסולים
אלא רק לענין בולט של כתיבה לשם אחר.
בדיני ע"א באיסורין
להתיר ולאסור – כתב הרא"ש במו"ק (פ"ג ל"ב) דע"א
אינו נאמן אלא להתיר שאפשר לסמוך עליו אך לא
מחמרינן ע"פ ע"א ,שהרי המקור לדין ע"א הוא מוספרה
לה לעצמה והיינו להתיר ולא לאסור ,והובא ביו"ד (קכ"ז
ג') .ותמה הגר"א ממנ"פ – אם אתחזיק הרי אינו נאמן גם
להתיר ,ואם לא אתחזיק למה שלא יהא נאמן גם לאסור.
וביותר תמה הגר"ש קלוגר בתשובות האלף לך שלמה
דהרא"ש עצמו בגיטין נד :כתב דע"א נאמן להתיר וכ"ש
לאסור והובא בש"ך (קכ"ז סקט"ז).
והגר"מ קרליבך שליט"א כתב ליישב (עלון 'מסביב
לשלחן'  )179דהנה סברת הרא"ש דנאמן להתיר ולא לאסור
מפורש בלשונו דע"א אינו עדות ולא נאמנות אלא היתר
לסמוך עליו ,ועל כן אינו חייב לסמוך עליו אם מעיד
לאסור ,וא"כ נראה דזהו דוקא בגוונא שהע"א בא לומר
שאירע דבר מחודש ,כגון בגוונא שדיבר הרא"ש דנטמאו
טהרותיך ,וכן בנדה שהיתה טמאה והיא אומרת שטבלה,
דבזה שאומר שאירע דבר מסוים אינו נאמן אלא שאפשר
לסמוך עליו ,אך במקום שיש חתיכה ואינו ידוע מהו ,ובא
ע"א ואומר שהוא חלב ,הרי זו עדות גמורה ובזה נאמן

שיטת תוס' – בסוגין כתבו דביבמות פח .מספקא לן
אי נאמן באתחזק .דהיינו שהבינו מאי דקאמר התם אהא
דנאמן בטבל וקונמות בדליכא בידו "היא גופה מנלן",
היינו דמנא לן בודאי שהוא נאמן ,שיש להסתפק בזה (וזה
דלא כמש"כ הרמב"ן ועו"ר דכונת הגמ' שבודאי אינו נאמן).
שיטת רמב"ן – כאן בגיטין כתב שמסוגיא דיבמות
פח .מבואר דאינו נאמן באתחזק ,ולכן פירש בקו' הגמ'
כאן דחדא ועוד קאמר .וצ"ע דבסוגיא ביבמות כתב
הרמב"ן לתמוה על מאי דמשמע התם דאינו נאמן ,איך
יתכן כזאת ,אלא מעתה מצא תרנגולת שחוטה בשוק או
באשפה ובא ישראל ואמר כשרה היא שבפניי נשחטה מי
לא מהימן ואע"פ שהוחזקה באיסור ואין בידו לתקנה,
ומתוך כך כתב דסוגיא דהתם 'שאלות בעלמא' נינהו
ולעולם ע"א נאמן בכל איסורין גם באתחזיק .וצ"ע שסתר
לגמרי דבריו בגיטין שלמד דסוגיא דיבמות בדוקא היא
ואינו נאמן באתחזיק.
שיטת המרדכי (חולין תקע"ט) – הא דאמרינן ע"א אינו
נאמן היכא דאתחזיק איסורא היינו דוקא באנשים ריקים
וכו' אבל בע"א מהימן וכשר סמכינן עליה .והדברים צ"ב
דעד כמה שאנשים ריקים נאמנים בדלא אתחזיק אלמא
דהם כשרים לדין ע"א באיסורים ולמה נחלק שבאתחזיק
לא יהיו נאמנים .ואולי יש לבאר דבאדם כשר שמעיד
באיסורין אין צריך להגיע לדין נאמנות אלא דמקבלים
דבריו בפשטות כאמת (עי' ט"ז יו"ד סי' צ"ח שכתב דע"א נאמן
מדין הוכחה) ,משא"כ בעד ריק אף אמנם שיש לו כשרות
לעדות איסורין אבל לא ניתן לומר שיש מדבריו הוכחה
ופשטות שכך האמת ,ובמקום איתחזיק בעינן דוקא
הוכחה ופשטות כדי להוציא מהאתחזיק.
בגדר 'אתחזיק' לענין ע"א
מבואר באחרונים (עי' שערי חיים סי' ט' ועוד) דהא דע"א
אינו נאמן נגד אתחזיק אין הכונה שאינו נאמן נגד הכרעת
חזקה אלא שאינו נאמן לשנות מצב .ויש נפק"מ בין ב'
ההגדרות.
עי' בחזו"א שכתב יסוד זה( :נשים נט ,ז) בענין כותי
ששחט דמבואר בחולין דף ג .דאם האכילוהו כזית יכול
לאכול דמוכח מזה ששחט בכשרות .והק' החזו"א והרי
אתחזיק איסורא ואיך נאמן ,ועד כמה שאין נאמן מה
יועיל שאכל מהבשר כדמוכח גבי נידה דאף שהיא נוהגת
היתר גם לעצמה אין דנים בה אלא דין ע"א באיסורים
הרגיל .ותי' החזו"א דכיון דהיא שחוטה לפניך והספק
הוא במעשה שנעשה בה אם היה כהוגן ע"א נאמן בזה
ואע"ג דיש כאן דין חזקה קמייתא לומר שלא נשחטה
מ"מ ע"א נאמן ,ולא נאמר אין ע"א נאמן נגד חזקה אלא
במעיד על חידוש שינוי הגוף ,אבל אם שינוי הגוף בודאי
נעשה אלא שיש ספק במהותו בזה ע"א נאמן.
ביסוד זה מתבאר הענין התמוה שעדות על כשרות גט
מקרי כנגד אתחזיק מפני שעל ידו תצא האשה מחזקת
אשת איש ,והדבר מתמיה כל לב וכי יש הכרעת חזקה על
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זה .אמנם לפי היסוד הזה ניתן להבין ,דאף שאין הכרעת
חזקה כנגד העד ,מ"מ אינו נאמן בסוג מסוים של חידוש
ושינוי המוחזק ,ואף שעדיין יש כאן חידוש שזה נקרא
להוציא מהמוחזקות אבל יש יותר מקום להבין הדבר.
ע"א בדשב"ע שלא אתחזיק
שיטת התוס' – עי' רעק"א (תשו' קכ"ד) שד' התוס'
סותרים לכאו' דבד"ה 'הוי דשב"ע' משמע דבלא אתחזיק
נאמן אף דהוי דשב"ע דעל כן הוצרכו לומר דהש"ס ר"ל
בדרך את"ל ולא נקטו בפשוטו דפרכינן בדרך ב' קו'  -הא'
דאתחזק ,הב' אף אם לא אתחזק הוי דשב"ע .אולם מסוף
ד' תוס' נשמע בהיפוך מדכתבו דאצטריך וספרה לה דס"ד
דהוי דשב"ע מבואר דאילו הי' דשב"ע לא היתה נאמנת
אף דליכא חזקת איסור.
שיטת הרמב"ן – בסוגין הק' אמאי אצטריך לומר
דהוי דשב"ע והרי אתחזיק לבדו נמי לא מהימן .וי"ג
דחדא ועוד קאמרינן ולא נהירא ע"ש.
ויעוין עוד ברמב"ן לקמן סד .במי ששלח לקדש לו
אשה ומת שליח דאסור בכל הנשים שבעולם שמא היא
קרובת אשתו ,וכ' הרמב"ן דהקרובות נאמנות לומר שלא
נתקדשו .ונחלק עליו הר"ן דבדשב"ע אין נאמן אפי' בדלא
אתחזיק .ומבואר שיטת הרמב"ן דדשב"ע בלא אתחזיק
נאמן .ועי' חזו"א.
שיטת הר"ן – הר"ן בקידושין דף ס"ד כתב דהא
דנאמן דרק אם גם אתחזיק אינו נאמן בדשב"ע ,אולם
לקמן סד .מבואר להדיא בר"ן דגם בלי אתחזיק אינו
נאמן .וע"כ צריך לומר כמש"כ הרעק"א דכונת הר"ן
בקידושין דאימתי אינו נאמן ע"א בדשב"ע כשבא לשנות
לנו הנהגה באשה זו וזה לא רק כשהוחזק האיסור אלא
גם כשהיה ספק.
………………
להאמין לע"א הפסול לעדות-איסורים כשקים ליה
שאינו משקר
באג"מ (יו"ד ח"א סנ"ד וח"ב סמ"ג) כ' לחדש בענין אבות
הסמוכים על שולחן בניהם האוכלים נבלות וכל דבר
איסור ורובם כופרים בה' ובתורתו וא"כ אין נאמנים על
איסורים והאבות אין להם עצה איך לאכול בשר דדלמא
נתבשל בסיר טרפה ומחדש האג"מ דאם האב יודע וקים
ליה בגויה דבנו שלא יכשילוהו באיסור משום דמכיר
ויודע טבעו בידיעה ברורה ע"י שניסה אותו הרבה פעמים
וראה שאינו מכשילו משום שאינו רוצה לצערו או שטבעו
שלא להעביר אחרים על דתם ,יכול לסמוך עליו ולאכול
מה שמבשל עבורו משום שלא נכנס זה בגדר נאמנות אלא
בידיעה עצמית שהוא כראיה ממש כיון שיודע בבירור
שאינה משקרת לו ,וראיה מכתובות פ"ה ע"ש .ומביאים
שכעי"ז איתא בח"ח הל' רכילות (פ"ו סי"ד בבמ"ח) .ובשם
הגריש"א שליט"א מובא (בס' קריאי מועד דף ק"ט) על אחד
שנסתפק אם בירך בהמ"ז אחרי ששבע האם יכול לסמוך
על בנו הקטן המעיד שבירך ,דאם האב סומך עליו
במוחלט ויודע בו שאינו משקר פטור מלברך משום דקטן
אין לו נאמנות בגדרי עדות אבל ידיעה עצמית אינה מגדרי
עדות ולכך נאמן אף הקטן.
וע"ע במש"כ לעיל [ד"ה בדין נאמנות] על שיטת המרדכי דלכאו'
חזינן בדבריו שיש גם דין נאמנות של ע"א מצד ההוכחה שבדבריו.

סיכום והערות בענין אתחזיק איסורא

המקורות אם נאמן באתחזיק – להשיטות דע"א לא
נאמן באתחזיק ה"ז משום שאין לנו מקור לזה.
ולהשיטות דנאמן באתחזיק צריך לידע המקור ,וי"ל
מנידה וכהבנת התוס' בקושיתם דנידה הויא אתחזיק,
ומשום דהספירה באה להוציאה מחזקת טומאתה .ואף
דהדם לא הוחזק ליזוב ,מ"מ עדותה על הנקיות והספירה
באה לחדש דין ספירה שיוביל לאפשרות להטהרות ע"י
הטבילה (דומיא הא דעדות על הגט חשיב נגד אתחזיק).
ביאור הנידון אם נאמן באתחזיק – בתו"ג נקט שציר
המחלוקת בזה הוא דאם נאמנות ע"א היא מסברא הרי
דאין להאמינו במקום אתחזיק ,ואם התורה האמינתו ,יש
להאמינו גם באתחזיק .אבל בתוס' מבואר לא כן ששאלו ומנא לן
דע"א נאמן באיסורין וי"ל מנידה ,משמע שדבריהם בסתמא גם להצד
דנאמן נגד אתחזיק ,וגם לצד זה נקטו דאינו מסברא אלא מקרא .ועוד
דהתוס' אח"כ הק' אם נאמן נגד אתחזיק אמאי אצטריך וספרה לה
לעצמה ולמה הק' דוקא לצד זה אדרבה אם אינו נאמן נגד אתחזיק
בע"כ דנאמן מסברא וקשה ביותר אמאי אצטריך וספרה לה .שו"ר
שהתו"ג פותח את דבריו לתרץ קו' התוס' בדרך אחרת הרי דמודה
שבתוס' מבו' לא כך.
אי בעינן עדים כשרים באתחזיק – בשע"י (ו' ה')

הוכיח דצריך שני עדים כשרים ,ונשים ועבדים אינם
כשרים וכן שני אחים וכו'.
אי בעינן שיעידו בבי"ד באתחזיק – נחלקו בזה
האחרונים :הנתיה"מ (כ"ח ז' ,ול"ח) כתב דל"צ בי"ד וכ"כ
בפנ"י .והקצה"ח סובר דבעי בי"ד .ועל שיטת הנתיבות
תמה בשע"י (ו' ה') דאם נאמר דבאיסורים היכא דאתחזק
איסורא לא בעינן דיני הגדה לפני בי"ד ,יוצא דהוא עדות
מסוג שלישי ,לא כאיסורין ששם די באחד ,ולא כממון
ודשב"ע ששם צריכים השנים להעיד בב"ד אלא כאן צריך
ב' ולא צריך בי"ד .אבל מאידך גם על שיטת הקצוה"ח
קשה דאם נאמר דבעינן עדות לפני בי"ד לא מצאנו ידינו
ורגלינו דהרי מדין תורה לקבלת עדות בעינן בי"ד סמוכים
והא דמהני שליחותייהו הוא תקנתא דרבנן שמועילה
בממון מצד הפקר בי"ד ובגיטין מצד כל דמקדש ,ולפי"ז
לענין להתיר איסור אין כח ביד בי"ד בקו"ע .וביאר
הגרש"ש ע"פ דברי הנתה"מ דבכל מקום שמותר לו לדון
יכול לקבל עדות ,ולפי"ז נראה דלענין איסור והתר כל
שרשאי להורות יכול לקבל עדות ומעתה נאמר דגם
באיסורין צריך בי"ד לקבלת עדות רק דלענין או"ה חד
נמי כשר לבי"ד אם יודע להורות ובר הוראה הוא .עכ"ד.
ובשע"ח (עמ' כ') נקט כהנתיבות וגם דל"צ דרו"ח וכן
יתכן דליכא בזה לאו דלא תענה.
בניקור הגיד – נח' הרמ"א והש"ך כנגד הט"ז אם
עדות על ניקור הגיד חשיב כאתחזיק איסורא .וכבר
בראשונים כאן מבואר מחלוקת זו ,שיש שהקשו על רש"י
גם מניקור הגיד דאף זה אתחזיק ולא היה לו להזכירו
כמקור לע"א באיסורין ,ובתורא"ש כתב דמניקור גיד
וחלב שפיר מייתי ראיה דאין זה בידו לתקן כשאומר גיד
זה של היתר ושומן זה של היתר דאם הוא גיד הנשה אין
בידו לתקן שיעשה היתר וכן חלב שיעשה שומן ,ע"כ,
וכוונת התורא"ש דגם לא נחשב לאתחזיק מה"ט.
וביאור הענין ,דתליא היאך מעמידים את ה'נידון',
אם הנידון הוא על כל משהו ומשהו הרי ודאי דאינו
אתחזיק דהאיסור נשאר איסור וההתר התר ,וזה דברי
התורא"ש ,אבל מאידך גיסא יש להעמיד את הנידון על
ה'ירך' והעד מעיד שהוצא ממנה האיסור וכעת 'היא'
מותרת בעוד שמקודם היתה אסורה .ולכאו' יותר מובן
שהנידון על כל משהו דמהיכ"ת להעמיד נידון על הירך,
אטו כל תערובת בקערה נימא הכי דיש נידון על ה'קערה'
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אם הוצא ממנה האיסור .ונראה פשוט דרק בגיד וחלב
שהמה תערובת טבעית שייך לסבור כן ,שמכיון שכל ירך
מתחילתה יש בה איסור הרי נתפס שירך טבעית היא
'אסורה' עד שתתקנה .ומבואר לפי"ז ש'נידון' קובעים גם ע"פ
התיחסויות שאינם חלוטות ומוגדרות אלא תפיסות שאינן נבחנים
בתבונה טהורה.

ביאור דעת הסוברים דאין נאמן במקום צירוף
דשב"ע ואתחזיק
דעת הסוברים דרק בצירוף דשב"ע ואיתחזק אין
ע"א נאמן ,יש להבין בב' אופנים :הא' שהוא צירוף רגיל
של ב' כוחות ,שכנגד כ"כ הרבה אין ע"א נאמן ועל דרך
שמצינו צירוף של ב' חזקות ורוב וחזקה וכדו' .הב' שאם
לא הוי אתחזיק אינו בכלל דשב"ע ומשום דנחשב שהעד מעיד
שאין כאן כלום ,ורק כשאתחזיק דשב"ע נחשב שהעד בא לסלק מכאן

את הדשב"ע והוי נידון של דשב"ע ,6והגדר מפני מה אין הע"א
נאמן הוא בעצם משום הדשב"ע לבדו .והנה הרעק"א הק'
על קו' הגמ' "ואפי' לר"מ דחייש למעוטא" להפוסקים
דאף לרבנן אמרי' לחומרא סמוך מיעוטא לחזקה א"כ
ה"ה דקשה לרבנן ולמה תלתה הגמ' בר' מאיר .ותי'
דאפשר דהנך פוסקים ס"ל כמ"ש הר"ן קדושין דהא
דאדשב"ע פחות משנים אינו אלא באתחזיק א"כ לא מצי
למיפרך מכח סמוך מיעוטא לחזקה כיון דמכח החזקה
נעשה פלגא ופלגא הוי ספק בלי חזקת איסור וע"א נאמן,
לזה פריך רק לר"מ דחייש למעוטא ואף בלי חזקה חיישי'
ממילא נתקיימה החזקה לדונו בחזקת איסור ולא מהני
ע"א וצ"ע .עכ"ד .ומוכח דסבר כצד הא' דהוא צירוף של
כחות וע"כ ס"ל דכאשר הכח 'משומש' לענין לעמוד מול
הרוב לשיהא פלגא ופלגא א"א שיצטרף עם הדשב"ע.
ואילו לצד הב' א"צ אלא מציאות של חזקה ולא דין
חזקה ,ואף את"ל דבעינן דין חזקה כי רק מכח שהדבר
'בחזקת' הוא דנהיה כאן נידון של שינוי מהדשב"ע ,אבל
מיהת לא אכפת לן שנצרך ההכרעה לענין ד"א וז"ב.
ובמהרי"ק (סימן ע"ב) כתב דאף שבידו נאמן נגד
אתחזיק אבל שפיר מהניא החזקה במקום בידו להצטרף
עם דשב"ע (והוכיח כן מהתוס' בסוגין) .ומבו' שאי"ז צרוף
כחות ,דהרי הבידו מבטל את כח החזקה ,אע"כ שע"י
מצב של אתחזיק מוגדר הנידון לנידון של דשב"ע אף שאין
כאן דין הכרעה של האתחזיק וכמש"נ.
ויש עוד להעיר בעיקר נידון זה ,דכפי שהבאנו לעיל
המושג עד אחד נגד 'אתחזיק איסורא' הוא לאו דוקא דין
חזקה קמייתא אלא שהדבר מוחזק כך והעד בא להוציא
מזה ,והנה על אותו אתחזיק דנים אם צריך לצרף אותו
לדשב"ע ,ואם כנים הדברים דאתחזיק אינו חזקה
קמייתא א"כ ודאי מוכרחים לומר כהצד השני ולא כהצד
הראשון שהוא צירוף כח חזקה קמייתא.
ושמעתי מהרב ישראל דויטש שליט"א בשם הגרא"ב
פינקל זצ"ל להקשות על עיקר ביאור זה דהנה הרמב"ן
והר"ן דוחים את השיטה הזו שצריך אתחזיק ודשב"ע
יחד מהא דאין ע"א נאמן לאסור בדשב"ע אע"ג דאין
חזקת היתר .והשתא אי נימא דבעינן אתחזיק רק כדי
להעמיד מצב של 'דשב"ע' הניחא כשבא להתיר מובן
שאילולא דאתחזיק איסורא לא חשיב כמעיד על 'דשב"ע'

אלא על 'אין' ,אבל כשמעיד לאסור פשיטא דחשיב נידון
של דשב"ע גם בלי אתחזיק היתרא .וצ"ע.
בדין בידו בדשב"ע
עי' שב שמעתתא תחילת שמעתא ו' שכתב דגבי
דשב"ע דבעינן שנים אפי' היכא דבידו נמי אינו נאמן
משום דבידו לאו מתורת מיגו הוא אלא מתורת בעלים
וכמ"ש הרא"ש פ' הנזקין ,וכיון דבידו לאו מתורת מיגו
הוא ואילו גבי ממון ודאי לא מהימן רק בתורת מיגו,
ממילא אינו נאמן אלא היכא דעתה הוא בידו דאז יש לו
מיגו אבל כשכבר אינו בידו אינו נאמן דמיגו למפרע לא
אמרינן .והביא ראיה מב"ב דף קל"ד דבעל שאמר גרשתי
את אשתי נאמן הואיל ובידו לגרשה ,אבל דוקא מכאן
ולהבא ולא למפרע ,ואילו גבי נטמאו טהרותיך נאמן אף
כשהיה בידו ועתה לא ,אע"כ דגבי דשב"ע אין נאמנות של
בידו אלא מתורת מיגו ומיגו למפרע לא אמרינן .עכ"ד.
וכבר מבואר בכמה מקומות בראשונים דהך דבעל שאמר גירשתי
נאמן כיון שבידו לגרשה הוא גדר של מיגו :רשב"ם ב"ב קלד :ע"ש,
רש"י (לקמן סד .ד"ה גירשתי את אשתי נאמן) :דמה לו לשקר הרי
בידו לגרשה .ובקידושין (סד .ד"ה רישא) :בידו לקדשה לאחר ולחזור
ולקבל גט הימנו הלכך נאמן דמה לו לשקר אי בעי פסיל לה .וכן
ברמב"ן ב"ב (לב :):והא אפי' במיגו דתלוי במעשה ומחוסר מעשה נמי
אמרינן מיגו כדאמרינן בעלמא שהרי בידו לגרשה.

ורק להעיר באתי מד' הראב"ד ,דבדף מ :אמרו בגמ'
האומר עשיתי פלוני עבדי ב"ח והוא אומר לא עשאני
חיישי' שמא זיכה לו ע"י אחר .וכ' הראב"ד בהשגותיו
לרי"ף (כא :מדפי הרי"ף) "וקרוב אני לומר שמתירין אותו
בבת ישראל לכתחילה ,מ"ט ,ע"א נאמן באיסורים אפי'
באיסור ערוה הואיל ובידו לשחררו" .משמע מדבריו
שרוצה לומר דכשם שבעל שאמר גרשתי את אשתי נאמן
הואיל ובידו לגרשה כך אדון שאומר שחררתי את עבדי
נאמן הואיל ובידו לשחררו ,ויש לדקדק למה הכניס בתוך
הדברים דע"א נאמן באיסורים ,אם זה מתורת מיגו
המועיל גם במקום שאין בו דין ע"א באיסורין כגון
דשב"ע .ועכ"פ עצם דבריו מיניה וביה צ"ב דהרי מדבר על
איסור ערוה ואיך מכניס את המושג ע"א באיסורים.
בענין אתחזיק ובידו גבי נידה
הא דנידה נאמנת ולא אמרינן דזו עדות נגד אתחזיק
איסורא :בתוס' כתבו דכלפי עדותה על הפסקת זיבת הדם
אין זה אתחזיק דלא הוחזקה שתראה דם לעולם ,וכלפי
עדותה על טבילתה אמנם זה נגד אתחזיק אבל בידה
לטבול .וברמב"ן כתב שבידה לתקן שתספור ותטבול,
ואע"פ שאין בידה לתקן עכשיו אם לא שלמו ימיה ,מ"מ
יכולה לספור ולטבול .והיינו דגם כלפי עדותה על הפסקת
הדם יש לה נאמנות של בידה ,וביאר הש"ש דכיון שסופה
ליטהר הו"ל כמו בידה והוא על דרך מש"כ התוס'
בקידושין דאב נאמן על בנו לשנים ולקרבן נמי כיון שסופו
ליגדל הו"ל כמו בידו ,וגם כאן מה שנאמנת על הספירה
אע"פ שאינו בידה ,משום שסוף הדם ליפסק ומשו"ה
נחשב אותו הפסק כבידה למרות שהוא בא מאליו .ועי'
שע"י ש"ו פ"א.
עדות על דבר שדינו להוציא מחזקה

 6דומיא דמש"כ התוס' ב :לחד גירסא דלהתיר בדשב"ע ע"א
נאמן והביאור כנ"ל ,דלהתיר נחשב שמעיד ש'אין' כלום ,וגם
למי שלא סובר כהתוס' הנ"ל היינו משום דע"י האתחזיק שוב
א"א לומר שמעיד על 'אין'.

ב - :אבל הכא אתחזיק איסורא דאשת איש .וכתב
רעק"א דאף דהשליח מעיד קודם הגירושין שגט זה נכתב
לשמה וכשר לגרש בו ובזה עתה אינו מוציאה מחזקתה
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דהא גם כפי עדותו עתה היא אש"א אלא שמעיד שאפשר
לגרשה בגט זה וזה אינו נגד החזקה אעפ"כ מקרי חזקת
איסור במה דנדון אחר הנתינה דמגורשת ע"י גט זה מכח
עדות העד ,ע"כ .מבואר בדבריו דהעד בא לסתור את
החזקה במה שעדותו על כשרות הגט תהא נצרכת
לכשיגרשו בו ,והיינו דהחזקת א"א יכולה להכריע שהגט
פסול אף שעדיין לא גירשו בו כי הנידון הוא לגרש בו
ולהוציאה מחזקת א"א.
ועי' בדרוש וחידוש מכת"י (מכון י-ם) שהק' הרעק"א
מהא דקדשתי את בתי שנאמן אחד לומר אני קדשתיה
אע"ג דעי"ז יוכל לתת לה גט ולהוציאה מחזקת אשת איש
ואמאי לא אמרי' דהוי נגד אתחזק דומיא דעדות על
כשרות הגט.
ולכאו' יש לחלק ,דהתם יש לנו לקבל עדותו כלפי
הנידון אם מותר בה או שחוששין שמקודשת לאחר ,ונידון
זה אינו נגד אתחזיק ,ולא משגחינן במה שיש גם נפק"מ
לגבי שעי"ז יוכל לתת לה גט ,משא"כ בעדות השליח על
הגט שכל הנפק"מ היא רק לענין כשרות הגירושין חשיב
שמעיד נגד אתחזיק (וכעי"ז העיר הגר"נ גשטטנר בהערות יעו"ש).
ויסוד לדבר שהדבר תלוי במה שבא לפנינו ,מד' הרמב"ן
לקמן סד .גבי השולח לקדש לו אשה ומת השליח דאסור
בכל הנשים שמא הן קרובות אשתו ,וכתב הרמב"ן דלא
מהני חזקת פנויה של הקרובות כיון דאין באות לפנינו,
הרי דלא דיינינן חזקה כשאין הנידון לפנינו ,ה"נ לא נדון
חזקה על האשה כיון שעתה הנידון לפנינו אינו להוציאה
מחזקתה.
אלא שראיה זו כחה יפה אם אתחזיק איסורא שייך
לחזקה קמייתא ,אבל אם לומדים שאתחזיק איסורא
הוא ענין בפני עצמו ,א"כ אין ראיה מד' הרמב"ן שמדבר
לענין חזקה קמייתא לענין אתחזיק איסורא גבי ע"א.
ועוד יש לחלק ולומר דדוקא גט חשיב נגד אתחזיק
שהוא כלי שדינו להוציא אשה מחזקתה על כן המעיד על
כשרות גט מעיד שיש כאן דבר שדינו להפקיע חזקה ,אבל
המעיד שאשה פלונית היא אשתו נהי שעי"ז יוכל לתת לה
גט מ"מ אינו בא לחדש חפצא דיני שעניינו הוא כח הפקעה
לחזקה ,דמה שבעל יכול להוציא את אשתו אינו חלות דין
נוסף בפני עצמו ודוק ,והנה בסגנון זה טען הגרש"ש על מה
שדימה הרעק"א סוגין לעדות על עגל שהוא בן ח' וכ'
הגרש"ש דגט שאני שהגירושין של האשה מתיחדים ע"י
מעשה פרטי שכותבים גט עבור האשה הזאת ומכיון
שהוכן דבר המתיר 7עבורה נחשב גירעון בחזקת איסור
לענין זה שהוכן דבר המתיר אותה ובמקוה לא שייך זה
דאם לא יתטהר במקוה זה יכול לטבול במקוה אחר ,ע"ש,
אבל מה שאנו רוצים לטעון הוא עדיף גם ממקוה דמקוה
סו"ס ענינו ודינו לטהר טמאים ,משא"כ בעל אין ענינו
ודינו להתיר את אשתו וכש"נ.
עוד מצינו באחרונים בתשו' נחלת יעקב (בסוה"ס מ"א
ד"ה ועתה) שמביא בשם מהר"ש קלוגר דע"א המעיד על
ספק אתרוג המורכב שאינו מורכב אינו נאמן ,משום
שהמחוייב במצוה בחזקת חיוב הוא עומד והעד בא
להוציאו וע"א אינו נאמן נגד חזקה ,אך הנחלת יעקב שם
ובתשו' שואל ומשיב (ח"א קמ"ד) ובתשו' תורת חסד נקטו
שנאמן משום שהחזקת חיוב היא על הגברא וכשמעיד על
חפץ הראוי למצוה אין עדותו נגד שום חזקה אף שממילא
יופקע איסור גברא אח"כ מחיובו.
 7א"ש טפי אי נימא דהגט הוא המגרש .ובשם האבנ"ז ראיתי
שכיון שצריך כתיבה לשמה הכתיבה היא חלק מהמגרש וכ"כ
הגרש"ש כמדומה.

סיכום והערות בענין עדות בדשב"ע
הגדה בבי"ד – עיין נתה"מ (סי' כ"ח) דעדות בדשב"ע
בעי בי"ד.
דרישה וחקירה – בתוס' בסנהדרין (ח :סוד"ה והביא)
כתבו דאי אתו עדים ואמרו אשת פלוני זנתה בעי דרישה
וחקירה לאסרה על בעלה וסברא הוא דלא גרע מגזילות
וחבלות.
אי מהני רוב בדשב"ע – בגמ' ב :רוב בקיאין הן וכו',
ומבואר דמהני רוב בדשב"ע גם באתחזיק ,והק' בחמדת
שלמה היאך מהני רוב בדשב"ע הא אנן קיי"ל כשמואל
דאין הולכין בממון אחה"ר ,וילפינן דשב"ע מממון .ותי'
בחי' הגרנ"פ דכל מה דילפי' מגז"ש דדבר דבר הוא רק
לגבי דיני הנאמנויות דדיני הנאמנות בדשב"ע שוים לדיני
הנאמנות בממון ובעי ב' עדים אבל בדין רוב שהוא בירור
מסברא לא ילפי' מממון .ואכתי צ"ב.
עוד יש לומר בזה עפי"ד הגרש"ש דהא דלא מהני רוב
בממון היינו טעמא משום דמכריעים את הדין בד"מ ע"פ
משפטי הממון השכליים ולא ע"פ הכרעות איסוריות,
וממילא י"ל דנהי דילפינן דשב"ע מממון אבל ודאי דלא
נימא דדשב"ע הוא נידון שצריך להיות מוכרע ע"פ משפטי
הממון ,דסו"ס זהו נידון איסורי ודוק.
אי מהני בידו בדשב"ע – בש"ש (ו' א') כתב דהא
דמצינו דמהני בידו בדשב"ע (בבעל שאמר גרשתי את אשתי)
הוא רק מטעם מיגו ולא מטעם בעלים דכיון דגבי ממון
ודאי לא מהימן רק בתורת מיגו ה"ה גבי דשב"ע דילפינן
דבר דבר מממון הרי הוא כממון ול"מ בידו רק בתורת
מגו ,ולכן למפרע לא מהימן.
בדברי התוס' עיקר הגט יוכיח וכו' [וביסוד הגר"ח]
ב - :ע"א נאמן באיסורים .הק' ר"ת מה תשובה היא
זאת עיקר הגט יוכיח שצריך שני עדים לחתום בו וכו' ותי'
דה"ק ע"א נאמן באיסורים בכה"ג שעיקר הגט כבר נעשה
וכו'.
בביאור תירוץ התוס':
בחת"ס ביאר – דגם לפני שהק' הש"ס דאין דשב"ע
פחות מב' ידע הש"ס כלל זה רק שסבר דרק לקיומי בעינן
תרי אבל לברורי הוי כאיסורין .ובדברי יחזקאל הקשה על
ד' החת"ס ע"ש .עוד קשה לי איך אפשר להעלות על הדעת
שהדין "אין דבר שבערוה פחות משנים" הוא רק בנוגע
לעדי קיום ,הרי המקור להצריך תרי בדשב"ע הוא גבי
זנות דאשת איש לאסרה על בעלה והתם העדות היא
לברורי ולא לקיומי.
הגר"ח ביאר – דתוס' מחדשים דהא דבעי שני עדים
בשטר אי"ז כלל מתורת הממון שבו ובגו"ק מתורת
הדשב"ע שבו ,אלא הוא מתורת שטר בעצמותו ,וקצת
ראיה מתוס' כתובות דף כ' שכתבו דע"א בשטר ל"ח שטר
(מיהו אינו ראיה גמורה ,שכתבו שם התוס' דע"א בשטר זה וע"א
בשטר אחר אינם מצטרפים ,ואין זה ראיה להגר"ח דהא אין שם
נאמנות לאחד כשלעצמו ובעינן לצרף ב' השטרות יחד וזה כתבו התוס'
דלא עבדינן ,דבעינן שהעדים לאשוויי שטרא יהיו בשטר אחד ,אבל
בגונא של שטר באיסורין שדי בע"א נמצא שכל העדים של האשוויי
שטרא נמצאים בשטר אחד) .אמנם הנה בתשו' רעק"א (רכ"ב
אות י"א) הוכיח מדברי התוס' דידן (מדהקשו דעיקר הגט יוכיח
דבעי תרי מצד דשב"ע) דאילו היה ע"א נאמן בגירושין גם גט

החתום בע"א שפיר דמי וכתב לפי"ז דלמ"ד המקדש
בע"א חוששין לקידושין ה"ה דבמקדש בשטר בע"א מהני.
הרי שרעק"א מוכיח מקו' התוס' להפך ממש ממה
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שהסביר הגר"ח בתירוצם ,שלמד רעק"א דבתירוצם לא
הדרו התוס' מהנחתם בקושיא דלשטר באיסורין מהני
ע"א.
ובדברי יחזקאל הק' על הגר"ח מדברי הרמב"ם
דע"א בשטר מחייב שבועה אלמא שאין זה כללא דבעינן
בכל מקום תרתי לאשוויי שטרא.
והנראה בדברי הגר"ח בהקדם מה שצריך לבאר
בכונתו דלכאו' עיקר דבריו תמוה ,מהיכ"ת להצריך לשטר
דוקא שני עדים ולא די באחד עד כמה שהוא נאמן ,ואם
מצד שכתוב גבי ירמיהו "והעד עדים" התם בממון מיירי
דאין נאמנות לאחד אבל כשיש נאמנות לאחד מנא לן דלא
מהני .ונראה דאין כונת הגר"ח דבעינן שיהיו תרתי דוקא,
רק בעינן שתהיה 'עדות' ,דזהו דינא דשטרות דלאשווייה
בעינן עדות בתוכו ואין די בנאמנות והוכחה ,ומקור הדבר
משיטות הראשונים גבי שטר בכת"י דס"ל דמהני רק מכח
גזה"כ מיוחדת ולא מהני מצד עצם הברירות שהבעל כתב,
כי בעינן דוקא עדות ,ואולי ילפינן הכי מדכתיב והעד
עדים .מיהו יש לדחות דאין משם מקור שצריך דוקא
עדות ואמנם מיהת שמעינן שצריך איזה כח נאמנות בתוך
השטר אבל אפשר דלאו דוקא עדות וגם ע"א באיסורין
יהני לזה ,וקצת ראיה לזה מדמהני הובע"ד אשר ודאי
אינה עדות ממש .אך י"ל דצריך רמת נאמנות של עדות
ולזה גם הובע"ד מהני ,ולא עדות איסורין שאינה נאמנות
גמורה .עוד ראיה יש להביא מדברי התוס' ט :לגבי שטר
העולה בערכאות שכתבו וז"ל אלא תקנתא דרבנן הוא
היכא דקים לן בסהדותייהו שהוא אמת דלא מרעי
נפשייהו ומ"מ שטר מתנה קאמר לקמן דחספא בעלמא
הוא אע"ג דקים לן דקושטא קאמר משום דהרי אין כאן
שטר ,משמע דליצור שטר לא די בנאמנות אלא בעינן
עדות.
אשר לפי"ז לא קשיא מדברי הרמב"ם שע"א בשטר
מחייב שבועה ,משום דע"א בשבועה שפיר הוי 'עדות'
(דצריך להיות כשר לעדות (רמב"ם) ,וגם בעי בי"ד כמובא במשובב סי'

ל"ח סוס"ק ב') ולהכי מהני לאשוויי שטרא ,משא"כ בסוגין,
גם לפי"מ דס"ד דחשיב איסורין לא מהני כאן ע"א
לאשוויי שטרא כי ע"א באיסורין אינו בגדר עדות (שלא
טעונה בי"ד וכו') .מיהו העירוני דגם ע"א באיסורין כשמעיד
בבי"ד יש לו גדר של עדות כדחזינן בר"ן דשוב אינו חוזר
ומגיד (שההסבר בזה לכאו' דכשמעיד בבי"ד יש לזה גדר עדות),
ושוב יקשה למה לא יוכל לעשות אשוויי שטרא מאחר
דבשטר כמי שמעיד בבי"ד דמי ,ויש לדחות דכיון שטרם
יהא אשוויי שטרא אין כאן עדות א"א שזה יצור אשוויי
שטרא דלא אמרינן בזה באין כאחד ודו"ק.
עוד יש לבאר תי' התוס' (או שזה תירוץ אחר מהתוס') –
ע"פ הגרסא בתוס' לעיל דהס"ד בגמ' להאמין לע"א אע"ג
דהוי דשב"ע הוא משום דהוא להתיר ,ולפי"ז ניחא היטב
דאימתי הוא להתיר כאשר הוא מעיד לברר שהגט כשר
ושממילא הגירושין טובים ,זה עדות להתיר דדנים אנו
עדותו כמכשיר את הגירושין שיהיו מחר ופוסק על האשה
שהיא אינה א"א ,אבל אותם עדים שחתומים בשטר
אינם לברורי אלא הם עדים לקיומא והרי תפקידם ליצור
קיום על הדשב"ע ואי"ז בירור על היתר שתאמר שהעדות
היא שאין כאן כלום דודאי יש כאן עשיית שטר .אך חוכך
אני בזה לפי שנראה דגם עדות לקיומא אינה בעצם עדות
אחרת רק היא גם ביסודה עדות לברורי ומה שמקיים הוא
זה שיש כאן עדים שיכולים לברר ונמצא דאף עדי הגט
מעידים רק בירור מילתא וזה מה שמקיים אבל אינו
מהות של קיום שנעשה על ידם ,ועיין.

'ואפי' לר"מ דחייש למיעוטא'
ב - :ואפי' לר"מ דחייש למיעוטא ,סתם ספרי דדייני
מגמר גמירי .בתוס' חולין יא .כתבו דהא דר"מ חייש
למיעוטא הוא מדרבנן ,וצ"ע א"כ מאי מקשי הש"ס הכא
איך הימנוהו לע"א הא שפיר הימנוהו רבנן כיון דהחשש
רק מדרבנן שו"ר בשם הדברי אמת סי' ו' שהוכיח מכאן דלא
כהתוס' שם ,וביד דוד דחה ,ואינם תח"י .ואפש"ל דרק אם
התקנה מיוחדת לגיטין אמרי' דהם אמרו לחשוש והם
אמרו לסמוך על אחד אבל אם זהו דין כללי לא ,דאם
נרצה להאמינו כאן בע"כ נצטרך להאמין לע"א בכל מקום
שבו חיישינן למיעוטא וזה לא רוצים רבנן.
והנה הק' רעק"א להפוסקים דאף לרבנן דפליגי על
ר"מ וס"ל דלא חישינן למיעוטא מ"מ לחומרא אמרי'
סמוך מיעוטא לחזקה א"כ למה הגמ' כאן מקשה לר"מ,
גם לרבנן קשה דנימא סמוך מעוטא דאין בקיאין לחזקת
א"א .וכבר עמד בזה הריטב"א ותי' דמה שתי' הגמ'
אליבא דר"מ דסתם ספרי דדייני מגמר גמירי עונה גם על
רבנן .אמנם הרעק"א (שלא ראה הריטב"א) לא ניחא ליה
ליישב כן דסו"ס למה הגמ' דיברה רק לפי ר"מ .,והשתא
אם כנים דברינו שקו' הגמ' מר"מ מבוססת על כך דמדאו'
חייש למיעוטא א"כ אין מקום לקו' הריטב"א והרעק"א
כיון דלרבנן הא דלחומרא אמרינן 'סמוך' ודאי הוא
מדרבנן בעלמא.
מהלך הגמ' ורבנן הוא דאצרוך האי קולא וכו'
ב - :רש"י – רבנן אצרוך – חששו חשש אמיתי שהגט
נכתב שלא לשמה לכן הצריכו עדות והאמינו לשליח.
קושית הגמ' – שיש לחשוש חשש חדש שמא יערער
הבעל ויפסול הגט ע"י אוקי חד לבהדי חד.
תירוץ – שכיון שנותנו לה בפני ב' או ג' מעיקרא
מידק דייק ולא יערער הבעל ואם יערער לא יהא נאמן.
תוס' א' – רבנן אצרוך – שמא הבעל יוציא לעז
שיפסול הגט שמפני הלעז שנוצר רבנן פוסלים הגט ולא שנאמן
בערעורו ומדוע אינו נאמן מפני שסתם ספרי דדייני מגמר גמירי וטענתו
שנכתב שלא לשמה היא טענה גרועה .לכן תקנו שיעיד השליח
שעי"ז הבעל לא יבא (אבל אם יבוא יפסול) .וצ"ב לפי"ז אמאי

אצטריך למשום עיגונא אקילו בה רבנן הרי א"צ להאמינו
ורק נצרך להרתיע את הבעל שלא יבא.
קושיא – אבל הרי סו"ס יכול לבא ולפסול.
תירוץ – כיון שנותנו לה בפני ב' או ג' לא יבא ואם
יבא לא יאמינוהו.
תוס' ב' – רבנן אצרוך – שמא יערער הבעל ואמנם
הגט לא ייפסל אבל אנו רוצים למנוע את הלעז לכן תקנו
שיאמר השליח בפ"נ.
קושיא – אבל הרי סו"ס יכול לבא ויוציא לעז.
תירוץ – כנ"ל.
האי קולא הוא חומרא הוא
ג – .תוד"ה האי קולא ,הקשו אמאי לא פריך הכי
בריש האשה רבה ,ותמה הרעק"א דהתם כיון דסמכינן על
סברא של דייקא דבעלה מת ממילא לא שייך שיבוא ולא
אתי לידי חומרא ושאני הכא דאף דסמכין דהשליח אומר
אמת מ"מ שמא יבוא בעל ויערער בשקר.
ולא הבננו קושית רעק"א דהרי ודאי שסברת דייקא
ומינסבא לא מהניא מדאו' בתור אנן סהדי גמור דהא
חזינן שעדיין צריכה הגמ' שם להגיע למשום עיגונא
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אקילו ,כי גם אחרי דייקא יש לחוש שהבעל לא מת ולזה
צריך סברת משום עיגונא אקילו ,וע"ז היה לגמ' להקשות
כיון דבאת לטובת האשה להאמין לע"א היה לך יותר
לתקן שנצריך שנים דאז לא יתכן מצב שהבעל חי וזה
יותר יועיל לה מאשר להאמין לע"א ואח"כ תיפול בפח.
ומה שייך אפוא לתרץ דיש דייקא הרי מדברים אנו על זה
שרבנן נתנו לזה תוקף הגם שדייקא אינו אנן סהדי החלטי
ומפני אותם מקרים שהדייקא אינו נכון היה עדיף
להצריך שנים.
עדים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן
ג – .דין 'נחקרה' נאמר במקורו בירושלמי (כתובות ב ,ג)
לענין שאינן יכולין לומר שוב מבדין אנו .והק' הריטב"א
אסוגין שהביאה את ר"ל לענין שסתם שטר הבא לפנינו
אינו טעון קיום כיון שנחקרה ,מנא לן שר"ל דיבר גם
בשטר שאינו מקוים אולי יש דין נחקרה רק בשטר
מקוים .ותי' דאפשר דקים להו בההיא דר"ל דאפי' בשטר
שאינו מקויים קאמר דסתמא קאמר עדים החתומים על
השטר ולא אמר בפי' על שטר מקוים ,אלמא שגם כשאינו
מקוים נחקרה עדותן מן התורה וכשמקוים נחקרה גם
מדרבנן .8נראה כונתו דבאמת ריש לקיש לא דיבר אלא לענין שעדי
השטר אין יכולין לחזור בהם ,רק שבדרך עקיפה שמעינן כיון
שמסתמא איירי בשטר שאינו מקוים ש"מ שא"צ קיום דאם חיישינן
למזויף אין מה לדון על חזרה דהשטר בטל ,ונמצא לפי"ז דכאשר נשאל
מדוע לא צריך לקיים שטר מדאו' התשובה איננה משום שנחקרה
עדותן בבי"ד דמשפט זה מדבר על חזרה רק דמוכח מיניה שהדין כן
דלא חיישינן למזויף .ומסיים הריטב"א דאינו מחוור ,דדלמא
ר"ל דיבר רק בשטר מקוים שאין עליו חשש ולא משמע לריטב"א
למימר דסתמא קאמר.

והנכון כמו שתי' רבינו דמדאמר ר"ל דעדים
החתומים עה"ש נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד אלמא
דאלימא מילתא דשטרא וליכא למיחש למיחתם שיקרא
בשטרא ,והיינו דאין נאמנין לומר שוב מבדין אנו ,ניפוק
מינה נמי דלא בעינן קיום מדאו' ומהניא טעמא דאלימא
מלתא דשטרא דכל אדם נזהר שלא לעשות שקר בשטר
ומדינא ליכא למיחש דמזויף הוא .ובדין דיכול לאתויי
מתני' דכתובות וכו' אלא דהא דר"ל עדיפא ליה דאשמעי'
טעמא .עכ"ד הריטב"א.
לפי תי' זה בשונה מהתי' הא' הדברים נלמדים מגוף ד'
ר"ל דמאותו טעם שא"א לחזור גם אין לחשוש למזויף,
והטעם הוא דאלימא מלתא דשטרא ,וצ"ב הקשר בין ב'
הדינים ,ועוד קשה שהריטב"א הכניס כאן אומדנא שאדם
נזהר וכו' הרי דאינו ענין דיני .אמנם דבריו מתבארים
דהמושג 'אלימא מילתא דשטרא' נאמר ביחס לכך שא"א
לחזור ,וכתוצאה מהאלימות נוצרת דעת בנ"א להזהר
שלא לעשות שקר בשטר שהרי אלימא מילתא דשטרא.
רש"י כתב שהכמי שנחקרה בנוי על כך שלא חציף
איניש לזיופי .והיינו דאין לחשוש לזיוף כיון שיש חזקה
שלא מזייפים .וק"ק דא"כ לשון הגמ' 'כמי שנחקרה' לאו
דוקא הוא דאין כאן איזה כלל ויסוד מחודש רק עוד
חזקה ואנן סהדי  -דאין לחוש לזיוף כי לא חציף איניש
לזיופי .עוד קשה דכפי שהבאנו למעלה בירושלמי הובא
כלל זה דכמי שנחקרה לענין שלא יוכל לחזור בו ,ולרש"י
הרי לא כתוב כאן יותר מאשר שאין לחוש לזיוף ומה זה
נוגע לחזרה .וצ"ע.
 8משמע מלשונו דגדר הדין מדרבנן הוא לבטל הנחקרה .ועי'
להלן ה :שהגדר הזה עולה מד' הריטב"א שם.

רבא מ"ט לא אמר כרבה
ג – .ורבא מ"ט לא אמר כרבה ,א"כ ליתני בפני נכתב
לשמה .התשובה שנתנה הגמ' מסבירה מנא ליה לרבא
שלא תקנו בעבור לשמה אבל השאלה עדיין ניצבת על
מתקני התקנה למה לא חששו ללשמה (ובאמת לא הבנתי במה
נחה דעת הגמ' כשנמצא הכרח לרבא ,הקו' נשארת על מתקני התקנה.
ואם עליהם אין מקום לשאול שאלות הואיל והיתה להם איזו סיבה,
למה לא נימא כן בדעת רבא דהיה מסתבר לו שהתקנה משום כך ולא
משום כך) ,ומצינו ברש"י לקמן ד( :ד"ה לא צריך) דרבא מודה

שבמציאות אין בקיאין אלא דלא אכפת ליה ,ועי' פנ"י
שביאר הכרחו של רש"י מגופא דסוגיא דהתם ,ואיברא
דרש"י באותו עמוד (ד"ה רבה אית ליה דרבא) כתב דרבא לא
חייש לאין בקיאין דכולן בקיאין וצ"ע.
ועי' רי"ף (א ):שכתב דלרבא בעדים מצויין לקיימו
א"צ לומר בפ"נ דהכל בקיאין לשמה.
וברשב"א (ג ).הק' מאי קבעי הגמ' רבא מ"ט לא אמר
כרבה הא רבא ס"ל דכולהו ספרי דדייני מגמר גמירי
דרבה גופיה הכי ס"ל ,פי' דמבואר לעיל דמדינא מודה רבה דאין
צריך לחשוש ורבנן הוא דאצרוך ,א"כ אפשר להבין את רבא ואינו

מוכרח לסבור שתקנו תקנה מיוחדת .ותי' דאה"נ אין כאן קושיא
על רבא והגמ' רק רוצה להביא דמתני' דייקא כוותיה
מדלא תני בפני נכתב לשמה .א"נ דה"ק אמאי לא חייש
רבא לאותו מיעוט דחייש רבה ומשום חומר דערוה (ואגב
מוכח כאן שדעת הרשב"א כרש"י דמשום חשש אמיתי קאתינן עלה

ולא משום לעז דא"כ אין שייך כאן חומר דערוה) .ולכאו' הו"ל
להקשות ביותר דמאי מקשה על רבא דלמא הוא סובר
שכולם בקיאין כמש"כ הרי"ף ואם נקשה כך לא יועיל התי'
השני ,ע"כ חזינן ברשב"א שאין לו צד שרבא יחלוק על
רבה במציאות.
ויש להעיר דלתוס' שהחשש משום לעז בעלמא לא
שייך לומר דרבא חולק מאחר דכולם בקיאין דסו"ס
יוציא לעז ,ברם י"ל דכדי שהלעז יצליח צריך להיות
שמקצת לא בקיאין .אולם יתכן שבאמת לתוס' רבא חלק
מטעם אחר דס"ל דאין לחוש ללעז בעלמא.
רבה מ"ט לא אמר כרבא
ג – .רבה מ"ט לא אמר כרבא ,א"כ ליתני בפני נחתם
בפני נכתב ל"ל .ואף כאן רוצים אנו לידע מה הסיבה
באמת שלרבה לא תקנו משום קיום ,ולמסקנת הסוגיא
אכן רבה אית ליה דרבא אבל יש לידע מה ס"ד .ולרש"י
דהטעם ברבה הוא חשש אמיתי י"ל דרבה לא סובר כלל
חשש ערעור אבל לתוס' דאף לרבה הוא מחשש ערעור מאי
שנא דניחוש דוקא לערעור על לשמה .ואולי דהבעל מעדיף
לערער שלא ידע הדין והגט היה שלל"ש מאשר לטעון
מזויף שזה פחות יאמינוהו.
בגדר בפני נכתב לרבא
ה - :בעובדא דבר הדיא .הק' הרמב"ן (ה ).מדאמר ר'
אחאי צריך אתה לעמוד על כל אות משמע דלשמה בעי
כרבה .ותי' דרגיל לומר דאע"ג דלית ליה לרבא דליצרוך
רבנן לומר בפ"נ משום חששא דלשמה ,מ"מ צריך שיהא
עדותו במה שאמר בפני נכתב עדות גמורה והיינו לשמה
[לר"א דבעי כתיבה לשמה] ,ולא משום שחששו לשאינן
בקיאין ,דהא במקום שעדים מצויין לקיימו א"צ לומר
כלום .אלא כיון דמשום גזירה דלא ליתי לאחלופי הוא
אם לא אמר לשמה כיון דבעי כתיבה לשמה לא הויא
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עדות גמורה וכיון שאין אותה העדות מועילה כלום הרי
היא כמי שאינה ,הלכך משום אחלופי הצריכו שיאמר
בפני נכתב ,והלכך אם היה צריך לכתוב כל הגט לשמה
וזה אמר בפני נכתב חציו כיון שאין עדותו מועיל כלום
פסול דה"ל משנה ממטבע שטבעו חכמים שאמרו שצ"ל
בפני נכתב לשמה .ועוד דבכל מקום שאין עדות בנכתב
מועיל אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא דמידע ידיע
דסהדותיה לאו כלום היא.
ויש להתבונן בעיקר דבריו ,מדוע לא נוכל לומר
דמשום אחלופי תקנו לומר סתם את המילים בפני נכתב.
וחזינן דלא היו מתקנים עדות תפלה מבלי תוכן בעצם.
מיהו בהמשך נטה הרמב"ן מזה ,וניחא ליה דזו עדות סתמית שבפניו
נכתב.

וצל"ע במביא גט בא"י מהגמוניא להגמוניא דצ"ל
בפני נכתב האם גם בזה ניתן לומר שגדר העדות הוא על
הלשמה ,הרי בא"י בקיאין לשמה .וזה קשה גם על רבה
דבמהגמוניא להגמוניא רבה ורבא שוין שיש רק חשש
קיום.
ידענו
ג – .תוס' מייסדים דהמקור לרבה דידענו לא מהני
הוא ממתני' בפרק שני .והטעם לכך שידענו ל"מ כ' התוס'
משום דבעינן עדות על לשמה .ויש להעיר במביא גט בא"י
שאין חשש לשמה ומ"מ מודה רבה שצ"ל בפ"נ משום
קיום (כגון מהגמוניא וכו') ובע"כ דאף בכה"ג ידענו לא מהני
דאף ע"ז שייך הדיוק במשנה דפרק שני ,וצ"ב מה הטעם
דלא מהני בזה ידענו הרי אין חשש לשמה ,וכי תימא
משום איחלופי והא כיון שצריך לומר בפני נכתב כבר אין
אחלופי .ומעין קושיא זו הקשו התוס' ד :ד"ה ,ותירוצם
(ע"פ המהרש"א) דבאמת יש שני דברים שנועדו למנוע
איחלופי :א) בפני נכתב .ב) דידענו לא מהני .ואמנם
מעיקרא לא היו צריכים שני דברים אולם אחרי שבחו"ל
הצריכו בפני נכתב משום לשמה שוב גם בא"י הצריכו
בפני נכתב משום אחלופי אע"ג שכבר נתקן הענין ע"י
שידענו ל"מ.
נמצא לסיכום שבחו"ל גם בפני נכתב וגם ידענו הכל
משום לשמה .ובא"י גם בפנ"כ וגם ידענו הכל משום
אחלופי.
סיכום בשיטת ר"מ דע"ח כרתי
מה נצרך להכשרו של הגט – א) נוסח הגט .ב) ע"ח.
מחובר – למאן דמוקי מתני' כא :כר"מ ,לכתחילה
אין לכתוב במחובר מדרבנן שמא יחתום במחובר ובדיעבד
כשר .ולמאן דמוקי מתני' כא :כר"א אין מקור שגוזר ר"מ
כתיבה אטו חתימה ומותר לכתחילה לכתוב במחובר.
לשמה – לכל האמוראים מתיר ר"מ לכתחלה לכתוב
שלא לשמה (כדהוכיחו התוס' ד ).ולא גזרי' אטו חתימה
כבמחובר (כדביארו התוס' שם) .מיהו במתני' כו ,.למאן
דמוקי לה כר"מ ,מבואר שיש גזירה שלא לכתוב התורף
בלי צווי הבעל משום תקנת קטטה או עגונות.
סיכום בשיטת ר"א דע"מ כרתי
מה נצרך להכשרו של הגט – א) נוסח הגט .ב) ע"מ
(ולהרבה ראשונים גם ע"ח מהני) .וא"צ עדי חתימה ,וכ' התוס'
ועו"ר דאף לכתחילה א"צ ע"ח דתקנת ר"ג אינה אלא עצה

טובה .ובדעת רש"י כ' הבית מאיר שתקן ר"ג להצריך
לכתחילה ע"ח.
מחובר – כתיבה במחובר פסול וחתימה במחובר
כשר לכתחילה .והאם צריך לכתוב הטופס בתלוש או רק
התורף יעוין סוגיא כא :דלמאן דמוקי מתני' כר"א
לכתחילה אין לכתוב טופס במחובר שמא יכתוב תורף כמו
שלמאן דמוקי כר"מ גזר כתיבה אטו חתימה .ולמאן דמוקי כר"מ
אין מקור לגזירה זו לר"א.
לשמה – מדאו' לא בעי חתימה לשמה אך מדרבנן יש
גזירה של מזויף מתוכו לפסול חתימה שלא לשמה וזה פוסל
בדיעבד לא כמו הגזירות כתיבה אטו חתימה וכו' שהזכרנו לעיל.

לגבות ממשועבדים בשטר בע"מ – נח' הראשונים
בזה ,דעת ר"ח שזו מח' הסוגיות בין המגרש לגט פשוט
ויש לסמוך על סוגיא דג"פ ולא גבי בע"מ אלא מבני חרי.
ודעת ר"ת דגבי ממשעבדי.
אחלופי
ג - :תוד"ה דתנן הקשו לרבה אליבא דר"מ אמאי
בעינן בפני נכתב וכי תימא כיון דרבה אית ליה דרבא ויש
כאן קיום אתי לאחלופי בקיום שטרות בע"א ולכן צריך
בפני נכתב ,הא כיון דבעינן בפני נחתם משום לשמה תו לא
אתי לאחלופי ,והוכיחו התוס' הנחה זו מדמכריח רבה
שיטתו דחיישינן ללשמה מהא דידענו לא מהני ועל כן אין
חשש אחלופי.הרי דגם אחרי שרבה אית ליה דרבא ידענו
לא מהני והרמב"ן תירץ על קושית התוס' דכיון שרבה
אית ליה דרבא צריך בפני נכתב משום אחלופי .וצריך
לדעת מה יענה הרמב"ן על דחיית התוס' דהרי רואים שזה
שידענו לא מהני מבטל חשש אחלופי לרבה ,א"כ גם בפני
נחתם משום לשמה יבטל חשש אחלופי.
ויש לבאר דברי הרמב"ן דמה שסובר רבה דזה
שידענו ל"מ מבטל חשש אחלופי היינו דוקא כשהסיבה
דל"מ הוא מעצם חשש אחלופי אבל כשהסיבה היא גם
מצד שצריך בפני נחתם על הלשמה אין בכך בכדי לסלק
חשש אחלופי וההסבר ,כי יאמרו אינשי דמצד קיום
שטרות היה מהני ידענו ורק מחמת הלשמה לא מהני ולא
יראו בזה שהקיום שטרות כאן שונה מעלמא.
מה נצרך לאשוויי שטרא
יש לדון מה נצרך כדי לאשוויי שטרא ,האם בעינן
עדות דוקא או כל שמתוך השטר מבורר הענין .ויש לעיין
בכמה דוכתי.
בסוגית כתב ידו – מבואר דגט בכתב ידי הבעל כשר
מדאו' ,והנה כאשר יש כת"י של הבעל בודאי שלא חסר
בראיה והוכחה על ענינו של הגט ,ובפשטות זה כונת
התוס' שכתבו דכתב ידו כשר אף לר"מ "דאין לך חתימה
גדולה מזו" ,ובדעת הראשונים שכתבו טעמים אחרים
[מצד הובע"ד או מגזה"כ] ,אלמא דס"ל דלא די בהוכחה
אלא יש הלכה של עדות לאשוויי שטרא ,ולכן כתב ידו
אינו מהווה תחליף לעדים.
ועדיין יש לדון להנך שיטות אם צריך דוקא גדר
'עדות' או דמהני כל 'נאמנות' .ונפק"מ אי מהני ע"א
באיסורין במקום שבאים לעשות שטר באיסורין ,וביאור
הצדדים דהשתא קימינן דאין די במה שמוכח מתוך
השטר ובעינן איזה כח ותוקף של נאמנות שיהא רשום
בשטר ואז יש כאן אלימות לאשוויי שטרא ,ובזה יש ב'
צדדים ,דאפשר דבעינן דוקא שם עדות ולא מהני לזה דין
נאמנות גרידא ,וההבנה בזה דשאני עדות מנאמנות דעדות
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הוא שדין עדותו להתקבל ושידונו עפי"ז ,אבל נאמנות
הוא מצד האדם ששומע שהוא 'מאמין' ומכיון שמאמין דן
עפי"ז ,ויתכן שזה לא מספיק לאשויי שטרא ודוק היטב.
וכמו שכתבנו הנפק"מ היא אם מהני ע"א באיסורין
במקום דמהני (ויל"ע לד' הראשונים שסוברים דכת"י מהני מצד
הובע"ד אם ה"ה כל נאמנות המועילה ,דסו"ס הובע"ד אינו ממש
עדות ,ומאידך הויא נאמנות מוחלטת כעדות משא"כ עדות איסורין
דאינה מוגדרת נאמנות מוחלטת וצ"ע) ,ועי' לעיל שהבאנו מח'
הגרעק"א והגר"ח מה ניתן ללמוד מתוס' ב( :ד"ה עד אחד)

האם דעדות איסורין מהני או שצריך דוקא עדות ממש.
ובסוגית ערכאות – בתוס' ט :משמע דנאמנות שאינה
עדות כגון עכו"ם שנאמנים מכח תק"ח לא מהני לאשוויי
שטר קנין דצריך דוקא עדות כשרה דאל"כ "אין כאן
שטר" ,ובעצם ,הדבר מוכח מגוף קו' הגמ' י :דבשטרי קנין
לא מהני חזקת לא מרעי נפשייהו והוי חספא בעלמא ,הרי
דהגם דלראיה מהני לאשוויי שטר קנין לא מהני( ,זולת אם
נימא דהחילוק הוא דבשטרי קנין אין החזקת לא מרעי [יעוין
תורא"ש] ,או אם נבאר החילוק כמש"כ הקצות דעכו"ם לאו בני שטר
קנין).
ועיין בגר"ח (גירושין ו' ט' ד"ה ובפ"ג) וז"ל :דוגמא זאת

מצאנו גבי ערכאות דמהני בשטרי ראיה מדינא משום
דחזקה ערכאות לא מרעי נפשייהו ומ"מ לענין שטרי
מתנה אמרי' דהויין חספא בעלמא ולא אמרינן דכיון
דאיכא חזקה ממילא הא השטר מוכיח שהאמת כמו
שכתוב בו ויהא נעשה בזה שטר א"ו כיון דמדינא אין בו
נאמנות בשטר כזה ורק משום חזקה ,הויא רק הוכחה
שהאמת כן ,ולא מהניא זה לאשוויי שטרא .עכ"ל .ודבריו
עולים בהתאם לד' התורי"ד והריטב"א דנראה מדבריהם
דערכאות מהני מדינא מצד דהוי אנן סהדי ומ"מ לא מהני
לאשוויי שטרא ,הרי דלאשוויי שטרא צריך נאמנות בגוף
השטר ,ולא די שיש הוכחה .ודוק בלשון הגר"ח שלא כתב
עדות אלא נאמנות.
ובגר"ח בסטנסיל (עמ' פא) הקשה אמאי לא מהני
ערכאות לאשוויי שטרא והא לא בעינן לזה עדים דוקא
דגם בירור ונאמנות סגי לאשוויי שטרא דהרי שטר בכתי
כשר גם לשטר קנין ,וצ"ל דאף דסגי בירור ונאמנות לשטר
אבל בעינן שתהא הנאמנות בתוך השטר דבר תורה כגון
כת"י אבל הכא אין להערכאות דין נאמנות ד"ת
וחתימתם לעצמה אינה כלום ורק שיש לנו חזקה דלא
מרעי נפשייהו ונמצא שאין הנאמנות חתומה בשטר אלא
דהשטר כמו סימן דהדבר אמת והחזקה היא מחוץ לשטר.
מזויף מתוכו
ד – .תוס' – בעדים פסולים הטעם משום גזירה
דלמא אתו למסמך עלייהו שיכשירו הגט על פיהם שמכח
הע"ח ינקטו שהיו ע"מ ובאמת כיון שהם עדים פסולים
אין מהם ראיה שהיו ע"מ בשעת נתינת הגט ,ואע"פ
שהדבר אמת שהיו ע"מ אין לעשות אלא בעדים כשרים.9
ובשלא לשמה הוא מטעם גזירה דלמא אתו לאכשורי

 9וקשה על זה מהתוס' לקמן כז .דמחזירים הגט לאשה דאף אם
אין גט זה שלה ניתן לה לראיה ,והרי הדבר שקר ,ואין לומר
דרק בעדים פסולים קפדינן דהרי התוס' הביאו ראיה מהגמ'
ביבמות ולא מדובר שם בעדים פסולים .וצ"ל דהקפידא היא רק
בשעת יצירת השטר .ועוד יישב הרב גרינמן נ"י דאין זה ודאי
שקר שהרי אפשר שבאמת גט זה שלה ואין זה ודאי לא שלה.
אבל לענ"ד נראה דאף כשהדבר ספק שייך הכלל שאין לעשות
על פי זה שהרי סו"ס ע"פ הדין א"א לפסוק מכח ספק .ועיין.

בכתיבה שלא לשמה 10וקצת דוחק לפירושם שלשון מזויף
מתוכו כולל שתי גזירות שונות .שו"ר בגרש"ר (אות מה)
שעמד בהערה זו ע"ש.
תוס' ברשב"א (צד בתוס' דידן) – בשלא לשמה גזרינן
שמא יבא להכשיר זמנין דיחתמו תחילה ויכתבו גט ע"ג
חתימתן והתם ליכא עדות כלל .ודחו התוס' והרשב"א
דא"כ אף בשאר שטרות היה לנו להצריך חתימה לשמה.
ואולי י"ל ליישב שיטת התוס' ברשב"א דדוקא בגט גזרו
הואיל ובלא"ה יש דין לשמה בכתיבה ,אגב זה הצריכו גם
לשמה בחתימה אבל בשאר שטרות לא ימציאו דין לשמה
כשלא מצינו כה"ג כלל.
גאון ברי"ף – מזוייף מתוכו הגט בטל מדאו' .ודבריו
טעונים ביאור מפני מה יש לפסול מדאו' כיון שיש ע"מ.
ובגרש"ר ביאר ע"פ שיטת הר"ן דהע"ח מעידים על
המסירה וממילא כשיש ע"ח ויש ע"מ הרי דכשהע"ח
פסולים הוי כנמצא א' מהן קא"פ דעדותן בטילה ,דהע"ח
מעידים בשעת המסירה שהגט נמסר ,ודחה הסבר זה
ע"ש .11ומורי הגר"נ חינסקי שליט"א ביאר ע"פ דברי הג"ר
איצל פונוביז'ר שהקשה איך יש דין נמצא א' קא"פ
בשטרות הרי עד פסול לא יכול לעשות אשוויי שטרא
וממילא הו"ל מפי כתבם ואינו עדות כלל .והוכיח מזה
דעד פסול שפיר משוי שטרא אלא שמשוי שטר פסול.
ולפי"ז מבואר היטב דעת הגאון דס"ל כהרמב"ן דאף ע"ח
כרתי וממילא כשחתמו עדים פסולים הרי נעשה בזה
אשוויי שטרא בפסלות ושוב לא יועיל ע"מ לתקן .וצ"ל
לדרך זו דגם בשלא לשמה יש דין זה שנעשה אשוויי 'גט
פסול'.
רשב"א – דלר"א כתיבה לשמה בעי ,וחתימתן של
עדים מכלל כתיבת הגט היא ,דפעמים שאין כאן ע"מ וגט
זה מתקיים בחותמיו וכשר אף לר"א דמימר אמרי' כיון
שמתקיים בחותמיו לאו מזויף הוא ובודאי כדין נמסר לה
בפני שנים וכדין נעשה לשמה ובתלוש ובשאר תקוני הגט,
וכיון דע"ח משוי ליה גט כשר ,בודאי מכלל כתיבת הגט
הן ,והילכך כיון דחתימי עליה ,אי לא חתומי לשמה מזויף
מתכו קרינן ליה.
רי"ף – כתב הרשב"א דלשיטת הרי"ף דלר"א ע"ח
נמי כרתי אפשר לומר דכיון שפעמים כרתי בעינן לשמה,
דכי כתיב לשמה אוכתב קאי ,ובין אכתיבת הגט בעצמו
בין אכתיבת העדים .והא דמכשיר ר"ש בערכאות בשמות
מובהקין אע"פ שסו"ס חתומים שם עדים שלא לשמה,
והרי וכתב קאי גם על החתימות ,תי' הרשב"א דחתימת
נכרי אינה חתימה כלל וכמאן דמלייה בדיוטא דמי.
הלכה כר"א בגיטין או גם בשאר שטרות

 10דהיינו שברוב פעמים שהחתימות שלא לשמה ה"ז מפני
שהסופר הכי ן הגט מראש ואז כמו"כ הכתיבה אינה לשמה,
דהעדים חותמים אחרי הכתיבה .10מהר"ם .ולא הבנתי איזו
גזירה שייכת בזה ,דהרי גם אם חתימה תהיה כשרה כתיבה
פסולה ואם חיישינן שיעבור הסופר על הדין ויכתוב הגט מראש
שלא לשמה ,מה יעזור שנפסול חתימה שלא לשמה ,גם על זה
יעבור .ובקיצור ,דאיזה 'אטו' יש כאן ,הרי החתימה שלא לשמה
לא גורמת לכתיבה להיות שלא לשמה ולא מרבה את המקרים.
 11ועוד יש להעיר על פשט זה דסו"ס מה הצירוף בין הע"ח
לע"מ ,אלה מעידים בע"פ ואלה בתוך השטר והוי כב' כתות
שהעידו בב' בתי דינים אותה עדות דליכא בזה נמצא קא"פ,
ואם תבוא לדון מצד צירוף בראיה ,הרי ודאי שאין הע"ח רואים
את המסירה ובע"כ דמה שמעידים על המסירה הוא איזה גדר
ש'השטר מעיד' אבל ודאי שלא ראו המסירה ואין להם צירוף
עם הע"מ ,ולא מבעיא להסבר הקצות בר"ן (דהע"ח רק
מייצרים אנן סהדי) דאין להסביר כהגרש"ר.
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ד – .בגיטין הלכה כר"א דע"מ כרתי.
ולקמן פו :נחלקו אמוראים אם הלכה כר"א גם
בשאר שטרות או רק בגיטין.
שיטת התוס' דהלכה כר"א גם בשאר שטרות וכן
ס"ל להרבה ראשונים :רמב"ם (מלו"ל יא ,יב) ,רא"ש (פ"ט סי'
ז') ,טור ושו"ע (חו"מ נ"א סעיף ז').
לעומתם שיטת הרי"ף ועוד דבשאר שטרות אין
הלכה כמותו וצריכים עדי חתימה .והש"ך (נא ,ט) העלה
בספק והמוחזק יכול לומר קים לי.
מחלוקת נוספת בראשונים האם לר"א רק ע"מ כרתי
או גם ע"מ ,והתוס' ס"ל דרק ע"מ כרתי .ומבואר
בדבריהם שיש קשר בין זאת למה שהלכה כר"א בשאר
שטרות ,שכתבו שמכיון שהלכה כר"א בשטרות לפיכך
צריך ליזהר שיהיו ע"מ במסירת הגט .וביאר התו"ג (וכך
מבואר בר"ן בהמגרש) דהנה להסוברים דהלכה כר"א בגיטין
ולא בשאר שטרות צריך להבין מה החילוק בין גיטין
לשאר שטרות דבגיטין הלכה דע"מ כרתי ובשאר שטרות
הלכה דע"ח כרתי ,והנה אם לר"א גם ע"ח וגם ע"מ מהני
אזי כשאמרנו שאין הלכה כר"א בשאר שטרות היינו
לחומרא ,דבשאר שטרות מהני רק ע"ח ולא ע"מ ,וזה דבר
מובן דשאר שטרות קיימי לראיה (עי' לקמן כב .):אבל אם
לר"א רק ע"מ כרתי א"כ כשאמרנו שבשאר שטרות אין
הלכה כר"א היינו לקולא ,דבשאר שטרות מהני ע"ח ,וזה
דבר שאינו מובן ,מדוע שיהיה כך .והשתא מובן מה שתלו
התוס' ב' הדברים זה בזה ,דמכיון דסברי דהלכה כר"א
גם בשאר שטרות ממילא ניתן לפרש דלר"א רק ע"מ
כרתי ,אבל אילו היה הלכה כר"א רק בגיטין ולא בשאר
שטרות היינו מוכרחים ללמוד דגם ע"מ וגם ע"ח כרתי
כדי להבין החילוק בין גיטין לשטרות.
וא"ש דהתוס' לשיטתם בזה וכן הרי"ף לשיטתו בזה
בב' המחלוקות.
וק"ק דא"כ האמוראים לקמן פו :דפליגי אם הלכה כר"א בשאר
שטרות חולקים במח' הרי"ף ותוס' האם לר"א רק ע"מ או גם ע"ח
כרתי (כך עכ"פ לפי תוס' ,אבל להרי"ף נוכל לומר שכל השיטות מודו
בזה) ולמה לא הוזכר גם מח' זו בגמ' ,בפרט אם שורש השיטה דהלכה
כר"א בשאר שטרות הוא כתוצאה ממה דס"ל דרק ע"מ כרתי .וצ"ל
דכל אחד קיבל מרבותיו הלכה כמאן ולכן הזכיר את מה שקיבל.

בדברי התוס' דלר"א מהני ע"ח לראיה שנמסר
בע"מ
ד – .תוד"ה דקיימא .ולא מהני ע"ח לר"א אלא שאם
ימותו ע"מ או ילכו להם למדיה"י שתינשא ע"י ע"ח
דמסתמא בהכשר נעשה.
ולא הבנתי עיקר סברת התוס' איך מכח שהחתים
ע"ח אמרינן מסתמא בהכשר נעשה והרי לר"א אין שום
משמעות לע"ח ובמה יוודע אפוא שהוא ציית דינא יותר
ממי שלא החתים ע"ח .ועיין במהר"ם שיף שהסביר סברת
התוס'" :אילו צריך שידעו הני בהני ניחא דלא היו חותמין
אילו לא היה שם עדי מסירה אבל זה פשוט דאינו דהרי
החתימה קודם מסירה והחתימה במדינת הים והנתינה
בע"מ בא"י ,רק בלא ע"ח אמרינן שמא זיוף הוא והיא
כתבתו אבל ע"י החתימה שרואין שאינו זיוף אמרינן תו
מסתמא בהכשר נעשה כיון דבע"כ בא הגט לידה מיד
הבעל וק"ל" .לפי דבריו ל"ק מה שהקשנו דאמנם לא
רואים מהע"ח הקפדה יתירה אלא שמהם רק מוכח שהגט
אינו מזויף והבעל היה שם ועד כמה שהבעל היה שם
מסתמא עשה הבעל כדין ,ונמצא שהסתמא הוא על כל
בעל שדואג לדברים שיהיו כדין.

אלא שהר"ן הק' על הסתמא של התוס'" ,על מי
נסמוך בחזקה זו ,אם על העדים החתומין בו והלא הם
כותבין גט לאיש ואע"פ שאין אשתו עמו ואפי' במדינת
הים כותבין ונותנין לו ,ועל הבעל גם כן אין לסמוך דאטו
כל המגרש בבי דינא מגרש וכי כל עמי הארץ יודעין
שהלכה כר"א בגיטין ומוסר בע"מ שלא כדרך שטרות
שהם נמסרות בינן לבין עצמן".
אמנם הרא"ש ביאר דהסתמא איננו שמסתמא הביא
ע"מ כי יודע שע"מ כרתי אלא שמסתמא הביא ע"מ עבור
עדי קיום לדשב"ע וכפי שיטת ר"ת דזה הוא לכו"ע,
וממילא ל"ק קו' הר"ן ,דגם אם לא ידעי כו"ע שהלכה
כר"א הרי גם לר"מ צריך עדי קיום .וגם מה שטען
שמוסרים כפי הרגלם בשאר שטרות זה נכון רק ביחס
לדיני שטר אבל הע"מ של קיומא הוא מדין דשב"ע וזה
ידעי כו"ע שכל דשב"ע צריך עדי קיום.
הק' במשובב (ס"א סק"ב ד"ה ובשיטת) על ד' התוס' ,לפי
דעת רבנו שמחה (הובא בב"ש מב ,טו) דאין שייך שטר ראיה
אלא בממון ולא באיסורים ודשב"ע א"כ איך מהני לר"א
ע"ח בגט בתור ראיה ,הרי לא שייך שטר רק לראיה והו"ל
מפי כתבם ,אלא צ"ל דהתוס' לא סברי כשיטת רבנו
שמחה.12.
והאם שיטת הרי"ף בר"א א"ש עם רבנו שמחה :לפי
ביאור הרמב"ן א"ש ,דביאר דהע"ח מהני לאשוויי שטרא
ויש בהם כח קנין ולא רק ראיה .אבל לביאור הר"ן ברי"ף
שהע"ח באמת לא עושים כרתי ורק מהני לראיה על
המסירה ועי"ז ממילא איכא ע"מ ,א"כ לא אתיין כרבנו
שמחה.
ולכאורה יש להשיב על ד' המשובב ,די"ל שאין כונת
תוס' שיש בעדי חתימה תורת שטר ראיה ,אלא
שכשרואים חתימתם של עדים הרי גם בלי דין שטר ראיה
ברור לנו שאכן חתמו כאן עדים כשרים דהא לא חציף
איניש לזיופא ועד כמה שאכן חתמו ,בודאי היה זה רק
מדעת הבעל 13והרי א"כ ברור לנו שהבעל נהג כאן בדרך
ישרה ומסתמא בהכשר נעשה הכל והביא ע"מ.14
ועוי"ל דשאני הכא שהע"ח נמצאים בתוך גט שיש
עליו ע"מ ורבנו שמחה מדבר בשטר שכולו נכתב בתור
ראיה גרידא.
 12לכאו' מוכח כן נמי מהתוס' יז .ויז :דהאשה יכולה לבקש
מעדי מסירה לכתוב לה שטר אימתי נמסר לה הגט.
 13דומיא דמה שמבארים בתוס' ג :דאין לך חתימה גדולה מזו,
דכשרואים חתימת הבעל אף בלי דין עדות או הובע"ד רואים
אנו שהוא חתם .אמנם התם עדיפא דיש כאן ראיית הדבר
עצמו ,משא"כ הכא אמנם עצם חתימת העדים אנו רואים אבל
עדיין צריך להגיע לראיה והוכחה שלא חתמו לולא ציוום הבעל,
וזה יתכן שלא מועיל בלי תורת עדות ,כי זה הוכחה על דבר אחר
ולא על עצם החתימה כמו בכתב ידי הבעל.
ולכאו' גם בערכאות אפשר לדון מצד סברא זו דמזה שחתומים
ערכאות מוכרח שהדבר אמת ,והרי נח' שם הראשונים אם מהני
בלי תק"ח .ודעת התוס' דצריך להגיע לתק"ח אמנם יש לדחות
דמבואר בתוס' דרק בשביל תורת שטר צריך תק"ח אבל אולי
לראיה בעלמא (כמו הכא שצריך ראיה בעלמא שהיו ע"מ) שפיר
מהני גם בלי תק"ח.
 14אלא שא"כ ק"ק מש"כ התוס' ד .בביאור ענין מזויף מתוכו
כשחתומים בו עדים פסולים  -אע"פ שהדבר אמת אין לעשות
אלא בעדות כשר ,דהיינו שיבואו לסמוך על הע"ח שמסתמא היו
ע"מ ,והשתא בשלמא אם הסתמא בנוי על כך שהע"ח הם שטר
ראיה שפיר י"ל הכלל של אע"פ שהדבר אמת אין לעשות אלא
בעדות כשר ,אבל אם כדברינו שזה בנוי על ראיה ולא על עדות
לא נראה כ"כ שיהא חסרון לסמוך עליהם כשאינם עדים כשרים
כל כמה שהדבר אמת .ועיין .ובכלל יש להקשות על דברינו א"כ
ל"ל דוקא עדים כשרים ליהמנו כל מי שאין עליו חשש משקר.
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עדים לקיומי בדשב"ע ובממון
ד – .תוד"ה דקיימא לן .מיהו יש לחלק דלענין ממון
דמהניא הודאת בע"ד וכו'.
הקצוה"ח (רמא ,א) נתקשה אמאי ל"צ עדים לקיומי
בקנינים וכדו' ,דהרי דשב"ע יליף דבר דבר מממון
ובדשב"ע צריך עדים לקיומי .וביאר דבאמת אה"נ גם
בממון צריך עדי קיום אלא דגבי ממון דבעל דין נאמן כק'
עדים הרי עדיו עמו.
ובאחרונים הקשו עליו :א) לשון לא אברי סהדי אלא
לשקרי שאמרו בגמ' לגבי עדים בממון לא משמע דאיכא
דין לקיומי בממון .ב) באו"ש (אישות פ"ט) העיר דלפי"ד
הקצוה"ח בשחרור עבד ניבעי עדי קיום משום דל"מ
הובע"ד דבהודאתו חב לאחריני דאוסר העבד על
השפחות .ועי' חי' הגרעק"א (ב"מ דף כ') שכ' דבשחרור
בשטר בעי עדי קיום .ג) בשע"י (ש"ז פ"א) השיג על הקצות
דהא תינח בקנין שעושה לחובתו שפיר חשיב בע"ד אבל
בקנין לזכותו כגון מציאה ומתנה איך מהני אם זוכה בלי
ידיעת עדים ובלי ידיעת מקנה אלא ודאי פשוט דכל קניני
ממון מהני הקנין בלא עדים .ד) עוד הקשו באחרונים
דא"כ לא יהני קנין באומר לך חזק וקני והחזיק שלא
בפניו או בשולח שליח לקנות (חלקת יואב אהע"ז ו' ,קה"י
קידושין סי' מ"ז).
והנה הפנ"י בסוגיא בקידושין עמד מנלן דכוונת
הילפותא דדבר דבר מממון באה לומר שהקידושין אין
מתקיימין בלא עדים הלא קרא דכי מצא בא ערות דבר
מיירי לענין לברורי .והעלה הפנ"י דבאמת הא דבעינן
עדים לקיומי בגו"ק אינו נובע מילפותא דדבר דבר מממון
אלא מסברא דכיון שעיקר ענין קידושין היינו לאסרה
אכו"ע כהקדש דליקו עלה כו"ע באיסור אשת איש ,ובלא
עדים כיון דלענין לחייב אחריני ל"מ הנך קידושין והיא
בחזקת פנויה לגבי אחריני ממילא גם לגבי נפשייהו ל"ה
קידושין דאין קידושין לחצאין.
ועי' קה"י קידושין (מז ,ב) דהפנ"י כיוון שמועתו
לדברי הרמב"ם בפ"א מגירושין הי"ג "ומנין שיתננו לה
בפני עדים ,הרי הוא אומר ע"פ שנים עדים כו' יקום דבר
ואי אפשר שתהי' זו היום ערוה והבא עליה במיתת בי"ד
ולמחר תהיה מותרת בלא עדים עכ"ל .וכנראה כונת
הרמב"ם דמאחר ובפועל גם אחר הגט נדון אותה כא"א
מכח חזקת א"א [כיון דליכא עדים] ממילא אין זה
גירושין כלל יע"ש במ"מ ובלח"מ ואכתי צ"ע בביאור כונת
הרמב"ם .עכ"ד הקה"י .אמנם איך שיהיה פירוש סברת
הרמב"ם הא מיהת משמע להדיא בדבריו דדין עדי קיום
אינו נלמד מדרשא דא"כ היה לרמב"ם להביא הדרשא
ואפי' אם בא ליתן טעמא דקרא כדרכו בכמה דוכתי אבל
איך השמיט לגמרי הדרשא ,אלא בע"כ דהוא מסברא
וכמש"כ הפנ"י.
ולפי"ד הפנ"י יש ליישב עיקר הערת הקצוה"ח,
ונאמר דבאמת בממון א"צ עדי קיום דאין בזה הך סברא
שמחמתה בעינן עדי קיום בגיטין וקידושין ,דשאני התם
שעיקר ענין הקידושין הוא כלפי עלמא ,וכל שלעלמא לא
דנין אותה כמקודשת משום שאין עדים הרי העיקר חסר,
משא"כ בקנינים שאינו דבר 'איסורי' אין מהות הקנין
כלפי אחרים וצל"ע בזה .ויותר פשוט י"ל לפי"ד הרמב"ם
הנ"ל שהסברא להצריך עדי קיום בגיטין הוא שא"א
שתהיה השתנות הנוגעת למיתה בלא עדים ,וממילא
בממון אין זה שייך ,דאין עונש מיתה.

עוד נראה לענ"ד לבאר דאין צריך עדי קיום בממון
ומטעמים הבאים :א) יש חילוק מהותי בין מעשה קנין
לבין מעשה של גיטין וגירושין ,מעשה גו"ק הוא מעשה
דיני שחידשה תורה ולפני מ"ת לא היה מעשה קידושין או
גירושין ,משא"כ קנינים הם דברים שנהגו לפני מ"ת ורק
שבאה התורה ונתנה כללים והגבלות ,אמנם עצם המושג
'להקנות חפץ' אינו מושג שחידשה תורה ,ומעתה י"ל
דעיקר דין עדים לקיומי הוא במעשים שחידשה תורה ולא
במעשים שהיו לפני מ"ת ,לפי שתוקפם נמצא בעצם
המציאות ולא מתוקף מערכת דינית ודו"ק וצ"ע.
ב) לעולם צריך עדי קיום ל'דבר שבממון' ,ברם מהו
דבר שבממון ,דוקא כאשר יש ריב בין אנשים שהדין
ודברים הזה הוא דבר שבממון ,וממילא בשעת יצירת
הקנין שעדיין אין ריב כלל ושום דין ודברים אין מניעה
שיחול מבלי עדי קיום דאינו נחשב 'דבר שבממון' ודו"ק.
החידוש במתני' דפקח ונתחרש
ה – .לרבא החידוש הוא דלא גזרינן פקח ונתחרש
אטו חרש מעיקרא (רשב"א) .וקשה דהרי נתחרש אחרי
הגירושין ואטו ס"ד לגזור כשנתחרש לאחר שנה
מהגירושין .וי"ל דהדרך הרגילה היא שיחד עם הנתינה או
אחריה בתכ"ד אומר השליח בפ"נ ,ושליח זה שלא הספיק
לומר ונתחרש תכ"ד להנתינה נחשב כביכול שנתחרש
באמצע שליחותו ודו"ק .ולרבה איכא כמה חידושים :א'
דאע"ג דמיירי בלאחר שלמדו ,אם יכול צ"ל בפ"נ ולא סגי
בקיום ,משום גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו .ב' דבאינו
יכול מכיון דלא שכיח לא גזרו שמא יחזור .ג' דלא גזרינן
משום לא תחלוק בשליחות (והטעם לזה עי' רש"י ותוס').
סיבות לאמירת בפ"נ לפני ולאחר שלמדו לרבה
ה - .מצינו בסוגין ג' מצבים אליבא דרבה שישנה
תקנה על השליח להעיד על לשמה ומבואר בסוגיא שיש
ביניהם חילוק לענין מלתא דלא שכיחא:
א) עיקר תקנת בפ"נ קודם שלמדו – .אפי' באופן של
מילתא דלא שכיחא (כגון אינו יכול) צריך לומר ,והטעם מפני
שאין זה 'גזירה' דנימא דלא גזרו בדלא שכיח ,אלא
'תקנה' היא להרויח תועלת שלא יוכל הבעל לערער על גט
זה ואין שייך לבטל התקנה בגוונא דלא שכיח.
ב) לאחר שלמדו שצריך לומר מטעם גזירה שמא
יחזור דבר לקלקולו – .דוקא במידי דשכיח .ומשום שזוהי
גזירה אטו גונא אחרת ויש כאן הכלל של מלתא דלא
שכיחא לא גזרו רבנן והיינו דכל שתישמר האמירה במקרים
הרגילים לא יארע נזק מזה שבמקרים הלא שכיחים לא יאמרו.

ג) שלא תחלוק בשליחות – .מטעם זה מחייבים לומר
בפ"נ גם במידי דלא שכיח כגון אשה דמייתי גיטה .והנה
כתבו התוס' (ד"ה שלא תחלוק הב') דענין שלא תחלוק
בשליחות הוא משום גזירה חד דלא שכיח אטו חד דשכיח,
וצ"ע א"כ אמאי גזרינן והא מילתא דל"ש לא גזרו בה
רבנן .ולולי ד' התוס' היינו מפרשים דזהו סברא נוספת
ולא משום אטו רק כעין לא פלוג.
ובענין 'לא תחלוק בשליחות' ,הנה מהלך הגמ'
מוקשה דא"כ הדרא קושית הגמ' דבאינו יכול נמי נצריך
לומר בפ"נ מטעם לא תחלוק ,ועמדו בזה רש"י ותוס',
רש"י כתב "אבל הא דאינו יכול לאו חילוק הוא שהרי
הוצרך לומר אלא שאי אפשר" ,ולפו"ר דבריו אינם
מובנים איך כתב ש'אינו יכול' הוצרך לומר ,הרי לדינא לא
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הוצרך לומר דהרי הכשרנו הגירושין שלו מבלי שאמר
בפ"נ .ונראה דכונת רש"י לדבר על שורש הדין ולא על
ההוראה המעשית ,דלמעשה פטרינן ליה מאמירת בפ"נ
אבל זהו סוג פטור שאין הדבר נקרא שחילקנו בשליחות,
דרק אם באים לחלק דשליח מסוים פטור בעצם הוי זה
חילוק ,אולם הכא מה שפטרנו לאינו יכול הוא לא פטור
בעצם אלא בדלית ברירה .ובאופ"א יש לבאר דחילוק
בשליחות הוא רק כשיש הוראות חלוקות בין השלוחים
שלזה ההוראה לומר ולזה ההוראה לא לומר ,וגבי אינו
יכול מה שפטרנוהו מלומר בפ"נ אינו בתור הוראה שאתה
לא צריך לומר דהרי זה לא נושא אחר שגם אם נורהו
לומר איננו מסוגל ,וזה שאיננו אומר הוא נתון ,וכל הנידון
הוא אם להכשיר הגט ,זה לא נקרא חילוק ודו"ק.
ויל"ע איך רש"י יתרץ את אותו הקושי שמתעורר
בהמשך הגמ' כלפי תרי דמייתי גיטא ,דכאן ל"ש לומר
דצריך ואי אפשר.
והתוס' תי' בזה :שלא תחלוק בשליחות " -פירוש
בשליחות דיכול" ,ונראה דר"ל ד'אינו יכול' הוא שליח
מסוג אחר .ובהמשך לגבי תרי דגם קשה כנ"ל ,משנים
התוס' את ביאורם וכ' "פי' בשליחות דחד דגזרינן חד
דל"ש אטו חד דשכיח אבל בי תרי אטו חד לא גזרינן",
והטעם שלא ניחא כאן לומר כמש"כ לעיל פשוט ,דעל
שנים א"א לומר שזה סוג אחר של שליחות דכל ההבדל
הוא במספר השלוחים ואינו הבדל סוגיי (לא ששליחות של
אינו יכול הוא סוג שליחות מיוחד אבל סו"ס זה אדם מסוג אחר).
אי הכי בעל נמי
ה – .אי הכי בעל נמי .לרבא ניחא דבבעל אין חשש
שיוציא לעז מכיון שלא יאמינו לו האנשים שהוא הביא גט
מזויף .ולרבה קשיא ,ובביאור הקושיא :א) כיון שהוא
מביא את גיטה דומה לשליח ולימא כדי שלא תחלוק
בשליחות שיהא צ"ל ,ואהדר ליה דליכא למטעי בין בעל
לשליח כלל דהתם טעמא מאי דלמא אתי בעל ומערער
וכו' (ריטב"א וחי' הר"ן) ולפי הסבר זה צ"ל דבעל הוא לא
שכיח ולהכי ליכא לאצרוכי מצד שמא יחזור ורק מצד
שלא תחלוק בשליחות .וביאור השו"ט דס"ד דהסיבה
שבבעל לא גזרינן שמא יחזור הוא משום דלא שכיח ואהא
מקשי דא"כ נימא דלא תחלוק בשליחות דומיא דאשה,
ומשני דהטעם דלא גזרינן הוא משום דאף לכשיחזור
לקלקולו בבעל אצ"ל משום דאין שייך גביה עיקר החשש.
ועי' רשב"א בביאור הב' שמבאר כנ"ל דהקו' על שלא
תחלוק בשליחות ,אבל לא ברור מה התי' ,ע"ש .ב)
דאטעמא דשמא יחזור קא מהדר לאקשויי ,דלמאי
דחיישי' משום גזירה נצריך אפי' בבעל עצמו כדגזרינן
בעלמא הא אטו הא ,ותי' דבהא ליכא למיחש ולמגזר כלל
(רשב"א בפי' הא') .ולפי' זה נרויח שלא נצטרך לומר דבעל
הוי מלתא דלא שכיחא (כמו לפי' הקודם) .ונראה בביאור קו'
הש"ס להרשב"א ,דלמרות שידענו את הסברא של טעמא
מאי וכו' אבל סברינן דכמו שגזרינן שמא יחזור ה"נ נגזור
בעל אטו שאר שלוחים ,וכנראה התלייה היא שעד כמה
שגזרינן גזירה רחוקה של שמא יחזור ה"נ נגזור בעל אטו
אחריני (וצ"ע דגזירה זו היא טעמא דלא תחלוק בשליחות) ,ומשני
דליכא למגזר מידי דכו"ע ידעי דבעל שאני.
הנפק"מ בין רבה לרבא [אחרי דרבה אית ליה
דרבא]

א) באופנים שאין חשש קיום אלא לשמה [כגון
באותה מדינה בחו"ל] – לרבה צריך לרבא א"צ.
ב) אם מהני קיום במקום בפ"נ – לרבא מהני ועדיף
טפי ,ולרבה לא מהני אלא לאחר שלמדו וניסת.
ג) אם מהני אמירת ידעתי במקום אמירת בפני נחתם
– לרש"י אליבא דרבא מהני ,לרבה לא מהני .ולתוס' אף
לרבא לא מהני משום שיותר מדייק השליח כשצ"ל בפני
נחתם.
ד) אם מהני אמירת בפ"נ מתוך הכתב – כ' בתוס'
רא"ש ובמהרש"א דמהני מפי הכתב בשביל החשש לשמה
ולא מהני בשביל קיום.
ה) אם מהני שמיעת קן קולמוסא ,שכתב דהא דלרב
אשי מהני שמיעת קן קולמוסא היינו לכתיבה ואליבא
דרבא שא"צ כי אם משום אחלופי אבל החתימה
ו) שנים שהביאו הגט – בתוס' טז :חילקו שלפי רבא
פשוט ששנים שהביאו גט א"צ לומר בפ"נ ,ומ"ד דצריכים
בע"כ סבר לפי שאין בקיאין לשמה כרבה.
פרטים בהלכות אמירת בפ"נ
בפני האשה – הטור מביא בשם הרמ"ה דצריך
שיאמר בפ"נ בפני האשה ,אמנם מסתברא דאינו מעכב.
ובב"י תמה מנא ליה דין זה ע"ש .ובחי' הרמ"ה הנדמ"ח
כתוב שמקורו מדקתני המביא גט ממדה"י ונתנו לה ולא
אמר לה בפ"נ וכו' ,וגם טעם הדבר כתוב שם כי היכי
דלידוק במה שאומר.
כתיבה – בתוס' דף ה .מבואר דאלם אינו יכול לומר
בפ"נ ,ומבואר דלא מהני שיכתוב ,ובר"ן חולק וסובר
דאלם יכול לכתוב .ובריב"ש (סי' ר"מ) כ' דאלם אינו יכול
לכתוב והובא ברמ"א .ועי' ב"ש דבב"י נראה דגם מי
שיכול לדבר לא מהני שיכתוב והק' ע"ז הב"ש דהרי לענין
קיום שטרות בעלמא מכשיר הריב"ש מפי הכתב ,לכן כתב
דנראה דדוקא אלם ל"מ ע"פ הכתב .ועי' בש"ך (חו"מ מו,
יז).

לשון הקודש – בד"מ הביא דה'סדר הגט' נסתפק אי
מהני בלשון לעז ותמה הרמ"א למה לא יועיל "דנראה
דאין לספק בדבר מיהו לקמן בסדר הגט כתבתי דיש
להקפיד לומר דוקא בלשון חכמים וכ"כ הרא"ש ריש פ"ק
דגיטין (וביאר הגר"א שהכונה למש"כ הרא"ש דאם יאמר שמעתי קן
קולמוסא אינו מועיל דבעינן שיאמר בלשון שתקנו חכמים) ,מ"מ נ"ל
דלה"ק אינו דוקא רק הענין שתקנו חכמים ונ"ל דבדיעבד
אינו מעכב" עכ"ד הרמ"א .והיינו שדחה הראיה מהרא"ש
דשאני התם ששינה מהתוכן ועבהגר"א.
שינוי מהנוסח – בבה"ט (סק"א) הביא די"א שלא יהא
השליח סופר מפני שצ"ל אני כתבתיו ואי"ז כתקנת
חכמים שצ"ל 'בפני נכתב' אבל הרדב"ז כ' דמותר
לכתחילה .והפ"ת מעיר שבבה"ט משמע שדעת הרדב"ז
שהסופר יאמר אני כתבתיו וזה אינו דהרדב"ז כתב שגם
הסופר יאמר בפני נכתב ובפני נחתם ואי"ז מחזי כשיקרא
כיון דקושטא הוא שבפניו נכתב .ואם לא אמר בפ"נ
ושאלוהו ב"ד נכתב ונחתם לפניך והוא אומר הן לא מהני
(תומת ישרים).
יל"ע גט בכת"י שבא ממדה"י דבעי קיום שאכן זהו
כתב ידו מיהו איך יאמר בפני נחתם והרי אין בו חתימות,
האם ישנה מהנוסח.
אופנים שא"צ לומר בפ"נ – מביא גט בא"י .שליח
קבלה .אשה שהוציאה גט .בעל שהביא גיטו.
בפני כמה נותנו לה ,חד אמר בפני שנים
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ה - :חד אמר בפני שנים .ומבואר בגמ' דמצד לשמה
סגי בתרי ומצד קיום בעינן שלשה אלא שיתכן שהשליח
עצמו מצטרף למנין שלשה .ויש לברר אמאי בעינן תרי
משום לשמה.
ומצינו בזה ג' טעמים :א) שיוכלו להעיד אח"כ
שאמר השליח בפ"נ (רש"י) .ב) שיהא מידק דייק (ריטב"א
ופנ"י) .ג) להיות עדי מסירה לר"א ,או עדי קיום על
הגירושין.
רש"י כתב "בתרי סגי דלהוו סהדי דאמר שליח בפני
נכתב ואי אתי בעל תו ומערער לא משגחינן ביה" .מבואר
דבעינן תרי כדי שלאחר זמן נוכל לברר שאכן אמר בפ"נ.
והק' המאירי דאף לטעם לשמה "קבלת עדות הוא
וקבלת עדות בג' ,ששנים אינם יכולים לדון ,ואם יקבלוהו
ע"מ להעיד עד מפי עד הוא .תי' גדולי ההר שאי"ז קבלת
עדות שאינם מעידים שפלוני העיד שנכתב לשמה ושהם
יעשו מעשה בי"ד על כך אלא שמעידין שהוא אמר להם
שבפניו נכתב ונחתם גט פלוני ולא שיאמר הוא כן בתורת
עדות אלא בתורת שליח שהוא כבעל דבר וחכמים
האמינוהו בכך ועושין לו מעשה בי"ד על פיהם".
נראה בכוונת דברי המאירי שאי"ז כעדות רגילה
המוסרת לנו מידע כי הרי מדינא אין אנו צריכים למידע
זה ורק דרבנן אצרוך ,והגדר אינו שחששו והצריכונו לידע
שנכתב לשמה אלא שהצריכו באופן 'יבש' שאמירה זו
תיאמר וכיון שנאמרה נתקיימה התקנה ותו לא מידי .ועל
כן עד שמעיד שהשליח אמר בפ"נ הוא כמעיד שאחד
מתנאי הגירושין נתקיימו .וגדר זה מחודש לכאו' וגם
ברש"י בעמ' זה (ד"ה ) מבואר לא כך אלא שישנו כאן חשש
מסוים שבא על פתרונו בעדות של בפ"נ.
גם הפנ"י הקשה כקושית המאירי מדוע סגי בתרי,
ותי' דכיון דקושטא דמילתא רוב בקיאין הן ותו לא
מיקרי איתחזק איסורא וא"כ מדינא ע"א נאמן באיסורין
ומשו"ה האשה עצמה נאמנת לומר בפ"נ לשמה וא"כ עד
מפי עד נמי כשר כדאיפסק הלכתא בפ' כל פסולי
המוקדשין דעד מפי עד כשר בבכור וה"ה לכל איסורין
שהאשה כשרה לה .ולפי"ז הא דבעינן הכא תרי ולא סגי
בחד היינו בכדי שיהא מעיקרא מידק דייק .עכ"ד הפנ"י.
וכיוון הפנ"י לדברי הריטב"א (בשינוי קל) שכך כתב
הריטב"א :קשה למ"ד לפי שאין בקיאין לשמה אמאי סגי
בתרי טפי מלמ"ד משום קיום דהא הכא והתם קבלת
עדות הוא ומה לי קבלת עדות על החתימות דבעינן לזה ג'
או קבלת עדות שהכתיבה היא לשמה דלא בעינן ג' .ותירץ
דלמ"ד דטעמא משום לשמה מדינא שליח מהימן דע"א
נאמן באיסורין אי לאו טעמא דהוי דבר שבערוה
וכדאיתא לעיל ומיהו משום עיגונא אקילו בה ועשו איסור
זה כשאר איסורים דע"א נאמן וכיון דטעמא משום דע"א
נאמן באיסורין הוא א"צ שלשה שלא מצינו עד המעיד על
איסור שיהא צריך להעיד עדות בפני ג' דאינו כקבלת עדות
ובדין דאפי' תרי נמי לא לבעי אלא משום חומרא דא"א
הצריכו שיאמר הדבר בפני ב' כדי שיהא שליח נזהר במה
שהוא אומר ושידקדק בעדותו .אבל למ"ד משום קיום
שליח אינו נאמן מדין ע"א באיסורין אלא טעמא משום
דמדינא קיום שטרות נמי לא ליבעי אלא דרבנן הוא
דאצרוך ואקילו הכא משום עיגונא שיהא שליח נאמן כב'
ומיהו בקבלת עדות לא הקילו והצריכו ג' כקבלת עדות
דעלמא .ע"כ.
העולה מד' הריטב"א שיש חילוק מהותי בין גדר
הבפ"נ לרבה ובין לרבא :למ"ד משום לשמה  -מדאו' אין
לחשוש ורבנן אצרוך ושוב הוי דשב"ע ובעינן תרי אלא

דמשום עיגונא אקילו בה רבנן להאמין לע"א וגדר הקולא
שהחשיבו הדבר כאיסורין ולא כדשב"ע .ועל כן נגזר מזה
שע"א נאמן וגם שא"צ קבלת עדות .ולמ"ד משום קיום -
גם אחרי האקילו רבנן נשאר שצריך גדר של עדות גמורה
שאמנם הקילו דדי בע"א אבל קבלת עדות מיהא בעינן.
והדברים צ"ב אמאי נחלק בזה דהרי ככל המהלך
שאמר הש"ס בדף ב - :ג .אליבא דמ"ד משום לשמה אמר
נמי למ"ד משום קיום ,א"כ כמו שלמ"ד לשמה אמרי'
דגדר הקולא להחשיבו כאיסורין ה"נ למ"ד קיום .וצ"ל
(כך הבנתי בברכ"ש סי' ו') דכשרבנן אצרוך בירור על לשמה
שפיר י"ל דמשום עיגונא הגבילו את תקנתם והצריכו
בירור ברמה של עדות איסורין כאילו זה נידון איסורי
ממש ,משא"כ למ"ד משום קיום הגדר בתקנתם שבטלו
את הנחקרה 15והסיבה לכך ,כי עד שלא יעשו כן אין מקום
להצריך כלום שהרי השטר לפניך ונחקרה עדותו ועד כמה
שבטלו את הנחקרה שוב לא די בעדות איסורין ובעינן
עדות גמורה לקיום השטר.
ואגב ,מוכח מהריטב"א דהטעם שצריך שלשה
בקיום שטרות אינו משום שצריך עדות ואין עדות בלי
קבלתה ע"י שלשה דא"כ לא מובן תירוצו דמכיון שע"א
נאמן ממילא א"צ ג' דלקבל ע"א א"צ ג' ,א"ו דבעינן
שלשה משום עצם הקיום גופא ומובן שאין זה קשור לכך
שע"א מעיד דמ"מ כיון שבטלו את הנחקרה צריך כאן
קיום להשטר ולזה בעינן שלשה.
במחלוקת ר"מ ורבנן בדין המשנה ממטבע שטבעו
חכמים
ה - :דאמר רב המנונא משמיה דעולא אומר היה
ר"מ כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין יוציא
והולד ממזר.
והנה מצינו בכמה מקומות שמודה ר"מ דאין הולד
ממזר ,כגון בג' גיטין פסולים שאם ניסת הולד כשר
דאיכא דמוקי לה לקמן פו .כר"מ וכ' התוס' (לעיל ג :ד"ה
שלשה) אור"ת דהכא היינו טעמא דהולד כשר שכך היה
המטבע שלא יפסל הולד בהנך שלשה .וצ"ב מה הפי' שכך
היה המטבע ,דלכאו' דין כל המשנה הוא דעצם זה שהוא
שינה יוצר פסול בגט ומה שייך אפוא לומר שיעשו מטבע
שלא יפסל והרי עובדה שהוא שינה מהאופן שקבעו
לעשות.
וצ"ל דגדר דין כל המשנה ממטבע הוא פסול נוסף
שרבנן פסלו את הגט מחמת שינוי המטבע וכעין קנס,
ומובן שכאן אמרו שלא יופסל ,כלומר שהגבילו את
התקנה לפסול את הגט ולא העמידו דבריהם תמיד.
אמנם בלשון תוס' מדוקדק שלא זה הפשט ,דכתבו
"כך היה המטבע שלא יופסל" ,מבואר דהפסול בכל
המשנה ממטבע שטבעו חכמים מונח בתוך המטבע עצמו,
ולא שהוא דין חיצוני אחרי ששינה מהמטבע .והיינו
דמדרבנן המטבע המסוים הזה הוא צורתו ועיקר דינו של
הגט וכששינה צורה זו הרי זה כמו ששינה את תורף הגט,
והפירוש במה שבמקומות מסוימים אין השינוי פוסל,
דבמקומות אלו לא החשיבו חכמים את הפרט הזה כחלק
מן המטבע המהותי אשר לא סובל שינוי.
שו"ר בפנ"י דף פו( .ד"ה משנה) שעמד על ד' ר"ת בדף
ג :בנקודה אחרת מדוע באמת כך היה המטבע שלא יפסל

 15וכן דייקנו לעיל ג( .ד"ה עדים החתומים על השטר)
מהריטב"א שם.
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בכך 16ומבאר שהרי ביבמות פרק האשה רבה מבואר דכל
הנהו שהחמיר ר"מ לומר הולד ממזר מזה ומזה היינו
משום קנסא בעלמא דה"ל לאקרויי לגיטה ולפי"ז לא
שייך לומר כן בגט שאין בו זמן ע"ש.
והנה בראשונים דף פו .גם התקשו במה שהוקשה
לתוס' אמאי ג' גיטין פסולים אין הולד ממזר לר"מ.
ותירצו באופנים שונים:
הראב"ד תי' דמיירי בדאיכא ע"מ דעי"ז יודעים את
זמן הנתינה ומ"מ פסלו לכתחילה כיון שאין כתוב הזמן
בפנים .והרמב"ן הק' עליו דאכתי הוי משנה ממטבע .ויש
ליישב ד' הראב"ד דלעולם יסוד תירוצו הוא כמו שתי'
התוס' דכך היה המטבע שלא יפסל בכך אלא שהוקשה לו
היא גופא מאי שנא דכאן עשו מטבע מיוחד שלא יפסול,
על זה תירץ דמיירי באופן שאין טעם לתקנה (משום
דאיכא ע"מ) רק דמ"מ רצו להקפיד שיהא זמן בגט,
ומכיון שיש כאן תקנה בלי טעם של עיקר הדבר הקילו
ועשו מטבע שלא יהא הולד ממזר.
הרשב"א הביא בשם תשו' רש"י ליישב אמאי לא הוי
ממזר ,כיון דאיכא כתב ידו דהוי במקום עדים ,כיון
דבעלמא הוי שטרא מעליא .וכונתו כמו שתי' הרמב"ן
והריטב"א דמכיון דבשאר שטרות כתב ידו כשר לא רצו
חכמים שבגיטין הולד יהא ממזר .והדברים טעונים ביאור
מה בכך שבשאר שטרות כשר ,הרי מ"מ בגיטין פסול
לכתחילה אע"פ שבשטרות כשר ,הרי דיש סיבה מיוחדת
בגיטין לפסול ,וא"כ למה שגם הולד לא יהא ממזר אחר
ששינה ממטבע ,ואין בזה שום סתירה לשאר שטרות.
שו"ר לשון הרשב"א בהמשך :דכיון דמטבע דשאר שטרות
כך הוא לגבות בכתב ידו מבני חרי אלמא מטבען של שאר
שטרות הוא ,וכיון שכן דין הוא דבגיטין בדיעבד שיהא
הולד כשר.
ונראה כוונתו דאימתי אמרי' דהוי כמשנה ממטבע
שטבעו חכמים בגיטין כאשר זהו המטבע של השטר דגט
והכא דחזינן דבשאר שטרות אין מטבע שפוסל כתב ידו
שוב ממילא אף דבגיטין יש דין כזה אין הוא בגדר מטבע
של ה'שטר' דגט וצ"ע
אמנם הריטב"א רוח אחרת עמו דהק' על תי' זה
דהא איכא שלום מלכות דבשאר שטרות כשר ואפ"ה
אר"מ דהולד ממזר .ולתרץ ד' רש"י וש"ר י"ל דשאני
שלום מלכות שחששו לפיקוח נפש לכן החמירו טובא.
אבל אכתי קשה מנתן ולא אמר בפ"נ דעיקרא דדינא נוהג
רק בגיטין ואפ"ה אר"מ דהולד ממזר ,וצ"ל דבפ"נ הוא
דין קיום ועצם המושג של קיום שייך גם בשאר שטרות
ודוק .אך קשה למ"ד משום לשמה.
והריטב"א הולך במהלך הפוך ליישב אמאי אין הולד
ממזר במשנה דג' גיטין פסולים ,דלא אמרו המשנה
ממטבע שטבעו חכמים בגיטין אלא במה שתקנו בגיטין
לחוד ולא תקנו שיהי' נוהג בשאר שטרות כגון שליח
המביא גט אם לא אמר בפ"נ או שכתב למלכות אחרת
בהני איכא למימר דכיון שתקנו בגיטין תקנו בענין דכל
היכא דליתנהו דמפסיל גיטא לגמרי אבל בדברים שלא
נתקנו בגיטין אלא דגיטין ושאר שטרות שוין בהן אין
הדין כך.
תקנת בפ"נ אי הוי צורה במעשה הגירושין
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לעמוד על לשון התוס' "כך היה המטבע" ולא כתבו שכאן
המשנה ממטבע לא פסול ,על זה עמדנו בסמוך.

ראיות שתקנת בפ"נ היא צורה במעשה גירושין :א)
רש"י ותורי"ד פירשו דקו' הגמ' ה" :משום דלא אמר וכו'
יוציא והולד ממזר?" היא מאחר שאמר בפ"נ אח"כ,
ולפי"ז תירוץ הגמ' "כל המשנה ממטבע" היינו דהמטבע
הוא שיאמר בפ"נ דוקא בשעת הגירושין ולא מהני שיאמר
אח"כ אע"ג דנאמן .מיהו א"כ תקשי איך מהני לרבא
קיום חותמיו לאחר שכבר נתן ולא אמר (כמבואר דמהני
במתני' ט ,).הרי ממטבע התקנה שיהא בפ"נ דוקא בשעת
הגירושין .וי"ל דבמקום קיום גמור (שני עדים) בטלה
התקנה למפרע.
ובעצם יש להוכיח היסוד מעצם הדבר שנוהג כאן
המושג 'משנה ממטבע' ,דאם אין התקנה גדר וצורה
למעשה הגירושין ,מה שייך ע"ז משנה ממטבע ,דאם רק
גדר הדין הוא לחשוש לזיוף ולהכי בעי קיום ,אין זה שייך
כלל ל'מטבע'.
איברא כל זה ראיות משיטת ר"מ ,ובדעת רבנן אפשר
שבזה גופא פליגי ,דס"ל דאין זו תקנה בהמעשה גירושין
ועל כן אין בזה דין משנה ממטבע .וגם ,דאי ס"ד דהוי
צורת הגירושין מדוע באמת הולד לא ממזר הא מדרבנן
אין זה מעשה גירושין טוב (ואף בלי ענין של משנה ממטבע),
מיהו יתכן גדר של צורה לכתחילה ועיין.
ב) מהמבואר בגמ' כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור
ויתננה ויאמר ,הרי דהמעשה גירושין מקולקל כל שלא
אמר בפ"נ ולכן התיקון חייב להעשות במעשה גירושין
חדש ,וכן ביאר המאירי "שכל שהגט ביד האשה אין
אמירתו מועלת כלום ופירשו הטעם הואיל ובא בידה
בפסול" .אמנם יש טעמים אחרים בראשונים מדוע יש
ליטלו ולחזור וליתנו (עי' להלן ד"ה הטעם) ,ובאופן
שמדבריהם יש ראיה איפכא.
ג) תוס' ה :כתבו דלר"מ אם ניסת תו לא מהני
אמירת בפ"נ דכל הדרכים האלו בה ,והפי' דכל שלא אמר
בפ"נ מדרבנן אין כאן גירושין וממילא מה שניסת הוי
כסוטה דרבנן ,ואי תימא דהדין בפ"נ הוא דין לחשוש
אמאי לא יהני הבפ"נ לברר למפרע שלא היתה סוטה
ודו"ק (ברכת אברהם).
לכאו' יש ראיה הפוכה מהתוס' סוף המביא בתרא
לגבי אשה שהביאה גיטה בתורת שליח קבלה של בעלה
שאמרו בגמ' ללישנא בתרא שתמנה בבי"ד שליח אחר
ותאמר בפ"נ וכ' התוס' דשמא ללישנא זו אינה אומרת
בפני נכתב אלא בשעה שתקבלנו אע"ג דבפ' כל הגט ובכל
דוכתא משמע שצריך לומר בשעה שהגט יוצא מיד השליח
שמא הכא שיכולה לומר בשעת גירושין עדיף טפי ,עכ"ד.
ומבואר שהאשה תאמר בפ"נ כשהיא מקבלת הגט הרי
דאין הלכה שנותן הגט יאמר יחד עם הנתינה בפ"נ אלא
העיקר שבשעת נתינת הגט ייאמר בפ"נ ,אך אין מזה
סתירה להיסוד שזה צורה במעשה הגירושין די"ל דאכן
אם היה דין שהאמירה תהא חלק מצורת המעשה אז הוי
בעינן שמי שעושה את פעולת הנתינה הוא יהא זה שאומר,
אבל יש לומר הגדרה שונה ,דבעינן שיהא מעשה הגירושין
מעשה מבורר והיינו שיהא בירור בשעת הנתינה ,וממילא
א"צ דוקא שהנותן יאמר את האמירה ודו"ק.
בשיטת ר"מ בנתן לה ולא אמר בפ"נ – אי מהני
תיקון
בהא דאמרו בברייתא "כיצד יעשה יטלנה ויחזור
ויתננה וכו'" פליגי בראשונים אם זהו המשך דברי חכמים
או שכן הוא גם לפי ר"מ.
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רשב"א (א') – לא מהני לר"מ תיקון כלל ואפי' קודם
שניסת ,לפי שכבר שינה ממטבע.
תוס' – מהני תיקון קודם שניסת ,אבל אחר שניסת
קנסוה שהולד ממזר מזה ומזה וא"א לתקן.
רשב"א (ב') – מהני תיקון גם אחר שניסת (וכן מבואר
ברשב"א ג .ד"ה רבה) ,והטעם משמע ברשב"א משום שאי"ז
משנה ממטבע ,והיינו דגם הרשב"א מודה שיש קנס של
תצא מזה ומזה וכו' מיהו ה"מ בשינוי ממטבע שמה
שנעשה אין להשיב כגון כתב בגט לשם מלכות שאינה
הוגנת ,אבל השינוי שבנתינה בלי בפ"נ ניתן לתיקון
למפרע ,שלכשיתן יתגלה שאין כאן שינוי.
משנה ממטבע שטבעו חכמים אליבא דרבנן
ה - :מבואר בברייתא דרבנן חולקים על הפרט
שהולד ממזר ומודים שתצא .ויש לדון האם מה שסוברים
תצא הוא מדין משנה ממטבע דבעוד שלר"מ דינו שהולד
ממזר לרבנן דינו רק שתצא ,או שלפי רבנן אין כלל מושג
של משנה ממטבע ומה שתצא אינו משום גדר של משנה
ממטבע אלא סתם פסול דרבנן .וברא"ש כתוב להדיא שזה
מדין משנה ממטבע שכתב "האי כיצד יעשה קאי אמילתא
דחכמים ואע"ג דלית להו כל המשנה ממטבע חכמים הולד
ממזר מיהו אם שינה מודו רבנן דתצא אם לא יחזור
ויתקן מה ששינה" .ובאמת שכן מוכרח לכאו' לדרכו של
רש"י שפירש דהקו' על ר"מ [שמכחה אמרנו משנה
ממטבע] היא דמאחר שלבסוף אמר בפ"נ ונאמן בזה מה
לנו לפסול הגט ,לפי"ז מוכרח שגם לרבנן יש גדר של משנה
ממטבע דאל"כ לדידהו נמי יקשה קו' הגמ' דמשום שלא
אמר בשעתו בפ"נ יוציא .אלא דא"כ צ"ע למה הש"ס הקשה על
ר"מ דוקא.

מיהו לפי' אחד ברשב"א מוכח לא כך ,שפי' דהאי
כיצד יעשה קאי לרבנן בלבד משום דלר"מ כיון ששינה
ממטבע אין לו תקנה .הרי מפורש שלרבנן אין כלל הכלל
של משנה ממטבע ועל כן יש לו תקנה.
הטעם שצריך לומר בפ"נ בשעת הנתינה
ה - :מצינו כמה טעמים בראשונים להצריך אמירת
בפ"נ דוקא בשעת נתינה.
א) תוס' פד( :ד"ה אמר) הק' למה בנתן ולא אמר בפ"נ
צריך לחזור וליתנה ולומר בפ"נ ,יאמר בפ"נ מבלי לחזור
ולתת כמו שסובר רבי בנתן לה והיא ישנה .ותי' דכיון
שניתן הגט כהלכתו מן התורה מה שהוא אומר אחר
הנתינה בפ"נ לא היה מועיל כלום .וצ"ע מה שהשוו להיכא
דהנתינה פסולה וצריך לעשות נתינה חדשה שנח' רבי
ורשב"א אם לשם כך צריך ליטול ולחזור ולתת או שגם
בלא זה נחשבת כאן נתינה ,משא"כ בנתן ולא אמר בפ"נ
גם לרשב"א למה שלא יועיל לומר אח"כ .ולומר משום
דייק ,הרי זה חידשו בתי' הב' .ומבואר דהוי ס"ל לתוס'
דדין בפ"נ הוא דין בנתינה ולהכי שייך למח' רבי ורשב"א
אם אחרי שנתן לה יש עדיין 'נתינה' .אמנם בסוף כ' ועוד
דשליח דוקא כשיאמר בשעת נתינה מידק דייק ,דהיינו
שמדחים דבזה כו"ע מודים שצריך לחזור ולתת לפי שאינו
תלוי בגדר 'נתינה' אלא במציאות של הנתינה שגורמת לו
לדייק ,ומשמע דזהו מסקנת התוס' דלא מסתבר ללמוד
מחלוקת תירוצים בתוס' ,דהכל מבעל תוס' אחד יצאו
ומה שייך מח' בזה.
ב) ברא"ש (פ"א סי' ו') הביא בשם ר"י מקינון תי' על
קו' התוס' הנ"ל "דלהכי בעינן שיטלנו משום דבעינן

שיאמר בפני שנים שהיו בשעת מסירת הגט ומיירי הכא
כשמתו או שהלכו למדה"י" .מבואר בדבריו דהבפני נכתב
הוא חלק מהמעשה גירושין ולכן צריך שייאמר בפני העדי
מסירה דאל"כ אין הם רואים נתינה כשירה ,וכאשר ניתן
ולא אמרו בפ"נ צריך לחזור ולומר בפניהם ואם הלכו
למדה"י צריכים לעשות נתינה חדשה .ברם אין הגדר דהוי
ממש חלק מהנתינה כלומר שצורת המעשה היא יחד עם
אמירה ,דהרי משמע בדבריו שאם הע"מ כאן אין צורך
לחזור וליתן ויכול השליח לומר בפני הע"מ בפ"נ אף שזה
אחר הנתינה ,אלא הגדר דזהו דין בנתינה שתהיה מבוררת
ללא חששות ,וכשניתן הגט בלי אמירת בפ"נ נמצא שראו
הע"מ נתינה לא מבוררת ,ואם ימצאם השליח ויאמר
בפניהם בפ"נ הרי זה מגדיר למפרע שהנתינה היא מבוררת
ושפיר ראו נתינה מעליתא.
והא נמי שמעינן דלא ס"ל להר"י מקינון שדוקא
בשעת נתינה דייק השליח ,מדמכשיר אמירת השליח לעדי
המסירה אף אחר הנתינה.
זמן אמירת בפ"נ
לאחר נתינה תכ"ד – מהני וראיה מנתנו לה ולא
הספיק לומר עד שנתחרש.
לאחר נתינה אחרי תכ"ד ועדיין עסוקים באותו ענין
– ספק בתוס' אם יכול לומר לה כדאמרי' בעלמא דיכולים
לחזור כל זמן שעסוקין באותו ענין וכ' הרשב"א שיש
לחוש בדבר והריטב"א כ' בשם י"א ורבינו דלא מהני.
ובפ"ת מביא רדב"ז דהקיל בזה וכמשמעות התוס' בהזהב
ותמה הפ"ת איך העלים עיניו מד' התוס' כאן והרא"ש
שעלו בספק.
ויש להבין צדדי הספק דלכאו' כשם שלענין חזרה
'עסוקין באותו ענין' נחשב כמו תכ"ד כך לגבי בפ"נ .וי"ל
דכאן צריך את התכ"ד בשביל הדייק וממילא י"ל
דעסוקין באותו ענין כבר אין דייק.
קודם נתינה – ספק בתוס'.
קודם נתינה בתכ"ד – כ' הב"ש דמהני .ולכאו'
מוכרח כן דאיך אפשר לצמצם לומר בשעת הנתינה ממש
כי ה'נתינה' לכאו' הינה רק עצם המעבר מידו לידה וכל
ההושטה של היד אינה נחשבת רק כקודם נתינה וא"כ
קשה לצמצם לומר בדיוק בשעת המעבר .ואין לומר
דמשכח"ל שיתן לאחר נתינה תכ"ד דזה הרי לא פשוט
היה לתוס' והוצרכו לראיה ע"ז.
וכי תימא אעביד לחומרא
ה - :אמרו ליה לא צריכת וכ"ת אעביד לחומרא,
נמצא אתה מוציא לעז על גיטין הראשונים .צריך להבין
מה עלה על דעתם שיחמיר ,אי חששו שלא יסמוך עליהם
ויחשוש לרב אחי שחלק ,א"כ קשה איזה שכנוע אומרים
לו שמוציא לעז ,והא אם לא מוכרע אצלו למי לשמוע
ודאי שיחמיר כרב אחי דלדידיה הגט פסול ולא ישכנע
אותו נימוק של לעז ,וי"ל שידעו שאוחז לעיקר כדעתם
ורק שיתכן שירצה לחששא בעלמא לצאת ידי דעת רב אחי
ומזה באו להניאו מטעם לעז.
שרטוט פסוקים
ו - :החילוק בין שתי תיבות לשלש – לר' יצחק ג'
תיבות בעי שרטוט ,לתנא דברייתא ד' בעי .ועי' בתוס'
שהביא שבה"ג פסק כר' יצחק דהברייתא איננה עיקר.
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אמנם בשו"ת רשב"ש (סי' תפ"ב ומצויין בפ"ת יו"ד רפ"ד) נקט
שאין מחלוקת בין ר' יצחק להברייתא 17ולכו"ע אימתי
צריך שרטוט ,כאשר במילים שכתב מוברר הענין ,ופעמים
שבשלש תיבות כבר הוברר התוכן כגון "מים טהורים
בכלי" ובזה מיירי ר' יצחק ,ופעמים שרק בד' כגון "מים
קרים על" ובזה מיירי הברייתא ,ויישב בזה סתירת ד'
הרמב"ם שבמקום אחד פסק ג' כותבין ובמק"א פסק ד'
כותבין .אבל דבריו צ"ע דהיכי סתם ר' יצחק למילתיה
ואמר ג' אין כותבין והברייתא סתמה ד' אין כותבין בשעה
שכל אחד מדבר על אופן מסוים בלבד.
בשו"ת רב פעלים (ח"א או"ח סי' י"א) דן בענין אמירת
"יום השישי ,ויכולו וכו'" בקידוש ,שלכאו' אסור מצד
פסוק דלא פסקיה משה ,וכ' ליישב הדבר כיון שמזכירים
ב' תיבות בלבד אין חשש ,ודוגמא לזה בענין השרטוט
בגיטין דף ו ,אמר ר"י ב' כותבין ג' אין כותבין ,נמצא ב'
תיבות אין בהם שיעור פסוק ולכן גם לענין זה אין לחוש
על מה שאומרים יום השישי.
בכתיבה לשם צחות – דעת ר"ת דא"צ שרטוט.
והב"ח לומד בדעת הרמב"ם (ע"פ הטור) דגם בכה"ג צריך
שרטוט .ולפי הבנת מהר"ם בתוס' יוצא שזה מח'
בירושלמי .וצ"ב דעת האוסרים דלכאו' ודאי שאין כאן
כתיבת ד"ת רק שמשתמש בלשון התורה לצחות בעלמא,
ואולי דטעם האיסור משום בזיון והרואה לא תמיד ידע
שהיה לשם צחות ויתבזה כלפיו .ועי' בקטע הבא במש"כ
על ד' מהרש"א.
במסרס הפסוק – בתוס' הביאו ירושלמי דמבואר
שם שע"י סירוס המקרא א"צ שרטוט .ועי' מהרש"א דלפי
מה שמפרש ד' התוס' הי' הו"א לומר דמאי דמהני סירוס
הוא רק בלשם צחות (וסבירא להו דלשם צחות בלי סירוס אסור),
וע"ז מייתי התוס' מירושלמי דאף לשם לימוד מהני
סירוס .וביאור הדבר ,דאם לשם צחות אסור הרי זה
משום דסו"ס משתמש במילים של תורה ,שהרי בכונה
לקח מלים מן תורה ,שזה גופא היופי והצחות  -להסב
משפטים מן המקרא לענין המדובר ,על כן כל שסירס
המקרא אין כאן מלים של תורה ,משא"כ כשכותב לשם
דרשא אף שמסרס סו"ס מובן הפסוק ונשמע ממנו תוכנו
וא"כ יש מקום להצריך שרטוט בזה מפאת התוכן התורני
שנשאר אף אחר הסירוס ,קמ"ל דאפ"ה שרי ומשום
דאמנם מובן התוכן אבל לא יהא אלא כמו שאומר הפסוק
במלים משלו שבודאי א"צ שרטוט ה"נ כשמסרס וק"ל.
אם דוקא באשורית – כתב הרמב"ן (וכן דעת עוד
ראשונים עי' ב"י יו"ד סו"ס רפ"ד) כאן "אבל נ"ל שכתיבה זו
שאינה אשורית מותר לכתוב בלא שרטוט שלא אמרו אלא
כגון ס"ת ונביאים וכתובים שכתיבתם אשורית אבל
כתיבה זאת ודאי מותרת שאינה כתיבה כלל ולא הוכשרה
בכל כתבי הקודש" .וצ"ע דלכאו' היה נראה דדין שרטוט
הוא שכשכותבים דברי 'תורה-שבכתב' יש לכתבם בדרך
מכובדת וא"כ מאי שנא שכותב בכתב אחר אטו אין כאן
פסוק מן התורה .ומבואר בדעת הרמב"ן שגדר האיסור
הוא על שכותב קטע מן המקרא שלא בדרך מכובדת ולא
כל שכותב פסוק סתם ,ועל כן רק בכתב אשורית ניכר שזה
קטע מהמקרא ועיין .ואולי הגדר הוא שכל כתבי הקודש
אין כותבין בלא שרטוט (כלשון הרמב"ם) ,וגם כשכותב שלש
מילים נחשב שמתחיל לכתוב ספר ואין נפק"מ אם ממשיך
 17וראייתו דא"כ היה לתלמוד להביא קודם את הברייתא
ואח"כ דברי ר' יצחק שחלק על הברייתא שקדמה לו ,ולכאו'
י"ל תי' אחר ע"פ התוס' דבה"ג אומר דברייתא אינה עיקר ,אי
לכך הקדימה הגמ' את ר' יצחק.

עד גמירא או לא ,דכל שהוא כותב פסוק רואים את זה
ככותב כתבי הקודש וכאילו מתחיל ספר שלם ,ועל כן רק
בכתב אשורית הוי זה התחלת כתיבת ספר מכתבי
הקודש .וצ"ע .והרא"ש כתב לא ראיתי לרבותי נוהגין כן.
ובשו"ע פסק כרמב"ן .ויש להעיר דלהמחמירים לדון אותיות
מרובעות שלנו כאשורית צריכים לשרטטן לכו"ע.

שרטוט משום זה א' ואנוהו
ו - :כתבו התוס' דאע"ג דמדינא לא בעי שרטוט
בתפילין וס"ת אם אין הסופר יכול לכתוב יפה בלא
שרטוט צריך לשרטט וכו' משום זה ק-לי ואנוהו.
ובפשטות משמע דקאי נמי על תפילין וכן איתא בתורא"ש
וזאת למרות שהתפילין מחופים מ"מ שייך נוי מצוה,
מיהו בתוס' מנחות לב :כתבו בשם ר"ת דלא שייך
בפרשיות נוי מצוה הואיל ואינו נראה.
וכ' המג"א (לב ,ח) דלא אמרו בירושלמי דהפטור
מדבר ועושהו נקרא הדיוט אלא כשעושהו בדרך חומרא
אבל הכא שאינו מכוין לכך שהרי אינו דבר איסור דשייך
ביה חומרא ואינו משרטט אלא כדי לכתוב ביושר יותר
אינו הדיוט .וע"ע מש"כ במס' סוכה בס"ד.
זימרא
מקור האיסור – מתני' סוטה מח .משבטלה סנהדרין
בטל השיר בבית המשתאות שנא' בשיר לא ישתו יין [ובגמ'
מפרש מנ"ל דקרא מדבר משבטלה סנהדרין] .ובסוגין דגיטין
ששאלו "זמרא מנא לן דאסיר" לא מובאת כלל משנה זו,
ואינו מובן ,מדוע התעלמו ממנה שואליו של מר עוקבא
והוא עצמו ,ויתכן דזה כוונת הגמ' להקשות ולישלח להו
מהכא בשיר לא ישתו יין דהיינו דתיפו"ל משום מתני'
דסוטה שמקורה מהאי קרא ,ואם כן יוצא מתי' הגמ' כאן
דמתני' בסוטה מדברת מזימרא דמנא וכאן בא מר עוקבא
לחדש איסור על זימרא דפומא ולזה יש קרא נוסף.
וחומר האיסור הוא לכאו' כדברי קבלה שהרי נלמד
מדברי הנביאים ,אמנם המקרא כתוב ע"ש העתיד שהרי
בשעה שנאמרה הנבואה עדיין לא בטלו הסנהדרין וא"כ
לכאו' אין הנביא אוסר רק מגלה שבעתיד יש לחכמים
לגזור ,ושמא שפיר אוסר הנביא במצב העתידי וצ"ע.
טעם האיסור – במתני' דסוטה מפורש שהטעם
משום ביטול הסנהדרין .וברמב"ם (פ"ה מתענית הי"ד) כתב
שגזרו על הניגון מפני החורבן .וברש"י חגיגה טו :זמר
יווני לא פסק מביתו  -והיה לו להניח בשביל חורבן הבית
דכתיב בשיר לא ישתו יין .וצ"ל דבכללות נקרא שזה מפני
החורבן ובפרטיות התעוררו לזה בשלב החורבן של ביטול
הסנהדרין.
ועי' לקמן שהבאנו ד' הרמ"א דדוקא בשתיה בלא
אכילה דהוא דרך עכו"ם אסור ,משמע שהאיסור משום
דרכי העכו"ם ולא מפאת שיש בזה שמחה שסותרת
אבילות החורבן וצ"ע.
איסור בניגון או בשמיעה – יש להסתפק אם האיסור
על השמיעה בלבד או גם על עצם הנגינה (וכגון שאינו שומע)
וראה ברמב"ם פ"ה מתעניות הי"ד" :וכן גזרו שלא לנגן
בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר אסור
לשמוח בהן ואסור לשמען מפני החורבן" .משמע דיש ב'
חלקים באיסור ,עצם הניגון שהוא 'מעשה שמחה',
והשמיעה.
אם אסור רק בבית המשתאות – רש"י כתב
שהאיסור רק בבתי המשתאות וכן מפורש במתני' דסוטה
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"בטל שיר בבתי המשתאות" וכן הוכיחו התוס' מדמקשה
ולישלח להו מבשיר לא ישתו יין ואמאי לא משני דמר
עוקבא מחדש שאף שלא במשתה אסור אע"כ דגם מה
שדרש מקרא דאל תשמח ישראל הוא רק בבתי
המשתאות .ומשמע דמדובר גם על זמרא דמנא .מיהו
הרמב"ם כתב הגבלה זאת רק על שירה בפה ואילו במנא
אסור בכל גווני ,כן מבואר בטור תק"ס בדעת הרמב"ם,
והוסיף הטור שבתשובת שאלה כתב הרמב"ם שאף זמרא
דפומא אסורה בכל ענין ואין כלל התר שלא על היין.
וצריך להבין עיקר ד' רש"י ותוס' מנא לן לחלק ולהתיר שלא על
היין ,הניחא מצד מתני' דסוטה דדרשה מבשיר לא ישתו ,אבל במה
שנתחדש בסוגין איסור גם מקרא דאל תשמח ישראל ,היכא משמע
בקרא זה דרק בבית המשתה .וי"ל דכיון דקרא דבשיר לא ישתו אוסר
אפי' זמרא דמנא ואפ"ה קאסר רק בבית המשתה כ"ש דהאיסור על
זמרא דמנא (שזה נלמד מקרא דאל תשמח ישראל) מוגבל על בית
המשתה.
והגדר בזה יל"ע ,מהו השילוב בין השיר ליין ,כיצד משניהם נוצר
מצב אסור כשכל אחד לעצמו מותר .וי"ל דהאיסור על 'שמחה יתירה'
אשר נוצרת כשיש ב' דברים אלו יחד ,ולכן אין לשאול מי מביניהם הוא
האיסור ,דהאיסור הוא במצב הנולד משניהם (ובלישנא דקרא משמע
קצת דהאיסור הוא על השתייה וי"ל) .ולפי הרמ"א שנביא בסמוך יוצא
שהשילוב הוא שזה דרך עכו"ם .וע"ע לקמן ד"ה קאים.

ומה נקרא בתי המשתאות ,בהגהות הרמ"א על
המרדכי בגיטין כתב בשם מ"י דדוקא במשתה בלא
אכילה הוא דאסור שכן דרך עכו"ם אבל במשתה של
אכילה מותר ובשעה"צ הביאו וכתב דעל כן אפשר שאין
למחות בהנוהגין לאכול סעודתן כשמנגנין להם.
ולהלכה הב"ח נקט לעיקר כד' הרמב"ם בתשובה
דאפי' זמרא דפומא אסורה תמיד אף שלא על היין .והביא
ראיה מדגרסינן בסוף סוטה "אמר רב הונא זימרא דנגדי
ודבקרי שרי ,דגרדאי אסור" פרש"י מושכי ספינות בחבל שרי
שאינו אלא לזרזם במלאכתם ,ודבקרי שמזמרין בשעה שחורשין ואינו
אלא לכוין את השוורים לתלמיהם שהולכין לקול השיר דערב עליהם,
אבל דגרדאי שאינו אלא אלא לשחוק אסור .ובמ"ב סקי"ג הביא

ד' הב"ח וכתב דעל כן נשים המזמרות בפה בעת מלאכתן
יש למחות להן ואם אינן שומעות מוטב שיהיו שוגגין.
ובשעה"צ כ' דאם מזמרות כדי לישן התינוק שפיר דמי,
וגם הלא מד' שו"ע משמע דאינו אסור בפה אלא על היין
הלכך אין לדקדק כל כך .העולה מד' המ"ב שנקט לעיקר
הדין כהב"ח .ויש לתמוה מה ראה המ"ב על ככה לנקוט
כהב"ח בעוד שכל הראשונים אסרו רק על היין והיחיד
שמצינו לאסור הוא הרמב"ם בתשובה ואף הוא ז"ל
בחיבורו לא כתב כן וגם בשו"ע ורמ"א השמיטו מלהביא
כלל דעה זו ואם יש לב"ח ראיה מזמרא דגרדאי האם זו
סיבה לדחות ד' הראשונים ובעלי השו"ע וצע"ג.
קאים ודמיך בזמרא – התוס' הביאו מרש"י שרק על
היין אסור והסכימו עמו והוסיפו דראוי להחמיר בכיוצא
דההוא דהוה קאים ודמיך בזמרא שמתענג ביותר .משמע
שכך הבינו תוס' הטעם למה זמרא סתם בלי יין אינה
אסורה ,משום שחסר בתענוג ,וממילא כשמשלים התענוג
אסור – או ע"י יין או ע"י דקאים ודמיך בזמרא .ובטור
(תק"ס) מביא דהתוס' מפרשים דאפי' בלי משתה נמי
אסור למי שרגיל בכך כההיא דירושלמי (ואפי' בפומא .ב"ח).
מבואר ש"קאים ודמיך בזמרא" אין הכוונה שזה תענוג
מיוחד לשמוע זמרא בשעה ששוכב וקם אלא שזה רק ציון
הרגילות ,והאיסור מפאת הרגילות שהיא גורמת לתענוג
יותר משמיעה שלא ברגילות.
שירה של חול ושירה של מצוה – כתב הרי"ף (ברכות
פרק ה' דף כא" ):פירש גאון הא דאמרי' זמרא בפומא אסיר
ה"מ כגון נגינות של אהבת אדם לחבירו ולשבח יפה ביפיו
כגון שהישמעאלים קורים להם אשעא"ר אבל דברי

שירות ותשבחות וזכרון חסדיו של הקב"ה אין אדם
מישראל נמנע מזאת ומנהג כל ישראל לאמרן בבתי
חתנים ובבתי משתאות בקול נגינות ובקול שמחה ולא
ראינו מי שמיחה בזאת" .ועולה מדבריו דבזמרא דפומא
יש חילוק ,שירים של חול אסור ואין לומר שנגינות של אהבת
אדם לחבירו וכו' הם דברים מיוחדים של קלות ראש ודוקא הם
אסורים ולא סתם שירי חול ,דמדהתיר שבחו של הקב"ה ש"מ דכל
מידי אחרינא אסור ,ונגינות של שבח להקב"ה שרי .ומשמע

מסוף דבריו דגם בבתי חתנים אין התר לשיר שירי חול רק
שירי שבח לה' .אמנם זמרא דמנא משמע להדיא דאסור
בכל גוני ולכאו' יוצא שגם בבתי חתנים אין התר ואולי
במשתה החתונה עצמה שרי.
והמאירי כתב "כל מיני זמר העשויין לשמחת
הוללות ושלא לכוין בהם לשבח הבורא ית' או לצד מצוה
אלא דרך קלות ראש ותענוג במיני מאכל ומשתה אסור
לשמעו ולהשתעשע בו בין שנעשה הזמר בכלי בין שירה
ע"פ וכו' ומ"מ כל שיש בו שבח ותהלה לשם כגון מיני
פיוטים ומזמורים מותר אף בבית חתנים ומשתאות וכן
הדין לשמח חתן וכלה שכל שאין בו צד פריצות מותר ואין
לו לדיין באלו אלא מה שעיניו רואות לפי מקומם ושעתם
ואף המקראות מלמדים שלא נאמר אלא דרך פריצות
והוא שאמר כעמים כלומר כמנהג העמים וכן בשיר לא
ישתו יין שכל אלו דרך פריצות וקלות ראש ובמס' סוטה
נראה כן בהדיא כמו שביארנו שם" .נראה שבסיס דבריו
לחלק בין סוגי השירים הם ד' הרי"ף הנ"ל ,ברם הוסיף
המאירי שאסור רק דרך קלות ראש ופריצות ,והיינו
שאמנם באופן כללי נאסר כל שירת חול עם מאכל ומשתה
כי בפשטות יש בזה קלות ראש ,אך אם הדיין רואה שאינו
דרך פריצות יכול להתיר גם שירת חול .וכן מבואר בדבריו
בסוטה שכתב "כל השירים שאין בהם שבח להב"ה אסור
לזמר בהם והם הם התחלת הפקר ושעמום" .אלמא
דבסתמא אסור הכל ,וכיוצא מן הכלל אם הדיין רואה
שאי"ז קלות ראש ופריצות שרי .ועוד היתר יש ,לצורך
מצוה לשמח חתן וכלה .וק"ק שהתנה גם בזה שלא יהא בזה צד
פריצות וא"כ מאי איריא דשרי לדבר מצוה לשמח חתן הרי כל האיסור
רק בדרך פריצות וכדמבאר ואזיל ובעלמא נמי לשתרי כה"ג וי"ל.

צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם
ז – .יסד ר"ת דרק במידי דאכילה פריך הכי ,דגנאי
הוא לצדיק שאוכל דבר איסור[ 18וביאר מהר"ם שיף ,כיון
שכל המקור לענין זה הוא מחמורו של רפב"י שלא אכל
טבל] ,ודוקא כשהאיסור אינו מחמת הזמן ,דאין מגונה
כ"כ אכילת התר בשעת האיסור ,וצ"ב ענין הגנאי.
וברמב"ן חולין דף ז .כתב על ד' ר"ת שאין בטעם הזה לא
טעם ולא ריח.
ובפשטות י"ל מצד טמטום הלב (וכן ראיתי בשם שו"ת
חלקת יעקב יו"ד סי' יח וביאר לפי"ז המשך התוס' דבאסורי זמן אינו

נחשב גנאי והיינו דאינו מטמטם) ,אך יש להוכיח מתוס' שאי"ז
הטעם שהרי מבו' בתוס' דאכילת תרומה הוא ג"כ בכלל
אין הקב"ה מביא תקלה ,וזה נראה פשוט שזר שאוכל
תרומה אינו מטמטם לבו ,דאין התרומה דבר שלילי
ומתועב ,ואיסור אכילתה אינו מדיני הגברא אלא מדיני
 18ואפי' איסור דרבנן כמו דמאי (חולין דף ו[ ).ועי' קוה"ע סו"ס
עה שהוכיח מזה דאין גדר איסור דמאי דמדרבנן אין לסמוך על
הרוב דא"כ נימא דכלפי שמיא גליא שלא היה זה טבל ,אע"כ
דהוי איסור חדש שאסרו] .ועוד מבואר בחולין דף ה :דגם מה
שגזר ר"ג על שחיטת כותים חשיב תקלה לצדיקים ,אך צ"ע שם
אם זה רק גזירה ואיסור דרבנן או שאסור מעיקר הדין מצד
דחייש למיעוטא.
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קדושת התרומה .19מיהו יתכן שהטמטום שבאכילת
האיסור אנו מפאת שליליות המאכל ותיעובו אלא שעצם
עבירת עבירה בדרך של אכילה מטמטמת (ולשון הגמ' ביומא
"עבירה מטמטת לבו של אדם") אך א"כ יקשה אמאי אין
טמטום באכילת התר בשעת האיסור .ועוד קשה לומר
שהוא מטעם טמטום ,מהא דחמורו של רפב"י אשר ודאי
דאין שייך גביה כלל טמטום הלב.
וננסה בס"ד להסביר באופן אחר .הגנות היא שיש
כאן חפצא דאיסורא דמאכא"ס דאמנם אנוס הוא אבל
סו"ס יש כאן מציאות של מאכא"ס בתוך גופו .ושאני
ממעשה איסור דמה שהצדיק ביצע פעולה אסורה אינו
גנאי כ"כ לפי שעשאו בלא פשיעה ומכיון שהאיסור על
המעשה ,מעשה שנעשה כמעט באונס חסר באיכות
המעשה ,דענין 'מעשה' הוא בהתיחסותו לאדם בר דעת
וכשיש בו אונס שוב אין בו פגם ,משא"כ במאכלות
אסורות שאינו איסור על המעשה רק על היאכל
המאכא"ס על ידו ,האונס פוטר רק בעונש ולא בעצם
הפגם .אמנם במה דברים אמורים בסוג מאכא"ס שהדבר
עצמו אסור אבל כשהזמן אוסר נמצא שאין כאן חפצא
דאיסורא ,אלא רק פעולה אסורה מצד הגברא (כי רק באדם
נתפס שינוי זמנים ולא בחפץ לכן כל איסורי זמן הם רק פעולה אסורה)

וע"כ אין כאן גנאי.
ועדיין לא נחה דעתי ,דמאי תקלה וגנאי איכא בחמֹור
שאכל מאכא"ס ,הרי לגביה אין כאן איסורא כלל .ובע"כ
ביאור ענין החמור ,שמדובר כאן על דבר דק דקדושת
הצדיק מרחיקה ממנו שייכות לדבר איסור שבל יקרב
אליו כי היכל ה' הוא ואיך יקרב שמה איסור (לאו דוקא מצד
שהחפצא דאיסורא מישך שייך להסט"א ,דבתרומה לזר אין שייך
לומר כן ,אלא שעצם השם איסור גורם) ,ונתחדש שקדושתו

מתפשטת גם על חמורו שכבר שם אין לאיסורא דריסת
רגל להאכל ,ואמנם שאין בזה פגם אבל סו"ס איכא
התקרבות של האיסור לתחום הצדיק במה שנאכל ע"י
הקרובים אליו .ולפי"ז אין הגנאי במה שגופו ניזון
מהאוכל אלא עיקר הגנאי במה שיש כאן חפצא דאיסורא
שמצא את דרכו לתוך הצדיק (וכשאסור רק מחמת זמן אין זה
חפצא דאיסורא כי אם פעולה אסורה וכמשנ"ת).
שו"ר בערך לחם למהריק"ש ריש יו"ד (צויין בגהש"ס
כאן) שהביא ד' התוס' וכתב :ונראה לי הטעם מפני שהגוף
מתהנה ממהות המאכל ואיך יהיה גוף הצדיק חתיכה
דאיסורא .כנ"ל.
וצ"ע איך יתבאר לפי"ז עובדא דחמורו של רפב"י.
והנה עי' תוס' בחולין ה :ד"ה צדיקים "ואור"י
דדוקא במידי דאכילה אין הקב"ה מביא תקלה על ידן
שגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור ולספרים דגרסי
בפ"ב דכתובות גבי העלה עבד לכהונה על פיו השתא
בהמתן וכו' משום דאתי לידי אכילת איסור שמאכיל בת
ישראל שנשאת לו בתרומה והוא עבד .ומיהו ברוב ספרים
ל"ג ליה והיינו משום דליכא למפרך אלא כשהצדיק עצמו
אוכל האיסור .ע"כ .הרי דנח' הגירסאות האם כשהצדיק
מאכיל אדם אחר אכילת איסור איכא למפרך ,וצ"ב עד
כמה שהצדיק עצמו לא אוכל הרי אין את עיקר הפגם,
וי"ל כמו שכתבנו דהחסרון של אכילת איסור הוא שאף
בשוגג ואונס יש חפצא דאיסורא.

שוב ראיתי בס"ד דברים נפלאים בספר הישר לר"ת
(חלק החידושים סי' תמא) "והא דחזינן בפר' קמא דשבת
דר' ישמעאל קרא והיטה ור' יהודה בן טבאי שהיה
משתטח על קברו של [אותו הרוג] בחגיגה [וההוא] מעשה
דיבמות שקרעו ספר תורה בחמה ופרכינן קרעו ס"ד אלא
בקשו לקרוע .תריץ הכי גבי אכילה ודאי אין הקב"ה מביא
תקלה על ידיהן דאי אפשר שלא יתגלה להן האיסור שיש
באותה אכילה .אבל גבי שאר דברים כגון הנך שהזכרתי
למעלה חטא גורם .לפיכך בכל הנך דלעיל לא פריך השתא
בהמתן של צדיקים כו' .ואי קשיא הא דאמרי' ביבמות
פרק נושאין על האנוסה ובכתובות פרק האשה אמר ר'
אלע' מימי לא העדתי אלא על עדות אחד והעלו עבד על פי
לכהונה .ופרכי' התם השתא בהמתן וכו' אלא בקשו
להעלות כו' .אלמא במידי דלאו אכילה אין הק' מביא
תקלה .תריץ חדא דההיא דיבמות ליתה בכל הספרים
ומדיבמות ליתה הא פירכא בכתובות נמי שיבוש הוא.
דהתם והכא חדא סוגיא היא .ואם רצונך שלא לשבש
הספרים תריץ הכי הכא נמי דאכילה היא שהיה עבד אוכל
בתרומה לפיכך לא סגי אם לא היה מגלה להם הק' .עכ"ל.
ומבואר בדבריו בעליל דאין החילוק בין מידי דאכילה
לשאר איסורים משום דבאכילה איכא טמטום או גנאי,
אלא מה שלמדתי מלשונו הוא דלעולם הקב"ה מגלה
לצדיקים את התקלות שיש לפניהם ובמידי דאכילה עוד
לפני שהוא אוכל יש כאן חפצא דאיסורא וא"א שלא
יתגלה לצדיק שיש כאן איסור לפניו ,משא"כ באיסור על
פעולה מסוימת א"א לומר שא"א שיתגלה לצדיק שיש
כאן איסור דהא עד שלא נעשה המעשה אין כלל איסור
בעולם ,ולמנוע את הצדיק בשעה שעושה את האיסור לא
מונעים משמים דבשעה שהוא עובר עבירה הרי החטא
גורם .ובזה מבואר מה שמסיים דכשהעבד אוכל על פיו
חשיב תקלה אע"ג דהצדיק עצמו אינו אוכל (וכן מבואר
בזה הא דאכילת החמור חשיב מידי דאכילה) ומשום
דכיון שהאיסור המדובר הוא איסור אכילה מגלים לצדיק
שיש כאן איסור ,20וכן מבואר בזה מה שאיסור אכילה
מחמת הזמן לא חשיב מידי דאכילה ,מפני שאין כאן
איסור בחפצא כי אם דמעשה האכילה אסור והדברים
מתוקים.
עוד בזה
התוס' עמדו בהא דלא פריך גבי ישמעאל דקרא
והטה דאין הקב"ה מביא תקלה ע"י צדיקים .וקשה מה
שייך שם להק' כן הרי רי"ש עבר על תקנת חז"ל שאמרו
לא לקרא שמא יטה ומדוע שלא יכשל אחר שמביא תקלה
על עצמו[ .21שו"ר ברמב"ן חולין דף ז .שכתב כן דר'
ישמעאל פשיעה היתה לו בדבר ].ונראה לומר דודאי אמד
בדעתו שלא יטה ואכן צדק בהערכתו אבל משמים גרמו
לו להכשל להראות לו שגזרת חז"ל היא מוחלטת בכל
גווני ,ומובן שפיר שמקשה התוס' איך המציאו לו מכשול,
דאולי להצילו לא היו מצילים כיון שהכניס עצמו למצב
שחכמים אסרו ,אבל מאידך גם לא ימציאו לו תקלה
שיכשל בה.

ביאור נפלא בדברי ספר הישר לר"ת בענין זה
20

 19וב"ה מצאתי שכן פשיטא להכתב סופר דבתרומה וטבל אין
שייך טמטום הלב ,רק בנבילות וטריפות שקצים ורמשים.

ואף שאין הטעות בההיא דכתובות שאומר על חפצא
דאיסורא שהוא היתר מ"מ מה שחושבים את העבד לכהן הרי
עי"ז התרומה נחשבת לחפצא דהתירא להם ודו"ק.
( 21ומה שהגמ' כאן מקשה אע"ג שהטיל אימה יתירה משום
שלא גרם במישרין אלא בעקיפין).
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ושו"ר בחי' רבינו מאיר שמחה (לקוטים שבת יב ):שנטה
מד' התוס' וכתב כיסוד דברינו דכיון שר' ישמעאל עבר על
ד' חכמים שאמרו לא יקרא אדם לאור הנר לכן אין בטוח
אפי' אדם גדול בענקים מלהכשל במצודת האיסורים
החזקים .והא דפריך בגיטין גבי רחב"ג שהטיל אימה
יתירה ,אי"ז פשיעה דהטיל אימה יתירה לש"ש על דבר
מצוה וכמו דמייתי זה על הדליקו את הנר ולא הוי שמע
שאסור להטיל אימה יתירה .ע"ש.
בחי' כתב סופר הקשה אמאי לא הוכיחו התוס' את
יסודם דרק במידי דאכילה מהגמ' בעמ' הקודם שאפשר
שייכשל ר' אביתר בכתיבת פסוק בלי שרטוט .ויש לתרץ
דכתיבה בלי שרטוט אין בה איסור כי אם ביטול דין ,שיש
דין לכבד כתבי הקודש ולשרטטם ,אבל אין 'תקלה' במה
שלא עשה כן.
לשון הגמ' בחולין ה - :אין הקב"ה מביא תקלה
לצדיקים .ועוד שם "היכי מסתייעא מלתא למיכל
איסורא השתא בהמתן של צדיקים וכו'" .וכן בדף ו.
"ומסתייעא מלתא דרב אסי דמיכל איסורא" .הלשונות
מורים שאין הקב"ה מכשילן או מסייע להכשילן ,וצ"ב
דלכאו' הענין הוא שהקב"ה מציל את הצדיק כענין
שנאמר רגלי חסידיו ישמור [ומי שאינו צדיק לא מצילים
אותו] ,אבל אטו אדם אחר מכשילים אותו או מסייעים
אותו לחטוא .ועי"ש ברש"י "היאך יגרום שום שטן לפני
צדיקים ע"י שוגג שום דבר עון" וגם בדבריו משמע
דבצדיק לא נותנים רשות לשטן להכשילו ,ואילו אדם
אחר יש רשות לשטן להכשילו בידים ,אך שמא אין הכונה
לשטן ממש [דא"כ מה פי' 'שום שטן'] אלא ר"ל ענין של
מכשול.
ואולי י"ל דרך דרש ,דבאמת יסוד הדבר שאין
הקב"ה מביא תקלה לצדיקים הוא שמפי עליון לא גוזרים
שתיעשה עבירה ,אלא שכלפי אדם מן השורה אין עליו
השגחה כ"כ פרטית וכשנכשל אין זה נקרא שהכשילוהו
משמים ,אבל צדיק שמונהג בהשגחה פרטית [כמש"כ
הרמב"ן בחומש שלפי הצדקות כך רמת ההשגחה] כל
מאורעותיו הם בהשגחה וממילא לא יתכן שמשמים יגזרו
על דבר עון.
בתוס' חולין ה :הקשו מהמד"ר ר' ירמיה דשדר לר'
זירא כלכלה דפירי בין דין לדין אתאכיל פירי בטבלייהו,
ומיהו ההוא עובדא איתא במסכתא שקלים וקאמר עלה
ר' זירא אם הראשונים כמלאכים וכו' אנו כחמורים ולא
כחמורו של רפב"י .ע"כ .וכונת התוס' ליישב בזה,
דאדרבה שם מבואר שלפי גדרי 'אין הקב"ה מביא תקלה
לצדיקים' באמת לא היה להם להכשל בזה אלא שאינם
ראויים לכך (וכמש"כ בעץ יוסף על המד"ר שם :עכשיו כבר נתמעטו
הדורות ואין אנו אפי' כחמורו של רפב"י .ואע"פ שנמצא גם בדורות
אחרונים בנ"א גדולים מאד במעלה ,מ"מ באשר אין דורם זכאי גם הם
יורדים ממדרגתם ,נזר הקודש) .מיהו ראה ברמב"ן כאן

שהקשה על ר"ת מהמעשה הנ"ל אע"ג שנאמר שם דאיננו
כחמורו של רפב"י ,וצ"ל דהבין הרמב"ן דאמנם התרעם ר'
חנינא דדאפי' כחמורים איננו ,אבל אין זה אלא דרך ענוה
ובודאי שהיו ראויים לכך.
ראה בבית יוסף (יו"ד סי' קט) בשם הגהות ש"ד
שהסביר הנהגת מהר"ם שבתערובת יבש חד בתרי לא אכל
בעצמו את כל התערובת ולא רצה לסמוך על ביטול ברוב
אפשר משום שהיה ת"ח וצדיק והיה נראה דרך גנאי

שיזדמן שום אכילת איסור לפיהו כדמפרשים התוס'
בחולין גבי השתא בהמתן של צדיקים וכו' .ע"ש עוד וע"ע
בלבוש שם.
עד שיאמר לך בקי
ז - :עד שיוודע לך פרש"י כלומר לעולם חזקת ימין
הדרך מעכו ועד כזיב ארץ העמים אא"כ תבא למקום
שיאמר לך בקי כאן הדרך מתעקם ונכנס לתוך א"י קצת
וימין הדרך הוי א"י .משמע שאינו בקי לא נאמן ,אע"ג
דע"א נאמן באיסורין והרי אומר לך שהוא יודע ,צ"ל
שחוששים שהוא 'בדדמי' וכדו' .ואין להקשות בקי אמאי
מהימן והרי המקום בחזקת טומאה והוי כע"א נגד
איתחזיק ,דאי"ז ממש חזקה רק סתמא דמלתא ,וגם
שלדברי העד אתחזיק בטעות וכהתשו' מיימוני.
מח' ר"י ורבנן בנהרות שבא"י
ז - :ניתן לבאר מחלוקתם בכמה אופנים:
א) פליגי בגדר נהרות ,האם מי הנהר עצמם מוגדרים
חלק מא"י .דמצד אחד י"ל דנהר איננו חלק מן הארץ,
ומאידך יש לומר ש'ארץ' מורכבת מיבשה וגם נהרות
וממילא כל אחד הוא א"י בזכות עצמו .ועי' לשונות רש"י.
והשתא יש לברר מאיזה טעם אנו צריכים לדון את
הנהר כא"י כדי לחייב בתרו"מ ,די"ל דיש תנאי שיגדלו
הפירות בא"י ,ואם הנהר נחשב א"י הרי גדלו הפירות
בא"י .ובאופן אחר י"ל דיש תנאי שיינקו הפירות מא"י,
ויש יניקה מן המים וממילא אם הנהר הוא א"י נמצא
שהפירות יונקים מן הארץ (ולפי"ז צ"ל שאין דין גידולי קרקע
רק דבעינן גידולי א"י דלכאו' גם אם הנהר נחשב 'ארץ' ,קרקע מיהת
לא חשיב .אך אולי נחשב גם קרקע ועי' לשון רש"י) .וי"ל נמי ששני

ההסברים נכונים.
ב) כו"ע מודו דמי הנהר עצמם אינם א"י ,אלא רק
קרקעית הנהר ,ופליגי אם ספינה ששטה על פני הנהר
נקרא שמקומה על הקרקעית ,או שכיון שהנהר חולק
רשות לעצמו מקומה על הנהר ולא על הקרקע (ואינו כסתם
שלולית שאין לה שם בפ"ע וגם אינו כמו עלייה שאיננה רשות מסוג

אחר והיא חלק מצורת הקרקע) .ולגבי הדין יניקה לכו"ע איכא
יניקה מן הקרקעית דרך המים ,והמח' היא במה דבעינן
דין נוסף שיגדל בא"י .ולשונות רש"י שהבאנו מתישבים
אף למהלך זה .ועי' ריטב"א שמשמע כמהלך זה שכתב:
ותניא אידך כמביא בחו"ל – שהמים חלקו רשות לעצמם
ודינם כחו"ל ,משמע שסביב זה נח' ,האם המים חולקים
רשות ואז אין הספינה נמצאת על הארץ או שאינה חולקת
רשות ונמצאת אפוא על רצפת הנהר שהיא א"י.
ולב' הסברים אלו א"ש בפשיטות הדימוי לגט.
שהמח' היא כללית אם הספינה בא"י או ברשות אחרת,
ונפק"מ לכל תורת הארץ :תרו"מ וכן גיטין .אך לפי"ז
קשים דברי ר' זירא שמדמה לעציץ המונח ע"ג יתידות,
דלא דמי לנהר שהוא 'מקום' בפ"ע משא"כ אויר שלכל
היותר יחצוץ אבל אינו רשות בפ"ע .ועי' לשון רש"י אצל
דברי ר' זירא שהמח' אם כמאן דמנח וצ"ע .ואולי ר' זירא
פליג (וכן ראיתי שנקט בס' שערי שמועות ע"ש) .ודחיית הגמ'
לפי"ז דשאני ספינה שהיא מהלכת והיינו דעל כן חשיבא
פחות כנמצאת על הקרקע שמתחת למים ולא דמי לדבר
שנע על פני הקרקע דהתם יש לו שייכות נמרצת מצד
שבפועל הוא עומד על הקרקע וזה מחפה על הניידות
משא"כ ספינה .והדחייה לאידך גיסא ,דשאני מים שניתן
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להחשיבם כארעא סמיכתא (פי' עבה[ .רש"י בשבת]) ,והיינו
דהיא חלק מצורת הארץ (וכב' האופנים הנ"ל).
ג) המח' היא האם יונק מן הקרקע דרך המים,
ולפי"ז הדימוי של ר"ז הוא דה"נ יחלקו אם עציץ ע"ג
יתידות יונק ,ודחי דשאני ספינה שמהלכת ולכן לא יונקת
וכן שאני מים שהם ארעא סמיכתא ולכן אינם מפריעים
ליניקה (וזה דוחק שארעא סמיכתא היא סברא מציאותית שלא
כלשון זה בשבת ובעירובין שמדובר על הגדרות) .וכך מפורש
ברש"י ח .דהנושא של תרו"מ הוא מצד יניקה ולר' ירמיה
נראה שה"ה לגט ורנב"י חלק על דימוי זה .מיהו אין
להוכיח משם שכן דעת רש"י בכל הסוגיא ,דיעוין
במהרמ"ש דד' רש"י הם רק בדעת רנב"י אבל לר' ירמיה
אינו כן אלא נח' ר"י ורבנן בהגדרת הנהר.
ביאור דימוי גט לתרו"מ
ז - :בביאור דימוי גט לתרו"מ.
אם המח' של ר"י ורבנן הוא בדין הנהר עצמו א"ש
בפשיטות הדימוי דה"ה לענין שאר דיני א"י כגון גיטין.
ואם המח' היא היכן הספינה נמצאת האם על הנהר
[החולק רשות לעצמו] ומופרדת מקרקע א"י ,או שכמאן
דמנחא אארעא ,אזי ג"כ פשוט שזה נפק"מ גם לגיטין.
ואם המח' סביב יניקה ,אזי צ"ב הקשר לגיטין ,וביותר
צ"ב מש"כ התוס' דתלוי אם קרקע שתחתיה בת זריעה
הרי להדיא דגיטין תלוי ממש בהנהגת תרו"מ ,ולא בתור
סימן גרידא וצ"ב .עכ"פ הגדר לתוס' הוא מש"כ בסוד"ה
עציץ" :מדהויא חו"ל לענין מעשר חשיבא נמי חו"ל לענין
גט היינו משום כיון דשם חו"ל על המקום צ"ל בפ"נ",
והיינו דשם א"י הוא מקום שניתן לנהוג בו למעשה
תרו"מ .וגבי ספינה הוי כך ,דמצד הקרקע שלמטה לא
חשיב א"י לגיטין כיון דאינה בת זריעה ,ומצד הספינה
שניתן לזרוע בה נמי לא חשיב א"י ומשום דאין יניקה
ונמצא שבפועל אין כאן חיוב תרו"מ בשום אופן .וגבי
עלייה מצד העלייה לא הי' מהני כיון דעפר הבא שם פטור
אלא דחשיב א"י מצד הקרקע שלמטה שהיא בת זריעה
וגם אם הויא צונמא ניתן לשפוך שם עפר ולגדל משא"כ
בנהר ועוד י"ל דדוקא קרקע נהר נחשב מופקע מזריעה
משום שהוא סוג אחר (דיש 'נהר' ויש 'יבשה') ,ולא צונמא
שאין חילוק מהותי בינו לשאר אדמה.
מחלוקת ר' יהודה ורבנן בדין הים
ח – .רש"י כתב דנח' אם שפת הים הוא הגבול וים
גופיה לאו מא"י (רבנן) ,או דים גופיה מא"י (ר"י) .וצ"ב איך
כ' רש"י שלרבנן שפת הים היא הגבול והרי כל הים שבתוך
החוט הוא א"י .ואפש"ל דבעצם לרבנן אין שום חלק בים
שהוא א"י מצד עצמו אלא שהים שבתוך התחומים בטל
וטפל לארץ ומקבל את דינה אבל לא שגבולי א"י
מתפשטים תוך הים( .ועי"ל דשפת הים ר"ל השטח של הים הנפגש
בחוף (ולא החוף) וכונת רש"י דלרבנן רצועת הים שנכנסת לתוך היבשה
(שהיא נקראת שפת הים) היא גבול ,וים גופיה ר"ל החלק הפנימי של
הים שלא נכנס תוך היבשה איננו מא"י .וראשון עיקר).

ויש להביא סיוע למש"כ בדעת רבנן דהים קדוש
משום טפילות ,דעיין בגמ' בסיום הענין דרבנן לומדים
מקרא שבתוך החוט הנסין קדושים ,ור' יהודה טוען
לעומתם דלזה לא צריך קרא ,והדברים מופלאים ממני,
היאך ניתן לדעת מסברא שא"י מתפשטת הצידה לתוך
הים לולי שיגלה לנו קרא .אלא ע"כ דר"י יודע מסברא
שהים שבתוך התחום נטפל לא"י .ומסתבר אפוא שגם

רבנן הולכים בגדר זה מיהו י"ל אדרבה דבזה גופא נח'
רבנן דסברי דאין סברא של טפילות ועל כן בע"כ דצריך
קרא לחדש שהים קדוש מצ"ע.
ואם כנים אנו שכוונת רש"י במש"כ דלרבנן שפת
הים הוא הגבול ,דהיינו גבול א"י עצמה ואמנם יש
התפשטות מצד טפילות ,א"כ מש"כ רש"י בשיטת ר"י
[הסובר שמותחים החוט עד אוקינוס] דים גופיה מא"י
הכונה שקדוש מצ"ע ולא מצד טפילות ,וכן נראה בסברא,
דרק אותו חלק מהים שנכנס לתוך התחומין שייך לומר
שטפל ומתבטל לארץ שעוטפת אותו ,אבל כל הים עד
האוקינוס מהיכ"ת לומר שכל זה הוא ימה של א"י בעוד
שיש כ"כ הרבה ארצות אחרות באזור .וביותר פשוט כן
לפי מאי דס"ל לתוס' בחד תירוצא דלא רק הים שכנגד
א"י קדוש לר"י אלא גם היבשות שמול א"י ,ובזה הרי לא
שייך הגדר הנ"ל וע"כ ששיטת ר"י דמעיקרא א"י רחבה
עד האוקינוס .אמנם דעת רש"י (ד"ה ר"י אומר) דלר"י רק
הים קדוש ולא היבשה שבתוך החוטים וצ"ל דכך גילה
קרא דא"י מתפשטת כ"כ רק בים.
ובענין מח' רש"י ותוס' אם ר"י דיבר גם על היבשות,
יש לכאו' דקדוק גדול מהגמ' כהשיטה שגם היבשות
קדושות ,שאמרו "רבנן מבעי ליה לנסין (איים) ,ור"י נסין
ל"צ קרא" ,והלשון צ"ע דאטו האיים הוא דאיכא ביניהו,
הרי גם ר"י מדבר על נסין ,רק שרבנן דברו על נסין שבתוך
החוט הקטן ור"י דבר על נסין שבתוך החוט הגדול .אמנם
לשיטה הנ"ל ניחא דבאמת ר"י לא דבר על נסין גרידא
אלא גם על היבשות שמול התחום ,משא"כ רבנן
שדבריהם על נסין שבים (דבתוך החוט שלהם אין יבשה ממש),
ומובן שנקטה הגמ' שרבנן ור"י נחלקו בנסין ודו"ק.
ביאור הספק במוכר עבדו לסוריא
ח – .בעו מיניה מר' חייא בר אבא המוכר עבדו
לסוריא כמוכר בחו"ל.
שיטת ר"י בתוס' דף ב – .דין מוכר עבדו לחו"ל דיצא
לחרות הוא מפני שהרחיקו מעיקר הישוב והישיבות,
ומבעי ליה אם סוריא היא רחוקה כ"כ ,ופשיט מדעכו אינו
כא"י לעבדים אלמא ריחוק כשל עכו הוי ריחוק לענין זה
וכ"ש סוריא דמרחקא טפי.
שיטת ר"ת בתוס' ב – .בתוך דברי ר"י בקושיתו על
ר"ת מבואר הבנת ר"ת בספק ,דקסבר כבוש יחיד שמיה
כיבוש ומבע"ל אי הוי כמוכר לא"י כיון דשמיה כבוש או
דלמא כיון דעפרה טמא כחו"ל דמי .ומבואר דלר"ת
הסיבה שיוצא לחרות אינה משום ההרחקה מהישוב,
דא"כ העיקר תלי בזה ולא בשמיה כבוש ולא בעפרה טמא
( ודוחק לומר שהספק הוא אם מצד ששמיה כבוש דרים שם אנשים
טובים או שנמנעים לדור שם מחמת טומאת העפר).

ולישב קו' ר"י דמאי פשיט 'כ"ש סוריא' הא מכיון
שהיא כבוש יחיד עדיפא מעכו שהיא בחו"ל ,תי' הריטב"א
דחציה של עכו שבחו"ל הרי היא כסוריא וכיבוש יחיד
הוא .וכ"כ ברמב"ן (ב .ד"ה ומיהו קשה) ומסיים וצריך עיון
ותלמוד.
שיטת רש"י – כתב דהמוכר עבדו לחו"ל קנסינן ליה
ללוקח משום דעבד שייך במצוות ואסור לצאת מארץ
לחו"ל ,ולדבריו יוצא דהספק הוא אם יש איסור לצאת
מא"י לסוריא ,וצ"ב הצד שאסור לצאת דהרי כבוש יחיד
שמיה כבוש (וכמבואר בבריתא בסמוך שסוברת שמיה כבוש ומ"מ
יצא לחרות) ,וכתב רש"י בביאור הצד הזה :לעבדים לא,
דלאו מא"י היא .וזה קאי על עכו ,וצ"ל שרש"י הולך על דרך ר"ת
וכדביאר הריטב"א דגם עכו היא כיבוש יחיד ולכן כשם ששם יצא

24

לחירות מאחר דלאו מא"י היא ה"נ בסוריא .אבל אם לא נימא כן
יקשה טובא מה הפשיטות מעכו לסוריא .וצריך להבין מה הפי'

'לאו מא"י' דהלא שמיה כבוש .וברור שכונתו דאמנם
שמיה כבוש אולם סו"ס אינה מן 'ארץ ישראל' המקורית
(שעל פי גבולות התורה דפ' מסעי ואע"ג שהיא בתוך גבולות ההבטחה
לאאע"ה) ,ויוצא אפוא שיש לפנינו ספק האם איסור

היציאה תלוי בקדושה הדינית של א"י דאז לסוריא אין
איסור לצאת דהא נתקדשה (מדין כבוש יחיד שמיה כבוש),
או"ד שתלוי במציאות שם א"י היינו הארץ שקדושה מצד
עצמה ושדינה להכבש ולהתקדש וזה רק מה שבתוך
הגבולות הכתובים בתורה .וביאור הפשיטות מעכו ,צ"ל
ע"ד ר"ת דמדובר על העכו החיצונית דאילו רש"י סובר.
והנה במהר"י קורקוס (פ"א מתרומות) דייק מד' הרמב"ם
דגם למ"ד כבוש יחיד ל"ש כבוש היינו לענין תרו"מ אבל
לגבי הכל מעלין לא"י הוי כא"י ,וא"כ ק"ו שכן הוא למ"ד
שמיה כבוש ,וצ"ע אם זה נסתר מרש"י שדעתו שאסור
לצאת מא"י לסוריא.
בענין ישוב א"י מפרקין
א) תוס' ב .הוכיחו דעולי בבל כבשו את עכו מדר'
אבא הוה מנשק כיפי דעכו ,והרמב"ן כתב וז"ל…:
ומבואר מחלוקתם אם חיבת הארץ תליא בקדושתה לענין
תרו"מ או סגי לזה קדושה ראשונה אף שאינה מחייבת
היום בתרו"מ ,ויל"ע באיזו קדושה תליא להרמב"ן האם
בקדושה ראשונה מיהת או ה"ה גבולות ההבטחה.
ובדבריו משמע דהקובע הוא קדושה ראשונה.
והנה התוס' הוכיחו עוד מהא דרבנן הוו מפטרי בעכו
לפי שאסור לצאת מא"י לחו"ל ,ומבואר דגם איסור
היציאה תלוי בגבול תרו"מ .והרמב"ן אינו מביא ראיה זו
אבל כדי לישב שיטתו עם ראיה זו צ"ל דאיסור היציאה
ג"כ אינו תלוי בקדושה הדינית.
ב) ח :ואע"ג דאמירה לעכו"ם שבות משום ישוב א"י
לא גזרו רבנן .ומבואר בתוס' דדוקא מצוה זו דאלימא
אפי' מהכשר למצות מילה ע"ש .וביאר הריב"ש (שפ"ז ח"ב
עמ' תקנ) דשאני ישוב א"י שאינה מצוה לשעתה אלא מצוה
המתקיימת לעולם ומצוה ותועלת לכל ישראל שלא
תשתקע ארץ קדושה ביד כותים ואפשר שלפיכך יחדו
להם בגמ' מצוה זו לומר שאין מתירין כן בשאר המצות
ואין אומרים במצות זו דומה לזו ,שאין אנו יודעים מתן
שכרן של מצות ,22שמצינו שהתירו שבות לגבי מת ולא
התירוה למילה שהיא מצוה רבה ומפורשת ונכרתו עליה
י"ג בריתות עכ"ד.
וצ"ב מה הטעם שהחשיבו מצוה זו כ"כ .שוב ראיתי
בב"י (או"ח סי' ש"ז ד"ה אבל) בהל' אמירה לעכו"ם שמביא
מתשו' הרשב"א שאין אומרין בשבותין זו דומה לזו ואין
לנו בהן אלא מה שהתירו בפירוש שהרי לעתים מתירין
אותם מחמת דבר אחר שיראה קל שמעלה וכותב בשבת
בערכאות של א"י מפני קניית בית בא"י ולעתים מעמידין
אותם אפי' במקום כרת החמור כהזאה ואזמל עכ"ל .הרי
דאין להוכיח מכאן דישוב א"י חמור ,אלא יש כאן איזה
טעם חיצוני של חכמים.

( 22נראה שהשתמש בזה כביטוי ולא כיוון לצטט את עצם ד'
המשנה באבות רפ"ב ,כי הלא מה שאמרה המשנה שאין יודעים
שכרן של מצוות זה קאי גם על חכמי ישראל וא"כ איך ידעה
הגמ' כאן לומר שישוב א"י יותר חשוב .רק א"כ היא גופה קשיא
באמת איך ידעה הגמ' כאן שמצוה זו חשובה יותר ,וי"ל).

 רש"י כתב שהמצוה לגרש עובדי כוכבים ולישבישראל בה .ובריב"ש (שם וגם ק"א) כ' דעיקר המצוה משום
סילוק העכו"ם.
 הרמב"ם פסק דין הגמ' דגם בסוריא התירו אמירהלעכו"ם .והק' המג"א דהברייתא סוברת כן משום
שכיבוש יחיד שמיה כיבוש אבל הרמב"ם פסק דלא שמיה
כיבוש ואמאי נתיר.
בגדר כיבוש יחיד
ח – .מצינו בראשונים מספר דיעות מה נקרא כיבוש
יחיד.
רש"י – יש כמה לשונות ברש"י בביאור החסרון
בכיבוש יחיד (עי' מוסף רש"י) :ונראה דאין כלל סתירה ,דכל
אחד מהאופנים שנזכרו ברש"י הוא סיבה שלא יהא נקרא
כיבוש יחיד ,והגדר בזה הוא שכיבוש רבים הוא כיבוש של
כלל ישראל ,ויש כמה אופנים להחשיבו כיבוש של הכלל,
א' כשכולם הולכים למלחמה .ב' כשכובש לצורך הכלל אף
בצבא קטן .ג' כשנלחם ע"פ הדיבור ,וכאן צ"ב דאם נלחם
לצרכו הפרטי מה מהני שעושה כן ע"פ הדיבור סו"ס זה
כיבוש פרטי .וצ"ל דבאמת אין הכונה שהדיבור שולחו
למלחמה פרטית אלא שהדיבור מגלה לו שזהו צורך כלל
העם.
תוס' – נחשב כיבוש יחיד כיון שדוד הלך לכבוש את
סוריא לפני שכבש את ירושלים ,אבל אחרי שנכבשה כל
הארץ כל מקום אשר תדרוך כף רגלי ישראל יתקדש אפי'
מלחמת יחיד .וצ"ב א"כ למה נקרא כיבוש 'יחיד' ,יותר
נכון לומר כיבוש שלא כסדר ,שהרי לכאו' רק בזה תליא,
דאף אם ילכו כל ישראל לכבוש מקום שאינו בגבולות
הארץ ג"כ לא יתקדש .ואולי יש לפרש ד'יחיד' הכוונה
שהכיבוש הוא יחידי ,בודד ,שלא נעשה בתוך המסגרת
הכללית של כיבושי כל הארץ.
הגוונא דפלגינן בעבד שהביא גיטו
שיטת רש"י – דמיירי הכא באופן שצריך לומר בפ"נ.
ועמד רעק"א מדוע לא פירש רש"י באופן שהביא גיטו בלי
להיות שליח דכלפי השחרור לא טענינן ולגבי הנכסים
טענינן ,וביאר דבכה"ג א"צ להגיע לפלגינן משום דמה
דפסקינן דעצמו קנה ונכסים לא קנה לא משום דהשטר
קיים לדבר א' ולא קיים לדבר א' דבאמת אם נתקיים
השטר מקויים לכל מילי ואם הוא מזוייף בטל הוא לכל
דבר אלא דלממון חששו למזויף ולאיסור לא ,אבל בגוף
המתנה דכל הנכסים לא נתקיים למקצתה ,לזה פרש"י
בגונא דבפ"נ דזה מקרי שפיר בכלל פלגי' דבוריה דמהני
העדות במקצתה .נראה כונתו דיסוד דין פלגינן הוא כאשר
לא מקבלים את העדות או את הדיבור לגמרי ,והדין
שחוששין למזויף לגבי ממון אין הפי' שלא מקבלים את
העדות שבשטר או שלא פועל השטר לגבי זה אלא הוי רק
דין חיצוני של חשש.
נמצא לביאור זה ברש"י שגדר הדין טענינן אינו
שבטלו את הנחקרה אלא חששו באופן חיצוני מעשי .וי"ל
עוד שלא רק בטענינן הוא כן אלא גם כשהבע"ד בעצמו
טוען לא בטל הנחקרה אלא שהוא דין חשש ,מיהו זה רק
אם שיטת רש"י היא שבטענת מזויף אין צריך קיום
מדאו' ,דאם צריך הרי פירוש הדבר שמדאו' בטל
הנחקרה.
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שיטת הרמב"ם – דמיירי כקו' רעק"א ע"כ ס"ל
דהדין הוא שלא לקבל את העדות שבשטר לגבי זה וע"כ
תליא בפלגינן.
שיטת התורי"ד – דמיירי כקו' רעק"א ,מיהו לא הוי
כמו לפי הר"מ ,דשיטת התורי"ד דאשה שהוציאה גיטה
שא"צ לומר בפ"נ הגדר הוא שנאמנת שנתן לה הבעל [ואם
יערער הבעל אינו נאמן] ,ונמצא דהא דיש כאן פלגינן הוא
על דרך רש"י שיש כאן נאמנות לחצאין.
בקנין בדבר שאינו מסוים אמאי מצי המוכר לדחותו
להפחות
ט – .תוס' והראשונים מביאים מקורות לענין קנין
בדבר שאינו מסוים ,חצי שדה אני מוכר לך יניח לו חצי
שדהו ולוקח נוטל כחוש ,דיד בעל השטר על התחתונה.
בית בבתיי אני מוכר לך ונפל בית ,אומר לו בית זה מכרתי
לך.
גדר הקנין הוא שכלפי כל שדה ובית דנים את הקנין
למסופק ,ועל כן מצי המוכר למדחי ליה מכל א' וא' עד
לזיבורית .ומדוע יפה כחו של המוכר ,צ"ל משום חזקת
מר"ק שיש לו בכולם (ולא מצד מוחזק ,דאין מוחזק בקרקע).
אמנם הניחא אם חזקת מר"ק היא מוחזקות מובן
שהמוכר עדיף מן הלוקח ,דאיך יוציא הלוקח שדה זו
דוקא הלא אין תביעתו מוכרחת להתממש בשדה זו,
ואומר לו המוכר לך תממש זכותך בשדה אחרת ומהיכ"ת
שתממש כאן ,וא"ת יענה לו הלוקח מהיכ"ת שלא אממש
כאן ,ע"ז באה מוחזקותו של המוכר ונותנת לו עדיפות,
שלא רק במקום ספק ממש אלא בכל מקום שיש צדדים
שקולים והיאך נידון ביה עדיף המוחזק ,והוא מיסוד
סברת מאן דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא ,דהמוחזק
אינו צריך להמציא סיבה מוחלטת כדי לזכות בשדה זו
והמוציא הוא זה שצריך לברר תביעתו ,וז"ב ,אולם אם
נבא לדון את חזמ"ק מדין חזקה קמייתא אין זה שייך
הכא ,דזה הלא פשוט שאין כאן ספק של אי ידיעה ,אלא
חלות שכל עצמה בלתי מבוררת וממילא אין שייך לבא עם
הכרעות הספקות ,ועוד ,אם תלך ע"פ החזקה קמייתא
יהא נמצא שלא קנה כלום שעל כל שדה ושדה איכא
הכרעת חזקה וזה אינו ,וממילא הדר דינא שא"א לדון
כאן כלל הכרעת חזקה ,ועוד (הרב ישראל כהן נ"י) דכאן זה
חזקה בתערובת מכיון שהספק הוא איזו קרקע קנה,
ובכה"ג לא אזלינן בתרה23.
ושו"ר באבי עזרי ריש זכיה ומתנה שהעיר בזה איך
שייך כאן דין המע"ה ,מי הוא המוציא ממי ,מאחר שאין
כאן ספק על כאו"א מה שייך חזמ"ק ,הלא בודאי יש לו
אחת משנים ,ולמה הוא מקבל הפחות.
בדברי הגרי"ז בענין ערעור הבעל
תורף דברי הגרי"ז דעיקר דין נאמנות הבעל אינו
משום דהוא בע"ד ,דכ' הר"ן דאינה ממונו של בעל ,אלא
יסוד הדבר הוא משום דהוא בעל השטר .וס"ל לרש"י דכל
זה הוא רק במה שנוגע להל' שטר דהיינו מזויף אבל
לערער על הלשמה דאינו מגרע בדינו כ'שטר' אין לו ע"ז
 23אמר אלחנן יחיאל :יש להעיר בכלל על הלשון של יד בעל
השטר ע ל התחתונה ,דאם באמת הוא דין של המוציא מחבירו
עליו הראיה רגיל כבכל הש"ס למה לא התבטאו בלשון כזאת,
ובהכרח שיש כאן דין נוסף והוא מה שמבואר בסוגיא בכתובות
דף פג.:

נאמנות ,ולהכי הוצרך רש"י לומר שכשהבעל יערער על
הלשמה אוקי חד לבהדי חד אבל לולי זה אין לו תורת
ערעור.
והקושיות על דבריו :א) עיקר יסודו דיש נאמנות
מדין בעל השטר ,צ"ע מקור דין זה( ,ועי' ברכת אברהם).
ונראה דאין לדמות לד' הרא"ש דבידו מתורת בעלים,
דהש"ש כתב דזה ל"מ בדשב"ע.24
ב) מה שכתב דלולי דין בעה"ש אין כאן דין ערעור
רגיל של טענת בע"ד מפאת דברי הר"ן דאין האשה ממונו
של בעל ,יש לדחות דהר"ן מדבר על הא דלא טענינן לבעל
אבל לעולם כשהבעל מערער וטוען בעצמו שפיר מהני
ערעורו מדין שהוא בעל דבר וכמו כל טענת בע"ד ,ואע"פ
שאינה ממונו אבל נחשב שהוא מופסד מהענין שמפסיד
את אשתו ולענין שיהא לו זכות טענה סגי בזה משא"כ
לענין טענינן לא עבדינן הכי רק בהפקעת ממון .והדברים
מבוארים בראשונים.25
ג) מה שהוכיח מדברי רש"י ג .שכתב אוקי חד לבהדי
חד ולמה לא נקט מצד שהבעל יש לו כח ערעור יותר מחד
כמבואר לקמן ט ,.אע"כ דאין דין ערעור על לשמה ,וכבר
עמד בהערה זו הפנ"י ,אבל לכאו' לק"מ ,דאמנם ערעור
הבעל הוא יותר מסתם ע"א אבל כאן הוא בא כנגד ע"א
שהאמינוהו רבנן ומנא לן שערעור עדיף מיניה ,להכי
הוצרך רש"י לטעמא דאוקי חד .תדע דאין דברי הגרי"ז
התשובה ,דיעוין בתורי"ד שבמהלך אצל רבא כתב אוקי
חד לבהדי חד ,הרי דאף כשמערער על מזויף צריך להגיע
לכך.
ד) מה שהוכיח מב"מ ע"ב מדמודה בשטר שכתבו
גובה מנכסים משועבדים ואיך מהניא הודאתו לגבי גבייה
מלקוחות אע"כ מדין בעה"ש ,ותמה תמה קראו ,שכבר
עמדו בזה הראשונים שם וביארו באופן אחר.
ה) הגרי"ז נקט דליכא דין ערעור הבעל דל"מ
לגירושין .ראשית נציין שהדברים הן דלא כמש"כ הגר"ח
בדעת הר על הלשמה כיון שגם גט הנכתב שלא לשמה דין
שטר אית ליה ורק "מ דכל שטר הוא מפ"כ אא"כ הוא
שטר קנין דע"י שהוא שטר קנין ממילא גם הראיה שבו
ל"ה מפ"כ ,והרי יוצא לפי"ד הגר"ח דכאשר הגט פסול
מלהיות שטר גירושין ממילא הראיה שבו היא מפ"כ .ומה
שהביא הגרי"ז ראיה מהתוס' בדף ד' דע"ח מהני לראיה
שנמסר הגט כהלכתו ,מקשים העולם ,דהתוס' מדבר לפי
ר"א שע"מ כרתי וא"כ הגט הוא גט כשר ואשר על כן
הע"ח יש להם שם עדות ול"ה מפ"כ ,ולעולם כשהגט הוא
גט פסול אף לראיה הוא פסול  .ונראה ליישב דברי הגרי"ז
דעד כמה שלא הע"ח כורתים את הגט ואין הם שייכים
להיותו שטר קנין ,ממילא אין מעלה כלל לכך שהגט כשר
מצד הע"מ ,דרק כשהעדים משתתפים בעשיית השטר
קנין אז מהנו נמי לראיה ,דלולי זה המה כנמצאים מחוץ
להשטר ,ודוק.
והנה אפשר לומר את דברי הגרי"ז בשינוי ,ואף אם
גט שלל"ש הוא פסול בהשטר ,מ"מ נאמנות של בעל
 24אמר אלחנן יחיאל :נראה דאין זו קושיא כ"כ על דברי
הגרי"ז משום שמה שכתב הש"ש של"מ בידו בדבר שבערוה הוא
בדאורייתא אבל פה ודאי הגם שנאמר שבטל השטר הוא רק
מדרבנן דמדאורייתא אמרינן עדים החתומים כמי שנחקרה
וודאי לא יהני כנגד עדים סברא של בעל השטר.
 25אמר א"י :נראה שהגרי"ז הבין שאין מושג של בע"ד
באיסורים [כמו שמקובל היום בישיבות] אלא רק עד כמה
שנאמר שהוא ממונו ואין מושג אמצעי של בע"ד בלא שהדבר
יחשב לממונו וע"כ הבין שזה רק מדין בעל השטר ולא משהו
אחר.
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השטר ליכא ,דהנאמנות היא כלפי מה שהוא עושה – לומר
שלא עשה ,וצ"ע.
ו) מקשים מרש"י לקמן ט .דמשמע שהבעל יכול
לערער (מתורת ערעור) על כל סוגי הפסול ולא רק על מזויף,
וכ"ה בפהמ"ש לרמב"ם .איברא ,מדברי רש"י אין כ"כ
תפיסה כי הלא במתני' בדף ב' פירש שהבעל מערער שהוא
מזויף ,מה גם שעיקר דברי רש"י כפולים שפירש פעמיים
(בדף ב' וט') את סיפא דמתני' וא"כ י"ל שעיקר דבריו הם
בדף ב'.
ז) מה שביאר דעת הר"מ שכשמערער הבעל הגט
פסול בתורת ודאי ,במגיד משנה מבואר שלא הבין כך
ברמב"ם .וכמו"כ מקשים אמאי כ' הר"מ דבאבד הגט ה"ז
ספק מגורשת והא אית ליה נאמנות של בעל השטר בתורת
ודאי ועי' מש"כ בזה הגרש"ר.
ז) לא ברור לי מי נקרא תמיד בעה"ש ,אטו הלווה
שכותב שטר למלוה יש לו נאמנות של בעה"ש לומר
שהשטר מזויף ,ומדוע לא ,הרי כותבים שטר ללוה אע"פ
שאין מלוה עמו ,א"כ לכאו' הלוה הוא בעל השטר וצ"ע.
שו"ר שבאמת הגרי"ז נוקט שיש ללוה נאמנות של בעה"ש
כמבואר במה שהביא מב"מ ע"ב וכן מסוף דבריו משה"ק
מהתוס' בכתובות.
ונראה לענ"ד דבאמת יש חילוק גדול בין שטר גט
לשטר במלוה ולוה ,דהנה ידועים דברי הרי"ף שכל שטר
מקבל דין נחקרה רק כאשר נמסר ליד המלוה וא"כ ל"ש
לומר שהלוה הוא בעל השטר מפאת שבצוויו עושים שטר,
דהלא השטר אכתי לא מקבל שם שטר עד שנמסר למלוה,
ולמסור למלוה אין בידו של הלוה דהדבר תלוי ברצונו של
המלוה ותו אין הלוה בעלים יחידי על עשיית השטר,
משא"כ בגט הלא הבעל בידו לתת לה את הגט בעל כרחה.
ולפי"ז נימא שבאמת ד' הגרי"ז שייכים דוקא בגט
ולא בשטרי ממון (וכן שטר קידושין) ותו לא קשה
מהראשונים ב"מ ע"ב ,דבאמת לא שייך שם נאמנות זו
(ודלא כמש"כ הגרי"ז) וכן ל"ק מהתוס' בכתובות שהובא
בסו"ד הגרי"ז( .שוב שמעתי מרב"ב ליבוביץ נ"י (מיר) שזקנו
הגרב"ד ז"ל אמר לחלק בזה בין שטרי ממון לשטרי גירושין אך הצורה
שבה אמר לא מחוורת לי).

מיהו יש לפקפק בדברינו דאף לדברי הרי"ף הנ"ל
ודאי שעיקר עשיית השטר הוא בכח הלוה ורק תנאי הוא
שהשטר יימצא במקומו – ביד המלוה ,אבל אין המסירה
פועלת שם שטר ,ודוק.26
לאו כרות גיטא
רש"י – כיון דאיכא למימר דשייריה דהא נחת
לשיורא ולא הוזכר העבד בפירוש לאו כריתות גמור הוא.
ובעצמך ונכסיי חוץ מקרקע פלונית אין חסרון כריתות כי
אין צד ששייר גם העבד שהרי הוזכר בפירוש .ומתקשים
בכונתו דממ"נ אם באמת יש לחשוש ששייר נמי העבד ל"ל
טעם חדש דלאו כרות גיטא (וגם מה שייך כאן ענין כריתות)
וכמו שביאר רש"י בתחילת הסוגיא (ח :ד"ה לא יצא) את
דברי ר"מ בלי להזדקק לדין כריתות  ,ואם לא חיישינן
מהו החסרון בכריתות .ובקרני ראם ביאר דצריך לטעמא
דלאו כרות גיטא היכא דאין לו קרקע אחרת דהתם ודאי
ליכא לספוקי דשייר לדידיה ומ"מ כיון דמלשון השטר
 26א.א .לא נראה שזה כ"כ דחיה על מה שנאמר ,דדברי הרי"ף
הם פשוטים וברורים בתכלית למבין במהותו וענינו של השטר,
דענינו הוא עדות על מה שנעשה ,וברור שלפני שנמסר למלוה
השטר על ההלוואה אין כאן תיעוד כלל על מה שנעשה ואינו
נכון להגדיר זאת רק כ'תנאי'.

אינו מוכח דכשרואים את השטר צריך עוד לברר אם יש
לו עוד קרקע ממילא הוי זה חסרון בכרות גיטא.
והגרעק"א ביאר דבמסקנא סבר הגמ' דהאי חששא
דמדנחית לשיורא שייר נמי לדידיה אינו ספק גמור כי אם
חששא בעלמא ורק משום דבעינן כרות גיטא אמרי' דהוי
זה חסרון בלשון השטר דאי"ז כריתות גמור אבל בהו"א
סבר הגמ' דהוי ספק גמור.
תוס' – דאי"ז כריתות כיון שיש שיור בדיבור שהוא
משתחרר בו דאמר כל נכסיי ואינו מתקיים כולו .ולפי"ז
באומר עצמך ונכסיי חוץ מקרקע פלונית אין חסרון
כריתות דהשיור אינו בדיבור שמשתחרר בו.
רי"ף – דכיון דשייר ליה קרקע כ"ש וכתב הכי בגיטא
הו"ל לרביה זכותא בגויה דגיטא וכגון זה אינו גט כריתות
דבעינן דלהוי גיטא דחירותא כוליה לעבדא וליכא .וכ'
הר"ן דלפי"ז ה"נ באומר עצמך ונכסיי קנויין לך חוץ
מקרקע פלונית ג"כ ל"ה כריתות כיון שהכל שטר אחד.
בענין מדרש כתובה
ט – .בענינא דערעור דנו הראשונים בדין מדרש
כתובה.
שיטת הרא"ש – שהמוציאה גט באופן שא"צ בפ"נ
מותרת לינשא כל זמן שלא ערער הבעל ,וגם כתובה יהבינן
לה ,דכיון דשריא לה להנשא גביא מבני חרי דמספר
כתובתה נלמוד לכשתנשאי וכו' ,אבל לענין למגבי
מלקוחות חיישינן למזויף .ומבואר דמדרש כתובה לא
מהני למטרף מלקוחות וביאר הק"נ דאין פירוש מדרש
כתובה שכך הוא תנאי הכתובה גופה אלא דהוי כאילו
קבל עליו מתחילה וכאילו מתחילה ביטל זכותו שלא יהיה
נאמן לטעון מזויף ,וכ"ז לגבי עצמו אבל לא למטרף
מלקוחות.
וצ"ע בדעת הרא"ש אם ה"נ כשאמר השליח בפ"נ לא
תגבה מלקוחות ,דהא ה"נ צריכינן לדין מדרש כתובה
(כמבואר ברמב"ן ור"ן) ובב"ש () כתב שמודה הרא"ש שגובה
מלקוחות ועי' חי' הגרש"ר.
הנה בדיבור הקודם הבאנו ד' הרא"ש שבאופן שאין
דין בפ"נ לא חיישינן למזויף דאינה חשודה לקלקל עצמה,
ואז גם גובה האשה מלקוחות מדין מדרש כתובה .וקשה
לי אמאי קרינן הכא לכשתנשאי לאחר והא מצד עצם
המצב חיישינן למזויף ורק שכשהולכת להנשא נוצרת בזה
ראיה שאין הגט מזויף מדלא חששה לקלקל עצמה ,אבל
עד שלא ניסת חיישינן וא"כ היאך תגבה מלקוחות כל זמן
שלא הוכיחה לנו ע"י שהלכה וניסת .ולפי האב"מ
ד'לכשתנשאי לאחר' ר"ל התר בפועל ממילא ה"ה הכא
דבפועל בי"ד מתירים לה להנשא ,אבל לפי מה שביאר
הגרש"ר דבעינן שתהא מותרת כלפי שמיא א"כ קשה
ודוק.
שיטת הריטב"א והר"ן – חולקים על מש"כ הרא"ש
שמדרש כתובה אינו מועיל כלפי הלקוחות ,שכתבו טעם
אחר אמאי לא טרפה מלקוחות ,משום דלא מותרת ממש
להנשא ,הא אם קרינן בה לכשתנשאי שפיר טרפה
מלקוחות מכח מדרש כתובה.
ובפשטות נחלקו עם הרא"ש בגדר מדרש כתובה דהם
סוברים שמדרש כתובה הוא בגוף חיוב הכתובה ולא
קבלה חיצונית שלו .והדברים מבוארים במל"מ פט"ו
ממלו"ל ה"ז שהביא דברי הרמב"ן דבאמר השליח בפ"נ
גובה מלקוחות מטעם מדרש כתובה והקשה מאי שנא
מקבל עליו הלוה וביאר דגדר מדרש כתובה הוא שזוהי

27

קביעות הזמן .א"נ י"ל בדעתם דגם אם הוי קבלה שלו
מהני לגבי הלקוחות וכמו שרואים בק"נ שדן בזה ע"ש.
והעיר הרב רוטנר נ"י דבמדרש כתובה גבי עד מיתה
לא שייך לומר דהוא קבלה דלא אתינן מכח איזו טענה
דנימא שקיבל ע"ע שלא יוכל לטוענה ,רק הנידון לחוש
שלא מת ומה יעזור שיקבל ע"ע לשלול זכות טענה הא
אי"ז כלל מכח טענינן.
גירושין בעל כרחה
י – .יש לנו לתור מהו המקור שאשה מתגרשת בעל
כרחה.
וברשב"א דף עה .מבואר דהוא סברא ,שכתב לבאר
אמאי לא נילף דמהני נתינה בע"כ בבתי ע"ח מדמהני בגט,
ותי' דבבתע"ח המכר גמור הוא ונתינת כסף הגאולה באה
לחדש הוצאה מקנין הקונה ,משא"כ בגט שאינו אלא
מסלק מעצמו שעבוד האשה "שאין בעלה קנוי לה שאינו
מקיח את עצמו וגט שחרור נמי שאין הרב קנוי לעבד אלא
שיש לאשה שעבוד על בעלה בעודה תחתיו כשהוא בא
לסלק שעבודו מעליו אם אתה בא לומר שאינו יכול
לסלקו אלא מדעת האשה נמצא שאתה מחייב את שלו
בעל כרחו ואל תחייבהו" .ובחי' הגרש"ש ביאר דבגירושין
ושחרור מפקיע את קנינו וכיון שפקע קנינו היא פנויה ואין
מן הדעת שיוצרך בזה רצון ודעת של דבר הנקנה .וקצ"ע
דהרשב"א לא התיחס לכך שמסלק קנינו מעליה אלא
שמסלק שעבודה מעליו היינו מה שיש לה זכות ,וצ"ל
דכלפי מה שמסלק קנינו מעליה פשיטא דא"צ קנין ורק
דסד"א דאין לו זכות להפקיע שעבוד שיש לה עליו לזה כ'
הרשב"א דכיון שמצד קנין היא שלו (ואין הוא שלה רק איכא
שעבוד) עדיף שנאמר שיוכל להפקיע קנינו מאשר שנאמר
שישאר עם קנינו כדי שישאר לה השעבוד עליו .ולכאו' יש
לעיין בדברים דאיזו זכות זו להפקיע את קנינו ,לכאו' אין
זו זכות רק אפשרות ,ואם כן לא היה זה מצדיק עוול של
הפקעת שעבוד שיש לאשה עליו ,ואילו מה שהבעל נאלץ
להשאר עם קנינו מה עוול יש בזה .ואולי כוונת הרשב"א
כיוצא בדברי הרשב"א מצינו בריטב"א בדף י ,.דהק'
תוס' דליתני ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים לענין
שאפשר לגרש ולשלח בע"כ משא"כ בקידושין ,והניחו
בקו' .והריטב"א תי' וז"ל :ותי' בתוס' דחדא מלתא היא,
דבין בגיטין בין בקידושין איתא ,והכא והתם דעת מקנה
בעי' ,דהתם האשה היא המקנה הלכך בעינן דעתה והכא
האיש המגרש הוא דמקנה ובעינן דעתו עכ"ל( .והעירוני
שעצם היסוד שבגירושין הוא המקנה ובקידושין היא המקנה כתוב
בגמ' קידושין ט :אך לא לענין דעת להמעשה אלא לענין דעת לכתיבת
השטר ע"ש) .משמע מד' הריטב"א דהא דבעינן רק דעתו ולא

דעתה הוא משום שצריך את דעתו של המקנה בלבד,
ומשמע א"כ דמסברא ידעינן דיכול לגרשה בע"כ.
ולגוף הדבר דבגירושין הבעל נחשב למקנה היינו
משום שהוא הבעלים על האשה וכלשון הגמ' ריש קידושין
האיש קונה ומקנה .וצ"ע מדוע משום כן לא צריך דעתה
והלא בהקנאה רגילה לא די בדעתו של המקנה אלא בעינן
גם דעת הקונה ,ועכ"פ באופן שממאן לקנות אינו קונה
בע"כ .ואשר מוכרח דאין האשה נחשבת לקונה ורק
דהבעל נחשב למקנה אבל היא לא נחשבת לקונה .והטעם
בזה פשוט שהרי אין האשה מקבלת בחזרה קניני אישות
בעצמה ,דרק אצל בעלה יש מהות של קניני אישות ואצל
עצמה לא ,על כן שפיר יכול הבעל לגרשה בע"כ כי היא
אינה צד כאן לפי שלא בא להעביר איזה חפץ מבעלותו
לבעלותה ,דהיחס לאשה כחפצא הנקנה הוא רק אצל

בעלה ולא אצל עצמה ,וכן ע"ז הדרך בשחרור עבד ,אין
העבד קונה את עצמו מאדונו אלא שהאדון נפרד ממנו
וממילא הוא אדם לעצמו .ובקידושין בעינן דעתה ששם
היא המקנה ,ונראה דאין הדברים סותרים לד' הר"ן
בנדרים שכתב שהאשה מפקרת עצמה ,כיון שגם לדברי
הר"ן אינה מוכרחת להפקיר עצמה ושפיר היא צד בענין
שצריך את דעתו ,איברא מלשון הריטב"א משמע שהיא
ממש מקנה.
ובדעת התוס' שלא תי' כן י"ל :א) י"ל בפשטות דכיון
שסו"ס יש חילוק בדין הו"ל למתנייה (הרב ישראל כהן נ"י).
ב) תוס' לומדים דאי"ז רק שהאשה קנויה לבעלה אלא יש
גם איזה זכות וחלק לאשה .ג) ע"פ הירושלמי שהתורה
זכתה לה וע"פ ביאור האחרונים דאף שנותן לה בע"כ
התורה מזכה לה הגט משום דאם לא היתה מזכה לה לא
היה מהני דל"ח נתינה וא"כ בודאי שיש חידוש גדול במה
שאשה מתגרשת בע"כ ולא דמי לקידושין.27
מקור נוסף לגירושין בעל כרחה כתב הגאון רח"י
שרייבר נ"י מהא דכתיב באונס לא יוכל לשלחה כל ימיו
ואם בעלמא א"א לגרש אשה בעל כרחה מה נתחדש
באונס .ויש לדון בדברים דשמא נפק"מ בהדין המיוחד של
אונס לתליוה ונתגרשה שאם מצד הדין הכללי שא"א
לגרשה בעל כרחה הוי כמו תליוה וזבין דזביני זבינא
וצל"ע.
חרם דרגמ"ה בגירושין בעל כרחה
מה נקרא בעל כרחה – כ' מהר"ם פדאוה (הו' בהגהות
רעק"א קי"ט) דרגמ"ה תיקן שלא לגרשה כשממאנת וצווחת
או שלא לגרשה בלי ידיעתה לזרוק לה גט בחצירה עד כי
ישאל פיה (משמע דאף אם אח"כ אמרה שמסכימה כיון שזרק לה גט
בלי לשאול אותה עבר על החרם) ,אמנם בחרשת אף ע"פ
שרמיזתה לא מקרי רצון גם כפייה ואונס אין כאן.
גדר וחומר האיסור – בנוב"י (תנינא יו"ד קמ"ו) כתב
דחרם אינו דאו' ממש אלא קבלה מדברי נביאים וכמו
שכתב הרמב"ן במשפט החרם .ולענין ספיקא אם הוא
כד"ת להיות ספיקו לחומרא כ' שם דספיקו לקולא דלא
עדיף מדבר שהוא הלמ"מ מעיקרו דאין ספיקו לקולא.
האם הוגבל עד זמן מסוים – באהע"ז סי' א' כתב
השו"ע לענין החרם שלא לישא אשה על אשתו דלא
החרים אלא עד סוף האלף החמישי ,ומקורו מתשו'
מהרי"ק בשם הרשב"א ששמע כן .ועי' פתחי תשובה שם
שהביא שאין הדבר מוסכם וכמה פוסקים כתבו שאין כן
הדבר.
ויש לידע אם אותה הגבלה קיימת לגבי החרם שלא
לגרשה בע"כ .ובב"ש כ' (קטו ,ז) לגבי גירושין בע"כ "די"ל
בזה"ז כבר כלו זמן החרם" .ועי' גט פשוט (קיט ,כב) .לעומת
זאת בנוב"י (קמא אהע"ז סי' א') סובר שבתקנה שלא לגרש
אשה שלא מרצונה לא היתה הגבלת זמן ,ובעקבותיו פסק
בתשו' החת"ס (אהע"ז קמא סי' ג') .ועי' שד"ח (אסיפת דינים
גירושין סי' ב' אות ח') ובאנצי"ת ערך חרם דר"ג.
ונראה לדון לפי הטעם שביאר במשכנות יעקב (הו'
בפ"ת שם) אמאי הוגבל החרם מכיון דכל תקנות חכמים
צריך שיהא בהן סייג לתורה דאל"כ אין לחדש שום דבר
וגזירה ,רק זאת יש לב"ד רשות לצורך שעה לפי ענין הדור
לתקן למיגדר מלתא ודוקא לצורך שעה ולא לקבוע הלכה
לדורות וה"נ רגמ"ה לא תקן זאת משום סייג ,שלא מצאו

 27א.א .ועי' עוד בגמ' ריש קידושין ב :שמבואר שהיה צד שגם
קידושין יהיה בע"כ של האשה וכן עי' ברשב"א שם.
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בזה שום ענין האסור מה"ת בכדי שיגזור על הכל משום
סייג ,רק תיקן זאת לפי השעה הצריכה ולכן נתנו גבול
וזמן לדבר זה שלא תהא תקנה קבועה לדורות ולא יהא
בזה הוספה על דברי תורה .ולדעת החולקים על שמועה זו
צ"ל שרגמ"ה תקן התקנה הזאת לסייג לאיסור תורה כי
יש למצא בזה איזה טעמים וא"כ גם הגזירה זאת היא
לעולם כמו כל גזירות חכמים עכ"ד המשכנו"י .ולפי דבריו
מסתמא ה"ה לגבי החרם שלא לגרשה בע"כ דה"נ אין בזה
סייג לתורה (וצ"ע אם אף כאן יהיו שיסברו שיש בזה טעמים של
סייג).
לפני עור בביטול מצות עשה
י – .תוד"ה מצת כותים .וא"ת אמאי יוצא בה ידי
חובה דלמא לא שמרה לשם מצה דחשידי אלפנ"ע.
ומבואר דאיכא איסור לפנ"ע במכשיל חבירו בביטול עשה,
ועי' בס' למודי ה' (למהר"י נגאר לימוד נ"ז)" :נסתפקתי במונע
חבירו מעשות מצוה כסוכה ולולב אם יש בזה איסור
לפנ"ע או"ד ה"מ באיסור לאו אבל במ"ע לא קרינן ביה
לא תתן מכשול ואין לומר דוקא בעושה מעשה כגון
מושיט כוס יין לנזיר אבל בשוא"ת לא דליתיה וכדמוכח
מתוס' פ"ק דמציעא ".ע"ש (ולא העיר מתוס' דידן) .ועי' שערי
חיים כאן שהאריך בזה והביא ד' הריטב"א (סוכה י ).בהא
דאגנינהו בסוכה שנוייה מופלגין ד' שהק' דאברי אלפנ"ע
שיברכו על סוכה זו משמע דרק מצד הברכה קשיא ליה
אבל מצד ביטול המצוה ליכא לפנ"ע ,וביאר בשע"ח
בהקדם דיש ב' גדרים בלפנ"ע ,א' סניף מגוף האיסור ,ב'
דין בין אדם לחבירו דלא גרע מעצה שאינה הוגנת,
ובמכשיל חבירו בביטול עשה מסתבר שאין בזה משום
החלק הא' 28רק מצד עצה שאינה הוגנת ,וכ' האחיעזר
דמצד חלק זה אינו עובר אלא כשהנכשל שוגג אבל כשהוא
מזיד לא עובר המכשילו על עצה שאינה הוגנת ,ונמצא
שהריטב"א אינו סותר לתוס' דהוא מיירי באופן שהנכשל
מזיד ולפיכך אין בזה משום לפנ"ע.
הנה עד הנה הנידון הוא האם מצות עשה מופקעת
מאיסור לפני עור ,אמנם אופן הביטול הוא שמבטל ממש
את חבירו מהמצוה כגון שכופתו ואינו יכול לאכול מצה,
ואפ"ה יש מקום דיון אם יש בזה לפנ"ע די"ל דרק עבירה
נקראת מכשול ואילו ביטול עשה אינו מכשול אלא רק
מניעת רווח .29אמנם יש עוד לדון דאף את"ל דיש לפנ"ע
במצות עשה אבל בגונא שמושיט לו מצה שאינה שמורה
אפשר דמצד מעשה ההכשלה אין בזה לפנ"ע שהרי אינו
מונעו מלקיים המצוה דיכול לאכול עוד מצה .הגע בעצמך
המושיט לחבירו לולב בחנוכה ומתוך זה לא יטול הלה
לולב בסוכות אטו עבר בזה על לפנ"ע .אמנם נראה יותר
דהוי ממש כעצה שאינה הוגנת דכשמושיט לו המצה
מייעץ לו בזה ליקחנה למצוותו ודמיא למושיט לחבירו
 28והטעם נראה דדוקא באיסורים אמרי' דמוטל על כל אחד
שלא לגרום עבירה על הלאו אבל בעשה אינו מוטל כי אם על
המצווה בעצמו ברם זה אינו שהרי גם במצוות מצינו דין ערבות
שהוא ממש מקביל לגדר הזה של לפנ"ע כמבואר בסוטה שבכל
מצוה ומצוה בייחוד קבלו כל אחד ערבות על חבירו ,אלא נראה
באופן פשוט מדוע אין על ביטול עשה גדר זה של לפנ"ע דלפנ"ע
הוא לאו ועל כן הוא סניף של שאר הלאוין ואילו המצוות עשה
עליהם יש סניף בצורת מצוה וזהו דין ערבות ולא סניף של לאו
וז"פ ולפי"ז ה"ה באיסור עשה ליכא הך לפנ"ע כיון דרק על לאו
שייך לומר שיש אזהרה כללית בלשון לאו ויש לדחות.
 29ודאי דמבטל מצוה עובר נמי עבירה ,אבל כשמכשיל את
חבירו ל בטל מצוה בשוגג אין בזה את הפשיעה שבביטול אלא
רק את עצם הביטול ובזה י"ל דאין זה מכשול.

תרופה ואומר לו שהיא מתאימה למחלה זו ועי"ז לא
לוקח התרופה האמיתית דיש בזה עצה רעה.
שו"ר בלמודי ה' הנ"ל שהצד שלא יהא לפנ"ע במ"ע
דלא קרינן לא תתן 'מכשול' ,ונראה דזה שייך יותר בגונא
שצייר שם שמונע חבירו מלעשות סוכה דכה"ג אין כאן
שום 'מכשול' שאין כאן מציאות שלילית שהעמיד לפניו
אבל בממציא לו מצה פסולה יתכן ששפיר נחשב מציאות
שלילית.
אי לאו דכותי חבר לא הוה מחתים ליה קמיה
י - :תוד"ה אי לאו .בחת"ס מבואר שהבין דקושיתם
מצד הדין דא"א שיהא נפיק יותר מפלגא אפומא דחד
(כבכתובות כא .).ואפשר גם להבין הקו' דאיך סמכינן על
ע"א להכשיר הכותי ,והלא להכשיר אדם לעדות בעינן
תרי .וכן מוכח בתורא"ש שהביא לכאן הנידון מ"ט לא
נאמן ע"א ,הרי שהקו' מצד שאין נאמנות לע"א ולא מצד
הדין של נכי ריבעא .ומלשון התוס' משמע כהחת"ס
שכתבו "א"כ כוליה שטרא מתקיים אפומא דחד ישראל"
ולמה דברו על השטר ולא על העד הכותי .ויש לדחות
הדיוק ע"פ מה שכתב בשערי ישר דלהעיד על כשרות עד
תליא לאיזה נידון מדובר ואם זה נידון שמצריך תרי ה"נ
בעי תרי לכשרות עד לנידון זה ,ומובן דהביאו התוס'
השטר ,דזהו הסיבה להצריך תרי על העד.
והתירוצים על קושית התוס':
תוס' – נראה בפשטות דר"ל דכיון דפסולו מדרבנן
הם אמרו והם אמרו שאפשר לסמוך על אחד ועי' חת'"ס.
רשב"א – כתב תירוץ נוסף על פי מה שכתב דר"א
הכשיר רק בדאחזוק ולא פסלינן אלא משום דלא בקיאין
בדקדוקי מצוה וכיון דישראל זה מחתימו מקמיה איגלאי
מילתא דהאי מדקדק הוא וגלויי מילתא בעלמא שפיר
דמי ודמי לההיא דאשתמודענוהי דגילוי מלתא בעלמא
ואפי' אשה או קרוב מהמני .ודבריו צ"ע מה הוסיף על תי'
התוס' שכבר יסדו דהכותי כשר מדאו' ,ומה נוסף אם
הסיבה שרבנן פסלוהו היא מחמת שאינו בקי בדקדוקי
מצוה ,סו"ס פסול הוא ואמאי חשיב משום כן גלוי מלתא.
תוס' רא"ש – הביא שיש שהוכיחו דהא דע"א אינו
נאמן אינו משום חשש משקר אלא מגזה"כ כמו פסול
קרובים (ב"ב קנט .).ואינו מובן היאך מיושב ,איך סמכינן
על ע"א הא אין ע"א נאמן יהא הטעם אשר יהיה .ונראה
לבאר דבריו דבאמת יל"ע בקושית התוס' איך סמכינן על
ע"א ,דלכאו' אין המובן שסומכים עליו דאין הוא מספר
לנו שהכותי חבר רק שיש חזקה שאם לא היה חבר לא
היה הישראל חותם שם והחזקה נבנית מההתנהגות של
הישראל ולא שמספר לנו כן .אלא דאכתי יש להקשות
דאם הסיבה שע"א לא נאמן הוא מחשש משקר הרי גם
חזקה לא נוכל לבנות ממנו ,דעד כמה שמשקר מנא לן
שהוא בכלל היה שם דלמא חתם סתם בשקר ,וזה באו
ליישב הי"א בתורא"ש דע"א אינו חשוד לשקר וממילא
רק להאמינו א"א אך לבנות ממנו חזקה אפשר .מיהו
אכתי קשה דמכיון שהחזקה בנויה על זה שידוע לנו
שהישראל היה מהעדים שהיו שם מנא לן שהיה שם והלא
מפיו אנו חיים ,והוא רק ע"א ולמה שנאמינו .וי"ל דלא
חציף איניש לזיופי ויש חזקה שלא חתם בשקר.
כשרות גוי לעדות
י - :בהגאשר"י ובמרדכי על דף י :מובאת דעת ספר
החכמה ורבינו יקר דגוי כשר לעדות במקום שאין חשש
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משקר .ומוכיחים זאת מסוגין דאמרי' דשטרי ראיה
העולים בערכאות כשרים הואיל ולא מרעי נפשייהו אלמא
רק משום חשש משקר נגעו בה .והתורא"ש (וכיוון לזה
הקצוה"ח סח ,א) מדייק כן ברש"י ט :שכתב גבי הכשירא
דשטרות בערכאות דבני נח נצטוו על הדינים משמע דס"ל
דגוי כשר לעדות.
מאידך דעת התוס' ט :שגוי פסול לעדות מה"ת דלא
אחיו הוא .וכן דעת הרא"ש בתוספותיו וכ"פ ברמב"ם
(עדות ט ,ד).
ותימה גדולה להבין דעת רבינו יקר ודעימיה מי עדיף
מעבד שנפסל מצד דלאו אחיו ,וכבר תמהו בזה המרדכי
והגאשר"י .וכן צ"ב מה כיוון רש"י באומרו שנצטוו על
הדינים – שבתורא"ש מבין שבזה כתוב להכשיר גוי
לעדות.
ונראה דמה דממעטי' מאחיו היינו דמי שאינו בכלל
זה פסול להיות עד מה"ת אמנם כשבא גוי להיות עד איננו
בא להתקבל בתורת עד שכשר בדיני תורת ישראל כי גם
לבני נח יש 'דינים' ,שנצטוו להעמיד בתי דינים ולקבל
עדים ,ואצלם הרי גוי כשר לעדות ,וממילא באמת גוי
עדיף לענין זה מעבד דעבד אין לו מערכת דינים נפרדת
מדיני התורה דהוא בכלל ישראל ,משא"כ גוי השייך
למערכת נפרדת של דינים יש לו שם עדות .והחידוש הגדול
בזה דמעתה מקבלים אותו גם בבית דין של ישראל .אולם
הא מיהת כתוב ברש"י שזה שבני נח נצטוו על הדינים יש
לזה משמעות גם לדיננו.
ערכאות לא מרעי נפשייהו
שיטת רבינו יקיר – דגוי כשר לעדות במקום שאין
חשש משקר .ומוכיחים זאת מסוגין דאמרי' דשטרי ראיה
העולים בערכאות כשרים הואיל ולא מרעי נפשייהו אלמא
רק משום חשש משקר נגעו בה ,וצ"ע כיון דסו"ס פסולים
מצד רשע איך מהני שכעת נסתלק החשש שהוא משקר
והא ודאי דלמשל משה כשהוא נוגע פסול לעדות גם אם
הפסול הוא חשש משקר ומשום דגם אצלו יש כאן 'מצב'
של משיכה כביכול לשקר ,וה"נ בעכו"ם מה יהני שהוא
ערכי .וצ"ל דשאני הכא דהם נמצאים באיזה מעמד של
ערכאות וזה כאילו שם אחר לאדם שכעת הוא מופיע
כשופט ,בכה"ג מהני מה שהשופט לא חשוד לשקר כיון
שכאילו כעת הוא אדם אחר והבן.
ריטב"א ותורי"ד – נראה בדבריהם שלשטר ראיה
מהני ערכאות הואיל ויש כאן ראיה מכח האנן סהדי ,ויש
לומר בזה ב' אפשרויות ,הא' דהאנ"ס מספיק בפני עצמו
ואין משמעות לשטר ופוסקים הדין ע"פ האנ"ס .הב'
דהאנ"ס עושה שיהא כאן שטר ראיה ,דאימת נעשה שטר,
כשיש בו ראיה .אמנם גם לצד זה מוכרח להיות שדנים
ע"פ האנ"ס הזה גם בלי דין שטר דאם אין דנים עפ"ז איך
זה עושה אשוויי שטרא הא בעינן שהשטר יהא מוכיח לן
באופן שנוכל לדון ע"פ הראיה ,אלא שהחידוש לצד זה
הוא דאחר שזוהי ראיה שדנים על פיה שוב נהיה כאן דין
שטרא ויש בזה נפק"מ.
אשוויי שטרא בשטר ראיה
י - :בקו' הגמ' מבואר דיש חילוק בין שטר ראיה
לשטר קנין ,לתוס' החילוק הוא דבשטר ראיה בעינן דין
שטר ולזה צריך עדות דוקא ולא סגי נאמנות מכח תק"ח,
ולרש"י החילוק דבשטר קנין גוי פסול דאינו בתורת שטר
קנין ולשטר ראיה כשר.

אלא שטר מתנה חספא בעלמא
י - :בביאור קו' הגמ':
התוס' (ט - ):לשיטתם שבשטר ראיה כשרים ערכאות
מכח תקנת חכמים מבארים דלגבי שטר מתנה אע"ג דקים
לן בסהדותייהו שהוא אמת הוי חספא 'דהרי אין כאן
שטר' (נראה שלתוס' מתפרש כך ד' הגמ' חספא בעלמא דהיינו שהרי
אין כאן שטר ונשאר הדבר חספא בלי שם דיני של שטר) .וצ"ב למה
לא יהני התקנה כמו שמהניא לשטר ראיה .ונראה כונתם
שהתקנתא היתה להאמינם אבל אכתי אינם בגדר עדים
ולאשוויי שטרא בעינן עדות (מיהו א"א לומר בדעת התוס'
הנוסח שכ' הגר"ח פ"ו מגירושין [בסוגריים] דלאשוויי שטרא בעינן דין
נאמנות בשטר וערכאות הם רק הוכחה בעלמא ,דלפי התוס' שתקנו
להאמינם נראה דשפיר נחשבים כדין נאמנות ולכן צריך לומר שצריך
עדות) .שאין נראה כונתם לחלק שכאן תקנו וכאן לא תקנו,

דמדכתבו "דהרי אין כאן שטר משמע שלא תועיל כאן
תקנה .והביאור דלגבי שטר קנין בעינן דין 'שטר' והכא
כיון שאיננו עדות איננו בשם שטר ופסול ואילו לשטר קנין
שפיר מהני התקנה דבזה אין דין שטר ,מיהו יש לומר
שבאמת גם בראיה יש מושג 'שטר' ראיה ונ"מ לכמה
דברים כמו פרעתי ומשועבדים אלא דאפשר גם להיות
מועיל כעדות שבכתב.
עוד יש לפרש בדעת התוס' דהחסרון מצד שעכו"ם
אינם בתורת שטר קנין ועי' בסוף התוד"ה חספא בדף י:
שמדבריהם ע"פ התורא"ש יוצא שכך סוברים .וממיא אף
שתקנו להאמינם מ"מ אינם יכולים לחתום בשטר קנין.
תוס' רא"ש – בדף ט :כ' שהאמינום חכמים בשטרי
ראיה משום תקנת השוק שאנו צריכים לישא וליתן
בשטרותיהם ,ומשמע שזוהי סיבה לתקן רק לשטרי ראיה
ומובן שלא תקנו בשטרי קנין ושוב הו"ל כחספא בעלמא.
אך עי' בדבריו בדף י :שחכמים האמינום והכשירו עדותן
בשטרי מלוה ומכר וכו' כי אין אנו צריכין לעדותן אלא
לפרסם הדבר להודע האמת כגון שטרי ראיה אחר שנגמר
הדבר אבל בדבר שהקנין נגמר על ידן לא האמינום חכמים
הלכך חשיב האי שטרא כחספא בעלמא כאילו לא נחתם
בו שום אדם כי בשעה שחתמו עדיין השטר ביד הנותן
ול"ש למימר לא מרעי נפשיהו וצ"ב סיום דבריו .ועי'
שיעורי ר' שמואל.
שו"ר בק"נ אות ב' שמבאר (בדעת הרא"ש) מדוע
פסולים ערכאות לשטר קנין משום דגזרי' שיבאו
להכשירם לע"מ ולזה פסולים.
תורי"ד וריטב"א – לשיטתם שבשטר ראיה כשרים
ערכאות מדאו' מכח האנן סהדי שאמת אומרים ,מבאר
דה"מ בשטר ראיה שלא אברי סהדי אלא לשקרי אבל
שטר מתנה שבגוף השטר קונה הוי חספא בעלמא שלא
יקרא שטר שראוי לקנות בו קרקע אלא בעדות קיימת
ועדות העכו"ם אינם כלום ואע"ג דלא מרעי נפשייהו מ"מ
אינה עדות מן התורה .מבואר דהקושיא מבוססת (כמו
להתוס') על ההנחה דלאשוויי שטרא בעינן דוקא עדות
(ובתורי"ד וריטב"א יותר מפורש כן).
רבינו יקיר ,ורש"י (לפי התוס' ב"ק) – לשיטתו שבשטר
ראיה כשרים ערכאות מדאו' משום שעכו"ם כשרים
לעדות ורק משום חשש משקר נגעו ביה והכא לא משקרי,
לפי"ז מתקשים האחרונים להסביר קו' הגמ' ,דמפני מה
הוי חספא אם הם כשרים לעדות .והקצוה"ח ביאר דהקו'
מצד שאין עכו"ם בתורת קנין שטר (כמש"כ התוס' ב"ב
וקידושין דגוי אינו קונה בשטר).
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שלוחו של בעל הממון
מקור הדין של שלוחו של בהע"מ בתוס' ב"מ עא:
ד"ה בשלמא דנכרי שאומר לישראל זכה בחפץ זה לפלוני
ישראל אמרי' ביה אין שליחות לנכרי משום דהוא ג"כ
שלוחו של נותן .וכ' רעק"א (שו"ת קצ"ד) דמדברי תוס' גיטין
יג :נראה שחולקים על יסוד זה דהא כתבו דבנכרי שבא
לזכות ע"י מעמ"ש כיון דזכייה ליכא גם ע"י מעמ"ש לא
קנה ואעפ"כ ס"ל שם בפשיטות דנכרי הנותן שאמר
לישראל מנה לי בידך תנהו לפלוני ישראל במעמ"ש דקנה
ישראל משמע דבזה גם דרך זכייה קנה.
הנוב"י נשאל איך מהני שליחות בשחרור עבד כיון
דהמשחרר עבדו עובר בעשה אין שלד"ע ,וכ' ע"ז הנוב"י
דאם הקושיא מחכמים דמהני זכין ,אטו שליח המשחרר
הוא והלא אינו אלא שליח של העבד והעבד לא קעבר
מידי .וכ' הקצות (קפב ,ב) דנראין לו דברי הרב השואל
דכיון שצריך להיות שלוחו של בעל הממון נמצא דתמיד
לא די שיהא שליח העבד וצריך להיות גם שלוחו של
האדון.
קיי"ל דתופס לבע"ח קנה ואיך זה מתאים להכלל
של שלוחו של בעה"מ .הקשה כן בנתיבות (קה ,ב) ,וכתב
דעכצ"ל כיון שהלוה לא מקריא בעל הממון כלל כיון
שהוא משועבד למלוה ,וגם בתפיסה של התופס לא יוצא
מרשות הלוה לגמרי דהא הרשות ביד הלוה עדין לסלקו
בזוזי אחריני רק שתופס לאלם השעבוד ,ל"ב כלל בעה"מ
רק במקום שמוציא מרשות בעל הממון .מבואר בדבריו ב'
סברות ,הא' דהוא משועבד לכך ,הב' דאינו מוציא
מרשותו .ובשיעורי ר"ש (אות רג) הביא קו' הנתיבות והעיר
עליה שלכאו' י"ל דדוקא במתנה צריך להיות ששבה"מ
לפי שאין לו זכותים בדבר ,אבל בגבית חוב דיש לו זכות
לתפוס ממילא הרי הוא בעלים להכי ,דאין צריך להיות
בעלים על החפץ אלא בעלים על הדבר שעליו נשלח,
והשליחות הרי היא על התפיסה וע"ז שפיר הוי בעלים
(בנתיבות עצמו כתוב סברא זו בתחילת תירוצו) .אולם בתוס' ב"מ
עא :מבואר להדיא דגם בבע"ח יש חסרון זה ,דכתבו
בעכו"ם שלוה מישראל ונתן מעות לישראל שני שיזכה
לבעל חובו אינו זוכה כיון דבעינן ששבה"מ ועכו"ם לאו בר
שליחות ,ובאמת צ"ע דלכאו' היה נראה כנ"ל והגרש"ש
ביאר דאימת יש לבע"ח זכות לתפוס דורא כשהלוה אינו
משלם מרצונו אבל כשהלוה משלם הרי הבע"ח זוכה רק
מחבת מה שהוא נותן לו ואין לו זכות לבד לתפוס ולגבות
ע"ש.
זכיה בגט לאשתו של מנוול ומוכ"ש וכו'
יא - :תוד"ה בגיטי .בירושלמי וכו' .בתורא"ש
מבואר שהתשובה על גט היא טב למיתב טן דו .והמקור
לזה מיבמות קיח :דבעי המזכה גט לאשתו במקום קטטה
ופשטינן דחוב הוא לה מדר"ל דטב למיתב טן דו ,והביאה
הגמ' כמה מימרות שאשה מחשיבה גם בעל גרוע ומסיים
בה תנא וכולן מזנות ותולות בבעליהן ,ולכאו' ב' סברות
יש כאן חדא טב למיתב היינו הרצון לא להיות בבדידות
ושנית האפשרות לזנות ולתלות בבעל .ועי' ברשב"א לקמן
לב :דכלל את כל ד' הגמ' ביבמות תחת ענין מזנות ותולות
ע"ש (ועי' מש"כ בקטע הבא בסוגריים) .ועצם ד' הגמ' מתמיהין
טובא איך אפשר לומר כן על בנות ישראל כולן מזנות
ותולות בבעליהן ולדון כל אשה מנשותינו כמזנה תחת
בעלה אתמהה .וי"ל דדוקא במקום קטטה קאמר ,ובסתם

בנ"א באמת אינן מזנות
האישות ואכתי צ"ע.
ולא נתפרש בגמ' ביבמות ובירושלמי דגם לא יועיל
שתצווח שרוצה להתגרש מבעלה המתקוטט או המוכה
שחין דשמא בכה"ג מגלה שאין אצלה הכלל של טב
למיתב ,ועי' ברשב"א לב :שהביא מתחילה ירושלמי הגע
עצמך שהיתה צווחת להתגרש (ולא באשת מוכה שחין) אני
אומר שמא חזרה בה .30ומוסיף ע"ז הרשב"א ואפי' היתה
אשתו של מוכה שחין ומחזרת להתגרש דאנ"ס דאינה
חוזרת בה אפ"ה יכול הוא לחזור בו מדגרסינן בירושלמי
וכו' ומביא הירושלמי דתוס' וכ' עלה כלומר אין עיקר
הטעם אלא מפני שאינה מגורשת עד שיגיע הגט לידה וכו'
וטעמא דמילתא דכל שעומדת תחת בעלה איזה שיהיה
זכות הוא לה משום דמזנות ותולות בבעליהן .אלמא
דלמד הרשב"א דסברת מזנות ותולות היא כ"כ ברורה
שלא יועיל שתגלה דעתה אחרת דומיא דשאר דברי חובה
שלא יועיל עומד וצווח לאשוויי זכות.
ושם הגירושין הוי חובה מצד עצם

זכייה בשחרור עבד בעומד וצווח שאינו רוצה
להשתחרר
יא - :דעת התוס' הובא ברשב"א קידושין כג .דבצווח
לא ,וכן דעת הרמב"ן הובא שם ,ואילו הרשב"א שם הק'
ע"ז מסוגין יב :ודעתו דאפי' בע"כ נמי ומתנת ממון שאני
דלאו זכות גמור הוא ואדרבה חוב הוא מצד עצמו דכתיב
ושונא מתנות יחיה אלא מיהו מצד שנפשו של אדם
מחמדתן קרינן ליה זכות ואע"פ שהוא מצד עצמו חובה
זכין לו שלא בפניו אבל גט שחרור דזכות גמור בוא
דמתירו בבת חורין ומכניסו לכלל מצות כישראל זכין לו
מ"מ ואפי' עומד וצווח בטלה דעתו אצל כל אדם ואע"פ
שבמציאה ובנכסי הגר ובלקשו"פ דזכות גמור הוא וגר
קטן שהטבילוהו ע"ד בי"ד דאין זכין לו בע"כ הכא שאני
דאילו איתיה לעבד כאן כייפינן ליה לקבוליה בעל כרחיה
כי ליתיה נמי מזכינן ליה בע"כ ומשא"כ באשה דאע"ג
דמגרשה בע"כ ע"י אחרים לא ,משום דחוב הוא לה ואין
חבין לאדם שלא בפניו אבל הכא דזכות הוא לו ויוצא
בע"כ זכין לו בע"כ .ועוד שלא יהא רבו עבד לעבדו ויהא
מפסיד רצון נפשו בעקשותו של עבד ,וגדולה מזו אמרו
טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו כדי שלא יהא זה
מפסיד בעקשותו של זה.
תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים
יא - :אריו"ח התופס לבע"ח במקום שחב לאחרים
לא קנה .בטעם הדבר:
א) בתוס' להלן יב .כתבו דלרב חסדא דמפרש
דטעמייהו דרבנן במתני' פאה משום דתופס לבע"ח
במקום שחב לאחרים לא קנה איכא למימר דילפי זאת
מהקרא דלא תלקט לו לעני.
ב) בליקוטי ר"י מיגש כתב :ואע"ג דקיי"ל דזכין
לאדם שלא בפניו ה"מ היכא דאינו חב לאחרים אבל היכא
 30וזה ראיה למש"כ לעיל דבסתם נשים לא אמרי' דמזנות
ותולות דאי נימא הכי אמאי הוצרך הירושלמי לשמא חזרה בה
אחר שמבואר בירושלמי המובא בסמוך דאפי' אשת מנוול
ומוכ"ש לא מהני שתצווח ,אע"כ דהתם טעמא משום מזנות
ותולות והכא בסתם נשים אין שייך זה .ולפי"ז מובן למה
הרשב"א נקט לעיקר את טעמא דמזנות ותולות דאילו טעמא
דר"ל דטב למיתב הרי נאמר לגבי שאר נשים נמי כבריש האיש
מקדש.
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דחב לזה וזכה לזה אע"ג דזכין לאדם שלא בפניו הא
קיי"ל דאין חבין לו לאדם אלא בפניו וכיון דהאי חב
לאותו בע"ח בהאי תפיסה לא מהני תפיסתו מידי דכמאן
דליתה דמי עכ"ל .מבואר דכמו דאיכא דין דזכין איכא דין
דאין חבין ובמקום שנפגשים שניהם מהני הך דאין חבין
לבטל תפיסתו כמאן דליתא .ע"ע בהערות הגרמש"ש.
ג) הפנ"י כתב משום דאשלד"ע וכן הביא ברעק"א
ב"מ וכ' דהוי מקצת עבירה .ושמעתי שביאר בעל קה"י
ז"ל דהעבירה היא לא תונו .ותמהני מה שייך זה במגביה
מציאה לחבירו שאף אחד לא רואהו וממילא אינו
מצטער.
והקצות כ' דסברת הפנ"י לא נהירא .ועוד אפי' אם
היתה עבירה במעשה השליח כיון שלמשלח אינה עבירה
אינו ענין לשלד"ע( .ולא הבנתי הרי להדיא כתב הפנ"י דגם עבור
המשלח הוי עבירה אלא שאין מוציאין ממנו).
אופנים שתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים קנה
א) כשיש לו מיגו דזכי לנפשיה.
ב) כשיש תרי מיגו – מחלוקת ר"א ורבנן וקיי"ל
כרבנן.
ג) במציאה – רמב"ן ותוס'.
ד) כשהלוה אומר זכה ,רמב"ם .והקצות כ' דהוא
מסברא.
ה) הרא"ש סוף פ"ק.
תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים במניעת רווח
יא - :הק' התוס' מריו"ח אדריו"ח דאמר בב"מ
המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו והכא אמר שבמקום
שחב לאחרים לא קנה .ותי' דהתם משום מיגו ,והרמב"ן
(ב"מ י ).תי' דמציאה לא חשיב חב לאחרים דהוי רק מניעת
רווח .ובתוס' מבואר דס"ל דגם מניעת רווח חשיב חב
לאחרים.
עי' ס' משפטי התורה (ח"א עמ' שיא) בענין תפיסת
מקום באוטובוס עבור חבירו דאם נשארו מקומות פנויים
יכול לתפוס כי אינו חב לאחרים כי הם יוכלו לשבת
במקום אחר (וצ"ע כאשר המקום הזה יותר טוב) וכן אם נותן
המקום שלו לחברו ג"כ מועיל הדבר משום מיגו דאי בעי
זכי לנפשיה זכי נמי לחבריה מאחר שהתופס ג"כ קנה
כרטיס .וכשלא נשארו מקומות פנויים  -אם הנסיעה
בתשלום הרי זה תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים דלא
מהני ,ואם הנסיעה בחינם תליא במח' התוס' והרא"ש עם
הרמב"ן במניעת רווח וראוי לחוש לכתחילה לדעת התוס'
והרא"ש עכ"ד.

עוד הקשו תוס' מעובדא דיימר בר חשו דשוויה שליח
ומ"מ אמרי' דהוי תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים.
ורבו התי' על רש"י.
הש"ך כתב דכונת רש"י לא שסתם עשאו שליח אלא
ששכרו לכך ועל כן הוי ידו כידו ואילו ביימר בר חשו לא
שכרו .וכ' ע"ז הנתיבות דאשתמטתיה ד' המרדכי גיטין
שכח שנסתפק אי פועל יכול לתפוס חוב של בעה"ב.
ובתומים מסיק דלא מהני.
הפנ"י (כתובות פד :ד"ה את תופס לבע"ח) הק' על
הראשונים שחולקים על רש"י דהא מהני שליח בגו"ק
אע"ג דמחייב לאחריני כדאיתא בקידושין פ' האומר
דאסר לה אקרובים ,וכה"ק הנובי"ק (אהע"ז ס"ד) .ונראה
לענ"ד ליישב הקו' דיש חילוק בין שני סוגי החב לאחריני.
ובפשטות היה ניתן לומר דגדר חב לאחרים לענין הובע"ד
הוא שכל שהודאתו גורמת רעה לחברו אין כאן נאמנות
דהובע"ד ,אך נראה להוכיח שלא כן הוא דהנה התוס' כ'
דגירושין חשיב חב לאחרים הואיל ואסר לה אכהן וקשה
דהרי בלי שיגרשנה נמי אסורה על הכהן מצד אשת איש
ואיזה עוול כלפי הכהן יש במה שמנתקה מאיסור חמור
לאיסור קל (ודוחק לומר דהעוול במה שאינו נותן מקום לשתהיה
מותרת כשימות בעלה) ,ומוכח שהגדר אינו 'עוול' אלא כל
שהודאתו נוגעת לאחרים ,וממילא מיושב דחשיב ענינו של
הכהן כיון שמחדש איסור פרטי עליו .ועוד ראיה דהנה
הרשב"א כ' בחד תי' יבמות ל"א דבגירושין מהני כת"י
מדין הובע"ד דלא חשיב חב לאחריני וצ"ב מה יענה על
טענת התוס' דאסר לה אכהן דומיא דמאי דאמרי'
בקידושין דאסר לה אקרובים ,וצ"ל שיש חילוק בין גדר
איסור גרושה לכהן לגדר איסור קרובים……ונת' בענין
'כת"י' והשתא אם הכל תליא באם יש כאן עוול מאי אכפת
לן בדקות הגדרים  ,מיהו אי מהתם לאו ראיה היא די"ל
אדרבה דסברת הרשב"א היא מהסברא שכ' לעיל דבלא"ה
אסורה באיסור א"א.
ולגבי חב לאחרים בענין תופס לבע"ח הרי לשון
הרא"ש דלאו כל כמיניה ובזה נראה פשוט דצריך שיהיה
עוולה .וא"כ מיושב היטב קו' הפנ"י והנוב"י דהוא השווה
הדברים ואמנם יש לחלק דלגבי הובע"ד שפיר חשיבי גו"ק
חב לאחריני מאחר שמחדש איסור על אחרים משא"כ
לענין תופס לבע"ח אין זה עוולה .וביותר עומק דחידוש
איסור איננו איזה הפסד זכות והפקעה ולא דמי להבא
לשמוט מתח"י אפשרות פרעון או לשמוט עבדו מתח"י
ודוק.
ועוד נראה ליישב בדרך חידוד דלעולם לחדש איסור
על חבירו אינו כלל חוב ודוקא גבי הודאה דעד כמה שהוא
משקר א"כ אי"ז באמת אסור ואז נחשב כחב לאחרים.
פירוש חדש בראשונים במה חב לאחרים בשחרור

תופס לבע"ח בעשאו שליח
יב - :לרש"י בעשאו שליח מהני תפיסתו אע"ג דחב
לאחרים ולתוס' לא מהני וטענתם בידם דהרי זכייה
מטעם שליחות וא"כ א"א שיהא חילוק בין זכייה לעשאו
שליח .והוסיף הרא"ש לבאר שאין עדיפות לשליחות
משום "דלא דמי להאי דאמרי' בעלמא שלוחו של אדם
כמותו דלאו כל כמיניה לשויה שליח כדי לחוב לאחרים".
והפשוט לומר דרש"י סובר זכייה לאו מטעם שליחות אבל
בדף ט :מפורש ברש"י דהוי מטעם דאנן סהדי דניחא ליה
דליהוי שלוחו.

יא - :בתוס' חכמי אנגליה פירשו בשם ר' יוסף איש
ירושלים מדוע נחשב שחרור כחב לאחריני כגון שעשה
עבדו אפותיקי לאחרים ,ובעיטור (שלישות ממון) הובא
לפרש דחב לאחריני כלפי הבע"ח שכעת לא יוכלו לגבות
מהעבד ,והובא בחי' 'בן אריה' אשר בספר הליקוטים פ"כ
ממלו"ל ,ומפרש שכן לומד הרה"מ ע"ש.
ויל"ע אם תלוי הדבר במח' הראשונים ריש השולח
בדבר המודה שלא זכה בקרקע אי חשיב הודאת בע"ד
במקום שחב לאחריני כאשר יש עליו בעלי חובות.
'הולך' ו'תן'
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יב – .לתוס' היה צד לחלק ד'תן' הוי כזכי יותר
מ'הולך' ,וההסבר ,כי בהולך מדובר רק על ההולכה
הפיזית ,משא"כ תן יכול להתפרש כנתינה לרשותו
ובעלותו של המקבל.
'תעזוב אותם' משמע דלא קני
יב – .תוד"ה אלא ,וי"ל דהכא בתר לא תלקט כתיב
לעני ולגר תעזוב אותם משמע דלא קני .וצ"ב דלמא גם זה
אינו אלא מצוה ולמיקם עליה בעשה ול"ת .וי"ל דלשון
תעזוב דייקא ,דעד כמה שאין עיכוב על הזכייה הממונית
אזי גדר הלאו דלא תלקט לעני הוא שגם אם זכית תן את
הדבר לעניים ,ואילו לשון עזיבה משמעו לשון של סילוק
ידים מהדבר והיינו שלא מבקשים ממך לתת לעניים
משלך אלא רק לעזוב את אחיזתך שהיא שלא כדין לגמרי,
שאין הדבר שלך .ועוי"ל בפשטות דהכי משמע קרא :לא
תלקט לצורך העני ,ואם ליקטת תעזוב אותם (וכעין דדרשי
רבנן (מכות פרק שלישי) בשלוח הקן :לא תקח האם על הבנים ,ואם

נטלת  -שלח תשלח) ומשמע שלא בא הפסוק לתת עשה נוסף
על הלאו כי העשה מדבר על שלב אחר וע"כ שבא לומר
שאם נטלת לא זכית.
פירכא של סברא
יב – .תוד"ה אלא ,וי"ל דהכא סברא שלא זכתה
תורה וכו' .ומבואר דאפשר לפרוך גם מכח שבמלמד יש
יותר סברא שיהא הדין כן ולא רק כאשר המלמד חמור
מזה [אשר מקובל לומר שפרכא זו של חומרא אינה בעבור
סברא המונחת בחומרא אלא שכך היא המידה שאין
ללמוד קל מחמור].
ולכאו' מצינו כן גבי 'אין דנין אפשר משאי אפשר',
דהתם נמי אין זה פירכא של חומרא רק של סברא ,שמפני
שא"א אחרת סברא הוא שיהא הדין כך (ומ"ד דדנין אפשר
משא"א י"ל דמודה דפרכינן מכח סברא ,רק דס"ל דאין בזה סברא
דאטו משום שא"א ישתנה הדין).

בענין עשה עמי ואיני זנך
יב – .המ"ד דיכול לומר לו מובן בפשיטות ,דאין שום
סיבה שלא יאמר לו כן ,דהרי קנוי לו כשורו וחמורו .מיהו
אין הדברים פשוטים דהא מבואר ברש"י ותוס' (בעמ' ב')
וברמב"ם שרק משום שיכול העבד לחזר על הפתחים הוא
דיכול רבו לומר עשה עמי ואיני זנך ,הרי דגם מ"ד זה
מודה שאין הרב יכול להעבידו יום ולילה וחייב לתת לו
אפשרות לחזר על הפתחים .וא"כ הדברים טעונים ביאור
לכל צד ,למ"ד אינו יכול צ"ב מדוע אינו יכול ,ולמ"ד יכול
צ"ב למה צריך לאפשר לו לחזר על הפתחים.
והיה מקום לומר שהוא מצד שאסור לאדון לגרום
מות לעבדו ,אבל זה רק יסביר הא דלמ"ד יכול לומר
מחויב לאפשר לו חיזור ,אולם המ"ד שאינו יכול לומר
ולא די לאפשר לו לחזר בע"כ שאינו מטעם שאין רשות
לרבו להרגו אלא שמחויב שלא לשלול ממנו ליזון בכבוד,
וזו מנ"ל .ועי' בדברות משה.
ובסוגין מבואר דזכות זו של העבד ליזון למ"ד אינו
יכול הויא שיור בקנין האדון בעבדו ,דעל כן להאי מ"ד
המקדיש ידי עבדו אותו העבד עושה ואוכל ,שלא חל
ההקדש ,שאין לאדון זכות במעשה ידי עבדו על יותר
ממזון העבד .ומוכח מזה שאינו דין על האדון כלפי שמיא

וכעין צעב"ח אלא שזו זכות של העבד .א.א .ואכתי צ"ב
מנא תימרא דיש זכות כזאת לעבד ,והגרי"ר נ"י ביאר דיש
לעבד שיור לכדי חייו ,היינו כעין אדם ששיעבד את שדהו
לחבירו לפירות ירוקים ולא לפירות שחורים ,ממילא
בעבד הפשט שהשתעבד לרבו רק למצב של פרי ירוק ולא
לפרי שחור ,ופרי ירוק הוא רק במצב שלעבד יש מה
לאכול ,אך אם לעבד לא יהיה מה לאכול נמצא דהוי פרי
שחור שאינו משועבד לרב ,ונחלקו האמוראים מתי מוגדר
פרי שחור ,מ"ד אחד ס"ל דרק כשהאדון מספק לו את
מזונותיו מיקרי פרי ירוק אבל כשנותן לו רק לחזר על
הפתחים אין זה מוגדר שיור מספיק ,אך ודאי דלא הפשט
שהאדון 'חייב' לעבד משהו ,וצ"ע בגוף הסוגיא ואכמ"ל.
צא מעשה ידיך למזונותיך בעבד ,ובדלא ספק
יב – .מבואר בגמ' דבדלא ספיק אם אמר לו צא אין
הרב חייב להשלים מזונות העבד [אלא צריך העבד
להסתפק במה שעושה והשאר ישלים ע"י חיזור על
הפתחים] (אמנם מהברייתא עולה שלפי רשב"ג בדלא ספק לא יכול
לומר צא (דשני בצורת לאו דוקא ,דזה רק דוגמא מדוע אינו מספיק)

ונמצא דכל מה שמבואר בסוגיא בפשיטות דיכול לומר צא
הוא לפי מאי דקיי"ל כרבנן) אולם משמע דכשלא אמר לו
צא והגיע יום שלא ספק הרב חייב לזונו .וזה צ"ב דמה
מחייב את הרב לתת לעבד יותר ממה שמקבל ממנו .וזו
בעצם קושית התוס' ,אבל נשים לב שהם הקשו זאת על
אופן שאמר לו צא דאז מקשו דפשיטא שאין הרב צריך
להשלים יותר ממעש"י ,אבל אנו כעת שואלים דלכאו' אף
בלא אמר לו צא מה יחייב את הרב .ובכלל מה פשר
אמירת צא ,במה כח האמירה.
והמבואר דבדלא אמר לו צא כיון שיש כאן מצב רגיל
של עבד אצל אדונו שנותן לרבו מה שיכול ,הסברא
מחייבת שהרב מחויב לזון את העבד גם כשמעש"י
פחותים ממזונותיו ,דהיינו דאותה סברא יסודית דאית
ליה למ"ד אין יכול לומר לו עשה עמי ואיני זנך ,חזינן
שהיא יותר מורחבת דלא רק שאין הרב יכול לקחת
מהעבד מעש"י על חשבון מזונותיו ,אלא דמחויב הרב
לתת משלו כדי לזון את עבדו ,כל שהעבד מצידו מעניק לו
מה שיכול הגם שאין פריונו בהתאם ,משום שאם אתה
מנצל אותו למעש"י צריך אתה להחזיר מזונות ,לא שנא
שזה יותר מזה[ .מיהו כאשר הלא ספק הוא עד כדי כך
שאין העבד נותן כלום אז פשוט שאין הרב חייב כלום].
וכאשר הרב אומר לו צא מעש"י במזונותיך הוא
מעמיד מצב שאינו מנצל את המעש"י של העבד והדר דינא
שאין כאן מצב של ניצול חד-צדדי ,ושוב אין מה שיחייב
את האדון לזונו.
ועתה מקשים התוס' דזו סברא פשוטה ולמה צריך
לנמק הפטור ולומר עבדא דנהום וכו' ,מהיכ"ת לחייבו.
ומשני התוס' דרגילות שאע"פ שאמר לו צא עושה
העבד מלאכות אצל רבו ,והיינו דעי"ז נמצא שהצא הוא
תלוש ולא בפועל ,כי במציאות הרב מקבל העבד לעבודה
ונמצא שחזר המצב של ניצול העבד כמו אילו לא אמר לו
צא .וע"ז בא הנימוק של עבדא דנהום כריסיה "כלומר אין
רצון האדון להשתעבד בו כלל" (תורא"ש) ,דהיינו דכיון
שגילה דעתו שאינו רוצה להמשיך במצב שזן את עבדו
דלא ספיק אמרי' שרצונו בזה מוחלט ,וכשהעבד בא ועובד
אצלו לא אמרי' שבדיעבד מסכים האדון להמשיך ,דיש לו
סיבה חזקה שלא לרצות מצב זה ,דעבדא דנהום כריסיה
כו' ,ושוב אין כאן הסכמה.
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בשיטת רש"י דאין הקדש חל על פחות משו"פ
יב - :צריך להבין טעמו של רש"י שאין הקדש חל על
פחות משו"פ .באו"ש (ערכין ו' י"ט) ביאר דבעינן שיהי'
ההקדש ראוי לפדייה ובפחות משו"פ אינו ראוי לפדייה,
ולפי"ז ה"מ בקדושת דמים דלפדייה קיימא אבל בקדוה"ג
דלאו לפדיה קיימא לא בעינן פרוטה ,ובזה יישב מה
דמבואר בכריתות דלא מייתא מנחה פחות משו"פ משום
דלאו אורח ארעא כו' משמע דמדינא חיילא קדושה עליה
ומשום דהוי קדוה"ג .ובשע"ח סי' ל"ד מכריח חילוק זה
בדעת רש"י דהרי קדוה"ג חלה על איסוה"נ וא"כ כ"ש
דחיילא אפחות משו"פ .והסביר (אחרת מהאו"ש) דקדוה"ג
אגופא הוא דחייל ולא אכפת לן במה דאין כאן חשיבות
ממון.
נמצא שלפי האו"ש אין ראיה מרש"י דפחות משו"פ
אינו ממון כי הוי זה רק דין מסוים בקדשים .אולם בפנ"י
כתב בדעת רש"י דפחות משו"פ לאו ממון הוא וליתיה
במכירה ,ואמנם אין הוא ז"ל מסביר שזהו טעמו של רש"י
שאין הקדש חל על פחות משו"פ אולם ניתן לומר לפי
דרכו שזהו הטעם .אך נראה לדחות זאת כי הרי כאן אין
האדון מקדיש את החצי פרוטה דתימא שכשם שא"א
למכור פחות משו"פ כך א"א להקדיש ,אלא מקדיש את
הידים לעושיהם ,ומש"כ תוס' דאין דעתו של מקדיש על
פחות משו"פ דמשמע אפוא שמקדיש את עצם המעש"י,
אין כונתם כן ,אלא כמש"כ בקה"י שכל הקנין שבידים
הוא לענין להוציא מהם פרוטה .וא"כ ע"כ שכוונת רש"י
דלא חל הקדש על פחות משו"פ ולא שא"א להקדיש פחות
משו"פ ,דבאמת אין הוא מקדיש את הפחות משו"פ כי
אם את הידים והרי הקנין שבידים ודאי שהוא שווה
פרוטה שהלא יכול להוציא הרבה חצאי פרוטות ,וע"כ
כמו שביאר האו"ש שיש חסרון בגוף ההקדש מצד דליתיה
בפדייה ,דלא ניתן לומר שהטעם הוא שאי"ז ממון דזה
אינו מעכב את החלות אלא את עשיית החלות כמו
שרואים שלהפנ"י זה מעכב מכירה אבל לא בעלות.
הקוטע יד עבדו של חבירו
יב - :נזק – כ' רש"י דפשיטא דלרבו הוא דאפחתיה
מכספיה.
שבת – ג"כ פשיטא דלרבו[ .ובאופן שלא מעלה לו מזונות
תלוי בדין עשה עמי ואיני זנך].
בושת (למ"ד דיש לעבד בושת) – לרבו .ולא מהטעם שנזק
ושבתו לרבו דהתם לא צריך להגיע לדין מה שקנה עבד קנה רבו דחיוב
נזק הוא ישירות לרבו וכן שבת אבל הכא בבושת הרי לא בייש את
האדון כי אם את העבד רק שזוכה האדון מדין מה שקנה עבד קנה רבו.
צער – לרבו (כשבת).

ריפוי – לעבד " -רפואתו דידיה היא דבעי אתסויי
ביה".
צער של סמא חריפא – ס"ד דהצער הזה יהא שייך
לעבד קמ"ל .וצ"ב .ובתוס' רא"ש כתב :אע"ג דצער
דקטיעת יד פשיטא שהוא לרבו לא הוצרך לשנותו ,צער זה
שנתרצה לסבלו מדעתו סד"א שיהא לעצמו קמ"ל .ודבריו
זוקקים הסבר דלכאו' אדרבה אם נתרצה לסבלו מדעתו
מה לו לדרוש תשלום ע"ז .ונראה בביאור דבריו דהנה
בתביעת הריפוי של העבד ודאי שזכותו להתרפאות בדרך
נוחה ללא צער מיוחד ואין זכות למזיק לרפאותו בג' ימים
דרך צער בסמא חריפא [כמו שפשוט שהמזיק את חבירו ומצריכו
טיפול שינים צריך המזיק לממן גם את ההרדמה] ,והנה בא העבד
לאדון ומציע עיסקה ,הבה נחליף ונמיר את זכותי

להתרפאות בלא צער בכסף ואמכור לך את הזכות הזו
ותרפא אותי בסמא חריפא ,בזה ס"ד שאין מה שקנה עבד
קנה רבו כי ה"ז כמו שיש לו לעבד חפץ שאחרים נתנו לו
ע"מ שאין לרבו רשות בו והוא מוכר אותו לרבו דפשוט
דהכסף שייך לעבד משום שכשם שאין לאדון זכות בחפץ
כך אין לו זכות בתמורתו וה"נ כאן .וא"ת א"כ ה"ה דס"ד
דיוכל למכור לו את כל זכות הריפוי והרי זה ודאי שא"א
י"ל דודאי שחייב רק לרפאות וכל שלא מתרפא בזה לא
מקרי 'ריפוי' אבל כשמדובר על הזכות להתרפאות בלי
צער שפיר יש להבין שיוכל לתבוע הדבר .והקמ"ל הוא
דכיון שחייב לו ריפוי הרי דאע"ג שכנים הדברים שמחויב
לו טיפול בלי צער אבל אם יבוא למכור את הזכות לא יהא
לזה שם ריפוי ושוב אינו חייב זאת ולא דמי למוכר חפץ
שהוא שלו בהחלטיות משא"כ ריפוי שיש לו זכות רק בשם
ריפוי.
ועי' תוס' דהו"א שיהא לעצמו כמו רפואתו שהוא
לעצמו גם כשיסבול צער כדי להרויח שכר רפואתו יהא
לעצמו .ונראה מלשונם דהס"ד היתה שכמו שאם העבד
בעצמו רופא ומטפל בעצמו זכותו לדרוש שכר על מה
שצריך להשקיע ולא יכול לומר המזיק תרפא את עצמך
בחינם כך כאן אם בשביל הריפוי דרוש להשקיע 'צער' אז
העבד תובע שישלמו לו על ההשקעה הזו ,והקמ"ל נראה
דהצער עצמו אינו תורם לריפוי רק הוא תופעת לואי
מהריפוי ולא נחשב שהעבד משקיע כאן צער לצורך
הריפוי.
ונפק"מ בין התורא"ש לתוס' – לפי ההו"א אם עשה
לו סמא חריפא בלי רצון העבד דלרא"ש פשיטא דאין
העבד יכול לתבוע ,ולתוס' מסתבר שיוכל.
ויש להסתפק מה רצתה הגמ' בס"ד שישלמו לעבד
האם את הערכת הצער של הסמא חריפא או את ההפרש
בין ג' ימים לה' .ובודאי בפשטות הכונה להפרש ,אמנם
נראה דלפ"מ שנתבאר בדעת התוס' התביעה היא לקבל
את דמי הצער .ולפ"מ שנתבאר בדעת התורא"ש לכאו'
יותר מסתבר דהתביעה לקבל ההפרש .ועי' לשון תוס' ד"ה
רפואתו – דאי עביד ליה סמא חריפא דפטור מן המותר
כדאמרי' הכא ,משמע דהדיון אודות המותר היינו ההפרש
ולא אודות הצער.
חובל בעבד שלו
יב - :נח' תי' התוס' בחובל בעבד שלו אם חייב לשלם
לו ריפוי דהיינו האם יש כאן מחייב של מזיק כמו כשאחר
חבל בו או דכיון שאדונו חבל בו אין כלל חיוב מזיק .ועי'
קצה"ח (תכד ,א) דהחובל בעבד כנעני שלו פטור אף
ממלקות מדין משלם ואינו לוקה כיון דפטורא דרבו אינו
אלא משום דמה שקנה עבד קנה רבו והוי ליה בר
תשלומין אלא שרבו זוכה ממנו אח"כ .והדברים תלויים
בב' תירוצי התוס' דידן ,דלתי' א' דפטור מריפוי אף
דבחבל בו אחר אין הרב זוכה בריפוי הרי מוכח דרבו
שחבל בו פטורו אינו מטעם מה שקנה עבד קנה רבו אלא
משום דאין כאן כלל מחייב ,וביאור הדבר צ"ל דכיון
שהעבד כשורו וחמורו אין לו דין מזיק כלפיו אע"ג דאסור
לחבול בעבדו.
חיוב ריפוי
יב - :רפואתו דידיה היא דבעי איתסויי ביה .בקובץ
ביאורים מוכיח מדאמרי' רפואתו דידיה דבעי אתסויי
ביה דחיוב ריפוי אינו חיוב לתת ממון כפי דמי הריפוי
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אלא החיוב לרפאותו ועל כן לא אמרי' בזה מה שקנה עבד
קנה רבו .וי"ל בזה ב' אופנים ,הא' דכיון שהחיוב הוא
'ריפוי' אין הניזק זוכה בממון הניתן לו ,דבשונה משאר
חיובי ממון שם הגדר דהמזיק חייב ש'יהיה לניזק ממון',
בריפוי הוא חייב ש'יהא לניזק רפואה' וממילא שיזכה
הניזק בממון אינו מן הענין שלא זוהי זכותו ,אלא רק
'נוטל' הוא את הממון ומשלם לרופא ,שיש לו זכות בממון
רק לשלם עם זה לרופא אבל לא לזכות בזה אישית .ב'
דלעולם אע"ג דהחיוב הוא לרפות מ"מ זוכה העבד בממון
להיות בעלים עליו ואפ"ה אין כאן מה שקנה עבד קנה רבו
לפי שמעיקר דין הזכייה בהך ממון הוא ע"מ שאין
לאחרים רשות בו דבשעה שיזכה האדון כבר אין על
הממון שם של דמי ריפוי .והנה הפשטות בחקירת הקובץ
ביאורים היא האם הניזק יכול להשתמש בכסף עבור
דברים אחרים או שמחויב להשתמש לריפוי בלבד ,וי"ל
צד נוסף לפיו יכול להשתמש לדברים אחרים דהגדר של
החיוב הוא 'להעמיד לו ביד אפשרות ריפוי' ,ונגד צד זה
ליכא ראיה מסוגין דדי בגדר זה כדי לשלול את מה שקנה
עבד קנה רבו כמשנ"ת דהוי כע"מ שאין לרבו רשות .כל זה
לביאור הב' אבל לביאור הא' מוכרח שזה ממש חיוב
לרפאות.
ובחי' מכ"י ביאר קו' הגמ' :פי' והכא ל"ש טעמא
דיכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך דהא כי זכי ליה
רחמנא ריפוי לנחבל לאתסויי ביה הוא דזכי ליה דכתיב
ורפא ירפא ואי לא בעי לאתסוייה ביה לא יהיב ליה מידי.
ועי' רמב"ן פ' משפטים על הקרא דרפא ירפא :ואמר רק
שבתו יתן ורפא ירפא ולא אמר שבתו ורפואתו יתן ,להגיד
שיתן השכר אל הרופאים וירפאו אותו ולא יוכל לתבוע
שיתן לו השכר והוא יעשה בו דברים אחרים רק ירפא בו
עכ"פ.
ואונקלוס תרגם "ואגר אסיא ישלם" ,נראה שכונתו
להדגיש כנ"ל דהחיוב כאילו רק כלפי הרופא ואם לא
רוצה ללכת לרופא לא יכול לתבוע.
אך העומד לנגד כל זה דברי הגמ' דעביד ליה סמא
חריפא דס"ד שיהא ההפרש לעבד ולכאו' אחרי שהתרפא
בג' ימים מה אכפת לן שהוא הצטער על זה הרי בפועל
התרפא ושוב התשלום אין לו שם ריפוי וי"ל דתמיד דנים
את המצב לפני שהלך להתרפא דהרי זה פשוט שגם להצד
שהחיוב ריפוי אם הניזק קיבל טיפול ושילם בעצמו הולך
למזיק ודורש תשלום הגם שכעת זה לא ריפוי ,וה"נ העבד
ריפא את עצמו ע"י צערו וכמו שביארנו לעיל בד'
התורא"ש והתוס' ע"ש.
יב - :רצתה הגמ' לומר דניזון מן הצדקה להעדפה
ופרש"י מזונות יתירים שצריך להם מפני חוליו ,והק'
הרש"ש דא"כ מוטל על המזיק .וצ"ל דרק מה שהוא ממש
רפואה נחשב בחיוב 'ריפוי' ,וצ"ב .ואולי דמה שצריך
מזונות יתירים אינו כדי להתרפאות מהחולי אלא שהחולי
מחליש את גופו עד שכדי לזונו צריך לאכול יותר ,וא"כ
א"ש היטב דפשוט שאין זה נכלל בחיוב ריפוי.
עבד שמרד באדונו
יב - :ומה אילו עבד כהן שברח .באילה"ש הק' הא
דלא אמרי' בעבד שמרד שיהיה הפקר מטעם שנתיאש
הבעליו ובתוס' יבמות מה :הק' מהורדוס שיהא הפקר ע"י
יאוש ותי' דציפו שיושפל גאותו ,והכא נמי י"ל הכא ,אבל
למה לא קשה שעצם המרידה תגרום הפקר כמו תרנגולת
שמרדה דאמרי' בחולין קל"ט דהוי הפקר ,וצ"ל דכל

שהוא בר חיובא ועליו מוטל להשתעבד לאדונו לא נפקע
בעלותו מאדונו וכמו בכל גזל שלא נפקע בעלות הנגזל
משא"כ בתרנגולת שמרדה שאין עליה שום דינים .ויש
לעיין לפי"ז בעבד קטן שמרד וצ"ל דגם קטן נקרא
דמחוייב לעבוד כיון דאתי לכלל חיוב ,עכ"ד האילת
השחר .ולפי דבריו בעבד שוטה דלא אתי לכלל חיוב יוצא
דכשמרד הוי הפקר.
ואולי י"ל הסבר אחר דלא משום שמחויב לחזור
אלא משום שיכול לשנות דעתו ולחזור לאדונו ולפיכך אינו
מופקע מבעלות האדון משא"כ תרנגולת שהמרידה לא
נבעה מבחירה אלא משינוי טבעה ואין מצוי שתשנה
טבעה.
חזקת היתר אכילת תרומה לעבד כהן
יב - :תוד"ה שביק .משמע דאי עריק אוכל בתרומה
וא"ת ליחוש שמא מכרו לישראל ומיתסר בתרומה וי"ל
דלא שכיח וכו' .ויש לעיין בקושיתם ,דלכאו' נוקי להעבד
בחזקת היתר אכילה בתרומה .ובאמת כן כתבו הראשונים
בקידושין סה ,.ובדעת התוס' שלא כתבו כן כ' בקוה"ע (סי'
מ"ז) דאין להעמיד העבד בחזקת התר לתרומה כיון שאין
זה דין עצמי של העבד אלא כמו בהמת כהן וכמש"כ
הרמב"ם בפהמש"נ כאן .וביאור הדבר דהתר אכילת עבד
כהן בתרומה הוא מחמת שזכותו של הכהן להשתמש
בתרומה לצורך האכלת קניניו וההתר הוא לכלל רשותו
וקנינו של הכהן ואינו התר פרטי על העבד הזה ,וכשנדון
אם נשתחרר העבד אין כאן נידון של שינוי מעמדו הדיני
כי המעמד הוא על הרשות כולה ובשחרור העבד הזה לא
נשתנה עצם הדין של הרשות (ולו יצוייר שיש לו עוד
עבדים הרי עדיין יכול להאכילם) ודוק.
עוד הק' בקוה"ע נוקמיה בחזקת מר"ק ,ותי' דלא
מהני אלא לענין ממון .ויל"ע בדבריו דלפי הרמב"ם הנ"ל
דגדר אכילת עבד כהן הוא משום זכות הכהן לכאו' יוצא
שאכילת העבד בתרומה הוא תולדה מהדין ממון שכאן,
דאם נכריע שמצד דיני הממונות יש לכהן זכות בעבד
ממילא יש לו התר בתרומה וק"ל .ועוד צ"ע בתי' הקוה"ע
דמ"מ יועיל החלק של החזקה -קמייתא שבמר"ק ,ואף
אם חזקה קמייתא זו לא מהניא לענין ממונות ,אבל הכא
ממנ"פ ,אם נדון מצד הממונות יש מר"ק הרגיל ואם מצד
האיסורים יש חזקה דמעיקרא של מר"ק .וצ"ל שאין שייך
כלל חזקה קמייתא במר"ק כי שינוי בעלות אינו 'שינוי'
לענין שתאמר עליו חזקה.
מתני' דדף יג.
האומר תנו גט לא יתנו לאחר מיתה – החידוש דאין
גט לאחר מיתה [ואע"ג שמינה שליח בחייו].
האומר תנו שחרור לא יתנו לאחר מיתה – החידוש
דאין גט לאחר מיתה .ויש עוד פרט שנתחדש דאין זכין,
ועי' תוס' שלפי חלק מההסברים אין כאן חידוש שלא
ידענו .ולהסבר אחד החידוש דלא אמרי' תן כזכי כשלא
מוסר מיד ליד .ולהסבר אחר החידוש דאע"ג דהגט בעין
וראוי לינתן מחיים אפ"ה לא יגמרו הדבר לאחר מיתה וכ'
מהרש"א דס"ד זו היא רק בשחרור ולא בגט אישה .ועוד
פרט שיש לדון האם היורשים חייבים לשחרר משום
מלד"ה ונח' בזה רבי ורבנן בירושלמי וכ' התוס' דהמשנה
אינה עוסקת בזה.
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האומר תנו מנה יתנו לאחר מיתה – לרב זביד דמיירי
בבריא החידוש דזכה מחיים ע"י מעמ"ש .לרב פפא
דמיירי בשכ"מ החידוש שיש מתנת שכ"מ לאחר מיתה.
בשיטת הרי"ף דבזכיה בשחרור צריך שיגיע הגט
ליד העבד
הפנ"י (ט ).ביאר דהוי אומדנא שהעבד אין זכות
בעבורו כי אם שלא יוכל האדון לחזור בו ולא שישתחרר
שמא באותו הזמן הוא נושא שפחה ויעבור איסור אם
ישתחרר .אבל עדיין צ"ב איך אפשר לחלק הדבר שיזכה
רק לענין שלא יוכל לחזור .איברא בתוס' ט :שהק' על
רש"י שכתב שהזכייה מתחלקת כנ"ל משמע בלשון התוס'
דאמנם שייך שהזכייה תתחלק ורק הקשו דאין סיבה
שלא תהא זכייה גמורה ,וע"ז בא הסבר הפנ"י.
בקצוה"ח (קכה ,ב) ביאר דהוי כתנאי שלא ישתחרר
עד דמטי לידי העבד .ולא משמע כן בלשון הרי"ף שכתב
ואשכחן זכייה כה"ג וכו' מבואר שהרי"ף מביא ראיה שיש
זכייה לחצאין ולא תנאי בעלמא.
בדברי אמת ביאר דעת הרי"ף דבזכין הוי כמו שליח
הבאה דלא הוי שליח דידה להתגרש אלא שזוכה עבורה
בגט ועי"ז כשנוטלתו מידו אין זה טלי גיטך מעג"ק.
בדברי רש"י דכשלא נעשה קנין 'יכול לחזור בו'
יג – .רש"י ד"ה בבריא "מתנות בריא במטלטלין יכול
לחזור בו עד שימשוך" .דברים אלו כותב רש"י פעמים
רבות (כגון לקמן מ :ד"ה אמר ר' יוחנן) ,ומובן מהם שגם בלי
מעשה קנין חל משהו ביניהם שצריך 'לחזור' ממנו .והנה
רש"י ממשיך וכותב "ויורשו נמי מצי למיהדר ביה" ,וזה
כבר חידוש יותר ,דלא רק שחל ביניהם איזה הסכם אלא
שחל משהו בחפץ שמחייב גם את היורש 'לחזור' בו .וצ"ע.
אין גט לאחר מיתה
יג – .בדברי התוס' מבואר שיש ב'
בבות המחדשות שאין גט לאחר מיתה,

(או ג' ,אי גרסינן 'זה')

(א] הבבא הראשונה במתני' אם גרסינן תן גט זה קמ"ל דאע"ג
שהגט בעין וראוי לינתן בשעה שעושהו שליח והותחל כ"כ מחיים
אפ"ה לא יגמרו הדבר לאח"מ .ובמהרש"א נקט דהך ס"ד שייכא רק
בשחרור עבד דהוי זכות ולא בגט אשה .והסברא בזה צ"ב .וראשית יש
לידע מהו האופן המדובר ,האם כבר נתן לשליח מחיים ,והגרעק"א
כתב שדברי תוס' אלה אזלי לפי הביאור האמצעי דלעיל מינה בהא
דלא אמרינן תן כזכי משום דמיירי שאינו מוסרו אלא מראהו וכו' דעל
כן מתקשים התוס' אמאי נקט 'זה' (ואילו להתי' הא' והג' ל"ק ע"ש)

ומשני דאשמעינן דאע"ג וכו' ,הרי דהך ס"ד היא אף
כשהשליח לא קבל הגט כלל לידיו מחיים).
ב] "לא יתנו לאח"מ" אצטריך לאשמעינן דאע"ג
שמינה המגרש בחייו השליח לא חשיב להיות כמותו אחר
מותו כאילו הוא עצמו קיים (תוס') .ובתורא"ש הוסיף
דסד"א שלוחו של אדם כמותו ועומד במקומו לגרש כאילו
הוא עצמו קיים ,והקמ"ל מפורש בתוס' דאינו עומד
במקומו לאחר מותו ובטעם הדבר י"ל דאין שליח למי
שאינו בן דעת וי"ל דאין שליח למת (ובאילה"ש הק' דממה
שהיה מקום לומר שיועיל אע"פ שהמשלח אינו בן דעת קשה על מש"כ
הטור דנ שתטה המשלח אינו יכול להיות שלוחו ,ולא הבנתי קושיתו
דכל זה רק הו"א וזה גופא הקמ"ל דאינו כמותו ולהטור יתכן שזה
משום שאינו בן דעת) ומבואר שאין הטעם משום שאין מה

לגרש [וצ"ל כמש"כ בבית מאיר דכשיש יבם איכא
אישות] ,ועי' קצות קפ"ח.

ג] מתני' דמי שאחזו דף עב .זה גיטך לאחר מיתה לא
אמר כלום קמ"ל דאע"ג שבא הגט ליד האשה מחיים הוי
גט אחר מיתה כיון שהתנה שיחולו הגירושין לאח"מ.
וצריך להסביר דס"ד דהחסרון דלאחר מיתה הוא
בהמעשה ,דא"א לעשות פעולת גירושין כשהבעל מת
(וביאור הדבר דמעשה גירושין הוא 'מעשה שילוח' ולא שייך כן
כשהבעל לא חי) וכיון שנתן כבר לידה מחיים המעשה נגמר,

קמ"ל דהחסרון הוא גם מצד החלות.
מצוה לקיים דברי המת – אי הוי קנין
יג – .ברמב"ן הביא קושית ר"ת בהא דאמרי' ב"ב
קנא :מתנת שכ"מ במקצת בעי קנין אמאי לימא משום
מצוה לקיים דברי המת וכ"ת משום מצוה אם רצו שלא
לקיים אין כופין אותן הא אמרי' לקמן מ .שפחתי עשתה
לי קורת רוח יעשה לה קורת רוח כופין את היורשין וכו'
משום דמלד"ה .ואח"כ חוזר הרמב"ן לפרש דמשום
דמלד"ה אין כופין ומוסיף דהא אמרי' מצוה על היתומים
לפרוע חובת אביהם והדבר ידוע שאין כופין אותן (יל"ע אם
כונתו להראות על דרך הגמ' דכשכתוב לשון מצוה אין כופין או
שמוכיח שכמו שם הגם שיש מצוה זה לא מחייב לכפות הכא נמי .אבל
קשה דהתם זה משום דקטנים לאו בני מעבד מצוה וי"ל דה"נ קאמר
דצריך להגיע למתנת שכ"מ בגונא שהשאיר יתומים קטנים) ועל

הראיה משפחה  -שאני שפחה שכיון שאמר יעשה לה
קורת רוח נעשה כמפקיר שפחתו ויצא לחרות וצריך גט
שחרור ואי לאו משום מלד"ה אינו אלא כמשטה בה.
ולבסוף מצא תוספתא שמפורש שכופין את היורשין
במצוה זו "ולא כמו שהיינו סבורים לדמות מצוה זו
למצוה על היתומים לפרוע חובת אביהם אלא מצוה זו
נמסרה אף לבי"ד לכוף עליה" .משמע דגם למאי דמסיק
דכופין אי"ז משום דהוי קנין רק דעל מצוה זו כופין.
ובתוס' ב"ב וכתובות שהקשו ל"ל מתנת שכ"מ
תיפו"ל משום מלד"ה מוכח דמכח מלד"ה נפעל קנין (אולם
בדעת התוס' בסוגין [ד"ה והא לא משך שהקשו מאי פריך וכו'] אין
להוכיח כן משום שדבריהם קאי על שאלת הגמ' והא לא משך שזה
נסוב על המשנה שנאמר יתנו לאחר מיתה ולא נאמר שנקנה ודי אפוא
בדין מלד"ה בשביל לבאר את המשנה) ,ולעומת זה בהגהות
מרדכי (ב"ב תרסו) כ' לתרץ קו' התוס' דאין זוכין כלל אלא

שכופין היורשים לקיים מצות אביהם ואם אמר תנו חפץ
זה לפלוני והיורשים נתנוהו או מכרוהו לאחר אין לו טענה
על הלוקח אפי' החפץ בעין .והובא להלכה ברמ"א (רנב ,ב).
פרטים בדין מצוה לקיים דברי המת
דוקא בהושלש מתחילה לכך – כן כתבו התוס' בשם
ר"ת .וכן דעת ר"י מיגש ודין זה נפסק בשו"ע והש"ך
סק"ד בשם הריטב"א דה"ה באמר ליורשים ליתן לשליש.
מיהו בתשו' הריטב"א (ב"י עמ' תסד) הסכים לד'
הרא"ה שאפי' לא הוציא מתחת ידו כל שציוה ליורשים
או למי שסיפק בידו לעשות יש בו משום מלד"ה .והגר"א
מציין
ויש להבין מה המעלה בהושלש ,ובפשטות דעי"ז
דיבורו יותר אלים ולא סתם 'באויר' .מיהו עי' ברמב"ן
בשם ר"ת שכתב :דדוקא במוציא מתחת ידן של יתומים
ומסר לשליח .משמע שההושלש אינו כדי ליצור יותר
תוקף לעצם הדיבורים אלא כדי לשלול את שייכות
היתומים ,דכיון שתמיד מלד"ה הוא על חשבון הפסד
היתומים אין לעשות זאת אלולא הדבר כבר יצא קצת
מרשותם מחיים .והנה כ' המ"מ דבנודר ומת מלד"ה
וביאר הקצות (רנב ,ג) דאע"ג ששיטת הרמב"ם דבעינן
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הושלש ,הכא שנדר כיון דאילו היה קיים היה מחויב ליתן,
חיובא לא גרע מהושלש ,וה"ה בקנין אתן ע"ש .ומזה
מוכח כצד הא' דהמעלה בהושלש הוא שהדיבור יותר
אלים דאי נימא משום שצריך שקצת יצא מהיתומים א"כ
ברור שזה צריך להבחן בשעת המיתה שאז באים לפעול
דין מלד"ה וא"א לעשות הוצאה גמורה מהיתומים אלא
רק בדבר שאינו כ"כ ברשותם ,והכא הנדר שנדר האב הרי
לא מחייב את היתומים ומעלתו אינה כלפי היתומים
ודו"ק.
התוס' בב"ב הק' על יסוד זה דבעינן הושלש מהא
דלקמן מ .פלונית שפחתי וכו' והתם לא הושלש בידה
מידי ,וצ"ל דגבי שחרור יש לנו לומר יותר מלד"ה מבשאר
דברים ע"ש .וסתמו ולא ביארו הטעם דיש לנו לומר יותר
מלד"ה .והר"ן (גיטין ה :מדפה"ר) כתב די"ל דשניא היא דזכו
בה שמים וזכתה היא בעצמה ועדיפא ממוציא דבר
מרשותו ומניח ביד אחרים .גם בעל העיטור כתב הטעם
משום דזכו בה שמים .והרא"ש כתובות (פרק ו') כתב
"התם נמי כביד שליש דמי לפי שהיא מוחזקת בגופה" וכ'
הקצות (רנב ,ד) דאף לפי מה שכתב בסי' רמ"א דעבד אינו
נקרא מוחזק נגד רבו ומשום דה"ל כשורו וחמורו מ"מ
לזה חשיב מוחזק דלא גרע מהושלש דה"ל נמי בחזקת
בעלים הראשונים לכל דבר.
דוקא כשהשליש מתרצה – כ"כ התוס' לדחוק כדי
ליישב אמאי לא מהני טעמא דמלד"ה גבי איסור גיורא.
דוקא במקום שיש יורשין – כ"כ התוס' בשם ר"ת
דבגר לא אמרי' מלד"ה דכל דאיתיה בירושה מצוה לקיים
דבריו הואיל ולא פסק כוחו מאותו הממון דמכחו יורשין,
ודומיא דאמרי' גבי מתנת שכ"מ דכירושה שויוה רבנן.
ובתוס' ב"ב קמ"ט הק' על כך דבשלמא בשכ"מ לא מהני
מי שאינו בר ירושה משום דכיורש שויוהו רבנן אבל
במלד"ה מאי נפ"מ אם יש לו יורשים או לא .אמנם דברי
התוס' ברור מיללו דכשיש לו יורשין לא פסק כוחו מאותו
הממון דמכחו יורשין ,והביאור דעל כן מן היושר לקיים
רצונו בהממון דכל בעלות היורש היא בתורת המשך
בעלותו של המוריש וכאשר המוריש גילה דעתו ורצונו מה
ייעשה בממון זה אם לא תקיימנו יש בזה ריח גזל .ובאופן
דומה י"ל דתביעת היורש לעכב הממון אצלו ולא לקיים
דברי המת חלשה דבור ששתית ממנו מים אל תזרוק בו
אבן ,ותן תודה למת שמכחו אתה יורש .והחילוק בין
הפירושים ברור.
דוקא במקום ירושה או מקבל מתנה – ברמב"ן כתב
דלא אמרי' מלד"ה אלא ביורשיו ומקבלי מתנתו כענין
עשו לה קורת רוח ותנו שקל וכן משליש מעות לבתו מכח
מתנתו זכתה בהם שאסור להן לעבור על מצותו ,אבל רבא
בזוזי דאיסור גיורא מן ההפקר זכה בהם לא אמרי'
מלד"ה בממון אחרים .והיה אפש"ל דד' הרמב"ן תואמים
לד' ר"ת המובאים בתוס' אולם בר"ן הביא שני התי'
בנפרד זה אחר זה ,ובאמת החילוק ברור דר"ת בא מכח
סברא שלא פסק כחו מהממון וזה לא שייך כי אם בירושה
לא במקבל מתנה והר"ן כ' דזה כענין דאמרי' התם כל
דאיתיה בירושה איתיה במתנת שכ"מ ,אבל הרמב"ן אינו
מצריך דוקא ירושה אלא ה"ה במקבל מתנה דסברתו היא
שכאשר מישהו בעלים מכח המת סברא היא שעליו לציית
לדבריו ,ואילו לר"ת צריך משהו יותר עמוק – שעדיין יש
כח המת בממון וזה רק ע"י ירושה שממש בא מכחו.
דוקא שהיורשים שמעו וקבלו או שתקו – אבל אם
צוה על היורשים שלא בפניהם אין בו משום מלד"ה .כ"כ
הריטב"א בתשובה (ב"י עמ' תסד).

דוקא שציוה ולא כשנדר או נשבע לעשות כן – ב"י
בשם ריטב"א בתשובה.
דוקא במה שאומר בפירוש לא במה שמובן מדבריו –
ריב"ש סו"ס ר"ז .ובזה מיושב משה"ק הרב ברגר נ"י על
התוס' יד :שכתבו דבמתנת שכ"מ אף דמת מקבל בחיי
נותן דעת הנותן לתת ליורשי המקבל כל שהיה הנותן חי
בשעת מתן מעות ,וקשה דה"נ נימא כלפי מצוה לקיים
דברי המת והרי מבואר בגמ' דגבי מלד"ה אם מת מקבל
בחיי נותן אין היורש מקבל מדין מלד"ה .ולהריב"ש הנ"ל
ניחא דבמלד"ה אזלינן רק בתר דבריו המפורשים וכאן
במפורש התיחס רק למקבל ולא ליורשיו.
בקטן לא שייך מלד"ה – מרדכי (ב"ב תרלה-תרלו).
פרטים בדיני מעמד שלשתן
רק במקום דמהני זכין – כ"כ התוס' והרא"ש
דכשהנפקד עכו"ם ל"מ כיון דאין זכין בעכו"ם .וק' דא"כ
מה"ט לא יועיל בע"כ דנפקד כשם שלזכות על ידו צריך
דעתו ,ויישב הק"נ (אות ק') כיון דמצינו קנין זכיה מדאו'
מטעם שליחות אסמכוהו רבנן דתקון מעמ"ש אפי' בע"כ
משום תקנת השוק משא"כ בעכו"ם לא מצינו לו קנין
זכיה מדאו' מש"ה אין להם על מה להסמיך קנין זה
(ובדברי הק"נ מצאנו הסבר מ"ט צריך שיהא בר זכיה).
הש"ך כתב דכשהנותן עכו"ם שכתבו התוס' דתקנו
מעמ"ש כדי להפקיע ממנו היינו רק להפקיע ממנו ולא
להקנות ממש להמקבל דהא כשם שאין לעכו"ם זכייה כך
אין זכייה מעכו"ם ע"ש שמסיים.
וע"ע בדבור הבא בד' הר"ן.
בשטרות – התוס' יג .הביאו צד לפרש רישא דמתני'
תנו שטר שחרור לעבדי בגוונא דמעמד שלשתן ואשמעינן
דלא תקנו מעמ"ש בשטרות ,ודחו דאין זו כונת המשנה.
ולא נתבאר מה דעתם אליבא דאמת האם תקנו מעמ"ש
בשטרות .ועי' בר"ן (ה .ד"ה מתני') דבשטר שחרור ל"מ
מעמ"ש "וטעמא דמלתא משום דבשלמא בדבר שגופו
ממון איכא למימר דמגו דמצי זכי לנפשיה תקינו רבנן
דליזכי לחבריה אבל דבר שאין גופו ממון כשטר דלא מצי
זכי ביה לא תקינו רבנן דליזכי לחבריה ,זה נ"ל" .כתוב
כאן שלב נוסף מהתוס' שהבאנו לעיל דתקנו רק במידי
דמצי לזכות עבורו ,דאם רק מצד זה שפיר היה אפשר
להקנות שטר שחרור במעמ"ש דהרי מהני ביה זכין ,אמנם
מוסיף הר"ן דבעינן שיוכל הנפקד לזכות לעצמו דמיגו
דמצי זכי לנפשיה תקנו שיזכה לחבירו .והדבר צ"ב מדוע
תקנו רבנן רק באופן זה.
בע"כ – דעת התוס' והרא"ש דמהני בע"כ דנפקד,
והרמב"ן ועו"ר דעתם דלא מהני וראיתם מד' רב אשי
בההיא הנאה וכו' דלטעמו ודאי בעינן דעתו להשתעבד,
והתוס' כבר עמדו בזה ודחו דטעמו לא קאי למסקנא
מיהו עי' רמב"ן.
ויל"ע בשלמא בהלואה נתבאר הטעם דל"מ בע"כ,
דאינו משתעבד ,אבל מה הטעם שלא יועיל בע"כ בפקדון,
וכבר עמד בזה הפנ"י.
לא תקנו בחוב שיתכן שלא יבא לידי גביה – כ"כ
התוס' דלא תקנו מעמ"ש בכתובה לפי שיתכן שלא יבא
לידי גביה לעולם ,והדברים צ"ב ,מה בכך שלא יבוא לידי
גביה.
לא מהני ע"י שליח – ברא"ש בשם הרמב"ן דל"מ
שעושה הנותן שליח דהבו דלא לוסיף עלה ,אבל המקבל
יכול לעשות שליח .ודעת וצ"ב בדברי הרא"ש מאי שנא
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המקבל מהנותן .וצ"ל דעיקר החידוש הוא ההוצאה מן
הנותן.

פרק שני
רב חסדא – אפי' שנים מן השוק על חתימת השני
פסול
טו – .מצינו ג' דרכים בראשונים לבאר סברת ר"ח:
א' דייק .ב' כפשטות לשונו ,או כולו בקיום או כולו
בתק"ח .ג' אחלופי.
תוס' – מבאר סברת רב חסדא דאין מדייק השליח
כשאין כל העדות מתקיימת על ידו .ולפי"ז קצת דוחק
אמאי נקט ר"ח לשון של או כולו בתק"ח וכו' דמשמע
שיש כאן איזה כלל ,דלא זוהי הנקודה אלא הדייק,
וביותר ק' אמאי האריך רבא באתקפתיה הול"ל בפשטות
מי סברת לא דייק ,דייק ודייק.
פי' א' בריטב"א – מפרשה כפשטה דר"ח סבר דשליח
לא המנוהו חכמים לחצאין .ורבא דחי ,דהא לא אפשר
דכיון דמדינא ב' עדים בעינן אלא דמדוחק התירו משום
עגונא דהשליח יהא נאמן כשנים כל היכא דאין אנו צריכין
לנאמנותו טפי עדיף .דהיינו שרבא אינו מסכים להנחה
דאו כולו בקיום וכו' דסובר שאדרבה בכה"ג עדיף טפי
ואין סיבה שחכמים יגבילו כן .וכן נראה שפירש הרמב"ן
שכן דחה את רש"י שכתב דידעתי מהני ,דא"כ לר"ח
קשיא דהא קיום הגט ותק"ח הכל אחד .פי' דאם מהני
ידעתי במקום בפ"נ נמצא דאין בפ"נ אלא כקיום דעלמא
שהקילו שמועיל באחד ,וא"כ מהי סברת ר"ח דאו כולו
בקיום או כולו בתק"ח ,כוליה בקיום מקרי .ש"מ שלמד
הרמב"ן שסברת ר"ח היא כפשטה.
פי' ב' בריטב"א – דר"ח סבר דכיון שחתימה אחת
מתקיימת ע"י שני עדים יבואו לומר שגם השליח מדין
קיום אתי לה ויבואו לאחלופי בקיום שטרות דעלמא.
ורבא דחי דליכא משום אחלופי כיון דחזו דאיהו מעיד על
הכתיבה .וק"ק אמאי רבא לא דחה בפשטות מצד הבפני
נכתב ולמה נכנס לק"ו ,וי"ל דה"ק דבמה שרואים אנשים
שעל החתימה השניה יש שנים לא יתכן שזה יגרום
שבסופו של דבר יטעו דחד כשר בקיום שטרות שהרי
רואים הם שעל החתימה השניה מעידים שנים ,מיהו
בריטב"א לא ביאר שזוהי סברת רבא אלא ביאר מצד
הבפני נכתב ,וצ"ל שזה צירוף ב' הסברות.
רש"י – בקושית רבא מדגיש רש"י שידעתי מהני,
משמע דאילו ידעתי לא מהני לא הוה מקשה רבא
אפי' הוא ואחר מעידים על חתימת עד שני
טו - :הק' בתורא"ש "ותימה ל"ל משום דאתי
לאחלופי ,תיפוק ליה משום גט גופא דנפיק כל עדות הגט
נכי ריבעא אפומא דחד סהדא ,כיון שהוא צריך לצירוף
האחר להעיד על חתימת עד השני .י"ל מ"מ כיון שאם היה
אומר בפנ"ח מהני אפי' הוא לבדו ,השתא נמי לא חשבינן
ליה נכי ריבעא אפומא דחד" .וביאר בחי' הגרש"ר (עמ' פו)
שדינא דנפיק נכי ריבעא הוא דגבי קיום שטרות יש לכל

ע"א כח לפעול חצי מהוצאת הממון ע"פ עדותו וכשאמר
אני חתום פה ,השתמש בכח זה .אבל כשאומר בפנ"ח על
חתימה אחת לא השתמש בכחו שהרי נאמן הוא מתק"ח.
ועוד תי' בתורא"ש "א"נ י"ל דדוקא גבי ממון
מתחלק לחצאין ולרבעים לענין פרעון שייך לומר נכי
ריבעא דממונא אפומא דחד ,אבל גבי עדות הגט שאינו
מתחלק לחצאין ובחסרון מעט נפסל כל העדות אפי'
הרביע שנגמר ע"י העד האחר מקרי שפיר חצי דבר".
וצע"ג אטו בממון נפיק חמשים זוזי אפומיה .וכה"ק
בגרש"ר שמה דאמרי' נפיק פלגא אפומיה היינו בכח
העדות על כל פרוטה ופרוטה (לא הבנתי ד"ז מה הכוונה שנפיק
חצי כח העדות אפומיה ,הרי לכאו' הענין הוא שהתורה מאמינה לשני
עדים וכל אחד הוא חצי מהרכבת הכת השלימה ,אך הנה רואים שע"א
מחייב שבועה וכו').

וביאר הגרש"ר עפמש"כ הגר"ח והגרש"ש דבעדות
ממון כ"א יש לו חצי כח עדות והוא פועל חצי בהיקום
דבר של העדות .וזה הביאור בדינא דנפיק נכי ריבעא
וכמש"כ רש"י כתובות כא .דאנן ע"פ שנים עדים בעינן
חצי דבר על פיו של זה וחצי דבר על פיו של זה .ואף
דבעדות ממון הוי רק לברורי מ"מ איכא דינא דיקום דבר
דהעדים הם הפועלים כח אצל בי"ד לפסוק ע"פ עדותם
וכ"א פוסל בזה חצי וזהו דין שע"א מחייב שבועה ,דע"א
לממון שיש לו חצי כח עדות על הממון זה מחייב שבועה,
ולהכי בעינן ביה כל התנאים הנצרכים לממון משא"כ
בעדות נפשות שע"א אינו כלום.
ובעדות גט יש לדון אם חשיב כממון או כנפשות וכ'
הגרש"ר דנראה דכממון הוא דהא ילפינן דשב"ע מממון
וכ"כ הגרש"ש בפשיטות אך בשיטת הרא"ש צ"ל דעדות
דשב"ע הוי כעדות נפשות דכל אחד בפנ"ע אינו פועל
מאומה ורק שני העדים יחד הוו עדות שלמה ,ויש לדון
עפי"ז בדין עדות מיוחדת בדשב"ע.
רב אשי – אפי' אומר אני הוא עד שני פסול
טו - :תוס' – רב אשי פוסל משום שקרוב להיות נוגע
בעדותו כיון שהוא העד השני ,מיהו אינו קרוב ממש ולכן
הוצרך לטעם של או כולו בקיום הגט וכו' .וצ"ב השילוב,
מה גם שלא הוזכר בד' רב אשי רק הטעם של או כולו.
רמב"ן – "כיון דאמר אני הוא עד שני על עיקר הגט
הוא מעיד ,ובהך דקאמר בפני אינו מיד אלא על חתם ידו
ואמאי דקמסהיד בהאי לא מסהיד בהאי ואע"ג דבעלמא
מצטרפין הכא לא תקון להימוני לחצאין כנ"ל" .ביאור
דבריו ,דכשאומר 'אני הוא עד שני' גדר הקיום שבזה
מבואר בכתובות שהוא "על מנה שבשטר הם מעידין"
[והכא ה'מנה שבשטר' הוא הגירושין] ואילו עדותו
דבפנ"ח היא קיום חתימה רגיל ולא עדות על מנה
שבשטר ,ובכה"ג יש הבדל גדול בין קיום חתימה אחת
לחברתה ובכזה הבדל גם רב אשי מודה להכלל של או
כולו בקיום או כולו בתק"ח ,דחז"ל תקנו נאמנות רק
כשהבפנ"ח משתלב עם הקיום שעל החתימה השניה ,וכאן
שהקיום של החתימה השניה היא בגדר אחר לגמרי,
ממילא הקיום שבבפ"נ נראה יותר כבודד.
משי חדא חדא דידיה
טו - :הש"ס בעי למימר דאילפא מסתפק בנוטל ידיו
בזו אחר זו ודחי דבכה"ג ודאי דמהני כדתנן ידו אחת
בנטילה ואחת בשטיפה טהור ,והק' התוס' מאי ראיה
דלמא עשה הכל בבת אחת ,ותי' דקסבר הש"ס דאין
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חילוק דמסתברא דאי בזו אחר זו לא מהני ה"ה דבב"א
נמי ל"מ .וביאור דבריהם ,דבקושיתם הבינו דהנידון הוא
האם נתפס טהרה על יד אחת או דחשיב כמו חצי גוף שלא
נתפס טהרה כי אם על כולו ,וא"כ קשה מאי ראיה מהתם
דלמא מיירי שעושה על ב' הידים בב"א ונמצא שחל על
שניהם טהרה בב"א ,ואכתי לא שמעינן שיכול לחול טהרה
על יד אחת לבדה.
ותי' התוס' דהספק של הגמ' אינו מפני דשמא א"א
להחיל טהרה על יד אחת ,דזה פשיטא להש"ס דאפשר
שיחול טהרה על יד אחת דלא דמי לחצי גוף ,אלא שהספק
הוא מצד המעשה המטהר ,דשמא צורת מעשה מטהר של
ידים הוא דוקא בהתיחס לב' הידים ואם זה אחר זה לא
מהני פירוש הדבר שיש חסרון שאין כאן מעשה מטהר
אחד ,א"כ ה"ה בבת אחת כל שהשתמש בב' כלים אין כאן
מעשה נטילה אחד.
ועוד יש לפרש תי' התוס' דלעולם יש מקום לסברא
שא"א לטהר יד אחת אלא דמחדשים התוס' בתי' דא"כ
גם לא יועיל שמטהרם בבת אחת מב' כלים ,משום שיש
הלכה שמעשה הנטילה יוגדר 'מעשה המטהר' היינו
שהמעשה בעל כח לטהר ,וממילא עד כמה שא"א להחיל
טהרה על יד אחת לבדה ה"ה דא"א לעשות מעשה אחד על
יד זו ומעשה אחר על חברתה ,דנמצא שכל מעשה אין לו
שם של מעשה המטהר שהרי לולי המעשה השני לא הוי
מהני מעשה זה ונמצא שזה מצד עצמו אינו מטהר וזה
מצ"ע לא מטהר ועל כן אף ששניהם באים בב"א יש כאן
שני מעשים שכל אחד אינו מעשה מטהר והבן.
אמנם ר"ת לא ניחא ליה בתי' זה [כמבואר בריטב"א
שזה דחקו לשנות הגירסא] ,ואינו מסכים למה שנתבאר
בתי' התוס' ,לפי ההסבר הראשון דלעיל יסבור ר"ת דיש
חסרון של חלות טהרה על יד אחת .ולפי ההסבר הב'
יסבור ר"ת שאין חלות דין של מעשה המטהר וכחו של
המעשה לטהר הוא מעצם המציאות ,והחסרון בחדא חדא
לעולם אינו מצד המעשה אלא מצד החלות טהרה,
והמעשה תמיד הוא מושלם שהרי יש כאן נטילת יד,
והחסרון הוא בחלות הטהרה על יד אחת וממילא כל
שעושה את שני המעשים בזמן אחד לית לן בה ושוב אין
ראיה משם.
משי פלגא פלגא דידיה ואיכא משקה טופח
טו - :מסקנת הגמ' דספיקו של אילפא הוא בנטל חצי
יד ויש משקה טופח ע"מ להטפיח .ובביאור הספק נראה
בפשטות האם ע"י המשקה הטופח ממשיכה הסיבה
המטהרת כסדר כל זמן שלא יבשו המים .וביאור דבר זה
הוא דענין הטהרה ע"י נטילה אינו בעבור מעשה הנטילה
גופיה היינו פעולת השפיכה דא"כ לא היה שייך לומר
דהנטילה מתמשכת ואין לדמות למה שמצינו בלאו שאין
בו מעשה שכל שתחילתו ע"י מעשה מקרי יש בו מעשה,
דהתם החפצא של הלאו הוא המצב ורק לענין התנאי
שצריך שיהא ע"י מעשה מהני המעשה שבתחילה ,אבל
כאן המעשה הוא הוא המטהר ולא המצב ,אלא ע"כ
דהמצב של מציאות מים על ידו שבאו שמה בדרך נטילה
זהו המטהר .וכמדומה שראיתי שמדמים זאת לגט שהוא
הפועל כאשר ניתן לאשה בדרך של נתינה ,ה"נ מים הם
דבר המטהר כאשר באו על היד בדרך של נטילה .כך צריך
לומר.
ומינה שאיני מבין כלל אלו ששואלים שיש להכשיר
מצד קטפרס ביד ,דהא אין כאן הנידון כמו במקואות
לחבר דבר לדבר ,דעד כמה שהנטילה הראשונה אזדא מה

יהני שיש חיבור בין המימות ,רק הנושא בנטילה הוא
להאריך את הנטילה למשך כל זמן המצאות המים על
היד ,ומה יהני לזה קטפרס.
'דלמא לענין מקואות ור"י היא'
טז – .עי' רש"י .אופן הפשוט ברש"י שלפי הדחיה
הספק משתנה שעד עתה הבין הש"ס דהספק אם הוי
חיבור ועתה הספק הוא אם הוי מעשה נטילה מושלם או
שכיון שבפועל נטל רק חצי יד חסר במעשה הנטילה ולא
יהני טולה"ט דזה לא ישנה את צורת המעשה .אך א"כ
קשה טובא אמאי הוצרכנו לומר ור' יהודה היא ,די היה
לדחות דלמא לענין מקואות ,וכה"ק הרש"ש .ומצאנו
במהדורת מכון התלמוד הישראלי שהובא כתב יד ר'
יצחק לגוברדי (חכם מתקופת הראשונים הובא בפסקי ריא"ז)
שהקשה כן על רש"י.
והאמת יורה דרכו בד' רש"י ,דבהו"א סברינן דמה
שטולה"ט חיבור היינו דהמקוה עצמו ממשיך ,דכשיש
מים בשיעור טולה"ט הרי זה ממשיך את עצם המקוה
וכמקוה אחת דמו ,וממילא דמי לנט"י דהנטילה
ממשיכה .ודחינן דאין המקוה ממשיך בטולה"ט רק יש
כאן ב' מקואות 'מחוברים' ומשו"ה בעינן גוד אחית
(וגו"א לבד לא סגי ,דלא אמרינן גוד אחית כשאין שום
סיבה לומר ,וע"י דיש חיבור באמצעות הטולה"ט אהני
שיש שייכות ביניהם ואמרינן גו"א) ,וממילא אין להוכיח
מזה לענין נט"י .ומצאתי כביאור זה בחי' ר' נחום.
הגט יוצא מתחת ידי שניהם
טז - .רש"י כתב שניהן אדוקין בו ,וכתבו התוס'
דלאו דוקא אדוקין אלא כל שידוע שהבעל עשה שליח.
ויל"ע בשיטת רש"י עצמו אם אדוקין דוקא ,דשמא מש"כ
אדוקין הוא רק כדי לבאר מנא לן שהם שלוחין .איברא
מלשון רש"י משמע שאדוקין אינו הסבר לשלוחין שהרי
כתב "ששניהם אדוקין בו ושניהן שלוחין" [וברש"י על
הרי"ף :ששניהם אדוקין בו וגם שניהם שלוחים] ,וכן
משמע ברש"י לעיל ב :שכתב "דאתיוהו בי תרי ושניהם
נעשו שלוחין לגרשה והגט יוצא מתח"י שניהם" .והביאור
בשיטת רש"י כתבו האחרונים דלשיטתו אזיל שהטעם
ששנים א"צ לומר משום דמוכחא מלתא ועל כן צריך
שיהיו גם אדוקין בפועל דעי"ז מוכחא.
שו"ר דהרשב"א לומד ברש"י שאדוקין לאו דוקא.
סיכום בסוגית זמן
גט בלי זמן – החששות :א] חיפוי (לריו"ח ,אבל לר"ל
[ולר"ש לכו"ע] לא חששו לזה דזנות בעדים והתראה לא שכיחא ,ואין
כאן חשש איסור כי אם שלא תיהרג כדינה) ,שיוציא גט בלי זמן

ותטען שנתגרשה לפני הזנות ולא נוכל להרגה מספק.
ובזה"ז חיישינן שיחפה על בניה ממזרין (אף שבלא"ה אינן
ממזרים דרוב בעילות אחר הבעל חושש לשמץ פסול שיצא עליהם -
ב"ש ר"ס קכ"ז והגהות הגר"ב פרנקל) ,א"נ שיבוא להחזירה ולא

תיאסר עליו מדין זונה ,והרא"ש דחה טעם זה דאם זהו
טעם נכון למה הוצרכה הגמ' לשמא יחפה על בת אחותו.
א"נ מהרה יבנה המקדש .ב] פירות ,שימכור הבעל פירות
אחר הגירושין ואח"כ יטעון שהגט נחתם אחר המכירה
והאשה מספק לא תוכל להוציא מהלקוחות .וחשש זה
קיים רק אם פירות תלויים בחתימה או בכתיבה ,שבלי
זמן לא תוכל האשה להוכיח מתי נכתב או נחתם (וכך סובר
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ר"ל) ,אבל אם תלוי בנתינה לא (וכך סובר ריו"ח) ,כן הוא
לדעת התוס' ושאר ראשונים ומשום דמיד תלך האשה
לבי"ד ויכתבו לה שטר שקבלה ביום זה ,אבל ברש"י
מבואר דחשש איכא גם אם תלוי בנתינה אלא שלא יועיל
בזה כתיבת זמן דכשתרצה לטרוף צריכה להביא עדים
מתי נמסר ,ולתוס' זה אינו ,דתמיד שמוציאים שטר חתום
מניחים שנמסר באותו יום .ג] טעם שנדחה :מזונות .שהאשה
תלווה עבור מזונות וכשתבוא לתבוע מהבעל יטען שגרשה לפני
התקופה שלוותה (והוא חשש הפוך מהחשש של פירות דהתם כל זמן
שהיא אשתו הוא מרויח ובמזונות איפכא דכל זמן שהיא אשתו הוא
מתחייב) ודוחה התוס' חשש זה כיון שתוכל האשה להטמין הגט.

שטר שחרור – הביאו התוס' י .מיבמות לא :דדינו
כגט דפסול בלא זמן .החששות :א] שימכרהו לאחר
ואח"כ יכתוב לו שטר שחרור בלי זמן ויטען העבד לרבו
שני שקדם השחרור למכירה .ב] כ' התוס' יבמות דהטעם
כדי לידע מתי נאסר בשפחה והותר בבת ישראל( .ג] שלא
יקח לו האדון מעש"י ויטען ששחררו יותר מאוחר (על דרך חשש
פירות) ,ודחו תוס' דכיון שהמעש"י תלוי בשחרור בפועל יוכל העבד
ללכת לבי"ד ביום שנשתחרר לברר שלא נשתחרר יותר מאוחר).

אמנם כל זה לפי' התוס' ביבמות לא :וגיטין י.
דמפרשים הגמ' ביבמות בשטר שחרור עבד ,אבל רש"י
ביבמות פירש דמיירי בשטר מכירת עבד ,ולפי"ז אין מקור
שיש דין זמן בשחרור .וממילא לא קשה קו' התוס' י .ויז..
שטר קידושין – אמרי' ביבמות לא :דלא תקנו זמן
בקידושין והטעם :א] למ"ד משום פירי ארוסה לית ליה
פירא .ב] דרובא מקדשים בכסף .ג] לא מהני הזמן דהיכא
נינחיה ע"ש.
שאר שטרות – אין דין זמן כיון שכל המשמעות של
הזמן הוא כלפי הלקוחות ובלי זמן לא יוכל לגבות
מהלקוחות .מיהו כ' התוס' בדף י .דמ"מ רגילין לעשות
זמן בכל שטרות.
גט מוקדם – החששות :א] חיפוי ,בזינתה בין
הכתיבה לחתימה ותוציא הגט שמוכיח שנתגרשה מזמן
הכתיבה .ולר"ל ור"ש כשר כיון שלא חושש לזנות .ב]
פירות ,שימכור הבעל פירות בין הכתיבה לחתימה והאשה
תטרוף ע"י הגט שמוכיח שהחתימה היתה מוקדמת .וכל
זה רק אם הפירות תלויים בחתימה ,אבל ר"ש סובר
שהפירות תלויים בכתיבה וממילא אין שקר בגבייה מזמן
הכתיבה כי לא צריך להגיע לכך שמסתמא אז גם נחתם
וניתן .ולחשוש שכתבו זמן מוקדם ליום הכתיבה אין
לחוש ,דכשמגיע לעדים גט עם זמן מוקדם מיום החתימה
בודקים שלפחות הזמן נכון כלפי הכתיבה .אמנם מבואר
בפוסקים דר"ש מכשיר רק בנכתב ביום ונחתם בלילה
אבל בהקדימו זמן שלא מידיעת הבעל אין שייך לומר
דנתן עיניו לגרשה ובהקדימו מדעתו.
ונח' הראשונים אם הקולא לסמוך על ר"ש בשעת
הדחק קאי גם על גט או רק על שאר שטרות ובשו"ע הובא
דעת המקילים.
גט מאוחר – לדעת התוס' והראב"ד כשר .ואע"ג
דהבעל יכול למכור פירות אחר הגירושין ואח"כ יטען
שגירשה בזמן המאוחר ,כ' התוס' שאין בזה שקר כי
באמת היא מגורשת רק מזמן הכתוב בו .אמנם הראב"ד
סובר דמגורשת עכשיו ותמה הב"י דבשלמא לענין פירי
אין חשש משום דס"ל דהיא מחלה לבעל הפירות עד
כסליו כיון שידעה נכתב הזמן של כסליו אלא משום זנות
יש לחוש דהוי כאין בו זמן .ותי' דדומה כאלו כתב שבוע
פלוני והק' הב"ש שאינו דמיון דהא כאן אין בו כלל זמן
מבורר וכל אימת שתזנה י"ל שהיה אחר הגט .ואפשר
דס"ל כל שאין הזמן מבורר עליה להביא ראיה מאחר

שתקנו חז"ל לכתוב זמן מבורר ודעת הרשב"א נוטה לד'
הראב"ד .וכ"מ מהרא"ש דפוסק כתוס' לחומרא וכראב"ד
לחומרא .ע"כ מהב"ש .ולדעת הרמב"ם גט מאוחר פסול
וכ' המ"מ שאין החשש משום חיפוי אלא גזרי' אטו
מוקדם ,והכ"מ כ' דס"ל כשיטת הראב"ד דהגט חל מיד
ואתי לחפות עליה .וכ' הב"ש דיותר מסתבר דס"ל הטעם
משום פירות וס"ל נמי כשיטת הראב"ד דהגט חל מיד ולא
ס"ל הטעם דמחלה לו.
שאר שטרות מוקדמים – פסולים גם לר"ש ,עי'
הפרטים חו"מ סי' מ"ד.
מיגו להוציא (בד' רעק"א יז).

יז – .תוד"ה מפני מה ,מיגו דאי בעי תטמין את גיטה.
והק' רעק"א דהוי מיגו להוציא .ותי' דדוקא בכל שארי
מיגו אמרי' דלהוציא ל"א מיגו דהיכי דבטענה דמצי
לטעון היה מחדש הטענה באופ"א דהיינו כההוא דגחין
ולחיש דנמצא עתה לפי טענתו עכשיו בלא הטענה דמצי
לטעון הוא מחוייב דמודה דשטר זה מזוייף בזה אמרי'
דאנן איננו מאמינים לו לטעון טענה אחרת זולת טענה
ראשונה במיגו להוציא כיון דבלא המיגו מחוייב בודאי
דהוא מודה ע"ע דמזויף ,אבל הכא גבי מזונות דמביאה גט
שאין בו זמן ואומרת דהיתה אשתו עד עכשיו אף בלא
המגו דתטמין יכול להיות דכנים דבריה ,דהגט אינו מורה
דבא לידה מכבר ,אלא דאפי"ה אינה נאמנת לטעון עכשיו
בא לידי להוציא ממנו מזונות מטעם ספק אבל עכ"פ לא
נוכל לחלוט דבא לידה מקודם כיון שהגט אינו מורה כן.
עכ"ד בקיצור .ודבריו טעונים ביאור ,סו"ס המיגו בא
להוציא ממון ומה אכפת לן באופן המיגו.
ואשר נראה בדברי רעק"א דהא דמיגו להוציא לא
אמרי' הוא שאין כח במיגו לחדש הוצאת ממון ע"י טענה
חדשה שלא שערנוה ,ואילו הכא דאין המיגו מחדש טענה
חדשה רק מחזק את הטענה שכבר לפנינו שאין יודעים בה
פגם רק שצריכה הוכחה ,בא המיגו ומוכיח אותה ,כזה
דבר אינו חידוש כ"כ ומהני אף להוציא .בקצרה :מיגו
להוציא לא אמרי' כשבא לחדש ב' חידושים – א' טענה
חדשה ,ב' הוצאת ממון .ויעוין באילת השחר.
ובכתב סופר תי' קו' הרעק"א דהוי הפה שאסר
דמהני להוציא.
מוחזק ותפוס בעבד
יז – .בתוס' מבואר דכשיש ספק אם הוא עבד או
משוחרר יד העבד על העליונה ,ומהרי"ק הוכיח מזה דעבד
מוחזק בעצמו ,ובקצה"ח דחה דעבד לא חשיב מוחזק מול
רבו דהוא כשורו וחמורו ורק הכא דהספק אם הוא עבדו
דשני ממילא ע"ז גופא הנידון מיהו המוחזק ובודאי דלא
ישתעבד לשני מספק .והגרעק"א () הסכים לקצוה"ח.
וצריך להבין דבריהם ,עד כמה שאין העבד מוחזק נגד
אדונו א"כ ממילא בספק אם נקנה לאדון השני יש כאן
ספק מי הוא המוחזק וא"כ למה העבד עדיף על רבו שני
הלא שניהם שקולים שכל אחד ספק מוחזק .וי"ל דעדיין
העבד עדיף ,שהוא סו"ס תפוס בעצמו ויש כאן סברת מאן
דכאיב ,דאם האדון רוצה להעבידו עליו הראיה.
וראיתי בהגהות הגר"נ גשטטנר נ"י בדו"ח לרעק"א
(החדש עמ' לב) דהעיר על מש"כ הקצות דהעבד כשורו
וחמורו ולכן איננו מוחזק ,דיתכן לומר דבאמת העבד אינו
דומה לשורו וחמורו דהני אינם בני קנין כלל ואין להן
בעלות ע"ע אבל עבד טרם שנמכר ואחרי שישוחרר הרי
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הוא בר קנין ולחד מ"ד בקידושין כ"ג יש קנין לעבד בלא
רבו ע"ש ולפי"ז יתכן לומר דהיכי שנמכר לעבד אין הכונה
שפקעה ממנו הבעלות ע"ע לגמרי אלא שהעבד מקנה
להאדון בכל רגע ורגע את בעלותו ע"ע ,וכח בהעלות של
העבד ע"ע מתעורר בכל רגע ,אלא שמוכר כח זה שמתעורר
כל רגע ,ולכן חשיב מוחזק בעצמו עכ"ד .הנה ודאי אין
כונתו שמקנה ממש כל רגע ,אלא ר"ל שהאדון רוכב על
בעלות העבד על עצמו ולא שהעבד כבהמה .וכך צ"ל בדעת
מהרי"ק.
ובאמת יש לדקדק מלשון התוס' כהבנת המהרי"ק
דז"ל התוס' :שהעבד הוא מוחזק בעצמו והלוקח בא
להוציא ממנו השעבוד .ומלשון שעבוד שנקטו משמע
שבאו בזה להסביר מדוע העבד מוחזק ,כי יחס בעלות
אדון בעבדו הוא כשעבוד שיש לו בו (ולא כמו שטען הקצוה"ח
דהעבד כשורו וחמורו) ולכן כשיש ספק אם הוא עבדו ה"ז
כספק אם יש לו שעבוד על חבירו שהוא נחשב מוציא
מחבירו.
ממתי גט מאוחר כשר לגרש בו
יז – .כתבו התוס' דגט מאוחר כשר לגרש בו רק מזמן
הכתוב בו .ולא ביארו מדוע .וכ' הר"ן דהוי כאילו התנה
עמה שלא תתגרש עד יום פלוני ,ולפי"ז אפשר שכל שטר
קנין אם היה מאוחר לא קנה לוקח או מקבל מתנה עד
זמן השטר דהו"ל כאילו התנה נותן בכך .והרא"ש מבאר
משום דאין זה כריתות ,פי' דאין זה ספירת דברים של
כריתות דיסוד הגט במה שמסופר ענין כריתות הנעשה
בינו לבינה וכשכתוב זמן מאוחר מוכח מתוכו שהסיפור
לא היה ולא נברא ואין כאן כלל ספירת כריתות .ונפק"מ
בין הרא"ש לר"ן ,דהרא"ש יחלוק על הדין שכ' הר"ן
דה"ה בשטר הקנאה ,דהתם אין שייך טעם של כריתות.
בדברי התוס' אמאי לא נהרגנה מכח חזקת א"א
יז – .תוד"ה שמא יחפה .נאמרו מספר מהלכים
באחרונים בהבנת דברי התוס':
א] הכל תי' אחד [וכדמשמע בר"ן שלא כתב 'ועוד'],
דמצרפין החזקה דהשתא של גרושה לפנינו להחזקת
כשרות .והקשה אחי המופלג אלחנן נ"י אמאי הוצרכו
התוס' לצרפם יחד שאז יש כאן הכרעה לטובתה ,ואמאי
לא סגי בהחזקת כשרות דעומדת כנגד החזקת א"א
ומספק לא נהרגנה ותירץ ע"פ מש"כ הגרש"ש שהיסוד של
חזקת הגוף היינו שהיא חזקה על מקור הספק וע"כ
במומין למרות שיש תרתי לריעותא אזלינן בתר חזקת
הגוף היות וזה חזקה על מקור הספק ,וממילא הוא הדין
כאן לולא זה שהיה פנ"י ואבנ"מ.
ב] התי' הא' עומד לעצמו ,דאף דבעלמא חזקה
קמייתא מכריעה גם במקום חזקה דהשתא ,הכא מיירי
בטוענת ברי עי' בפנ"י.
ג] התי' הא' לעצמו ,ואין כונת התוס' לחזקה דהשתא
אלא לסברת הרשב"א דכל שאין החזקה יכולה לומר
שקרתה ההשתנות עכשיו ,אלא כבר השתנה לפני רגע זה,
נתקלקלה החזקה (פנ"י) .וברעק"א על תוד"ה ר"ל משמע
שהסכים לפי' זה.
ד] כנ"ל ,וכונת תוס' (הגרש"ש).
והנה ברש"י (עמוד ב' ד"ה גזייה) כתב שכשמוציאה גט
בלי זמן הרי היא בחזקת מגורשת ולא מיקטלה ,משמע
שיש הכרעה על כך ,וע"כ שלמד שהחזקת כשרות מכרעת
יחד עם הגרושה לפנינו ,ויוצא דסובר דתרתי לרעותא הוא

הכרעה ודאית ,א"נ י"ל דהחזקת כשרות היא מטעם רוב
ולכן עדיפא מחזקת א"א.
עוד יש להעיר מדברי התוס' יח .שכתבו דבזה"ז
חיישי' שמא יחפה על בניה ממזרין ועוי"ל שיחפה עליה
שנדונה כגרושה שזינתה שמותר להחזירה .והשתא יש
לדון על פי הפירושים השונים בתוס' לעיל יז .דבעוד
שלגבי חיפוי שלא נהרגנה די ביצירת ספק ,הכא שבא
להחזירה צריך שיהא ודאי מותר דספק איסורא לחומרא.
מיהו יש לדחות אף אם רק יוצר ספק הא מהני שאומרת
ברי [וכן הוא צ"ל ברי] כמבו' ביבמות פח.:
חזקת כשרות
נח' באחרונים בהבנת המושג חזקת כשרות ,י"א
דהוא ענין חזקה קמייתא (אבנ"מ קכז ,ב .שו"ת בית אפרים יו"ד
ב') ,וי"א דהוא מפני שרוב ישראל כשרים נינהו  -כן כתב
בפנ"י כאן דאין לומר שהיא חזקה קמייתא דדלמא מבטן
אמה לעולם לא היתה בכשרות וע"כ משום דאזלי' בתר
רובא ורוב ישראל בחזקת כשרות הן ,ובאחרונים כתבו
ביותר דהוי כאנן סהדי ולא רק רוב [יעוין או"ש (עדות יב ,ב
ד"ה וכיון) דחזקת כשרות עדיפא מחזקת אין אדם פורע
תו"ז (אשר מבעיא לן אי מהני נגדו מיגו) דזה נאמנות כל ישראל
לעדות וכל דיני התורה הולכין עליה] .ויש קצת לדקדק
בתוס' יז .ד"ה שמא יחפה שכתבו וא"ת ולוקמה בחזקת
א"א וכו' ועוד אדרבה איכא לאוקמה בחזקת כשרות.
מלשון 'אדרבה' משמע שהיא ג"כ חזקה קמייתא כמו
חזקת א"א.
ולכאו' צ"ע להשיטות דהוי כמו רובא א"כ אמאי לא
מכרעת כנגד חזקה קמייתא דרובא וחזקה רובא עדיף,
ובתוס' יז .משמע דצריך לצרף לחזקת כשרות את גרושה
לפנינו.
וצ"ע לי במה שטען הפנ"י דדלמא מבטן אמה אינה
בכשרותה ,דלכאו' כשאנו מדברים על 'כשרות' ו'צדקות'
אין הכונה לאיזו מידה בלב שתאמר שהיתה בעלת מידה
זו מבטן אמה ,אלא מדובר על כשרות וצדקות בפועל
במעשה ,היינו שאינו 'עבריין' (שזכאי לתואר זה מי שעובר
עבירות בפועל) ובזה כל אדם מבטן אמו עדין אינו עברין
במעשה .ונראה ליישבו דקודם שהאדם בר דעת ובן
בחירה אין שייך אז חזקת כשרות ,דהוא מופקע מעצם
הנידון ,ורק אחרי ששייך שלא יהיה לו כשרות ,אז איכא
חזקה ,ו'מבטן אמה' שכתב הפנ"י ,לאו דוקא ,אלא היינו
משעה שכבר יכולה להיות עבריינית.
ובעיקר הדבר לדון שלא עשה מעשה רשע מכח חזקה
שלא נעשה רשע יש לעיין בזה לפי הידוע שחזקה אמרי'
רק בנידון של 'השתנות' וא"כ איך נדון חזקת כשרות
בתורת חזקה דמעיקרא הרי אי"ז השתנות דינית כי אם
מקרה ותואר שם אבל לא מצב דיני אא"כ הנידון הוא שם
רשע לענין עדות שזה אכן שם דיני אבל לענין הדיון אם
עשה מעשה שמחייב מיתה וכדו' אין זה נידון ביחס לשם
רשע.
ובבית הלוי (ח"ב ד ,ב) כתב דכל אחד מישראל שאנו
דנים עליו הוא אצלנו בחזקת ודאי כשר בלא שום ספק
ול"ש לדון בו מיעוט וחזקה כלל ע"ש ,ויש לדקדק כן
מלשון הרמב"ם (קידוה"ח ב ,ב) לפיכך היו בראשונה מקבלין
עדות החודש מכל אדם מישראל שכל ישראל בחזקת
כשרות עד שיוודע לך שזה פסול ,משמע שזה גדר של
מהיכ"ת להסתפק.
ובשע"י (ב ,ז) הביא ד' התוס' חולין (יא :ד"ה כגון)
שכתבו בהא דמוכיח הש"ס ממכה אביו דאזלי' בתר רובא
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דדילמא לאו אביו הוא דהוה אפשר למידק משום דאזלי'
בתר חזקה דהעמד האם בחזקת צדקת דלכאו' משמע
דחזקה מכרעת את המציאות דאל"כ איך מהני חזקת
האם להכריע על הבן ,אבל באמת נראה דחזקת צדקת
אינה כחזקת איסור או חזקת התר שנאמר דע"י דמוקמי'
את האם על חזקת צדקת מזה מוכרע המציאות ,אלא
דחזקה זו באה על עיקר המעשה דאנו מוקמינן את האם
על חזקתה שלא זינתה שלא עשתה מעשה רשע וחזקה זו
עדיפא עוד מחזקה"ג שבארנו לעיל פ"ג דל"מ רק לדבר זה
שבו נולד הספק או לדבר הבא מכוחו וחזקת צדקת של
האם מועלת לבן אף שאין דינו תלוי כלל בדין האם אבל
חזקת צדקת מכרעת על עצם המקרה של המעשה שלא
עשתה מעשה של זנות שהוחזקה מעיקרא שלא תעשה
מעשה רשע כזאת וממילא הוסר עצם הספק ע"ש.
ביאור התוס' יז :ד"ה עד שעת נתינה
יז - :קושיתם מכותבין גט לאיש :הקו' דיש לחוש
לפירות ,דיש לחוש שישהה בכונה ולא יתן מיד כדי לעשות
קנוניא ,אבל מצד חיפוי אין לחוש שלא יתן מיד דהרי עדין
לא זינתה ולא ישהה עבור אפשרות זו.
ומשני דאיכא קול ,והיינו קול במקצת שמועיל שלא
תוכל לגבות מלקוחות ,ואין הכרח לומר שיש קול מעליא
[שעל ידו יודעים ע"פ העדים אימתי נמסר דזה מהני גם
לחיפוי].
ומיהו במשליש יש חשש של חיפוי לפי שעומדים אנו
אחרי ששהה הגט ולא ניתן לה מיד ,ויש לחוש שמא זינתה
באותם הימים ועתה יחפה עליה ,כאן צריך לחדש שיש
קול מעליא המועיל לחשש חיפוי .והפנ"י גרס ומשום הכי
כתב המתקיים
יט – .בכל דבר שהוא מתקיים .ויש לברר מהו שיעור
מתקיים .ובנוגע לכתובת קעקע דחייב רק על קעקוע
המתקיים – בריב"ן מכות (כא ).משמע דמתקיים הוא כל
הימים וכ"מ בעוד ראשונים .ובנמוק"י ועו"ר כתוב דסגי
במתקיים לזמן רב.
ובביאור הלכה סי' ש"מ (עמ' קצ) כתב ודע עוד דאם
כתב אותיות על אוכלין ג"כ חייב דמקרי על דבר
המתקיים וכדמוכח בגיטין י"ט דלרבנן אם כתב עליהן גט
כשר דמקרי דבר המתקיים .וצ"ב מה היה הצד של הבה"ל
שלא נחשב מתקיים ,ונראה משום שעומד להתכלות.
והעירני הבחור החריף ידידי יעקב יוסף זכריה נ"י דיש
לדון מצד אחר מדוע אפשר לכתוב על האוכלין והרי תוך
זמן לא רב יירקב האוכל ואינו מתקיים [ולהרמב"ם ניחא
דס"ל דכשהנייר אינו מתקיים כשר] וצ"ל דמיירי באוכל
כזה שלא נרקב רק מתקשה כגון לחם.
דיו על גבי דיו
יט – .דיו על גבי דיו פטור .ויש לידע מפני מה אינו
חייב מצד כותב שהרי סו"ס כעת רואים את הכתב השני,
וגם מפני מה אינו חייב משום מוחק שהרי כבר לא רואים
את הראשון.
ורש"י כתב ,פטור שהרי הוא כבתחילה לא כתב ולא
מחק .ויש לבאר בזה דחשיב שהכתב הראשון קיים עדיין
ומתיחסים לכתב השני כתוספת על הראשון ולא ככתב
חדש כלל ועל כן אין לחייבו מצד כותב ,ואע"ג שכעת
רואים את השכבה העליונה אין לזה משמעות דהכל אות

אחת וכאילו עדיין קוראים את השכבה התחתונה .ומצד
מוחק ג"כ אין לחייבו ,משום שלא מחק כלום אלא רק
הוסיף.
וצריך להסביר לפי"ז מה שכתבו התוס' דמהני
להעביר קולמוס כשמוסיף לשמה ,דלכאו' לפי מה שכתבנו
שהכתב השני נטפל לראשון איך מהני הוספת הלשמה הרי
סו"ס עיקר הכתב שהוא השכבה הראשונה איננה לשמה.
וי"ל בב' אופנים ,א' דלענין לשמה סגי במה שמכוין לשמה
בתוספת של הכתיבה ,וזה גם סיבה לחייבו משום כותב
[כמבואר בתוס' דכשמוסיף לשמה חייב בשבת] מחמת
התיקון של הלשמה .ב' דע"י שבשכבה השניה מוסיף
לשמה שוב לא דנים אותה כהוספה אלא כהכתיבה
העיקרית ,והוי כדיו ע"ג סיקרא ועדיף מינה דודאי חייב
עלה בשבת .והנפק"מ בין האופנים ,האם חייב בכה"ג גם
משום מוחק דלדרך א' פטור דסו"ס הכתב הראשון קאי
וקיימא ,ולדרך ב' חייב דמעתה הכתב השני הוא הכתב
והראשון מחוק על ידו [דתמיד מה שאינו מוחקו משום
שמתבטל אליו כתוספת משא"כ הכא שעדיף מיניה].
הר"ן דחה פירוש רש"י דמקרעין להם נייר חלק היינו
מסרטין דסריטה היא כתב מעליא והכתיבה על גביה היא
כתב על גבי כתב .וכבר עמדו בזה התוס' בדף ט :ותי' דאין
כאן כתיבה גמורה אלא שרושמין קצת כדי לחתום עליו
עדים ,ועוד דאפי' דיו ע"ג סיקרא חשיבא לקמן בפ"ב כתב
לענין שבת אע"פ שהסיקרא לבדה היא כתב.
סיקרא ע"ג דיו
יט – .אמרי לה חייב מוחק הוא .וכתב רש"י ולא
כותב דמתחילה היה כתוב הגון מעתה .וברור דלאו דוקא
דהרי גם בדיו ע"ג דיו אין חייב משום מוחק אע"ג שהם
שוים .ויש לדון באופן שכתב ירוק על כחול שאינו יותר
הגון (כדיו ע"ג סיקרא) וגם אינו יותר גרוע (כסיקרא ע"ג דיו) וגם
אינו אותו דבר ממש (כדיו ע"ג דיו).
פרטים בדין 'כתיבה' בגט
כ – .יש לדון במה שנתמעט שאינו וכתב אם היינו
מייתורא דקרא או ממשמעותו .ועי' בפנ"י כא :על תוד"ה
בכתיבה מתגרשת תרי וכתב לה וכו' דקשה דאצטריך
וכתב נוסף לדרוש וכתב ולא חקק (כ ).וכ' הפנ"י די"ל
דהאי לאו מייתורא דקראי דרשינן אלא פשטא דלישנא
וכתב משמע ולא חקק דחקיקה לאו כתיבה היא.
ונראה עוד דכל המיעוטים הם על שלא כדרך כתיבה
וכמו"כ מצינו במכות כ"א דרבנן פטרי במשחית זקנו
במלקט ורהיטני משום דאי"ז בדרך גלוח ,ולכאו' היכן
כתוב שצריך דרך גלוח ,וביארנו שם ש'גלוח' הוא מושג
ושם ,וה"נ 'כתיבה' הוא מושג ושם ויש לזה צורה מתי יש
לזה את השם .והחכמים יודעים בדעתם הרחבה איזה
אופן מפקיע את השם.
שפיכה – בירושלמי דריש וכתב ולא שפך .ולעיל ט:
בהא דמקרעין להם נייר חלק דפירש ר"ח שעושים קרעים
בצורת אותיות והם משימים דיו על הקרעים והאות
נעשית ,כתב הריטב"א בשם התוס' דדוקא דרך כתיבה
אבל לא לשפוך דיו על הניר שאין זו כתיבה .וצריך להבין
מה הגדרת החסרון בשפיכה שאינה דרך כתיבה .ונראה
הגדר דכתיבה היא כששולט על הקולמוס ומעצב עמו את
האות משא"כ כששופך דיו והאות נעשית ע"י הקרעים
נמצא שהוא מצידו לא עיצב שום אות דמצד מה ששפך לא
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אמור לצאת יותר מכתם של דיו ורק מחמת שיש קרעים
בצורת אות הוא דנעשה אות וזה לא חשיב מעשה כתיבה.
ואף שבגדרי 'מעשה' דכל התורה ודאי שהיווצרות האות
מתיחסת אליו שהרי הקרעים כבר נתונים והוא שפך
עליהם באופן שמונח שיווצר אות ,אבל הכא 'כתיבה'
בעינן והיא יש לה צורה מיוחדת דהיינו שעיצוב האות
בצורתה באה מכח תנועת האדם.
חק יריכות – מסקינן דחקיקה כתיבה היא .ובביאור
הס"ד בגמ' דחקיקה לא חשיבא כתיבה נראה משום
שעצם פעולת החקיקה היא פעולה שלילית של יצירת
העדר ,ודרך כתיבה היא דוקא ביצירת 'אותיות' וחלל אינו
'אות' ,ומסקינן דחשיב אות דסו"ס ניכר הכתב.
ויש לחקור לפי ההו"א האם החסרון במעשה
הכתיבה או בכתב ,והרב ברגר נ"י הוכיח שהחסרון בכתב
מד' התוס' שבאו להוכיח דחקיקה כתיבה היא מן הלוחות
שנאמר בהם לשון כתב והרי הלוחות נעשו בידי ה' ולכאו'
אין לזה גדר של מעשה כתיבה וע"כ שהחסרון הוא בכתב.
חק תוכות – מסקינן דע"ז קאי הברייתא דקאמרה
וכתב ולא חקק דאינו כתיבה ,והגדר ,דלא עשה מעשה
באות כי אם בסביבותיה (וזהו עומק הדרשא 'וכתב ולא חקק'
למסקנא דקאי על חק תוכות ,דענין חקיקה הוא שפועל בדרך שלילה,
שמוציא וחוטט את החומר ומזה נוצר אות ,וזהו חק תוכות שפועל רק
בדרך השלילה) .ועי' תשו' המיוחסות לרמב"ן (קכ"ב) "מה

דפסלינן חק תוכות וכו' משום דבעינן שיהא כותב כדרך
הכותבים".
חותמת – יש לדון במכונת כתיבה או חותמת די"ל
דאינו כתיבה משום שלא כתב את האות כצורתה אלא
בבת אחת ,ונפשט הדבר מדאמרינן כ .דהכאת חותם
המטבע הי' מהני אילו כנופי מכניף .ושמעינן שם חידוש
ביותר דאף שההכאה היתה על הצדדים שהם דחפו את
האמצע עד שנכנף זה ג"כ חשיב מעשה באות עצמה .גם
בראב"ד מבואר שחותמת היא כתיבה שלשיטתו כך היא
דרך הכתיבה על הציץ.
ועי' במ"ב סי' מ' שהביא פלוגתא אם דפוס נחשב
כתב.
חקיקה מן הצד השני (תבליט) – בביאור אופן עשיית
כתב הציץ לפי המסקנא כתב רש"י שצר האותיות מעבר
האחד ודוחק ירכותיהן והן בולטות מעבר השני.
ובתורא"ש כתב ע"ז ולא משמע לר"ת שתחשב כתיבה
בענין זה אלא מפרש יריכות שלוקח הזהב שבטס
במלקחים ומגביה הזהב ועושה בו האותיות וכן דרך
לכתוב בצד הקריאה .ומבואר מח' רש"י ור"ת אם כתיבה
היא בדוקא מהצד של האותיות ,וסברת ר"ת צ"ב .ויש
לבאר דמכיון שבשעת הכתיבה הכותב עצמו אין האותיות
לנגד עיניו חסר בשלימות מעשה כתיבה דרק בעיני רוחו
רואה את האותיות .ועיין.
בחילוק בין כתיבה בגט לשבת
יט – .מצינו כמה חילוקים בין גדר כתיבה בגט
לכתיבה בשבת:
א] חק תוכות בשבת חייב ובגט אינו כתב [דדרשינן
'וכתב' ולא חקק] ,וכבר עמד בזה המרדכי והסמ"ג.
ומסתמא ה"ה דדרשת הירושלמי לענין גט 'וכתב' ולא
הטיף ולא שפך ,היא דוקא גבי גט ולא גבי שבת .מיהו
שיטת הרשב"א בשבת קד :דחק תוכות בשבת נמי פטור
ב] לפי הרמב"ם דיו ע"ג סיקרא לענין שבת חייב
ולענין גט אינו כתב וזה כונת ריו"ח מפני שאנו מדמין פי'
משוים גט לשבת.

ג] ברמב"ם מבואר דא"צ שהדבר עליו כותבים הגט
יהא מתקיים [ודלא כתוספתא שהובא בתוס' כא :יעוין
ברה"מ] ,ואילו גבי שבת בעינן שיהא גם הנייר מתקיים
[כמש"כ בהל' שבת פ]
ד] במג"א (ש"מ,י) כתב דמשמע בגיטין כ' שאם תוחב
אותיות של כסף ע"ג בגד מקרי כתב ע"ש וא"כ אפשר
שאסור לעשותו בשבת .ונתקשו הנו"כ דאדרבה בגיטין
משמע דל"ה כתב דאיתא שם דאין העבד יוצא לחירות
בכתב שע"ג כיפה וכו' וביאר מחצה"ש דבגט טעמא
אחרינא איכא דבעינן שלא יהיו אותיות הגט פורחים
באויר וזה כונת רש"י שכתב "לפי שאינו כתוב וקבוע"
והוי כאלו אותיות פורחות באויר דל"מ דהוי כאלו אמר
ע"מ שהנייר שלי וה"ט ל"ש לענין כתיבת שבת דעכ"פ דבר
המתקיים הוא ובזה לא נסתפק מ"א מעולם דאין לדמות
גט ושבת לענין זה ולא הוצרך מ"א לראיה כ"א דס"ד דלא
מקרי כתב אלא הרושם בדיו וסמנים אבל כשהאותיות הן
של כסף וגם האות עשוי כבר אלא שהוא מחבר האותיות
על דבר אחר כה"ג ס"ד דלא מקרי כתב לזה כ' דמשמע
מגיטין דמקרי כתב והיינו מדהוצרך רש"י לתת טעם לפי
שאינו כתוב וקבוע  .העולה מד' מחצה"ש דבגט יש דין
מיוחד שהכתב יהא קבוע על הספר .והיינו שיהא חפצא
של 'גט' שהוא כתב שע"ג נייר וזה יחידה אחת [דאל"כ
האותיות פורחות באויר] לכן צריך שיהא קבועות
האותיות על הגט דאז יש כאן יחידה אחת.
ה] ברמב"ן מתרץ קו' תוס' על רב אחא בר יעקב
ממתני' דכתב על גבי כתב פטור :א"נ סבר איהו שאני
לשמה משבת דגבי שבת מלאכת מחשבת בעינן ולא אהנו
מעשיו שכבר נכתב.
במלאכת החילוק בין שבת לגט יש לנו להבחין בין
דינים במעשה הכתיבה ובין דינים בתוצאת הכתב ,דגבי
מעשה הכתיבה א"ש בפשטות החילוק בין שבת לגט וכמו
שביאר במרדכי החילוק לענין חק תוכות ,דבגט וכתב
בעינן וזה דוקא כשעושה מעשה בגוף האות לאפוקי חק
תוכות ,משא"כ בשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה ולא
שאני לן באיזו צורה פעל והוציא מחשבתו לפועל .ובחלק
זה אין מחלוקת בין הראשונים אולם לענין תוצאת
הכתיבה נחלקו הראשונים ולרמב"ם גם בזה חלוק
ולרש"י ודעימיה יש לדמות גט לשבת ,וצ"ב בדעת
הרמב"ם ,מה גם שלכאו' דברים הפוכים חזינן הכא דלגבי
עלין שאינן מתקיימין חמירא שבת דלא חשיב כתב בכה"ג
ולגבי דיו ע"ג סיקרא חמיר גט דלא חשיב כתב .עוד צ"ב
בסברא גוף הדבר שמבו' בר"מ דלא בעינן שהנייר יהא
מתקיים ומאי שנא דהכתב עצמו צריך שיהא מתקיים.
והנראה בזה בס"ד דלענין שבת החיוב הוא על
מלאכת יצירת דבר חדש ,ויש ל"ט אופנים ליצירת דבר
חדש ,ואחד מהם הוא כתיבה ,ולא בעינן דוקא שיכתוב
ממש אלא ה"ה המשביח כתב חייב משום מלאכת כותב
לפי ש'יצר יצירה בשדה הכתב' ,על כן דיו ע"ג סקרא חייב
חטאת דיש עתה כתב הגון מאשר לפני כן וזה עצמו יצירה
המחייבת בשבת ,משא"כ בגט אין הנושא יצירה מסוג של
כתיבה אלא דיש הלכה בגט שתוכנו הכתוב בו יבא אליו
בדרך של 'כתיבה' ולענין זה בעינן מעשה כתיבה פשוט
ובסיסי דהיינו לקבוע על גבי הכתב את דברי הגט ,וכל
שהיה כתוב כבר הדבר מקודם נמצא שלא נכתב כאן שום
תוכן חדש ומה שהושבח הכתב אינו ענין לגט שהרי הוא
גט גם בכתב גרוע נמצא שהתוכן בא לכאן שלא בדרך
כתיבה ,כי הכתב השני לא נקרא כתיבה בסיסית אחר
שגם לפניו היה כאן כתב.
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ובנידון של כתיבה על דבר שאינו מתקיים החילוק
הוא על דרך זה אם כי בהשלכה הפוכה ,דלענין שבת
דחייב על יצירת דבר חדש כל שהדבר אינו מתקיים אין לו
חשיבות ומאי שנא מפני מה אינו מתקיים אם מחמת
שהכתב אינו מתקיים או שהנייר אינו מתקיים סו"ס
החפצא החדש [שהוא דברים כתובים] אינו בר קיימא,
משא"כ לענין גט דההלכה של כתיבה אינה כי אם במעשה
הכתיבה על כן רק כאשר הכתב עצמו אינו מתקיים הוא
דיש חסרון במעשה הכתיבה ,וביאור הדבר דמעשה כתיבה
הוא לקחת דברים ורעיונות ולקבוע אותם על גבי דבר ,ולו
יצוייר שאדם לוקח אותיות שקשורות בגומי לאיזה דבר
ומדביק אותם לנייר ומייד הם קופצים בחזרה ודאי שאין
כאן כלל מעשה כתיבה דנמצא מעשהו בטל ע"י פעולה
הפוכה ,וזה החסרון בכתב במי פירות וכדו' שאין הכתב
מתקיים על כן יש כאן הפך פעולה של כתיבה שהיא
הדבקת המלות לנייר והנה אין הן דבוקות אליו אלא
מתנגבות מעליו ,משא"כ כשהנייר אינו מתקיים הרי
פעולתו שפיר שרירה שהוא הדביק האותיות לנייר באופן
מקויים אשר זה ענין כתיבה ,ומה שהנייר לא יתקיים לא
יוצר גריעותא בהכתיבה לפי שאי-הקיום בא מצד אחר
ולא כהפך וניגוד להכתיבה ודוק היטב.
ובדברי הרמב"ן ,ביאור דבריו כמו שכתבנו לבאר
החילוק בין שבת לגט ,דהנה כאשר כותב דיו ע"ג דיו הרי
סו"ס כעת קוראים את השכבה העליונה ומדוע איננו
כותב ,כי במלאכת שבת החיוב על מלאכת מחשבת והיינו
שתהא חשיבות ותועלת בפעולה וכל שבלא המלאכה היה
אותו מצב אין בזה תועלת וחשיבות והוא מש"כ רמב"ן
דלא אהנו מעשיו ,מיהו לענין גט לא אכפת לן אם יש כאן
תוצאה חשובה ובעינן רק שיעשה פעולת כתיבה וסבר
ראב"י דשפיר יש כאן פעולת כתיבה דהרי סו"ס מעתה
יקראו את מה שהוא עשה .ומדקדוק לשון הרמב"ן שאני
לשמה משבת נראה שכונתו היא כך ,דלענין שיוכל
להכניס את כונת הלשמה סגי במעשה כתיבה בדרגה
נמוכה של דיו ע"ג דיו ,דאמנם אי"ז כתיבה חדשה אבל
הוא מוסיף משהו על הכתיבה הישנה ולעולם לעצם דין
וכתב אולי לא מהני הכתב השני אלא הראשון.
כתב על גבי כתב כשמוסיף לשמה
יט – .כתבו התוס' דכאשר בכתיבה השניה מוסיף
לשמה חשיב כתב אף בדיו ע"ג דיו (היינו לדעת ר' יהודה אליבא
דרב חסדא ,ואף לרבנן אליבא דר' אחא ב"י) .מיהו בר"ן מבואר
דלא ס"ל הכי אלא דדיו ע"ג דיו פטור אף אם מוסיף
לשמה ולכן הוצרך להעמיד סוגין דדף יט .כרבנן דר'
יהודה ולא דמפרש הסוגיא כרבנן דר' יהודה ובביאור
הדבר י"ל בב' אופנים :א' דמפני מה כתב ע"ג כתב ל"ח
כתב ,משום שאינו מוסיף בו כלום אבל כשמוסיף לשמה
שפיר חשיב כתב .ב' דלעולם אינו נחשב כתב מצד עצמו
אלא חשיב רק כמוסיף תוספת על האות הראשונה ,ולענין
דין לשמה די בזה ,וכן כתב במהרמ"ש שכתב ליישב הקו'
מאי מספק"ל לר"ל והא מוסיף לשמה בחתימת העדים,
וחילק המהרמ"ש דרק לענין שבת חייב שכן מתקן הכתב
הראשון אבל לגבי גט צריך שהחתימות יהיו כתבן של
העדים .וכך כתב החזו"א וז"ל דלאחר שהעבירו הקולמוס
נעשה כתב ראשון ושני כתב אחד ומעורב בו גם כח לשמה
וענין לשמה שאינו אלא במחשבת הלב סגי ביש בו מקצת
כתיבתו לשמה ועי"ז מיתקן כל הכתב ואין כאן חסרון של
לשמה גם בדיו ראשון.

וב' הביאורים תלויים בב' הצדדים האם בדיו ע"ג דיו
נחשב התחתון מחוק (רק דלענין שבת לא מחייב ע"ז) ,דאם כן
ודאי שלא ניתן לומר כהצד הב' ,דאין כאן הוספה והמשך
לכתב הראשון דהוא כבר אינו קיים כלל.
והנפק"מ בין ב' האופנים ,דהרי כתבו התוס'
דכשמוסיף לשמה חייב לענין שבת ,ולאופן הא' מובן שפיר
שע"י הלשמה חשיב ככתב ממש ,ולאופן הב' צ"ל שאף
שלא הוסיף כתב חדש ,כיון שכעת מוסיף על הכתב
הראשון תוספת שמשמעותית לענין לשמה זה חשיב
מלאכת כותב .ונפק"מ עוד אם בכה"ג חייב גם משום
מוחק דלאופן א' לכאו' חייב.
ועוד נפק"מ בסיקרא ע"ג דיו ומוסיף בו לשמה,
דלאופן א' י"ל דחייב דאף שמצד הצבע גרע מכתב קמא
אבל מצד הלשמה עדיף מיניה ויש כאן תוספת שמחמתה
כתב עליון הוי כתב ,אבל לאופן הב' נראה דלא מהני שהרי
אין שייך בזה לומר שנחשב הסיקרא כתב אחד עם הדיו
שהרי אדרבה נחשב הסיקרא כמוחק הדיו כמבו' בסוגין.
ונדייק בלשונות הראשונים :בתוס' משמע כאופן א'
שכן כתבו דכשכתב השני עושהו לשמה 'חשיב כתב' ,והנה
לאופן ב' אין הפי' דבכה"ג יש יותר חשיבות לכתב הב',
אלא דלענין לשמה די בתוספת שיש תמיד בדיו ע"ג דיו,
והחידוש לפי"ז הוא בהלכות לשמה ולא בהלכות כתב ע"ג
כתב ,ובתוס' משמע דכה"ג הרווחנו דחשיב כתב .וכ"ה
לשון הרשב"א דף כ ,.מיהו במרדכי משמע להדיא
כהחזו"א דז"ל (בסו"ס שדמ) :וגם להעביר עליו קולמוס
לאחר התיקון לא יועיל לא לר' יהודה ולא לרבנן דאם
מועיל על האות הנכתב שלא לשמה לשווי' כלשמה מ"מ
לשויה אות לא יועיל .נראה שכונתו דע"י שמוסיף לשמה
לא מפני זה נאמר שיש לתוספת חשיבות של אות חדשה
אלא רק דמהני לשווייה להכל לשמה כמש"כ חזו"א.
נפק"מ נוספת בין ההבנות כתב בשי' ר' שמואל (עמ'
שיט) איך להסביר דברי הגמ' כ .דבכתב שם ה' שלא לשמה
והעביר עליו קולמוס לשמה אין השם מן המובחר,
דלהסבר שכשמוסיף לשמה חשיב הכתב השני כתב בפ"ע
קשה מ"ט אין השם מן המובחר ,מאי אכפת לן שהתחתון
הוא לא לשמה וביותר קשה לשיטת הסוברים שהתחתון
נחשב כמחוק ,א"כ מה לי שהיה כאן כתב שלא לשמה,
אולם להסבר דהעליון מצטרף לתחתון וחשיב הכל לשמה
א"ש דמ"מ אינו מן המובחר משום דמ"מ לא נכתב כל
הכתב לשמה (וצ"ב דהעיקר הוא החלות לשמה שחל בכתב ומה
אכפת לן שהגיע החלות לשמה אל הכתב התחתון ע"י כתיבת העליון
לשמה) ע"ש.

כתב ע"ג כתב כשמוסיף מעלות אחרות
כשמוסיף שם עדות – מבואר בגמ' דעדים שאינם
יודעים לחתום ברור שא"א לכתוב להם בדיו שיחתמו ע"ז
בדיו משום דהוי כתב ע"ג כתב ,הרי דאע"ג שהכתב העליון
מוסיף שם עדות אינו כתב.
כשהכתב הראשון חק תוכות והשני יריכות –
בשטר שנמחל שעבודו וחוזר וכותבו – בקצוה"ח (מח,
ב) הסתפק בשטר שלוה בו ופרעו שנמחל שעבודו אם
העדים העבירו חתימתן בקולמוס אי חשיב כחתימה
חדשה .ולפי מ"ש תוס' יט .דכשהכתב הראשון הי' שלא
לשמה והשני עושהו לשמה הוי כתב השני כתב לר"י ולר'
אחא אפי' לרבנן ע"ש והכא בנמחל שעבודו דכתב הראשון
כבר הוי כתב קודם שפרע ונשתעבד אף שנמחל שעבודו
אין כתב ע"ג כתב ולכן נראה דל"מ העברת קולמוס עכ"ד.
ביאור דבריו ,דחסרון של לשמה הוא חסרון בהכתב
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שמדיני הכתב של גט להכתב לשמה ונמצא שהכתב השני
מוסיף חלות כתיבה כשרה משא"כ בנמחל שעבודו אין
שום רעותא בהדין כתיבה של הכתב הראשון אלא שנמחל
שעבודו ונתבטל הדין שטר אבל לא משום חסרון בכתיבה
וז"פ .וראיתי בטבעת החושן שביאר כונת הקצות ע"פ
המהרמ"ש שהכתב הב' מכניס לשמה אל הכתב הראשון
וזה ל"ש כאן ,והנה אמנם כנים הדברים אבל הקצות
הדגיש נקודה אחרת ,דהכתב השני נחשב כתב כאשר
מוסיף בהדין כתב ,וזה א"ש גם לפי המהרש"א שע"י
ההוספה הכתב השני מקבל חשיבות ונחשב ככתב בזכות
עצמו ,דזה רק כשמוסיף בעצם הדין כתב וכמשנ"ת.
דין לשמה כאשר הוא מדרבנן
יט – .תוס' יסדו דכאשר בכתב השני מוסיף לשמה
סובר ר' יהודה שנחשב כתב העליון כתב .והק' המהרש"א
א"כ מאי בעי ר"ל מריו"ח גבי גט מהו שיכתבו להם
בסיקרא ,הא הכתב השני עושה לשמה .ותי' הגרעק"א
דכיון דקי"ל כר"א דע"מ כרתי והע"ח לא בעו לשמה אלא
מדרבנן משום מזויף מתוכו א"כ מה"ת לא מקרי כתיבה
כיון דלא בעי לשמה ממילא אין כתב האחרון כתב,
וממילא מה"ת אין ממש בחתימה זו דליקרי עלה שם
עדות.
ויל"ע במאי דנקט הגרעק"א דדין לשמה מדרבנן לא
גורם שיהיה נחשב כתב מדאו' דלכאו' זה תלוי בנידון
הגדול אי דרבנן מהני לדאו' ,ואם אינו ראוי מדרבנן נחשב
אי"ר מדאו'.
אך י"ל דלא תליא בהך כיון דבעצם הא דהוספת
לשמה נותן לכתב שע"ג הכתב שם כתב הוא משום
דלשמה הוא חלות שחל בגט ולכן הכתב השני יותר
מעולה .ונראה דכשיש דין לשמה רק מדרבנן כגון במזויף
מתוכו אין הלשמה הזו חלות דין בכתב דכיון שלר"א עצם
החתימות הללו אינן כלל חלק מהגט ואין חיוב כלל
לעשותן אזי אף כשעשאן שנתחייב לעשותן לשמה אי"ז
שנכנס בהן חלות לשמה דזה אין שייך רק במה שנוטל
חלק בכח הגט ולא מה שמיותר ,ועל כרחך שהוא רק חיוב
לכון לשמה וכזה דין לשמה לא נחשב הוספה בכתב.
ועיין בחי' רא"ל מאלין שמבואר שם יסוד דברינו
ואלו דבריו :דהרמב"ם (פ"ג הט"ו וי"ח) פסק דהא דשמואל
דמוקי למתני' והואש שיר מקום התורף קאי על רב הונא
דמוקי בגעע"ג ושמואל מוסיף דכ"ז מהני דוקא על הטופס
ולא על התורף ,כך מפרשים הראשונים שיטת הרמב"ם.
והק' הרשב"א דכיון דגעע"ג מהני לגבי הטופס למה ל"מ
לגבי התורף .וביאר רא"ל מאלין ע"פ הרמב"ן יבמות ק"ד
שכתב דעיקר השאלה אם מהני געע"ג בכתיבת תורף
לשמה הוא בעיקר דין הכונה דלשמה בגט ,דר"ה סובר
דהיא כונה כל דהו שיכתוב ע"מ ליתנו לה ,ושמואל סובר
דצריך הסופר לכוין ע"מ להוציאנה מבעלה ולכונה זו לא
סגי בגעע"ג .ולפ"ז נראה דאפי' אם נצריך בטופס
לכתחילה לשמה ל"ש להצריך אלא רק כונה כל דהו ,אבל
הכונה השניה שע"י כתיבת גט זה יחול ויפעל הגירושין
ל"ש בטופס דאין הטופס מגרש.
דין קריית הגט
יט - :הני בי תרי דיהבי גיטא קמייהו צריכי
למקרייה .וכ' במאירי דה"ה לעדי חתימה ,וזה מפורש
בגמ' בעמ' זה – עדים שאין יודעים לקרות קורין לפניהם
וחותמין.

ויש לדון אם דין הקרייה הוא מדאו' או מדרבנן,
היינו האם כל שלא קראו הע"מ הגט חסר כאן בעיקר
עדותן ,או דלמא סגי שרואים הגט מבחוץ אע"ג דאינן
יודעים מה כתוב ,וכמו שלענין עדי קיום לא צריכים לדעת
את כל הפרטים.
ואת"ל דהוא מדרבנן יש לדון האם רק לכתחילה או
דהוא לעיכובא.
בתוס' נח' התירוצים האם כשלא קראו אסורה
לינשא ,ולהצד שמותרת לינשא ודאי דאינו אלא מדרבנן,
ולהצד דאסורה לינשא יל"ע אי הוי מדאו' ,ולא מסתבר
להקצין כ"כ הצדדים בתוס' ומסתבר דפשיטא להו דהוא
מדרבנן ורק מספקא להו אי לעיכובא.
ובר"ן כתב דלכאו' אין צריכים לקרות כיון דהבעל
נאמן לומר שהוא גט ,ואולם שאני הכא דכיון דאינהו עדי
מסירה ועבדי ליה לכריתות אין להם לסמוך בעדותן על
אדם אלא כגון ר"נ וספרי דדייני .ומבואר בדבריו דגם
כשלא קראו יש לנו נאמנות מצד הבעל (והא דכ' דע"מ אין
להם לסמוך על אדם נראה דהוא מדרבנן ,ותדע דכתב הר"ן בסו"ד
דכשלא קראו לפני וקראו אחרי הנתינה דבר פשוט הוא דמגורשת,
ולכאו' הרי העיקר בשעת המסירה ,אלא דאין זה אלא משום חששות
ולא מעיקר דין העדי מסירה) ,ויש לדון כשהבעל לא אמר האם

בכה"ג הגט פסול מדאו' כיון שהע"מ אינם יודעים או
שאין דין מדאו' שהע"מ ידעו שזה גט.
ובתוס' חכמי אנגליה כ' דהקרייה הוא דין דרבנן
ולעכובא.
בדין שמות בגט
שיטת התוס' – דלר"מ בעינן שמות מדאו' משום
מוכח מתוכו .וצ"ע דא"כ לר"א לא בעינן ,ואילו בגמ'
אמרינן בסתמא הא בעינן שמו ושמה.
שיטת רמב"ן – בעינן מדאו' שמות משום דכתיב ספר
כריתות והיינו ספירת דברים של כריתות (לקמן כא ):וא"א
לסּפר כריתות שבינו לבינה אא"כ כתוב שמו ושמה.31
וכ"כ הר"ן וריטב"א בשם תוס' .והיינו דאין הסיפור שלם
אם לא כתוב השמות דזה חלק מהסיפור כמובן,
והחולקים על הרמב"ן יתכן שסוברים שאין דין של
ספירת דברים דהלשון הזה שנא' בגמ' לא בא להורות על
איזה דין רק לאפוקי מהפירוש של ספר ממש אבל אין
להוציא מזה הלכה ,ועוי"ל דס"ל שאין צריך ספירת
דברים של גירושין אלו ודי בספיר"ד של גירושין .ואולי
שורש המח' הוא האם דנים כל אישות כחפצא מיוחד או ששם אישות
החזקת
חד הוא .ועוי"ל דס"ל דהספיר"ד היא בצירוף ְ

השטר בידי האשה וכשם שדין מוכח מתוכו מתקיים
בצירוף החזקת האשה כמבו' באחרונים בית מאיר ועוד
וכדמוכח כד.:
שיטת או"ז (סו"ס תשמ"ה) – דמשום דסתמא לשמה
פסול בעינן שמו ושמה .ולכאו' לא מובן אם הסופר כיוון
לשמה מה בכך שאין כתובים השמות וצ"ל שהרי לשמה
אינו דין כוונה גרידתא כי אם חלות דין בהגט על כן צריך
שבגט יהא מונח הלשמה וזה ע"י השמות .אמנם מש"כ
האו"ז שכל זה מפני שסתמא לאו לשמה צ"ב מה
השייכות.

 31הנה איתא לקמן כא :דלרבנן ספר דכתב רחמנא לספירת
דברים בעלמא הוא דאתא ,וצ"ב מה באה התורה ללמדנו בזה,
ולרמב"ן ניחא דילפינן מזה דין שמות.
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שיטת י"א ברמב"ן – דרק מדרבנן בעי שמות,
ואעפ"כ אם לא כתב אין חוששין לריח הגט דכל דמגרש
אדעתא דרבנן מגרש ושויוה רבנן לגיטא חספא בעלמא.
שיטת רבינו יואל (מובא במרדכי ר"פ כל הגט וכעי"ז
בתורי"ד פה – ):דאפי' לא הזכיר שם האיש והאשה בגט
כשר דכיון שיש ע"מ לפנינו שמעידים שנמסר לזו ממנו מה
לנו להזכיר שמותן וראיה מר"פ כל הגט ביש לו ב' נשים
ושמותיהן שוים דגדולה מצי מגרש ומוקי לה כר"א דע"מ
כרתי ,והא הכא מה שזכר בגט שם הגדולה אינו מועיל
דהרי יש עוד אשה בשם זה והוי כמאן דלא כתוב שם א'
מהן ואפ"ה כיון דידעינן דלגדולה מסר כשר .ובבהגר"א כ'
דכל ראיותיו אין בהם ממש .והפשוט (וכ"כ בדברי מרדכי (מן)
סי' מד ,ב) דכיון דטעמייהו דשאר ראשונים (רמב"ן ור"ן) הוא
דבעינן ספירת דברים של כריתות דהיינו שצריך לספר
כריתות שבינו לבינה ואם לא יכתבו שמות חסר בסיפור,
כל שכתב שמות הבעל והאשה שפיר יש כאן ספור של
כריתות ולא אכפת לן שיש לו עוד אשה בשם זה כי זה לא
משנה את העובדה שכתב את השם של המתגרשת ורק אם
בעינן לשמות משום דין מוכח מתוכו אז אכן יש כאן טענה
שאם יש ב' נשים בשם זהה כבר אין מוכח .וכן צ"ל בדעת
רבינו יואל שהוא בא לאפוקי משמות מצד מוכח מתוכו.
מיהו א"א לומר כן שהרי בר' אלעזר איירינן וכל הצד של
מוכח מתוכו הוא רק לר"מ .מיהו זה לא מדויק שהרי
התוס' שסוברים מצד מוכח מתוכו נוקטים כנראה שגם
לר"א צריך שמות מדין זה שכבר עמדו בזה המפרשים
איך תוס' כאן הביאו סברא ששייכת רק לר"מ בשעה
שקיי"ל כר"א .ומקשים עליו מסוגין שכתוב שלולי שמות
אין בגט ממש ,ותי' התפארת יעקב.
בדין שמות בשטר קידושין ושאר שטרות
האבנ"מ כ' דמשמע מתוס' כתובות קב .שצריך גם
בשטרי קנין שמו כתוב ,וביאר בס' דברי מרדכי (מן) דכיון
שכתוב ספר המקנה בעינן ספירת דברים של ספר קנין.
אולם עי' רשב"א קידושין שכ' דשטר קידושין צריך שמו
ושמה ומשום דילפי' מגירושין ובריטב"א שם הכריע דל"צ
מושם דדוקא בגט בעינן שמו ושמה דכתיב ספר כריתות
אבל שטר קידושין כיון שמוכיח לנו למי מקדש ומי מקדש
בהא סגי ולא בעי מוכח מתוכו וד' הריטב"א צ"ב למה לא
ילפי' לענין זה מגירושין .ועי' בדברי מרדכי שביאר
דהריטב"א סובר שזה דין מסוים מחמת הדין כריתות
וכמו דין גט בידה ומשיחה בידו וכדו' דלא ילפי' מגיטין.
אבל בעיני הדברים צ"ע מה שייך ענין ספירת דברים
של כריתות לדין כריתות המיוחד של גירושין דרק מה
שנוגע להיות הדבר כרות וחתוך הוא מיוחד לגירושין וזה
הוא דלא ילפי' לקידושין אבל מה דילפי' מספר כריתות
דבעינן ספירת דברים של כריתות אינו שייך לדין כריתות
רק הכונה ספירת דברים של ענין הגט שהוא כריתות
ובקידושין ייקרא שמו של הדין הזה ספירת דברים של
קידושין באין חילוק מהותי מהדין הזה בגט.
כתב גט באיסור
כ - :תוד"ה בכתובת .דנו בגט שכתבו בכתובת קעקע
איך כשר ובתחילה העמידו דמיירי באופן שהאיסור רק
מדרבנן ,ואח"כ הסיקו דאפי' באיסור דאו' לית לן בה
וראיה מכתבו על איסוה"נ .ואנחנו לא נדע מה הצד לפסול
הגט .ויש כמה אפשרויות:

מצד מהב"ע – זה אינו ,חדא דבמהב"ע מה שנפסל
הוא הקיום מצוה ואין זה סיבה שלא יחולו הגירושין.
ועוד דבפשטות גירושין אינו ממש מצוה כלולב וכדו'.
מצד שהעדים נפסלו במה שחתמו באיסור – עי'
חלקת מחוקק.
מצד אי עביד לא מהני – אם כהשיטות דרק כאשר
יתוקן האיסור אמרי' האי כללא ,א"כ הניחא באיסוה"נ
דאם לא יהני אין כאן הנאה אבל בכתובת קעקע קשה.
ועי' רעק"א.
כתבו על איסוה"נ
כ .כתבו על איסוה"נ כשר .יל"ע מה החידוש בזה.
ואפשר לומר:
א] עי' תוס' כ :דמבואר שכתוב כאן חידוש שהגט
כשר אע"ג דעבדו איסורא בכתיבתו ,אבל א"א לומר שזהו
החידוש דא"כ מאי מייתי רב אשי ראיה מעלה של זית,
הלא התם אין איסור.
ב] אפשר לומר דקמ"ל דאין צריך זכיית האשה בגט.
אך א"כ מאי ראיה מייתי רב אשי מעלה של זית ,נהי
דאינו שו"פ אבל משהו הוא שוה ושפיר יש בו זכייה
משא"כ באיסוה"נ דאינם שוים מאומה [אמנם בפנ"י יב:
כתב דאין הקנאה לפחות משו"פ ,מיהו כבר העירו עליו
מתוס' לקמן מג .].וי"ל דרש"י כתב דעלה של זית אינו
שוה כלום.
ג] י"ל דהחידוש הוא ההו"א שהעלה רבא ביחס לגט
שאינו שו"פ " -ואלא משום דכתיב ונתן והכא לא יהיב לה
מידי" ,משמע דיש מקום לפסול מצד שנתינה היא בדבר
בעל ערך ,ופחות משו"פ לא חשיב כ'מידי' .קמ"ל דונתן
כאן משמעותו נתינת גט ולא ערך ממוני וכד' הגמ' דלמא
נתינת גט.
דבר שאינו שו"פ וחזי לאצטרופי
כ – .כתבו על איסוה"נ כשר ,אמר רב אשי אף אנן
נמי תנינא על העלה של זית ,דלמא שאני עלה של זית דחזי
לאצטרופי .ביאור סברת רב אשי והמקשן ,דשויותו של
העלה יש לה ב' פנים דבתור יחיד אין לו שויות אבל בתור
חלק המצטרף לרבים יש לו שויות ,לשם דוגמא :חלק של
מכונה ,כשהוא לעצמו אינו שוה כלל וכשהוא בתוך
המכונה שוה טובא .והיאך נידון ביה .רב אשי סבר דכיון
שכעת כותבים על עלה יחיד ובמצב זה אין לו שויות לא
מהני שיש לו שויות כשהוא ביחד עם הרבה ,דלא זהו
מצבו כעת .אך מה נימא באופן שכתב גט על עלה של זית
הנמצא בתוך כר וכסת שבמצב הזה יש לו שויות האם
יודה רב אשי דעדיף מאיסוה"נ.
ועוי"ל דס"ל לרב אשי דכיון דגם כשהוא עם עוד
עלים החלק היחסי של עלה זה אינו מגיע לשו"פ הוי כאינו
שוה כלל .אבל המקשן סבר דכיון שכל העלים יחד שוים
פרוטה ממילא יש לכל חלק מהם שויות של פרוטה הגם
שהחלק היחסי אינו כן ,דלא דנים כך אלא שכולם יש
להם חשיבות שלמה מחמת שמרכיבים פרוטה ,ולא רק
כשהם ביחד אלא גם כשהעלה נפרד לעצמו יש לו אפשרות
להצטרף וזה נותן לו חשיבות ,כי אנשים אוספים עלים
כדי שיהיה להם משטח לשכיבה ואינם מזלזלים אף בעלה
יחיד כי אם יזלזלו בו לא יהא להם כלום ודוק.
וברש"י כתב דחזי לאצטרופי לשכוב עליהן או
למאכל בהמה ,ולכאו' חידוש קחזינא בדבריו דגם מאכל
בהמה חשיב 'אצטרופי' דלכאו' הי' אפשר להבין דצירוף
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כמותי אינו נותן חשיבות להפרט ,דלא נרכב ממנו איזה
כלל ,דאין כאן 'כלל' אלא הרבה פרטים .ומבואר ברש"י
שגם זה נותן חשיבות.
עוד יש להעיר בענינא דחזי לאצטרופי ,דהאם משום
כן יחשב כשו"פ לכל דיני התורה כגון שהגוזלו והמזיקו
חייב .ונראה דרק לענין גט שייך סברא זו ,דבגט גם אם
צריך שו"פ אין פירוש הדבר שגט הוא נושא ממוני ,אלא
שיש דין שהנתינה תהא נתינה חשובה ואל"כ לא יהיב לה
מידי ,וכלפי חסרון זה שפיר י"ל דכיון דחזי לאצטרופי,
'מידי' מיהת חשיב ,משא"כ בגזילה וכיו"ב עיקר ענינו הוא
נושא ממוני שגזל ממנו 'ממון' ושם לא מהני דחזי
לאצטרופי דסו"ס אין זה ממש ממון.
והבית אהרן מקשה על סברת חזי לאצטרופי מד'
התוס' בקידושין שהקשו דכל איסוה"נ יתחשבו שו"פ
מחמת שיכול להנות מהן שלא כדרכן ותי' דמיירי שגם אז
לא יהא בזה שו"פ ,ולכאו' אכתי קשה דהא חזי
לאצטרופי .אבל באמת תלוי באלו דברים מדובר דיש
דברים רבים שאין להם צירוף .ונראה דכסף ממש פחות
משו"פ לא נחשב חזי לאצטרופי כיון דאין כאן צירוף
לאיזה כללות ,ולא דמי למאכל בהמה דהגם הוא צירוף
כמותי מ"מ יש כאן צירוף לכמות חשובה של אוכל -
'ארוחה' ,משא"כ כסף אין הריבוי מהוה איזו יחידה כלל
והבן.
בדין חקיקה בגט
כ – .מבואר דמתחילה ס"ד דגמ' דחקיקה ל"מ בגט,
ויש לחקור אם זהו חסרון במעשה הכתיבה כמו חק
תוכות .או שזה חסרון במציאות הכתב ,שכיון שאין כאן
אותיות ממש אלא רק חללים אין זה כתב .והוכיח הרב
יהודה נ"י ממש"כ התוס' דהו"מ להוכיח דחקיקה הוי
כתיבה מהלוחות שנאמר בהם כתב אע"פ שהאותיות
חקוקות ,והנה אמנם נאמר בלוחות 'כְ תב' אבל לא נאמר
בהם פעולת כתיבה ,אלמא דהנידון בחקיקה הוא האם
נחשב חפצא של כתב.
ולפי מסקנת הגמ' חקיקה הוי כתיבה ורק חק תוכות
לא הוי כתיבה ,וביאור הדבר דהאות היא החלל ואותה
הוא יצר ממש ,ולא דמי לחק תוכות דשם לא פעל בגוף
האות ,אבל בחק יריכות אמנם לא הכניס דיו אבל האות
(היינו הצורה שמגלה את התוכן) היא העדר החומר (שכאשר
מסביב יש חומר ,ההעדר מקבל צורה ,כמו כל כתב שהצורה נוצרת
מהניגוד בין הכתב לקלף) וגליפת החומר החוצה מקבילה

לכתיבת דיו על הניר.
התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך
כ - :התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך .בביאור הספק
יש לבאר בתרי אנפי:
א] דמכיון שיש לה תביעה לקבל הגט נמצא שלא נתן
לה אלא היא לקחה מה שמגיע לה וזה לא נקרא נתינה
אלא החזרת המגיע ,דמתנה היא כולה מצד הנותן המחדש
דבר להמקבל ,והכא מה שיש לה אינו מנתינת הנותן אלא
מימוש הזכות שיש לה עליו .וכך נראה מדברי התוס'
דהקשו מאיסוה"נ ,והיינו דהבינו דהחסרון בונתן הוא
משום שלא חידש לה דבר חדש שלא היה לה מקודם ,ולכן
מקשים דה"נ באיסוה"נ לא חידש לה כלום דלאו מידי
הוא .ותי' דהתם שפיר חידש לה את החפץ אף שאין לו
ערך ואילו כאן גם החפץ נותן לה בתור פרעון .ואע"ג דפרעון
חוב נעשה בערך אבל תמיד מוכרח שיהיה חפץ.

והיה מקום לבאר ביותר דהחסרון בונתן הוא מפני שבפרעון חוב
א"צ הבע"ח להקנאת הבעלים דזוכה מכח זכות חובו ,ונמצא שכאשר
טורפת היא את הגט בתורת פרעון אין משמעות לנתינתו דבלא שום
נתינה תזכה ,מיהו עי' בשיעורי הגרש"ר עמ' בשם הגרש"ש דכשהלוה
פורע מדעתו צריך להקנאתו וכדמוכח בתוס' ב"מ עא :דבעי שלוחו של
בעה"מ בפרעון חוב ,וכאן הבעל פורע מדעתו.

ב] אופן שני יש לבאר ,ד'נתינה' היא לתת לגמרי
לצורך המקבל ,והכא שנותן לה כדי שבזה ייפרע חובו
חשיב שנותן לה לצורך עצמו שמשתמש בנתינה לפרוע
חובו .וכך מדויק בלשון רש"י שכתב דאינו 'מתנה גמורה'
והיינו שאינה מתנה חלוטה ומושלמת מאחר שלא נתן לה
לגמרי רק משתמש בנתינה זו לפרוע חובו ודו"ק .וכן
משמע לי בלשון הרשב"א שביאר 'דהוה ליה גט פורח
באויר' ,היינו דאת הטס שניתן עבור פירעון היא לא קבלה
וכלשון רש"י גבי הנייר שלי .וע"ע להלן שנוכיח שזו כוונת
הרשב"א.
ומסקנת הסוגיא דמגורשת ,דחשיב שפיר נתינה ,ויש
לבאר דלעולם בעצם נשארנו בהבנה שבנתינה לשם פרעון
חסר בונתן ,אולם מ"מ מגורשת כיון שלא נחשב ממש
כנתינה לשם פרעון ,משום שלא מוכרח לפרוע לה דוקא
גט זה ונמצא שזה שקבלה הגט אינו רק מכח החוב,
דשפיר הוא מכח הנתינה .ולפי"ז אם יש לה שעבוד מסוים
על הטס באמת לא תהיה מגורשת .מיהו זה ניתן לומר לפי
ההסבר הראשון אבל להסבר השני שהחסרון מצד
שמשתמש בנתינה בשביל לפרוע חובו הרי לא שייך לבאר
המסקנא בסברא זו דאין חילוק בזה וק"ל.
ושיטת הרשב"א בביאור המסקנא שמגורשת דהוא
מפני שלא ניתן בתורת פרעון ממש רק שהתנה עמה
שתמחול על החוב ,אבל בנותן לשם פרעון ממש אינה
מגורשת כיון שנותן לה הגט בתורת פרעון .ונראה דמזה
מוכח שלמד הרשב"א כדרך הב' [וכמש"כ למעלה]
מדפשוט ליה דלא הוי נתינה ,דאם כהסבר הא' אמאי כ"כ
פשוט שלא לומר כסברא שכתבנו בביאור המסקנא,
דלכאו' סברא ישרה היא ולמה אפוא נדחק הרשב"א
להסביר המסקנא מצד מחילה.
לא ידע לאקנויי
כ - :יש להבין הך דלא ידע לאקנויי בב' אופנים ,הא'
דאינו יודע ההלכה דספר מקנה .הב' דאין גמירו"ד
להקנות כיון שחוזר אליו .וברש"י מצינו סתירה לכאו'
דבד"ה לא ידעה לאקנויי כתב דלא גמרה מכיון שחוזר
אליה ,וכן בד"ה אלא לאו ,ואילו בד"ה זקן שאני דידע
לאקנויי מבואר דתליא בידיעת הדין.
ונראה דאין כאן סתירה משום שאין כאן ב' צדדים,
דודאי כל שיודע ההלכה דספר מקנה לא נגרע מגמירות
דעתו מחמת שחוזר אליו ,דמה בכך אחר שיודע שהדין
מחייבו להקנות לגמרי ואין עצה ותבונה בזה .והחשש
מבוסס בראשונה על אי-ידיעת הדין ,רק דעדין היה לנו
לדון שמקנה לגמרי מפני שסו"ס יש כאן פעולת הקנאה
ומהיכ"ת לפקפק בפשטות המעשה שהוא מעש"ק ,אלא
דיש סברא לומר דמכיון שהדבר ניתן ע"מ שמיד יחזיר לו
יש לחשוש שלא מתכון להקנאה גמורה.
דעת אחרת מקנה
כא – .זקן שאני דידע לאקנויי ,כתב הרשב"א דאף
שהאנשים הקונים ממנו השטר לא ידעי שצריך לקנות
מהני דעתו כדין דעת אחרת מקנה .ומקשים דסותר
הרשב"א לדבריו בב"ב ששם חלק על הראב"ד בעובדא
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דרב ענן .ותי' הרב יהודה ברגר נ"י דהכא מבואר ברש"י
שמי שלא יודע לאקנויי מתכוון לשאלה בעלמא ,וא"כ י"ל
דעדיף האי גונא מגונא דב"ב דהתם הקונה לא כוון לשום
קנין שבעולם אלא לעדור בתוך שלו וס"ל לרשב"א דחסר
בהגדרת המעשה למעשה קנין ולא יהני דעא"מ משא"כ
הכא דעכ"פ מתכוונים לשם קנין שאלה א"כ מוגדרת
הפעולה כמעש"ק.
מח' אביי ורב שימי בענין גירושין בחצרה שמדעתה
כא – .שיטת אביי דמכיון דילפי' חצר מידה בעינן
דתהא דומיא דידה דבע"כ .ורב שימי טוען דאם ישנה
לסברא זו הרי זה לא רק במה דילפינן מ'יד' אלא זהו
כללא בכל אופן שמתגרשת בלא הגעת גט לידה כגון
שליחות.
ולכאו' צ"ב ,נהי דרב שימי מוכיח משליחות שסברא
זו אינה נכונה ,אבל אולי אביי צודק לא מכח הסברא אלא
מצד דרשא של דומיא דידה ,וע"ז אין קושיא משליחות
דשם אין את הדרשא של ידה .ואם רב שימי סתם חולק
על דרשת אביי מצד הלכות דרשות א"כ שיחלוק כך
ובקיצור .וצ"ל ,א] דבאמת רב שימי סתם חולק על
הדרשא ומה שמביא בהתקפתו משליחות הוא שלא תאמר
שאביי צודק בדינו ולא מטעמו אלא משום טעם של
סברא .ב] אין להפריד בין הסברא לדרשא ,דכל מה שיש
טעם לדרוש דומיא דידה בענין זה הוא רק משום שיש בזה
סברא ,וצ"ע אם זה נכון ,דמדוע לא יתכן דיש בזה קצת
סברא אבל מ"מ צריך לזה ילפותא .ג] סבר רב שימי דאם
איתא דילפינן הכי דבעינן דומיא דידה הרי מזה לומדים
בבנין אב גם לשליחות (מפני שבסברא יש לדמותם).
אב שמקבל גט לבתו – גדר שליחות דממילא
כא – .ואבע"א שליחות בע"כ משכחת לה שכן אב
מקבל גיטו לבתו קטנה .והיינו דהאב כמו שליח שלא
מדעתה[ .ובמאירי כתב דלרבא שלא סבר כאביי אי"ז גדר
שליחות אלא שהוא כמותה ממש].
ומבואר שיש מושג של שליחות בלי מינוי אלא
מעצמו הוא שליח .וכמו"כ מצינו בדברי הקצוה"ח דזכייה
מטעם שליחות אין הפי' דיש כאן מינוי ,אלא שהוא שלוחו
בלי מינוי .והדברים צ"ב מה המשמעות שקראנו לזה
שליח אם אין צריך מינוי ,דא"כ פי' הדבר שיש לו כח
עצמי ,דלקבל כח צריך מינוי ,ואם מהני בלי מינוי ע"כ
שאי"ז שליחות.

ובדעת רבנן – בתוס' כ :ד"ה ספר אחד כתבו דאע"ג
דרבנן דרשי לספירת דברים מ"מ דרשינן נמי הך דרשא
דספר אחד ולא ב' וג' .והיינו דאין הפירוש לרבנן שכאילו
כתוב וכתב לה סיפור דברים ,דודאי ספר הוא ספר אלא
דהנקיטה בלשון ספר בתוס' כ( :סוד"ה לא צריכא) כתבו דלא
בעינן ְדיֹו בגט דספר דכתב בגט לספירת דברים הוא
דאתא .ובתוס' מנחות לב :ד"ה כתבה אגרת דן האם יש
לחייב שרטוט בגט מכח שכתוב ספר ומצדד דאין מקור
כיון "דספר הכתוב בגט לאו למעוטי אגרת דלספירת
דברים הוא דאתא כדאמרינן בגיטין ומיהו בפ"ב דגיטין
דאמרינן דספר דגט אתא למעוטי ב' וג' ספרים וה"ה
דנמעט נמי כתבו אגרת 32כמו בפ"ב דסוטה דדרשינן
תרוויהו מספר" .ובתשו' הרשב"א במקום אחד כתב דל"צ
שרטוט בגט דספר לספיר"ד אתא ,ובתשו' אחרת כתב
איפכא דצריך שרטוט משום דין ספר (ואפשר שנסתפק בצדדי
התוס') .ועי' מה שכתבנו בשם הריטב"א והרשב"א בדבור
המתחיל טעם פסול מחובר.
ובספרי דריש מבספר שאין לכתוב על דבר שאינו
מתקיים והרמב"ם השמיט דין זה וביאר באו"ש (א ,ו)
משום דאנן קיי"ל דלספירת דברים הוא דאתא.
בדברי הרמ"ה בנותן לה את הפרה
כא - :אמרינן בגמ' בכתב גט על קרן של פרה שצריך
שיתן לה גם את הפרה ולא סגי שיקוץ הקרן .וכתבו
הראשונים בשם הרמ"ה שצריך שיתן לה בפירוש גם את
הפרה ,הא בנותן לה ואמר הא גיטך סתמא אינו במשמע
שנתן לה כלום והגט בטל ואע"ג דאמרי' לעיל אוירא
דמגילתא הוא התם היינו טעמא לפי שמה שנשאר הרי
הוא טפל לגט אבל הכא בעבד ופרה כיון שיש להם חיות
אינם טפלים לקרן ולא ליד .וצ"ב אמאי לא מהני שנותן
לה רק את הקרן [היינו שבפועל נותן לה כל הפרה ומקנה
רק את הקרן] .ויש לפרש :א] דמאחר שאת הפרה לא נתן
(דהיה לו לפרש כיון שאינה טפלה לקרן) אמרי' דגם את הקרן לא
נתן דלא מסתבר שיתן רק הקרן בלי הפרה [וכן משמע
לשון הר"ן אינו במשמע שנתן לה כלום] אך צ"ב מדוע לא
מסתבר לומר שרק מה שנצרך לגירושין מקנה והיינו
הקרן .ב] ע"פ מש"כ התו"ג דמוכרח להקנות לה גם גוף
הפרה כיון דהוי הכל גוף חי אחד א"א להקנות לה הקרן
לבד דבע"כ נשאר לבעל חלק בקרן .וזה דקאמר הרמ"ה
דמוכרח לפרש שנותן לה הפרה דאל"כ אמרי' דשיירה
ואינה מתגרשת בקרן לבדה.
טעם פסול מחובר בגט

'ספר' לספירת דברים בעלמא
כא - :מ"ט דריה"ג ,דתניא ספר אין לי אלא ספר
מנין לרבות כל דבר וכו' א"כ מה ת"ל ספר מה ספר דבר
שאין בו רוח חיים ואינו אוכל ,ורבנן אי כתב בספר
כדקאמרת השתא דכתיב ספר לספירת דברים הוא
דאתא.
ועולה דלריה"ג אין מקור לדרוש 'ספירת דברים',
וצ"ע דא"כ אין מקור לדין שמות בגט דכמבואר ברמב"ן
(דף כ ).המקור לדין שמות הוא ספירת דברים .וי"ל דאף
בלי לדרוש להדיא 'ספירת דברים' ,במושג ספר כלול
ספירת דברים דעל שם מה נקרא המושג כך ,דהיינו שלר'
יוסי מהכתוב ספר לומדים גם למעוטי רוח חיים ואוכל
וגם לספירת דברים.

כא - :אין כותבין על המחובר לקרקע וכו' .ברשב"א
מבואר שכאן מחדשת המשנה דגם בנתן לה הקרקע פסול.
ובראשונים דנו מה טעם א"א לתת גט מחובר.
א] בירושלמי דריש דכתיב ספר מה ספר מיוחד שהוא
בתלוש אף כל דבר שהוא בתלוש .ובדעת הבבלי נח'
הדעות ,בריטב"א כתב דלפום גמ' דילן אינו משום ה"ט
 32לכאו' יש לחלק ,דדרשת ספר אחד ולא ב' וג' יכול להתקיים
גם אם מפרשים לספירת דברים בעלמא ,דספירת דברים אחת
ולא ב' וג' (ועוי"ל דאף דלספירת דברים אתא היינו שזה הטעם
מדוע נכתב לשון ספר אבל סו"ס אין יוצא מידי פשוטו שמדובר
כאן על חפץ שנקרא ספר ,וממילא חפץ אחד כזה אמר רחמנא
ולא שנים ודו"ק) ,משא"כ להצריך שרטוט הוא מצד צורת
'ספר' וכלפי זה אמרו רבנן דריה"ג דלא בא להצריך דין 'ספר'
דלספיר"ד בעלמא אתי וק"ל.
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דהא אמרי' בגמרא דספר לרבנן לספירת דברים אצטריך,
ועוד דלפום ה"ט בְ עלה של עציץ נקוב לכ"ע אסור דדינו
כמחובר בכל מקום ואילו הכא בגמ' דילן שרי בעלה של
עציץ נקוב ורבא שאסר רק משום גזירה ולא מדינא .ואילו
הרשב"א כתב דאף דדרשינן לספירת דברים מדאפקיה
בלשון ספר קמ"ל דספירה בתלוש בעי'.
ב] רשב"א הביא י"מ משום דכתיב ונתן בידה דבר
הניתן מיד ליד .ובריטב"א דחה טעם זה דא"כ הוה ליה
למעוטי נמי עבדים כמו לגבי אונאה דדרשינן דבר הניתן
מיד ליד.
ג] ריטב"א כתב הטעם משום דבעי לקיומיה קרא
כפשטיה דכתיב ונתן ידה וא"א אלא בתלוש שא"א לתת
דבר מחובר בידו של חבירו ממש אא"כ קוצצו .ויצוין
דהריטב"א כתב דברים דומים בסוכה (יא .ד"ה יתיב) דפסול
מחובר לסיכוך משום תעשה ולא מן העשוי שלא נעשה בו
עשייה ,וצ"ב בהדלה עליה את הגפן הרי שפיר עשה מעשה,
אלא הביאור דכיון שהענף מחובר לקרקע איננו נהפך
לחלק מהמבנה של הסוכה דומיא דהכא דאין שייך בו
נתינה הגם שהענף כעת ביד של האשה.
ויש להעיר למש"כ הגרעק"א ע"פ הירושלמי דבעינן
שכל הגט יהא בידה ולא יבלוט ,א"כ במחובר תיפוק ליה
שלא שייך שכל הגט יהא בידה שהרי חלקו נעוץ בקרקע
ולא שייך שהיד תעטוף אותו לגמרי ,מיהו י"ל דאם כתב
למשל על פרי די שהפרי אחוז בידה ששם הכתב של הגט
ואין צריך שהענף יהא בידה דאינו נחשב הענף אוירא
דמגילתא ואכ"מ.
ד] ברמב"ן נראה דידעינן מגוף הדרשא של מחוסר
קציצה דע"כ א"א לתת במחובר ,דאל"כ לא חשיב
'מחוסר' קציצה.
מחוסר קציצה – השיטות דדוקא דבר שיש בו רוח
חיים
כא - :לשון התוס' בשם רבינו שמואל דדוקא בבע"ח
או במחובר לקרקע שעוקר דבר מגידולו חשיב מחוסר
קציצה .משמע דבע"ח נמי חשיבי מחוס"ק מעיקר הדין
כמו במחובר .וברמב"ן בסו"ד נקט מסברא דאין שייך
מחוס"ק אלא במחובר שמוכרח לקצצו ולא בתלוש שיכול
ליתנו כן ,ובעציץ וקרן איכא למימר דגזירה משום מחובר
גמור הוא (והא דמייתי בגמ' על מתני' דקרן של פרה הדרשא של
מחוס"ק ביאר רמב"ן דטעמא דמחובר גמור מפרשינן) .וכן צריך
לפרש בר"ן שגם כתב דהפסול שייך בדבר שמוכרח לקצצו,
וקשה מקרן של פרה דיכול לתת את כל הפרה וע"כ שהוא
מטעם גזירה.
ומבואר מחלוקת בתוך שיטה זו ,האם בקרן של פרה
איכא לעיקר הפסול כמו מחובר לקרקע (ר"ש) או רק
משום גזירה אטו מחובר גמור לקרקע (רמב"ן ור"ן).
וההסבר לב' האופנים ,דתליא מ"ט דוקא במחובר איכא
לפסול דמחוס"ק ,ובדעת רבינו שמואל יש לבאר בב'
אופנים :א] כמש"כ בריטב"א :כל דבר שנשאר בחיותו
חשוב קציצה משום דנשתנה שמו עליו שמעיקרא חי
והשתא מת .ועל כן ה"ה בקרן של פרה דיש בו חיות .ב]
הטעם הוא דפסול דמחוס"ק הוא מחמת שהגט לא נגמרה
מלאכתו וטעון עדיין מעשה חשוב לתקנו ודבר שמחובר
למקום גידולו הקשר שלו למקומו הוא חזק ומהותי,
וכשקוצצו חשיב מעשה חשוב ,דיש כאן 'עקירה' ,משא"כ
גט גדול לא הוי מעשה חשוב .ועל כן ה"ה קרן של פרה הוי
מחוס"ק.

וטעם הרמב"ן ור"ן מבואר בדבריהם ,דמחוס"ק הוא
כאשר מוכרח לקוצצו ,ועל כן אין זה שייך בקרן של פרה
ועל כרחך משום גזירה.
ויל"ע לדעת הרמב"ן בכותב על קלף גדול מאד שלא
שייך בשום אופן שהגט כולו יכנס לתוך ידה דנמצא
שמוכרח לחתוך אותו (כמש"כ רעק"א) ,דלכאו' יודה דהוי
מחוס"ק[ ,משא"כ למה שנתבאר בדעת רבנו שמואל הרי
סו"ס אין בו רוח חיים] .מיהו יש לחלק דרק כשהגט מצד
עצמו יש בו פסול אז חשיב שהוא מחוסר קציצה ,אבל
בכה"ג הגט עצמו אין בו חסרון ולו יצויר שידה תהיא
גדולה שפיר תתגרש בו ,וא"כ י"ל דל"ח מחוסר קציצה
ודו"ק.
התוס' הקשו על שיטה זו מהא דעפר חשיב מחוסר
תלישה כ"ש גט גדול .והרשב"א תי' :א' דאין הכונה שם
לענין מחוסר קציצה .ב' שהעפר יונק הוא זה מזה וכעוקר
דבר מגידולו הוא .והריטב"א תי' :א' כל התולש עפר
ממקום חיבורו מה שנשאר עיקר והשאר טפל דזה
המיוחד בקציצה מן המחובר כמש"כ הריטב"א לעיל .ב'
במחובר גמור מעיקרו בקרקע עולם בהא כ"ע לא פליגי
למשום חפירה או תלישה מחוסר מעשה מקרי ואפי'
לרבנן שהרי זה כתולש ממש מאילן מחובר.
מחוסר קציצה – השיטות דלא רק במחובר
כא - :הק' הרמב"ן לשיטה זו והרי לא שייך מחוס"ק
אלא כשמוכרח לקצצו .והביאור ,דאין הפסול משום עצם
הדבר שבין הכתיבה לנתינה היה דבר נוסף ,אלא זהו פסול
בהכתיבה ,ולכן רק כשבשעת הכתיבה ידוע שעומד להקצץ
לאחר מכן .ובקרן של פרה גם בלי דעתו הדבר עומד
להקצץ.
כתבו התוס' דבשינוי קטן לית לן בה .פי' משום
שהפסול כאשר הגט 'מחוסר' ולא הכונה שמחויבת
הקציצה (כמו לפי הרמב"ן) אלא ר"ל שהגט עדיין חסר
מלאכה נוספת כדי שיגיע לצורתו הסופית ,ולכן שינויים
קלים אינם משמעותיים כי אינם מעלים ומורידים כלפי
הגט.
מיהו ברא"ש משמע דבה"ג פוסל אפי' בחתך מעט.
ועי' ק"נ וטור קכ"ד.
בדברי התוס' כא :דמוקמי שמשכה האשה העציץ
כא :תוד"ה יצא ,דמסתבר דאין האשה קונה את
הגט שכתוב על עלה של עציץ נקוב במשיכת העציץ או
בהגבהתו כל זמן שלא פסקה יניקת העלה כדאמרינן
בסמוך מכר בעל זרעים וכו' .וקשה אמאי פשיטא לתוס'
שצריכה לעשות מעשה קנין ,הלא די בנתינה בעלמא לידה.
וי"ל דאם לא תקנה הוי כהנייר שלי .אבל לההסבר
שתמיד האשה זוכה מעצם דין הגירושין ('התורה זכתה לה')
ובהנייר שלי החסרון הוא שמעכב זאת בפירוש ,קשה
דה"נ תזכה שהרי הבעל אינו מעכב מצידו ,ולכאו' מוכח
שבכל נתינת גט צריכה האשה לעשות מעשה קנין המועיל.
'ספר' – לספירת דברים
כא - :ורבנן האי ספר לספירת דברים הוא דאתא.
הנפק"מ מזה :דלא בעינן דומיא דספר שאינו בע"ח ואינו
אוכל (כ"א ע"ב) ,ולא בעינן דיו (תוס' כ' ע"ב) ,ולא בעינן
שרטוט (תשו' הרשב"א) .ובספרי דריש מ'ספר' שאין לכתוב
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על דבר שאינו מתקיים ,והרמב"ם השמיט דין זה וביאר
באו"ש א' ו' משום דדרשינן בגמ' ספר לספירת דברים.
מאידך מצינו בתוס' כ :ספר אחד ולא שנים ושלשה
ספרים ,אע"ג דלקמן דרשי רבנן ספר לספירת דברים מ"מ
דרשי' נמי הך דרשה דהכא .ונראה דאין בזה סתירה בגוף
הדרשא ,דאף אם לספירת דברים שייך דין שלא יהא ב' וג'
'ספורי דברים' ומה שמחלקם לסיפורים נפרדים הוא
שהם כתובים על ניירות מחולקים .עוד מצינו בירושלמי
דדריש מספר לפסול מחובר וכתב הרשב"א דאינו סותר
לדרשת ספירת דברים דמ"מ מדאפקיה בלשון ספר (צ"ב
מאי הו"ל למכתב) יש לדרוש כהירושלמי.
בשיטת ר' יוסי הגלילי
כא - :ריה"ג דורש ד'ספר' כריתות היינו ספר ממש
למעוטי אוכל ובע"ח דאין דרך לעשות מהם ספרים .ורבנן
דרשי לספירת דברים .והעיר הרב ברגר נ"י לפמש"כ
רמב"ן לעיל כ .דהמקור לשמות בגט דבעינן ספירת דברים
של כריתות ,דלכאו' לריה"ג ליתא לדרשא זו דספירת
דברים ומנא ליה שמות .ויש ליישב דודאי 'ספר' נקרא
ע"ש הספירת דברים שבו ,רק שיש בו דבר נוסף והוא
צורתו (קלף וכו') ,נמצא דגם לריה"ג בעינן ספירת דברים,
ורק להוסיף בא שצריך שהסיפור יהא עלי צורה של ספר.
הקנין בעציץ וזרעים
כב – .מכר בעל עציץ לבעל זרעים כיון שמשך קנה –
החידוש דעציץ תלוש הוי ,וזה לא פשיטא שכן כתב הקרני
ראם בדעת רש"י דהעציץ נחשב כמחובר לענין מחוסר
קציצה [והמהרמ"ש הוכיח מסוגין דלא ניתן לומר כן
ועכ"פ שמענו שבסברא הדבר נשמע] .ובמאירי כתב:
שלענין זה אף עציץ נקוב דנין אותו כמטלטלין הואיל
ומ"מ בר משיכה הוא .שמענו מדבריו דבאמת בנקוב אף
העציץ עצמו מחובר ומ"מ נקנה במשיכה הואיל ובר
משיכה הוא .וצ"ע דא"כ אף הזרעים שבעציץ נקוב ייקנו
במשיכה הואיל ובני משיכה נינהו ובנתה"מ הוכיח מסוגין
דקרקע אינו נקנה במשיכה אף כשמיטלטל .וצ"ע.
מכר בעל זרעים לבעל עציץ לא קנה עד שיחזיק
בזרעים – החידוש מבאר התוס' דאף שהזרעים בתוך
העציץ של הקונה לא נקנים בלעדי חזקה .ולא ביארו
מ"ט ,הלא כליו של אדם קונות לו .וי"ל :א] קרקע לא
נקנית בחצר .אך באו"ש א' ו' הוכיח שאינו כן .ב] ביאר
באו"ש כיון דהזרעים מחוברים לקרקע שתחת העציץ .פי'
דאין העציץ מקומם של הזרעים כי אם הקרקע
שתחתיהם ,וכדי לקנות בחצר צריך שהיא תוגדר מקומו
של החפץ .ושמענו דאף שלא מושרשים הזרעים באדמה
אלא רק יונקים דרך האויר מחשבי כקבועים באדמה,
ויל"ע איך יתישב עם סוגיא דבסמוך עציץ שנקבו בארץ
ונופו חו"ל דפליגי אביי ורבא אם היניקה דרך הנקב
מחברת לקרקע כמו השרשה .ג] יש לבאר ע"פ התוס'
חיצוניות דחצר אינה קונה מה שהיה בה מקודם.
עציץ וזרעים של אחד ומכרן לאחר החזיק בזרעים
קנה עציץ וכו' – צ"ב מה החידוש וי"ל דקמ"ל דאף חיבור
של עציץ נקוב מחשיב הזרעים כמחובר לקרקע לענין אגב.
גדול עומד על גביו – לענין מה מהני
כב - :נח' אמוראי בגמ' אם אפשר לכתוב גט ע"י קטן
בגעע"ג .לרב הונא מהני ולר"י אמר שמואל ל"מ .וברמב"ן

יבמות ק"ד ביאר דיסוד מחלוקתם הוא מהי הכוונה
הנצרכת ל'לשמה' ,רב הונא סובר כתיבת גט לשמה כל-
דהו סגי כלומר א"צ שיתכון להוציאה אלא שיכתוב אותו
ע"מ ליתן אותו לפלונית ומיהו מסקנא התם (ר"י אמר
שמואל) והוא ששייר מקום התורף דבעיא כוונה גמורה.
ביאור דבריו דאם בעינן כוונה להוציאה לזה לא יועיל
געע"ג דלא מהני ליצור מחשבה מופשטת כגון זו ,אבל אם
הכוונה היא רק לכתוב על מנת ליתן לאשה זה כוונה
מציאותית ומהני געע"ג .ועי' באבי עזרי (אישות פ"ג סוף
הלכה י"ח עמ' לד).
וניתן להגדיר דזו כונה למעשה וזו כונה לחלות ,ברם צ"ע אם
דייקא דהניחא אם לשמה היה רק דין כונה לכתיבת גט אבל כיון
שצריך לכון לאשה פלונית והיינו שינתן לה הגט א"כ אי"ז רק מעשה
אלא יש לכון גם מה יעשו עם הגט ,ויש לדחות דאין הכונה שיכון שינתן
לזו אלא שהכתיבה זו כתיבת גט שלה .ועכ"פ אינו צריך לכון לשינוי
שעומד להתחולל בכך שתהיה מותרת ועיין.

ודרך זו מצינו בריטב"א וחי' הר"ן כאן שכתבו ליישב
הא דל"מ בחליצה געע"ג דהתם דבעינן שיהא מתכונין
ע"מ לפטור לא סגי בגעע"ג אבל הכא דלא בעינן אלא
כוונה לשמה גרידא סגי.
אולם בתוס' רואים שלא למדו כחילוק זה ,שהרי
כתבו חילוק אחר בין חליצה לכתיבת גט ,דבלשמה
מוכחא מלתא טפי ,אלמא דאין חילוק מהותי ביניהם
ולכאו' פליגי על עיקר יסוד הראשונים הנ"ל.
מיהו יעוין בגר"ח (יבו"ח פ"ד ד"ה ואשר) שהק' על שיטת
התוס' מאי שנא מגו"ק עצמן דל"מ בהו געע"ג ,והכריח
מזה דבגו"ק צריך דעת בעלים על עצם הגו"ק ומשום
דעיקר הגו"ק נעשה ע"י הבעלים והם האוסרים והם
המתירים וע"כ צריך דעתם משא"כ בחליצא ולשמה אין
בהם דין דעת בעלים ורק כוונה הוא דבעינן על עצם מעשה
החליצה והפטור ממילא בא מדין תורה ,ע"כ .ובפשטות
דבריו הן הן ד' הראשונים הנ"ל ,וא"כ יוצא שגם התוס'
מודים לעיקר יסוד החילוק הנ"ל רק דפליגי באופן פרטי
על הכוונה בחליצה שהיא מסוג הכוונה למעשה .מיהו אפשר
דאין כונת הגר"ח לחלק דלכונה זו מסוגל קטן ולזו לא ,אלא כמש"כ
בקוה"ע עו,ט דהיכא דחלות הדין ע"י כח האדם אין כח לקטן לפעול
בעשייתו ול"מ געע"ג ע"ש .אבל עכ"פ מד' הראשונים הנ"ל רואים ברור
שהחילוק הוא בין סוגי הכונות ולא בין סוגי החלת החלות.

והעולה ג' דרגות :א' גו"ק דכו"ע מודו דל"מ בקטן
געע"ג.
ב' חליצה דנח' ראשונים אי דמי לגו"ק או לכתיבת
גט.
ג' כתיבת גט לשמה שנח' בגמ' אי דמי לגו"ק.
ציווי הבעל
כב - :שיטת התוס' – דכשלא צוה הבעל לא חשיב
לשמה אלא חשיב סתמא ופסול .ולא ברור מה כונתם.
ובפשטות הכונה דכיון שהבעל לא צוה היא איננה עומדת
לגירושין ותו לא מהני שהסופר החליט לעשותו לשמה
אי"ז יכול להכניס דין לשמה בהגט כדאמרי' בזמחים גבי
כותב טופסי גיטין.
שיטת רמב"ן – עי' בדבריו בדף כג .וכד :ומבואר
לאורך דבריו דללא צווי חסר בלשמה ,דאע"פ שהסופר
והעדים כותבים לשמה כיון שלא אמר להן הבעל לאו
לשם כריתות איכתב דאינן יודעין אם יגרשנה וזהו
שאמרו בזבחים אשה לאו לגירושין קיימא .פי' דלשם
כריתות דידה אין זה רצונות ודמיונות בעלמא רק תכנית
אמיתית שישתמשו בגט לגרשה וכיון שהבעל לא צוה מנא
ליה לסופר שישתמש הבעל בגט זה הלא סתם אשה לאו
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לגירושין קיימא .ובדף כד :על מה שאמרו שם דאי כתב
רחמנא וכתב ה"א לאפוקי רק האופן של נמלך דלאו איהו
קא כתיב לה ,אשר לכאו' משמע כאן שצריך שהבעל או
שלוחו יכתוב ,תי' הרמב"ן :ה"נ קאמר כיון דלאו איהו
קא כתיב ליה לאו ספר כריתות הוא לגבי דידה ולאו
משום דבעינן וכתב ממש .א"נ אי כתב רחמנא וכתב
בלחוד הו"א לאו משום לשמה אלא בעינן כתיבת הבעל או
שלוחו אל השתא דכתיב לה גלי על כותב דלאו משום
כתיבתו קפיד אלא משום שאינו כרות לשמה אא"כ
כשכתבו בעל או אחר ברשותו אע"פ שאינו שליח ממש.
עכ"ל .ולפירושו הא' נמצא שדין צווי הבעל אינו קשור
לדין לשמה שהרי מצויים אנו בשלב שלא הי' כתוב אלא
וכתב [בלא 'לה'] דהיינו שאין דין לשמה ומ"מ קאמר
הרמב"ן דכתוב בזה דין צווי הבעל ,וגם מפורש בדבריו
דללא צוויו לאו ספר כריתות הוא לגבי דידיה ,ולכאו'
הביאור דזה כעין דין דעת המתחייב דע"י צוויו משוי
להשטר שם ספר כריתות דידיה .מיהו צ"ע דהא בסוגיא
דזבחים מפורש בטעם שגט שנכתב בלא צווי הבעל פסול
משום דסתם אשה לאו לגירושין קיימא הרי דתליא בדין
לשמה.
יש להעיר בגדר צווי הבעל דבהשולח מבואר דבעל
המצוה לעדים לכתוב גט ובא לבטל הצווי בעינן לזה דין
אתי דיבור ומבטל דיבור כמו בביטול שליחות לנתינה –
ראה לג – .לג :בסוגיא דאמר לעשרה כתבו גט לאשתי
דמתפרש גם בעדי כתיבה הרי דשייך בזה המח' של בטלה
מקצתה בטלה כולה והמח' של מלתא דמתאמרי באפי
עשרה ,והסברות הללו שייכות רק במקום שצריך דין אתי
דיבור ומבטל דיבור (ענין צריכי בי עשרה ודאי שייך רק בזה ,וענין
בטלה מקצתה תלוי בהבנת הדבר אם בטל מאליו ואכ"מ) ,ומבואר
דלבטל צווי יש צורך בדינא דאתי דיבור ומבטל דיבור
ומוכח דאין הצווי רק ענין טכני להעמיד האשה לגירושין
דא"כ היה די בגלוי דעתא בעלמא.
שו"ר בתורת גיטין לב :שביאר מחלוקת הראשונים
אם לר"נ יכול לבטל הגט דתליא במח' אי בעינן שליחות
או צווי ,דלמאן דס"ל דוכתב אבעל קאי ובעינן שליחות
בכתיבה ממילא יכול לבטל הגט אף לאחר שנכתב דאת"ד
ומבטל דיבור השליחות ולמאן דס"ל דוכתב אסופר קאי
ולא בעינן שליחות רק דכל זמן שאין הסופר שומע מפי
הבעל לא חשיב לשמה משום דסתם אשה לאו לגירושין
קיימא וכיון שבאמת שמע מפי הבעל ובודאי כתב לשמה
א"א להבעל לבטל הכתיבה של הסופרשהיה לשמה דע"כ
נכתב הגט לשמה כיון דאחר שצוה הבעל סתם אשה
לגירושין קיימא .ע"כ .מבואר דביטול הצווי אינו שייך
לאתי דיבור ומבטל דיבור וצ"ע מהסוגיא שם ,אך ראה
בהמשך דבריו שמבאר דהמח' אי בטלה מקצתה בטלה
כולה הוא כלפי הדין שכתב בבעה"מ דעדי שטר אינם
נחשבים מפי כתבם כיון שחתמו בצווי הבעל חתימתם
מצד שליחות והוי כאילו הבעל עצמו חתם והוי מפי כתבו
וכשמבטל השליחות והוי כאילו נחתם שלא בשליחות
והגט בטל .לפי"ז אין ראיה משם שאת הצווי מבטלים
מדין את"ד ומבט"ד שכן מיירי בביטול השליחות שמדין
דעת המתחייב שהוא דין בכל השטרות ,ונמצא לפ"ד
התו"ג דגם להשיטות דלא בעינן שליחות הבעל היינו רק
על הכתיבה ואליבא דר"א אבל על החתימה לעולם צריך
שליחות הבעל מדין דעת המתחייב דהוא שליחות ממש
לפ"ד התו"ג האלו.
אינו בתורת

שיטת רש"י – בדף י :אהא דמקשינן איך ערכאות
כשרים לחתום בגט והאלאו בני כריתה נינהו פרש"י
דדרשינן וכתב ונתן מי שישנו בנתינה ישנו בכתיבה .ובדף
כג .דאמרי' דעכו"ם פסולים להביא את הגט משום דלאו
בני התירא נינהו פרש"י ד וצ"ע מאי שנא דהכא ל"צ
דרשא .וי"ל דשליח שפועל המ.עשה גירושין מסתבר
דכשהוא אינו בתורת גו"ק אינו יכול לפעול המעשה
גירושין ,משא"כ כשהעכו"ם חותם על הגט הרי אינו פועל
מעשה גירושין אלא רק מעיד על השטר .עוד חילוק מצינו
בדעת רש"י לפי מה שמבאר הקצוה"ח אליבא דרש"י
[שהכשיר עכו"ם לעדות] קו' הגמ' בדף י :חספא בעלמא
דהיינו מצד שאינם בתורת קנין שטר ,ובזה אין כלל פסוק
ובע"כ דסברא הוא ,וצ"ע מאי שנא מכתיבת גט.
עכו"ם אדעתיה דנפשיה קעביד
כג – .בדין דעכו"ם פסול לכתיבת גט לשמה נאמרו
שתי הלכות ,א' דעכו"ם כשלעצמו אינו מכון לשמה .ועל
זה הק' התוס' מהגמ' בע"ז דעכו"ם כשר למול ,ותי'
דהעכו"ם עושה סתמא ולהכי גבי גט ל"מ וגבי מילה מהני.
ב' דגם כשישראל עומד על גביו לא מהני דאדעתיה
דנפשיה קעביד.
ויש להבין מדוע העכו"ם אינו מכון לשמה .ובפשטות
משום דאינו יודע הדין ,אך זה אינו דהא גם כשהודיעוהו
הדין לא מהני ,וצ"ל דלא אכפת לו לעשות בכשרות ואינו
רואה סיבה לעצמו לכון לשמה כרצון היהודי .וכן משמע
ברמב"ן שכתב דעבד כשר לכתיבה דאינו כמו גוי כיון
דשייך במצות ,כלומר דעכו"ם שאינו שייך במצות מזלזל
בדין לשמה שהרי מה לו ולדיני היהודים ,אבל עבד אינו
מזלזל שהרי שייך במצות.
ובהא דל"מ גדול עומד על גביו הנה לרב נחמן היה
פשוט בקושיתו שמהני ,והיינו שכאשר רק בקשו ממנו
לכתוב לשמה אינו מקפיד לכוון כן אבל כשעומדים עליו
כסדר הרי יש בזה דרישה נמרצת יותר ועל כן נותן אל לבו
לכון ולהענות לבקשה הנמרצת והעקבית .ומשני רב הונא
דאדעתיה דנפשיה קעביד ול"מ ישראל עע"ג .ופרש"י
לדעתיה דנפשיה עבד דהא גדול הוא ויש בו דעת ואע"פ
שזה אומר לו כן שמא הוא גמר בלבו לשם אחר אבל קטן
אין בו דעת אלא למה שזה מצווהו .ומבואר דבעכו"ם קטן
שפיר מהני געע"ג ,וקשה דא"כ עיקר התי' הוא חילוק בין
גדול לקטן ואמאי קאמר הגמ' דעכו"ם אדעתיה דנפשיה
קעביד ,הרי לו יצויר בישראל גדול שיצטרכו שיעמדו על
גביו נמי לא יהני .ונראה ליישב דלו יצויר בישראל כנ"ל
[שיהא גדול שצריך שיעמדו עליו] באמת יהני עע"ג ,משום
שישנם ב' חלקים באדעתא דנפשיה קעביד ,הא' שיש לו
דעת דנפשיה ,הב' שעושה בדוקא לפי דעתא דנפשיה ולא
לפי דעת העומד עליו ,ומעתה בישראל גדול אמנם יש לו
'דעתיה דנפשיה' כיון דגדול הוא ,אבל אין את ה'עבד',
כלומר שמוכן לבטל דעתו לדעת העומד מעליו שמפני מה
יתעקש על דעתו ,אבל עכו"ם גדול אינו מוכן לבטל דעתו
ולפיכך אמרינן שמא גמר בדעתיה לשם אשה אחרת ואחר
שגמר כן איננו מוכן לזוז מזה כלל .ואצל עכו"ם קטן גם
יש תכונה זו שלא מבטל דעתו אלא שמכיון שקטן הוא אין
לו החלטה על דבר אחר .נמצא דישראל גדול ועכו"ם קטן
שווים להדדי שכל אחד יש לו חדא לטיבותא – הישראל
מבטל דעתו ,והעכו"ם הקטן אין לו דעת שצריכה
להתבטל.
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עכו"ם אדעתיה דנפשיה – ודאי או ספק
שיטת רש"י – דאינו אלא ספק ,וכן דייק ממנו
התרוה"ד () .וקשה ממש"כ רש"י ד"ה וכ"כ הב"ש.
והגרעק"א הק' א"כנימא דקודם הכתיבה יאמר בפה מלא
שכותב לשמה ממילא אף אם בלבו אינו כן הוי דשב"ל
ובודאי לא הוי בכלל אנ"ס ולדונו בכלל גלוי לכל כמו
מברחת דהרי באמת הוי רק ספק דשמא אדעתי' דנפשיה
עביד כמ"ש הב"ש.
שיטת החכ"צ – דהוי אומדנא בתורת ודאי ,ולכן ל"מ
שיאמר בפירוש .והביאו הגרעק"א וחלק עליו דבאמת הוי
רק ספק.
שיטת הרמב"ם (ע"פ הגר"ח) – דפסול בתורת ודאי
אולם לא מצד שיש אומדנא על כך אלא שנכרי מופקע
בעצם מעשיית לשמה.
כשהוא כותבו לשמה כאילו חותמו לשמה
כג – .כשהוא כותבו וכו' מאי לאו כשהוא כותבו
לתורף לשמה כאילו כותבו לטופס לשמה ,לא ,כשהוא
חותמו לשמה כאילו כותבו לשמה .ולשון הגמ' טעון
הסבר .ונראה משמע מהכא דאף שלפי ר"מ וכתב היינו
וחתם ,אבל גם כתב-הגט היא מהות של גט ועל כן בעינן
שגם בו יחול הלשמה ,אלא שכשחותמים לשמה זה מחיל
לשמה גם בהכתב .ועי' בחזון יחזקאל (פ"ב ה"י ד"ה אבל
באמת) שכתב כן ,דאטו לר"מ אין התורף מעיקר הגט ,הלא
החתימה לבד מבלי התורף אין בהכי ספר כריתות ,אלא
כנ"ל .וביאר בזה את ד' הירושלמי המובא בהגאשר"י
שאם כתב כל הגט שלא לשמה ושם האיש והאשה לשמה
כשר (ופליג אדשמואל דפ' כל הגט) .ועי' גם בשערי שמועות
שביאר כן.
והנה אם כנים הדברים אז גם מש"כ שם "כשהוא
כותבו לתורף לשמה כאילו כותבו לטופס לשמה" נצטרך
לפרשו עד"ז – שגם הטופס הוא חלק מהגט ואף שלא
צריך אותו אבל אחרי שהוא קיים הוא חלק מהגט וצריך
שיחול בו דין לשמה .וצ"ע.
עי' בספר פנת יקרת בשם הגרא"י קוק.
הכל כשרים להביא הגט חוץ מחש"ו ועכו"ם
כג – .בהא דחש"ו פסולים לשליחות ,מבואר במתני'
דבעינן תחילתו וסופו בדעת .ובגמ' קרי להו לאו בני
שליחות ,וברש"י ועו"ר הביאו ע"ז דרשה .ולכאו' נראה
דלהא דבעינן סופו בכשרות לא צריך קרא אלא מסברא
הוא שכשם שלעצמם אינם יכולים לעשות מעשה קנין
וגו"ק כך לאחריני ,אבל שבשעת המינוי צריכים להיות
בדעת לזה צריך קרא .ויש לדון בגדר הדין אם היינו
דלקבל את המינוי צריך להיות בר דעת ,שחש"ו אינם
יכולים להיות 'מקבלי מינוי' ,או שהגדר הוא שחש"ו
נתמעטו מעצם השם שליח .אמנם בקוב"ב הוכיח מהא
דלא קפדינן שיהא אמצעו בדעת ש"מ שלא נתמעטו מעצם
השם שליח ,דא"כ יצטרכו אח"כ מינוי חדש .אמנם יש
לדחות דא"צ מינוי חדש משום שהמינוי הראשון נמצא
כסדר וצ"ע.
סומא לעדות בפ"נ
כג – .הכא בחו"ל עסקינן דבעי למימר בפ"נ וסומא
אינו יכול לומר .והק' הראשונים דלעיל ו .אמר רב אשי

אפי' שמע קן קולמוסא וקן מגילתא יכול לומר בפ"נ הרי
דא"צ ראייה ומהני נמי שמיעה .ותירצו:
הרא"ש (פ"ק סי' ג') תי' דהסומא נראה שקרן אם
יאמר 'בפני' ,ואם יאמר שמעתי אינו מועיל דבעי' שיאמר
בלשון שתקנו חכמים.
הרשב"א ועוד תי' דכאשר הוא שומע מן העליה
הכותבים מפחדים שמא ירד לראות משא"כ סומא.
עוד תי' הרשב"א דשאני התם דכל הראוי לבילה אין
בילה מעכבת בו .ודבריו צ"ב דיסוד דין ראוי לבילה הוא
כשישנה מצוה של בילה שאינה מעכבת ואמנם הא מיהת
מעכב שיהא ראוי לקיום המצוה ,וכאן היכן מתבאר שיש
מצוה לומר ראיתי שתאמר שצריך עכ"פ שיהא ראוי לכך.
בשיטת הר"י מיגש דעבד כשר להולכה
כג – .שיטת ר"י מיגש דאף דקיי"ל אין עבד נעשה
שליח לקבל גט מיד בעלה משום שאינו בתורת גו"ק,
להולכה נעשה שליח.
ובביאור שיטתו עי' בראשונים :רמב"ן כתב רשב"א
כתב בשם רמב"ן :דשליח קבלה מכיון דאתי גט לידיה
מגורשת שייך למפסליה משום דליתיה בתורת גו"ק דהא
אינהו לאו בני גירושין נינהו ,אבל להולכה דעד דמטיא
גיטא לידה לא מיגרשה ל"ש כולי האי למפסליה משום
דליתיה בתורת גו"ק דהא בשליחות איתנהו.
ובאבנ"מ לה,ט ביאר דכיון דדין אמירה אינו אלא
מדרבנן יש לומר דכתב הגט עצמו הוא המגרש ולא
המעשה ולפיכך עבד יכול להיות שליח להולכה דאינו
שליח לגירושין כי אם למעשה נתינה בעלמא .אבל מלשון
הרשב"א לא משמע כן דמפני מה תולה החילוק באם
מתגרשת מיד או לא ,דלאבנ"מ העיקר תלוי במה שלא
צריך אמירה ואם צריך אמירה מדאו' אין שייך סברת
הר"י מיגש אע"ג דמ"מ מתגרשת מיד .ולכאו' נראה יותר
ברשב"א שר"ל דעבד אינו יכול לעשות מעשה שהגירושין
כרוכים במעשה עצמו (קבלה) ,ואיננו מופקע מלעשות
מעשה שהוא לבדו לא מגרש (נתינה) .ואולי יש לפרש על
דרך האב"מ וכונת הרשב"א בחילוקו להוכיח שהנתינה
אינה מגרשת אלא שהקבלה מגרשת ,דאם הנתינה מגרשת
היה לה להתגרש כבר מהנתינה גופה ואף שעד שלא קבלה
לא נסתימה הנתינה מ"מ יש נפק"מ בזה שהנתינה מגרשת
שהחלות תחול יחד עם סיום הנתינה ודוק וע"כ שהקבלה
מגרשת כאשר הגיע לידה מהבעל בתור מעשה בעלמא
[שלזה עבד כשר וכמש"כ האב"מ].
ועי' ברכ"ש (סי' ל"ד) שהאריך בביאור ד' הר"י מיגש
ודרכו כהאב"מ דהגט הוא המגרש והנתינה הוי רק תנאי
לשלא יהא טגמעג"ק .והק' דמלבד להסיר חסרון דטלי
גיטך יש צורך בשליחות על קנינו של גירושין דכמו
בהקנאות בודאי הא לא מפסל ע"י טלי גיטך ובכ"ז צריך
דין שליחות ע"ז דמכיון שעושהו שליח שהוא יהי' המקנה
אז נעשית ההקנאה ע"י השליח ולא ע"י המוכר .ע"ש מה
שביאר.
דרך חדשה כתב בדברי אמת וז"ל :ואי לאו
דמסתפינא הו"א שזו היא דעתו של הר"י הלוי שכתב
הר"ן ז"ל בשמו פ' המביא דהעבד כשר להבאת הגט ואם
הדברים באו בדקדוק דוקא להבאה כשר כדיוקא דמתני'
דהכל כשרין להביא את הגט ועבד בכלל אבל להוליך
ולקבל לא דאינו בתורת גו"ק אבל להביא שאינו אלא
לזכות בעדה ושיהא נחשב שהבעל נתנו לידה אבל אינו
מגרשה כי אם בהגיע גט לידה פעולה כזו יכול העבד
לעשות דבר שליחות הוא בעלמא אלא דאינו נעשה שליח
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לגרש ולא להתגרש ועע"ש שהק' על מש"כ הרמב"ן
בביאור הר"י מיגש.
מה אתם אף שלוחכם
כג - :לאו משום דכתיב גם אתם מה אתם ישראל אף
שלוחכם ישראל אמרי דבי ר' ינאי לא מה אתם בני ברית
אף שלוחכם בני ברית .ונראה להסביר דמעיקרא קסבר
דבעינן חילוק מהותי ובן ברית אינו חילוק בעצם האדם
אלא זהו יחס שיש לו משא"כ ישראל הוא מהות אחרת,
ודחי דגם החילוק של בן ברית הוא מחלק דיו בשביל
לדרוש דרשא זו.
והנה הראב"ד והרמ"ה לומדים מדרשא זו למעט
שליח שאינו בר דעת וצ"ע בדעת רש"י כג .דיליף לה
מ'איש' מ"ט נאיד מדרשה דאתם ,וי"ל דס"ל דאי"ז
מספיק מהותי ,דהדעת הוא דבר נוסף על עצם האדם,
ואילו מי שאינו בן ברית 'הוא' לא בברית.
ויש נידון באחרונים מהי המסקנא ,י"א דהקובע הוא
רק בני ברית ולא אכפת לן מישראל וממילא מומר שאינו
בכלל בני ברית מתמעט ,וי"א דהכונה רק דדי בדמיון אחד
או בן ברית אף שאינו ישראל (עבד) ,או ישראל שאינו בן
ברית (מומר).
ק"ו מחמש נשים לאשה עצמה
כג - :קשה :א] איך שייך ללמוד דמדה"נ נאמנות
להביא הגט בחו"ל ק"ו דאשה עצמה נאמנת והרי בה"נ
אין שום חשש קלקול כיון שהבעל לא נאמן משא"כ אשה
עצמה ניחוש שרוצה להנשא .וביאר בזה הגרעק"א דאמנם
מצד חשש קלקול לית לן למיחש כלל אבל יש חשש נוסף
שרוצות להרחיקה מבעלה ואז לא יהיו יחד אתן .ובזה
מיישב רעק"א לשון המשנה שהכתב מוכיח ,דביחס
להחשש שרוצות להוציאה מבעלה שפיר יש מקום לחשוש
ואם בכל זאת לא חוששים ה"ז משום שמעיקר הדין יש
שטר לפנינו שכנחקרה עדותו בבי"ד וכיון שהחששות רק
מדרבנן כולי האי לא חששו חז"ל.
מיהו בראשונים בסוגין מבואר שלא למדו כך ,דהרי
היא גופה הק' הרמב"ן על דברי אביי שאמר שבחו"ל אין
לחוש דשמא רוצות להרחיקה ותי' דאין להן רווח בזה
דבמקומה תבא אחרת .וגם מהתוס' מוכח לא כך דביארו
בדעת רב יוסף [דבחו"ל אינן נאמנות] דהיינו שרוצות
לקלקלה ע"י עדים וראיה ,ואם כגרעק"א הול"ל טעם
פשוט דרוצות להרחיקה .וגם דלכאו' עדיין קשה הק"ו,
דמה שמצינו דבמיתה ה"נ אין נאמנות ואשה כן ה"ז
משום דבה"נ יש חשש כפול – א' קלקול ב' הרחקה ,ולכן
אשה עדיפה ,משא"כ גבי גט בחו"ל שאצל ה"נ אין חשש
קלקול אלא רק הרחקה דלמא לא עדיפא אשה .ובקיצור:
אין ראיה שבעצם גט יותר קל ממיתה אלא רק דבנוגע לה'
נשים יש חילוק דבמיתה יש ב' חששות ובגט חשש אחד,
אבל בנוגע לאשה מאי שנא .וצ"ל דקים לן שגם חשש אחד
שיש בה"נ הוא סיבה לחשוש ואם לא חוששים בע"כ שיש
בגט קולא בעצם .ב] היכן מצינו במיתה דאשה עדיפה
מה"נ ,דמה שהיא נאמנת ולא הן הוא משום שהיא עצמה
מפחדת לשקר דמה תרויח בזה ,אם הבעל חי כשיבא ינהגו
בה כל החומרות .וצ"ל דטבע האדם לעצום עיניו מראות
העתיד ולחפוץ בהווה הערב ולפיכך יש מקום לחשוש
שתשקר או לפחות שתעיד בדדמי שבעלה מת למרות
שיהיו לה חומרות ,ואם בכל זאת האמינוה ש"מ שיש בה
סברא מיוחדת להאמין ,והיינו מצד שלא חשודה לקלקל

את עצמה ביד"ש [ולא מצד הקלקול של החומר בסופה
דזה לא שייך בגט] ,וא"כ כ"ש שבגט הקל תהני סברא זו
שלא רוצה לחטוא באיסור חמור.
וזה השו"ט ,דמתחילה הסתפקנו האם ניתן להאמין
לאשה ,דמצד אחד יש לה נגיעה ורוח לשקר ,שלא תשאר
עגונה ,ומאידך היא מפחדת לקלקל עצמה ולחטוא .וע"ז
מייתי ראיה דאם במיתה האמינוה על סמך סברא זו כ"ש
שבגט שיש כתב מוכיח דיאמינוה .מהק"ו למדנו שגט קיל
ממיתה ומה שמועיל שם יועיל גם בגט.
משום חצירה הבאה לאחר מכן
כד – .דעת רב דאין האשה עושה שליח לקבל גיטה
מיד בעלה ולחד טעמא הוא משום חצירה הבאה לאחר
מכן ,ופרש"י שהניח הגט בחצר חבירו ואח"כ קנתה
האשה החצר ,דלא מהני משום דחצר משום יד אתרבאי
ולא משום שליחות ומשמע דאם משום שליחות אתרבאי
שפיר מהני (ולכאו' זה תימה איך שליח של חבירו יהא שליח עבורו
שאיננו בעלים ,והרב ברגר נ"י ר"ל דהחצר היא שליח של כל מי
שמשתמש וכעת הוא משתמש בחצר להחזיק הגט .ועוד חידוש שנחשב
שהחצר 'נתנה' הגט אע"פ שאינה גברא ועי' תוס' עז .):והטעות של

האנשים לחשוב דחצר משום שליחות אתרבאי .והגזירה
היא להטעות את האנשים כאילו אף בשליחות לא מהני
כה"ג וממילא אף לפום טעותם דחצר משום שליחות
אתרבאי לא יבאו לומר דמהני כי אין בידינו להעמידם על
הטעות האמיתית ולכן נותנים להם לחשוב שהטעות היא בנקודה

אחרת .גם י"ל דאנשים טועים בלי הסבר דהיינו לא
שחושבים שחצר משום שליחות אלא שמכשירים סתם
מכח שזה דומה באופן חיצוני לשליח קבלה וכו' וכשאמרו
שבשליחות גם לא מהני סתמו הפירצה.
לא חזרה שליחות אצל הבעל
כד – .והא לא חזרה שליחות אצל הבעל.
רש"י – נראה מדבריו שזה פשוט שא"א להיות שליח
להולכה בזמן שנעשה בעל המעשה ,והחידוש של 'לא
חזרה' הוא שצריך שישאר שליח להולכה כדי שיוכל
לחזור לומר עשיתי שליחותך.
תוס' – מתחילת דבריהם נראה דבעיקר החסרון של
לא חזרה סובר כרש"י אלא דפליגי מ"ט א"א לו להמשיך
להיות שליח להולכה ,דרש"י כתב משום שנעשית בעל
המעשה מצד האשה ותוס' כתב משום שעושה שליחות
אחרת .וצ"ב בד' התוס' אטו א"א להיות שליח עבור ב'
ענינים כגון שליח לגרש לזה ולקנות לאחר.
ריטב"א – דגט זה לא בא ליד אשה זו משליחותיה
של בעל דהיא נעשית שלוחו עד דמטיא להתם ובשעת
כניסתה שם נפסק שליחותא דהולכה ונמצא שכשהיא
מקבלת הגט מעצמה אין כאן שליח דכבר כלתה שליחות
הבעל וה"ל כטגמעג"ק .והיינו דאין כאן נתינה מהשליח
הולכה לשליח קבלה ,שלא מופיע כאן שליח קבלה לפני
שנעלם השליח הולכה ואין רגע ששניהם נמצאים.
ויש להבין מה סברו שאר הראשונים שלא פירשו כך.
ועי' בשערי ישר (ש"ז סופ"ז) שבתו"ד מבאר סברת החולקים
על הריטב"א :וגם מה דבעינן שתהא הנתינה מכח הבעל
י"ל דכיון שמה שמנתק א"ע משליח להולכה להעשות
שליח לקבלה בזה חשבינן שמכח שליח הולכה בא הגט
ליד שליח לקבלה דהרי ענין זה עשה השליח הולכה
דהכונה והמחשבה היה בעוד שהוא שליח להולכה עכ"ד.
ולענ"ד צע"ג בזה דכל מה שנרצה לדונו כנתינה נהיה
מוכרחים לייחס אותו לבעל ולומר שעל זה נשתלח

53

השליח ,וא"כ יש לתמוה כיצד שייך לייחס את מה
שהשליח ע"ע להיות שליח קבלה – לבעל ,הרי את זה אין
בכח הבעל עצמו לעשות ולא שייך אפוא שישלח על זה
שליח ,ונמצא דמה שהשליח מקבל ע"ע להיות שליח
לקבלה אין זה בתורת מה שהוא שליח רק בתורת אדם
פרטי.

פרק שלישי
בגדר דין לשמה
יש להוכיח דיש בזה גם דין כונה ולא רק הגדרה,
מהתוס' כד :דאפי' מאן דסבר בעלמא יש ברירה הכא
מודה משום דוכתב לה לשמה משמע שיהא מבורר בשעת
כתיבה .והיינו דוכתב לה משמע שאין כאן רק נושא של
הגדרה וחלות שע"ז מועיל ברירה ,אלא גם דין פשוט של
כונה לשמה וממילא לא מהני בירור עתידי דסו"ס לא
היתה כאן כונה .ועי' בדיבור הבא.
בדיני לשמה
עי' בעונג יו"ט אהע"ז קס"ו שדן באיש שאמר לסופר
לכתוב גט אלא שאמר שעדיין מתיישב אם לגרש או לא,
רק שמצוה לכתוב שאם יגמור בדעתו לגרש יגרש בגט זה.
וכתב שהגט כשר ואינו תלוי בברירה ,דהגט ודאי גט הוא
ולשמה הוא והשאלה אם יגרש בו אינה קשורה לעצם
הגט .ואף שהנוב"י חשש בכותב שני גיטין באיזה שירצה
יגרש לדין ברירה ,התם שאני דכשמגרש בגט אחד רוצה
ע"כ שהגט השני לא יהא בו קביעות לשמה דאם גם בו יש
קביעות לשמה היינו שתתגרש האשה א"כ הרי יגרע כח
לשמה מהגט שמגרש בו ואנן בעינן שהגט שמגרש בו
יוקבע בו כל כח לשמה ותורת כריתות.
בד' התוס' דגבי לשמה כו"ע מודו דאין ברירה
כד - :תוד"ה לאיזו שארצה אגרש בו פסול ,ואור"י
דאפי' מאן דסבר בעלמא יש ברירה הכא מודה משום
דוכתב לה לשמה משמע שיהא מבורר בשעת כתיבה.
ובקובץ ביאורים (יז) הבין דבעינן שידע הסופר לאיזו הוא
רוצה ונתקשה לפי"ז דהוי מצי למתני רבותא טפי כתוב
לאיזו שאני רוצה עתה מ"מ פסול דהא הסופר אינו יודע
לאיזו הוא עתה רוצה.33
אבל נראה לי שכונת התוס' אינה כדבריו רק כך
דלמ"ד יש ברירה כשתולה בירור החלות בעתיד כאשר
מגיע העתיד המברר חל הבירור למפרע ,וכאן בדין וכתב
לשמה נאמר שלא מועיל בירור של למפרע ,דבעינן דבשעת
הכתיבה ממש יהא הבירור בעולם .וראיה לזה מסוגיא
דלהלן כה .גבי כתוב לאיזו שתצא בפתח דפשיט לה רב
 33מיהו באופן זה לק"מ דהא מוכח שהברירה אינה בדעתו של
הסופר אלא של הבעל ,מדחשיב ע"מ שארצה תולה בדעת
אחרים דמוכח שהתנאי עושה הבעל ולא הסופר וכדעמד האו"ש
() ,רק שיש לקיים קו' הקוב"ב באומר כתוב לאיזו שכעת
נמצאת בבית והוא אינו יודע.

יהודה מלאיזו שארצה ,ומותיב ליה רב הושעיא משחיטת
הפסח דמהני ברירה והק' האחרונים דלד' התוס' הנ"ל
מאי תיובתא מפסחים דלו יהי שמוכח משם שיש ברירה
אבל בגט שאני ,ותי' מהרמ"ש שמפני מה הוכרחו התוס'
לחדש דאזיל אף למ"ד יש ברירה ,משום שהיא סתם
משנה ,וה"נ מתני' דפסחים היא סתמא ואיך מתיישבת
עם מ"ד דאין ברירה ,וע"כ צריך לחלק דשאני פסח
שתולה בדעת אחרים ובזה כו"ע מודו ,ומוכח א"כ לחלק
בין תולה בדעת עצמו לאחרים ודלא כמו שרב יהודה סבר
לדמותם .זה ביאור ראית הגמ' מפסחים .והשתא לפי
הסבר הקוב"ב אין לדברים מובן דסו"ס מאי שייטיה
דברירה הכללית לברירה בגט ומה אהני שהוכחת משם
שיש חילוק בין תולה בדעת עצמו לאחרים והלא בגט
נאמר שיש דין ידיעה פשוטה שאינה ענין לברירה ,ומוכח
כמו שכתבנו שאין זה פרשה אחרת אלא שנאמר שלא
מהני הבירור שלמפרע וצריך בירור בשעתו ,ובזה נופל
הדיון דאולי רק בירור שלמפרע כדוגמת תולה בדעת עצמו
הוא דלא מהני ורב יהודה סבר שאין כלל לחלק ביניהם
ורב הושעיא מוכיח שיש בדבר חילוק ודון מינה לענין גט.
מיהו בפנ"י לומד שלא אמרו התוס' דבריהם לפי סוגיא זו
וא"כ אזדא ראייתנו.
'גט פסול'' ,אינו גט כלל'
כד - :אמר רב כולן פוסלין וכו' .מבואר דבכל
הפסולין שבמשנה מסכימים רב ושמואל שיש כאן ריח
הגט ואילו בפסול הראשון סובר רב דאין בו ריח הגט,
ורואים כאן שיש דרגות בין הפסולים ,דיש גט שהוא גט
פסול ובו יש ריח הגט ,ויש גט שאינו כלל בתורת גט .ועצם
הדבר פשוט הוא ,דמי שיתן לאשתו שטר חוב לא נימא
שיש בזה ריח הגט ,אולם כשיתן גט שנכתב שלא לשמה
ניתן להבין שיש כאן חפצא של גט ,אלא שהוא פסול היינו
שחסר בו איזה תנאי אבל עצם השם הכללי ישנו ויש
לדמות זה למה שמצינו בהל' עדות דיש פסולי עדות שאינן
בתורת עד כלל .וכן בהמשך הגמ' בענין חליצה ,דלמערבא
משמיה דר"א שמאל ולילה פסולות ופוסלות ,קטן
ואנפיליא פסולות ואינן פוסלות ,והביאור כנ"ל דהפסול
של שמאל ולילה הוא חסרון תנאי ,ופסול של קטן
ואנפיליא הוא חסרון בכל צורת המעשה וכמו שתחלוץ לו
את כובעו .ועי' לשון המאירי :חליצה פסולה פוסלת מן
האחים וכו' שמ"מ שם חליצה עליה וכו' אבל אם חלצה
לקטן אינה חליצה כלל.
ברירה באחין שחלקו
כה – .מבואר בסוגין כמה סברות לומר שאחין
שחלקו שונה משאר ברירה:
א] דברי הגמ' בצריכותא דסד"א מכר ומתנה הדרא
ביובל ולא ירושה ,לפי הריטב"א אין הכונה לסברא
מיוחדת לומר שלא יחזור אף אם אי"ב ,ועיקר הסברא
היא בצד הנגדי דלה לשמה .אמנם בתוס' בע"ב וביתר
ביאור בתוס' לקמן מח .וסוכה כ"ג מבואר שלמדו בפשט
הגמ' שזה סברא בפ"ע ,דאף אם בעלמא אין ברירה,
גזה"כ הוא לענין יובל שלא יחזור ,וקמ"ל בדעת ריו"ח
דלא סובר כן אלא דמכיון שאין ברירה הדר ביובל ,אולם
בדעת שאר אמוראי קיימינן בסברא זו.
ב] דברי התוס' כה :ד"ה דברי ,דבדעת ר"מ אמר רבא
דמספקא ליה אי כיורשין או כלקוחות אע"ג דר"מ סבר
יש ברירה ,וביארו התוס' דיש לחלק בין היכא שמברר
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דבריו ומתנה בפירוש ואומר שאני עתיד להפריש (דבכה"ג
יש ברירה) לההיא דאחין שחלקו שאינו מברר כלום (ולכן
ספק) .וצ"ב מה הכונה .ובפשטות ר"ל דבאחין שחלקו יש

סברא להשמיט את הבסיס תחת כל דיון של ברירה ,דאין
כלל טעם לדון על בירור למפרע ,דמי תלה את הירושה על
פי העתיד ,ועד שחלקו החלקים היו משותפים בתפוסה"ב
והחלוקה מחדשת בעלות ולא מבררת וממילא הוו
כלקוחות  -שלקחו מתפוסה"ב .מיהו לפי"ז קצת דוחק
מה שר"מ מסתפק אי כיורשין אי כלקוחות ,דלכאו' רחוק
לומר שיסתפק התנא בזה גופא אם ירושה תלויה בעתיד
או לא.
ויש לבאר סברת התוס' באופ"א דיש סברא לומר
דבחלות שהאדם מחיל כאשר הוא מתנה ותולה בדבר
עתידי שפיר נתפסת הגדרה שכזו כיון שמדובר בבן-דעת
התופס את העתיד ,ואילו באחין שחלקו זהו מצב והוא
אין לו אלא מקומו ושעתו והבן.
בביאור השיטה דלמ"ד אין ברירה הוי ספק
כתבו התוס' עירובין לז :בשם מהר"י דאף אם אין
ברירה חד מינייהו ודאי תרומה ולא אמרינן שלא חל
כלום .וכן מבואר ברש"י חולין יד .דלמ"ד אי"ב אסור
לשתות דנמצא שותה תרומה ,הרי דחל כאן תרומה על
חלק בלתי ידוע .וכן משמע ברש"י בסוגין כה .גבי אחין
שחלקו דאיכא למיחש וכו' .ובר"ן ריש פרקין בדבר הקו'
בכתוב לאיזו שארצה נהי דאין ברירה להוי כסתמא ,תי'
הר"ן דכיון דס"ל אין ברירה שמא דעתו הי' מתחלה לגרש
האחרת ולדעתה נכתבו ,משמע דלמ"ד אין ברירה ספק
הוא .וכן הוא ברש"י זבחים ג( .ד"ה דאין ברירה) וגריעה
מסתמא דשמא בשעה שנכתב לא היה בדעתו של בעל לזו
ואינתק לשם האחרת.
הביאורים בשיטה זו:
א] ברעק"א מבאר דיש ספק אם הלוג שהופרש
לבסוף הוא מה שהיה עומד להיות מופרש מעיקרא ,דיתכן
שמה שהופרש לבסוף הוא לא מה שהיה ראוי לכך
מעיקרא .ודבריו עומדים על ההנחה שכונת האדם באמרו
שני לוגין שאני עתיד להפריש כלומר שני לוגין שהיום
עומדים להיות מופרשים .אבל קשה למה נימא כן בדעתו
ולא נימא דמפריש על מה שמחר יפריש בפועל ,וי"ל דמ"ד
אין ברירה סובר דא"א להחיל חלות על דבר שמוגדר מכח
העתיד גרידא ומוכרח שיהא הגדרה כבר היום ,לכן אמרי'
שחל על מה שעומד שזה דבר שישנו אף היום ואין העתיד
מגדירו למפרע .וע"פ זה המ"ד יש ברירה סובר דשפיר
אמרי' דהוברר שעתיד שעומד היה לקרות כן ,אך כבר
העיר ע"ז בחי' הגרנ"ט דא"כ פליגי במציאות .ונראה
פשוט דודאי לא פליגי בזה אלא לכו"ע אין ודאות שהי'
עומד לכך ולא השתנה ,אלא דמ"ד י"ב ס"ל דלא אכפת לן
בהכי ,דהרי ביארנו שכל הסיבה לתלות החלות במה
ש'עומד' הוא משום שאין הגדרה אחרת ,ברם למ"ד י"ב
שפיר יכול להיות החלות מוגדרת על אותו לוג שלבסוף
יופרש ,דזה הפי' יש ברירה ,דהעתיד יכול להגדיר למפרע.
וצ"ב מה הכונה 'עומד' ,אם הכונה למה שמונח בטבע
בשיקול כל הכוחות הפועלים על הדבר ,אז מדוע שלא
יתברר לפי מה שקרה ,למה שיקרה מה שלא היה בטבע.
ב] היה אפש"ל דלעולם ודאי שלוג זה ראוי להתברר,
אולם יש להסתפק שמא לענין שתחול היום חלות צריך
שיהא מבורר היום על מה היא חלה ,אבל אין נראה כן
דא"כ יוצא שזה כעין ספיקא דדינא אם יש ברירה או אין
ברירה ,ואילו הלשון אין ברירה משמע בודאי .ולביאור

הרעק"א ניחא דפי' אין ברירה דאין הדבר מתברר ע"פ מה
שקרה ,דיתכן שהשתנה ,וכיון שנשארים מסופקים נקרא
הדבר בהחלטיות ש'אין ברירה' ,והיינו שאין הדבר מבורר
בודאות.
ג] בחי' הגרנ"ט מבאר דביסוד סברת אין ברירה
רש"י מודה לשיטה החולקת דלמ"ד אין ברירה לא שייך
כלל להגדיר את הלוג ע"פ העתיד ונמצא שאין החלות
יכולה לחול על שום לוג ,אולם סובר רש"י דעל כן אמרינן
דהו"ל כמפליג בדברים ודעתו שיחול עכ"פ תרומה בחבית
זו וכאומר שני לוגין כאן יהיו תרומה [וכענין אין אדם
מוציא דבריו לבטלה .והרב גרינימן נ"י טען דגם בלא זה
צריך לצאת שיחול חלות ספק ,דבמעשה ההפרשה יש ב'
חלקים ,א' עצם החלת התרומה ב' סיום על מה מחיל,
וכאשר הסיום לא יכול לצאת לפועל נשארת מיהת עצם
הקריאת שם באופן בלתי מבורר .ואין נראה לי שזה
מתחלק לב' שלבים עד כדי כך שיש זה בלא זה].
הק' האחרונים על שיטת רש"י מהא דאמרי' (דף כה).
דלמ"ד אין ברירה אף אחרון אינו פוסל ,הרי דאין ברירה
בודאי .ויש שתירצו שספק לשמה אינו לשמה כעין שמצינו
גבי מעשר בהמה עשירי ודאי ולא ספק .וצ"ע דהרי לעיל
מינה אמר זעירי כולן אין פוסלין חוץ מן האחרון ופרש"י
דלחומרא אמרי' יש ברירה ופסולה לכהונה ,הרי דאפשר
שיהא ספק לשמה.

קשה לי על שיטה זו מהא דקיי"ל דבדאו' אין ברירה
וביארו הראשונים שמסופקים אנו אם יש ברירה וספק
דאו' לחומרא ,והשתא אי כל אין ברירה הוא ספק אמאי
לא הוי ס"ס .ובפשטות ל"ק דהכל ספק אחד ,האם יש
ברירה .אולם לפי הביאור שהספק הוא חלות ספק א"כ
לכאו' שפיר הוי ס"ס.
ונראה ליישב ע"פ השיטות דס"ס לקולא משום
דספק אחד לחומרא הוא רק מדרבנן ושני ספיקות הוא
ספק דרבנן ,ונראה לענ"ד דאף הסוברים סד"א לקולא
מדאורייתא הוא ,בחלות ספק מודו דצריך להחמיר
מדאו' ,דבכל ספק רגיל כיון שיש צד ואפשרות שמותר אי
אפשר לאסור עליו כיון שע"ז גופא אנו דנים אם אסור,
אולם בחלות ספק אין אי-ידיעה רק דין ספק כלומר שיש
צד דיני ודאי של איסור לעומת צד דיני ודאי של היתר,
וממילא לא ניתן להתעלם מהצד שיש איסור ,דלא שייך
בזה 'להסתמך' על האפשרות השניה ,ודוק.
עוד אפשר ליישב לפי הרשב"א דשריותא דס"ס הוא
מטעם רוב דיתכן שכאן לא שייך רוב צדדים ודוק.
יש להעיר דלפי הר"ן ריש השותפין בנדרים דיסוד
דין אין ברירה הוא שאין ראוי שיחול חלות על הספק,
א"כ ודאי א"א לומר דבכל אין ברירה חל ספק.
ביסוד החסרון של אין ברירה
לפי היסוד שכשיכול לחול מחר אין חסרון של ברירה
וכדמוכח מלכשתתן ומדף סה ,:מוכח אפוא שאין החסרון
בעשיית הגברא אלא בחלות עצמה.
חיטה אחת פוטרת כל הכרי
כה – .בתוד"ה עשרה מעש"ר .וי"מ דאין המעשר
מתמעט משום תרומה גדולה כיון דחיטה אחת פוטרת כל
הכרי .והק' התורא"ש שאמנם חיטה אחת פוטרת אבל
תרומה ניטלת באומד ויכול להוסיף על התרומה.
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ונראה לבאר דאין כונתם לומר דמה שמוסיף על
חיטה אחת נשאר טבל ולא נתפס בשם תרומה ,דודאי
דהכל תרומה הוא וכל סברתם היא רק לענין מיעוט החלק
של המעשר ,דלזה לא מהני התוספת של התרומ"ג ,וביאור
הדבר דחלק המעשר כבר נקבע בתוך הפירות בעודם
בטבלם והיחסים בין התרומות והמעשרות השונים נקבע
לפי היחס של אז ומכיון שמה שמונח שיופרש הוא רק
חיטה אחת של תרומה הרי מעיקרא נקבע יחס שכזה כלפי
המעשר וממילא אין המעשר מתמעט כלל אף אם לבסוף
הפריש יותר על חיטה אחת .ולא דמי לנשפך מקצת מהיין
בעודו בטבלו דמתמעט גם החלק של המעשר ,דבכה"ג
נשפך גם מהמעשר הטמון בתוך הטבל ,אבל כשחלק
מהטבל לא נשפך רק נהפך לתרומה א"א לומר שגם חלק
המעשר שבטבל נהפך לתרומה ,דמעשר לא יכול להיות
לתרומה ,וע"כ דחלק המעשר שהיה כאן נשאר בשלימות,
דהיינו עשרה לוגין.
תולה בדעת עצמו
כה – .לדעת אביי יש חילוק בין תולה בדעת עצמו
לתולה בדעת אחרים דבתולה בדעת עצמו יש סברא
מיוחדת לומר שאין ברירה ,וביאר רש"י דמדאתני ברישא
גילה בדעתו שהיה פוסח על שני הסעיפים וליכא למימר
הוברר דמעיקרא דעתיה להאי .ועי' תורא"ש בסוף
הסוגיא שכתב "הך דמחשיב הך דהלוקח יין תולה בדעת
עצמו לא ברירא לי דהא דמפלגינן בין תולה בדעת עצמו
לתולה בדעת אחרים משום דתולה בדעת עצמו היה יכול
לברר בשעת התנאי ומדלא בירר ודאי היה פוסח על שתי
הסעיפים ,אבל הכא בשעת התנאי א"א לו לברר יותר
ממה שבירר ,אלא חשיב ליה תולה בדעת עצמו משום
שמברר לבסוף ואומר זה אני שותה לשם חולין וזה יהא
תרומה" .ומשמע בסוף דבריו שבא לבאר מדוע בכל זאת
נחשב תולה בדעת עצמו וצ"ב.
ואולי יש לומר כך ,דבפשטות ההסבר הוא דתולה
בדעת עצמו מאחר והיה יכול להחליט עכשיו ודחה את
ההחלטה למחר ה"ז פוסח על הסעיפים .ביטוי זה לקוח
מתוכחת אליהו לעם ישראל "עד מתי אתם פוסחים על
שני הסעיפים ,אם ה' האלקים לכו אחריו ואם הבעל לכו
אחריו" ,ופירושו שעבודתכם אינה בברירות והחלטיות
אלא כעין 'למה לא' ,ומשום כך אתם מרשים לעצמכם
לעבוד בו זמנית את ה' ואת הבעל כי כל העבודה אצלכם
אינה מתוך אחיזה בחזקה .וכן הוא כאן גבי תולה בדעת
עצמו שכיון שיכלת להחליט עכשיו ולא החלטת אלא
דחית את ההחלטה למחר הרי שגם מה שתחליט מחר
אינו החלטה חזקה אלא שכבר אין ברירה ומוכרחים
להחליט אבל בעצם לא השתנה מחר שום דבר מהמצב של
היום שאין החלטה .ועל הסבר זה קשה משני לוגין ,דהתם
אין בידו לברר היום .לכן צריך לבאר שהחסרון אינו מצד
שיכול היה לברר היום אלא מצד שהשאיר בידו אפשרות
לשנות דעתו ,דעד הרגע האחרון הוא יכול לעשות כך או
כך ולכן נחשב שאין לו שום החלטה היוצאת מידי מבוכת
הספק ,ואינו דומה למי שתולה בדעת חבירו שחבירו יכול
המתנה ברורה שרוצה את ' -דעת
ְ
לשנות דעתו ,דמ"מ דעת
חבירו' ,משא"כ בתולה בדעת עצמו א"א להגדיר שדעתו
היא לרצות 'דעת עצמו' ,דאין זה ב' דברים נפרדים ובסופו
של דבר אין לו דעת היום למשהו ברור.
והעיר לי הרב אליהו וינבך נ"י להשיטות דבשני לוגין
חל שם תרומה מסופקת ,איך נבין זאת לאביי דהטעם
שכאן אין ברירה הוא משום תולה בדעת עצמו ,דא"כ הוה

לן למימר דלא יחול כלום .ומוכח דאין הפי' שאם הוא
פוסח על ב' הסעיפים אזי חסר בכל הגמירות דעת דא"כ
מן הדין שלא יחול כלום ,רק שזה חסרון בפרט של
הבירור ,דאמנם רוצה להחיל חלות תרומה אבל אין לו
בירור היכן ,וממילא חל ספק ,לאותן שיטות בראשונים.
בתוד"ה שני לוגין
כה – .תוד"ה שני לוגין .דברים העולים מד' התוס':
א] המוכר טבל עובר בלא תגזול .ב] יש לאו דלא תגזול
בטבל ותרומה אע"פ שהוא ממון שאין לו תובעין .מיהו
בתו"י יומא נו .משמע דליכא איסור גזל .וידוע דנח'
הראשונים בחולין קלא :בהא דמזיק מתנו"כ פטור משום דהוי ממון
שאל"ת ודעת התוס' דאם יבואו כל הכהנים בהרשאה יוכלו לתבעו,
ש"מ דמתנו"כ שייכים להשבט .ומאידך בר"ן שם מבואר דאין המתנות
בבעלות הכהנים .עי' בזה בקה"י (נדרים סי' ד' ובח"ב סי' כ"ט) .וע"ע
בקצות (ער"ה ,א) בשם הריטב"א דלמ"ד טוה"נ ממון הוי התרומה
כולה בבעלות הישראל .ג] גם בטבל יש חלק לכהנים ועובר

עליו בלא תגזול .ובתו"י הנ"ל משמע שחולק גם על זה.
ועי' תוס' סוכה לה .ועוד דמבואר שיש חלק לכהנים
בטבל.
ברירה בתנאי
כה - :שיטת רש"י ותוס' דתנאי שאין בידו ודעתו
לקיימו תליא בברירה .מאידך שיטת הרמב"ן ועו"ר
דתנאי אינו שייך כלל לברירה ,אלא רק כשבא לברר בין
שני דברים .וסברת הרמב"ן יש להבין בפשטות דרק כאשר
צריך לברר מקומה של החלות על מה חלה צריך שהדבר
יהא מבורר למפרע ולמ"ד אין ברירה לא שייך לומר כן,
אולם בתנאי שפיר מבורר על מה מחיל החלות .אבל אכתי
צ"ב דמדוע אין צריך לברירה עבור השאלה אם חלה
החלות או שנתבטלה דכמו שאין החלות יכולה לחול על
דבר שאינו מבורר איך יכולה היא עצמה להיות דבר
שאינו מבורר היום .וי"ל דתנאי מלתא אחריתי וממילא
נמצא שאין חסרון בעצם החלת החלות דשפיר מעמיד
סיבה מושלמת רק שלצידה יש מילתא אחריתא של תנאי
המגביל את החלות באופן חיצוני שאם לא יתקיים התנאי
נעשה ביטול למפרע אבל לא הי' חסר כלום בהחלת
החלות עצמה ,וברירה נצרכת רק כאשר חסרה היום
הגדרה לעצם החלות.
ונראה עוד דגם אם תנאי הינו 'מעשה על צד' אפשר
להבין דלא תלוי בברירה ,דאין חסרון במה שחלות תלויה
בעתיד דשפיר יתכן שהמעשה הזה תוקפו תלוי במקרה
עתידי ,והחסרון שבברירה הוא כאשר העתיד בא לתת שם
והגדרה ,שאני קורא שם ללוג עליו יחול שם תרומה –
'הלוג שמחר יופרש' ,וסובר מ"ד אי"ב דלא ניתן לתת שם
ע"פ העתיד ,שהעתיד לא יכול לתת שמות והגדרות היום.
ברם לתלות את ההווה בעתיד בתור תלייה ולא בתור
הגדרה אמיתית שפיר שייך.
ובדעת רש"י ותוס' דתנאי תליא בברירה :בהשקפה
ראשונה היה נראה דסברתם בנויה על הבנה מסוימת
במושג תנאי ,שהוא מעשה על צד או כיו"ב ולכן תליא
בברירה .מיהו נראה דלא על דרך זו אזלא שיטתם,
דמעודי נתקשיתי איך בידו ודעתו לקיימו מונע את
החסרון של אין ברירה ,סו"ס תלוי הדבר בעתיד ומה
מהני לן שרוצה לקיים וכי משום כן אין כאן תנאי אמיתי.
וגם קשה דהיה מן הראוי להצריך בירור ודאי שמונח ולא
יהני שבדעתו לקיים.
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ונראה שהדברים הולכים על דרך ד' הר"ן בנדרים
ריש השותפין שכתב דאין ברירה היינו שאין ראוי שתחול
חלות על הספק וכשרוב הדבר מבורר ומיעוטו אינו מבורר
שפיר יש ברירה לכו"ע ע"ש ,ואינו מובן דסו"ס החלות
המדויקת מסופקת .ואשר מוכח מד' הר"ן ביסוד דין אין
ברירה ,שאינו משום שא"א להגדיר את מקום החלות ,רק
דהוא סברא חיצונית שא"א שתחול חלות שכולה
מופשטות וערטילאית שאין לנו מושג ודאי בה ,ועל כן כל
שהרוב מבורר לא אכפת לן במיעוט שאינו מבורר ,דכבר
אין הדבר מופשט לגמרי שיש לנו בו אחיזה הגונה .ודוק
היטב.
ועל דרך זה ההבנה בד' רש"י דתנאי תליא בברירה,
דהוא מיסוד הסברא שאין ראוי שתחול חלות על הספק
דהיינו כשהיא כלפינו מסופקת ולא ברורה ,ולכן סובר
רש"י דלא שנא מפני מה החלות מסופקת ,אם משום שלא
בירר בין ב' דברים או משום שיש כאן דבר אחד שהטיל בו
תנאי וסיפק עלינו את החלות עד שבעתיד יתברר (ולכאו'

כו - :התוס' ב"מ יב :הק' אהא דכותבין שטר ללוה
אע"פ שאין מלוה עמו ניחוש למחזי כשיקרא ותי' דהכא
כיון שהוא כותב חובתו לא שייך מחזי כשיקרא .ולכאו'
קשה מהא דסוגין בשטר שלוה בו ופרעו דמוכיח מזה
הש"ס דלא חיישינן למחזי כשיקרא והרי הלוה [שהשטר
לחובתו] מוסר השטר מרצונו .וי"ל דלא דמי דהתם
המחזי כשיקרא נוצר כשרואים כתיבה שנעשית לפני
ההלואה ומכיון שרואים שהלוה שהוא מתחייב כותב תו
ליכא מחזי כשיקרא ,ומי שלא רואה את הכתיבה רק את
ההוצאה של השטר ביד המלוה אין אצלו כלל הבסיס של
המחזי כשיקרא ,א"כ ממנ"פ אין מחזי כשיקרא .משא"כ
הכא כמבואר ברש"י החשש הוא כשהכתיבה היתה עבור
הלואה ראשונה וחתימה עבור השניה שמי שראה את
הכתיבה שהיתה בעבור ההלואה הראשונה ואח"כ רואה
השטר ביד המלוה עבור הלואה שניה יש כאן מחזי
כשיקרא ולא יציל זה שיודע שנכתב מדעת הלוה דאמנם
כן הלוה כתבו ברם להלואה אחרת ולא לזו החדשה.

א"ש אף אם תנאי מלתא אחריתי דבפועל מיהת החלות מסופקת

ועיין) .ומ"ד יש ברירה סובר דכיון שבעתיד הדבר יתברר
נחשב שהחלות מבוררת ,אף שאנו לא יודעים היום היכן
היא אבל זאת נדע שהיא חלה על הגדרה עתידית [ובתנאי
ידעינן שחלה החלות אם יתקיים התנאי] וזה גם כן ידיעה
מקרי .ובאופן שבידו ודעתו לקיים את התנאי לכו"ע אין
חסרון של ברירה דכבר אין כאן דבר ערטילאי השרוי
בעלטת הספק ,דקרוב לודאי שמאחר שבידו ודעתו
לקיימו שפיר תתקיים החלות .ודמי לד' הר"ן שכתב דכיון
שדעתם של השותפין להתחלק בזמן בשוה הרי שכבר אין
כאן חלות על הספק ,אף שהדברים אינם מבוררים עד
תכליתם וגם אינם מונחים בהכרח .ונכון.
ברירה באופנים הדומים לע"מ שירצה אבא
ברעק"א כתובות ג .הק' בשם בנו ר' בונם בההיא דכל
המקדש אדעתא דרבנן מקדש דלפי"ז כל קידושין הוו ע"מ
שירצו רבנן וא"כ תליא בברירה כמו ע"מ שירצה אבא.
והשיב לו הרעק"א דלק"מ כיון דתק"ח לא ישתנה ואחר
שתקנו לא ירצו בשום פעם לבטלו .גם הסוגיא דגיטין
אליבא דמ"ד דעד שירצה אבא היינו שיאמר הן וכיון
דבעינן מעשה לחלות הקידושין זה תליא בברירה ,אבל
למ"ד שלא ימחה אבא כיון דלא צריך למעשה רק בהיפוך
שלא יעשה מעשה מחאה זו לא תליא בברירה כמ"ש
הראשונים וא"כ י"ל דכל הקידושין המה ע"מ שלא ימחו
רבנן .ע"כ.
וצ"ב תירוץ קמא ,דהרי שמא ישלח בעתיד גט ויבטל
אותו שאז לא ירצו רבנן הקידושין ומה כתב רעק"א דלא
ירצו בשום פעם לבטלו.
ועי' בסוגיא דשליש שהק' הרעק"א קושיא דומה על
מש"כ התוס' שם בסברת הא המניה לשליש דר"ל שדעת
הבעל שאם השליש יאמר לגירושין מעתה דעתו לתת לשם
גירושין וקשה דהא תליא בברירה ולו יהא דאמר להשליש
במפורש אם תרצה אחר הזמן שיהי' לגרושין יהא באמת
מעכשיו לגירושין ג"כ ל"מ דאין ברירה ,ועי' רש"י לעיל
כה :דבתנאי ע"מ שתתני לי מאתים זוז דבידה ודעתה
לקיים וזה ל"ש בתנאי זה דמהיכן ידעינן דדעת השליש
לכך לשקר .וצ"ע.
מחזי כשיקרא

אופנים שחוששים למיתה
גוסס – אמרי' בגמ' דהואיל ורוב גוססין למיתה
חיישינן למיתה .וברמב"ם ושו"ע פסקו דהוי ספק ונותנין
חומרי חיים ומתים .וצ"ע שהרי אמרי' שיש רוב למיתה
ורובא וחזקה רובא עדיף .וי"ל ע"פ הריב"ש על מתני'
דר"א בן פרטא דמבאר דאע"ג דהתם נמי איכא רוב
למיתה מ"מ יהבינן חומרי חיים כיון שלנגד הרוב איכא ב'
חזקות ,חזקת חי וחזקת אשת איש ,וא"כ ה"נ בגוסס
איכא תרי חזקות נגד הרוב ולהכי הוי ספק .ועוי"ל
דבאמת הך רוב ל"ה רוב גמור דאע"ג דרוב גוססין למיתה
היינו שלבסוף ימות אבל מנא לן ברגע זה שכבר מת .ועל
כן רוב זה אינו יכול להכריע רק יכול ליצור מצב שבו לא
ניזיל בתר החזקה משום דחשיב כמו עשוי להשתנות והדר
דינא דהוי ספק כמו בלי חזקה.
זקן שהגיע לגבורות – נח' בגמ' ,לרבא חיישינן
ולאביי לא חיישינן .ולהלכה נח' הראשונים ,הרמב"ם
פסק כאביי .והרמ"ה פסק כרבא .וטעמו של אביי לחלק
בין גוסס לזקן שהגיע לגבורות דבגוסס איכא רוב למיתה
אבל זקן ודאי א"א לומר שיש רוב ,דאיך נעמיד את הרוב,
כמה זמן אחרי גיל שמונים נימא שיש רוב שמת ,וכן
משמע בגמ' דלא אמרו שיש רוב אלא גבי גוסס .וצ"ב
דעתיה דרבא כיון דבזקן ליכא רוב מהיכ"ת שלא ניזיל
בתר חזקת חי .וצ"ל דהוי חזקה העומדת להשתנות .ועד"ז
מצינו במג"א סי' ח' גבי בדיקת ציצית דחובה לבדקן אע"ג
דאיכא חזקת כשרות משום דעומד להיפסק וציין ליו"ד
סי' ר"א בשם תשו' הר"ן ,מיהו באחרונים דחו דשאני
התם דאיכא חזקת טמא משא"כ בציצית .עכ"פ בדעת
מג"א מבו' דגם בדליכא חזקה המנגדת כל שעומדת
להשתנות לא מקילים לסמוך על חזקה .ובפשטות הוא דין
דרבנן.
ובזקן שהגיע למאה [או לתשעים עי' רש"י] מודה
רבא דל"ח למיתה כיון דאפליג אפליג ,וצ"ב הרי גם הוא
קרוב למות שמן הסתם לאחר גיל מאה אינם מאריכים
ימים יותר מסתם אינשי אחרי גיל שמונים וכ"ש כשהוא
בן מאה ועשרים למשל ואיך ניתן לומר עליו שמכיון
ששרד עד גיל מאה שוב לעולם לא יהיה אפי' במצב של
זקן שהגיע לגבורות .ונראה שהנושא אינו מידת הסיכוי
וההסתברות ,אלא האם יש כאן מצב של ירידה וקמילה,
ובסתם זקן כיון שהגיע לגבורות אמנם שלא מת מיד אבל
התהליך כבר מתחיל ,וכאשר הגיע למאה סימן שאין אצלו
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מהלך רגיל של ירידה בכח הגוף לכיוון מיתה ,ושוב אין
לנו נקודה לעמוד בה ולומר שהתחיל עתה תהליך של
מיתה.
טריפה – נראה פשוט דטריפה לא עדיף מזקן שהגיע
לגבורות.
יתמי – חייישינן למיתה .כן כתבו תוס' לבאר הא
דבב"מ לט :חיישינן למיתה ,דגבי יתמי חוששים יותר.
שבוי – חיישינן למיתה .כן כתבו התוס' הנ"ל .ודעת
הב"ח דהיינו דוקא בשבויה ולא בשבוי.
עיר שכבשוה כרקום – אמרו במשנה שנותנין עליה
חומרי חיים וחומרי מתים ואינה בחזקת חי .ובירושלמי
אמרי' דה"מ בכרקום של אותה מלכות .מיהו י"א
דחלוקה זו קאי ארישא עי' טור ב"י וק"נ אות נ'.
ספינה שאבדה בים – כנ"ל .לרש"י היינו שטבעה,
אבל כל שלא טבעה מקרי טרופה .ולרמב"ם אבדה היינו
שאבדו כלי הנהגת הספינה ונשארה על פני המים להנהגת
המים.
היוצא ליהרג – כנ"ל .הא דחיישינן למיתה מודו כל
הלישנות בגמ' דאין חילוק בין בי"ד של ישראל לשל
עכו"ם ,כי פליגי בהא דנותנין עליו חומרי חיים אם דוקא
בבי"ד של ישראל או דוקא בשל עכו"ם.
חזקה עם ריעותא
כח – .מבואר בסוגיא נידון אי יש חזקת חיים לכהן
לענין שאשתו תאכל תרומה בשמא מת ובשמא ימות.
והק' הפנ"י דמלבד חזקת חי נדון מצד חזקת אשת איש.
ותי' דכיון שיש גט לפנינו אתרע החזקה ומדאו' אין
לאוקמה אחזקה .והביא ראיה נוספת מפרק חרש דהבא
על אשת חרש לר"א מביא אשם תלוי ולמה לא נעמידנה
בחזקת פנויה וע"כ כיון דעשה בה קידושין אתרע וכ"ש
בסוגין שיש גט בודאי ורק ספק מתי יחול .ובש"ש הביא
דעת מהרי"ט (ע"פ התוס' בכתובות כג ).דחזקה שאיתרע יש
דין דאו' שלא לסמוך לכתחילה להתירה .והש"ש תמה
דודאי תוס' לא כיונו בזה לאיסור תורה ומעולם לא
שמענו לחלק בדאו' בין לכתחילה לדיעבד ,וכונת תוס'
מדרבנן .ובשע"י הק' על הפנ"י מהתוס' כתובות הנ"ל
דמבואר דרק מדרבנן לא מעמידים .וכן מקשים מקידושין
ה' בר"ן לענין נתן הוא ואמרה היא .ועי' משאת המלך שכ'
דד' הפנ"י הם דוקא הכא שיש סיבה ודאית משא"כ
כשיתכן שאין כאן כלל מעשה גירושין וקידושין.
לסיכום נמצא ג' שיטות :א' הפנ"י דמדאו' לא מהני.
ב' המהרי"ט דמדאו' מחמירים לכתחילה .ג' ש"ש ועוד
דמדרבנן מחמירים.
חילוק בין שמא מת לשמא ימות
כח – .לאביי יש חילוק בין שמא מת לשמא ימות,
דשמא ימות לזמן מרובה לכו"ע חיישינן ,ולזמן מועט מח'
ר"י ור"מ .ושמא מת לזמן מועט לכו"ע ל"ח ולזמן מרובה
מח' .ועולה דשמא ימות לאלתר מקביל לשמא מת לזמן
מרובה .ס"ל לאביי דשייך חזקה גם על העתיד שלא ימות,
ואף בדעת ר' יהודה דחייש לשמא ימות לזמן מועט אי"ז
משום דלא מהני חזקה אלעתיד ,דא"כ מדוע זה לשיטתו
ששמא מת לזמן מרובה חיישינן.
ודעת רבא שיש חילוק מוחלט ללא הבדל בין זמן
מרובה ומועט ,דשמא מת לכו"ע לא חיישינן ,ושמא ימות
תנאי .ובדעת ר"י צריך הבנה מדוע לא אמרי' חזקה שלא
ימות .וברש"י כתב דלא מרעי לחזקה בהכי ,נראה פירוש

דבריו דדין חזקה הוא שיש מצב מסוים שמתחזק לפנינו
ועלינו לשלול השתנותו וכל זה במצב שהוחזק לפנינו
שההשתנות מרעה את החזקה שמה שהיה עד כה נכון
מעתה השתנה ,אבל כלפי העתיד אין שייך כן דהעתיד לא
הוחזק אצלנו וממילא כשנאמר שמחר ישתנה לא פגענו
בשום ידיעה והחזקה קיימת.
ובנובי"ק יו"ד נ"ה ביאר דברי רבא דלא נוכל
להעמידו בחזקה שלא ימות שהרי לבסוף ודאי ימות וכ"כ
בארצות החיים סי' ח' .וכן משמע בריטב"א שכתב ובכי הא
ודאי חיישינן דסופו למות .וקשה דאמנם לקבוע שלעולם
לא ימות לא ניתן ,אבל כאן הנידון הוא רק על השעה
הקרובה .וי"ל דאם ברצוננו להכריע העתיד מכח חזקה
בעל כרחנו עלינו להתיחס לכל העתיד מכאן ועד עולם,
משא"כ גבי שמא מת הנידון הוא על רגע ההווה אשר
עומד כיחידה בפ"ע ,ואין נפגעת שלימות ההחזקה אם
איננו מכריעים את העתיד.
ויש להקשות על הנוב"י מהמשך הגמ' דמקשה
ראב"מ לרבא והא נוד דכשמא ימות הוא ופליגי ,ולכאו'
לא דמי דאדם ודאי ימות ואילו נוד מנא תיתי שודאי
ייבקע .וצ"ל דגם הנוד עתיד להבקע מיהו אכתי צ"ב
דהבקיעה אינה מוכרחת בטבע אלא בהסתברות שיקרה
פגע חיצוני וי"ל דגם זה די בשביל שלא נוכל להעמיד
החזקה לעולם וצ"ע .אכן ע"פ מהלך הנוב"י יתבאר היטב
תי' הגמ' דאפשר דמסר ליה לשומר ,דר"ל שאין מוכרח
הנוד להבקע אך א"כ הכונה שימסור לשומר לעולם ועד.
סמיכה אי מעכבא
כח - :והא בעי סמיכה ובתוס' אע"ג דסמיכה לא
מעכבא מ"מ אין לעשות בלא סמיכה לכתחילה וכו' .והנה
זה פשוט דלא באים תוס' לחדש שסמיכה היא חיוב,
דודאי כיון שכתוב וסמך מחויב האדם לסמוך על קרבנו
ואין צד שזה רשות [אלא שאינו מעכב את הכשר הקרבן],
וממילא צ"ב למה האריכו התוס' בזה וגם הביאו ראיות
ממקומות נוספים ,הלא זה פשוט .וצריך לומר דמש"כ
התוס' דאין לעשות לכתחילה בלא סמיכה היינו אפי'
כשהדבר יגרום לביטול הקרבן ,ונתחיל בראיות שתוס'
מביא שודאי זהו הציור שם ,דבקדשים שנתערבו
ובפסחים שנתערבו מבואר שאין פתרון משום שא"א
להביא בלא סמיכה ולכן עדיף שלא יביא בכלל .וה"נ
בסוגיין דמגיעה אלינו חטאת שנשלחה ממדינת הים אם
נדחה את הקרבן משום שלא נעשית בו סמיכה הרי מן
הסתם שיתבטל ההקרבה דכנראה שהבעלים לא יבא הנה
ויישאר א"כ בלא חטאת .וזה דקשיא לתוס' על הגמ' מאי
מקשה והא בעי סמיכה והרי אינה מעכבת ולמה שנעכב
ההקרבה משום הסמיכה ,ע"ז תירצו דזהו הדין שעדיף
לבטל ההקרבה מאשר להקריב בלי לסמוך וע"ז הביאו
הראיות.
מיהו היא גופא טעמא בעי היאך נבטל ההקרבה
מחמת שלא סומך ,מה נרויח כשלא יקריב הרי גם אז
תיבטל הסמיכה .וצ"ל דחיוב הסמיכה חל רק בשעת
ההקרבה (אולי משעה שמכניס הקרבן לעזרה) וכשלא מקריב
אין הוא 'מבטל' הסמיכה .וי"ל ביתר פשטות דסמיכה
הינה דין על ה'גברא המקריב' שכך דינו לנהוג בשעה
שמקריב קרבנו ,ולא מדיני הקרבן עצמו ,וממילא א"א
לומר שעל כל אדם שמחוייב חטאת מוטל כבר החיוב
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סמיכה 34ונמצא שלא מבטל אותו במה שלא מביא הקרבן.
מיהו אכתי קשה דסו"ס מאי אולמא דביטול מצות
סמיכה מביטול מצות הקרבת חטאת ,וצ"ל שאת הסמיכה
מבטל בקו"ע במה שמביא עצמו בידים לידי חיוב .אבל
צ"ע דלכאו' בביטול עשה אין חומר לביטול בידים (וצ"ע
במה שמצינו גבי בזבוז חומש דבעובר על עשה בקו"ע דינו ביותר

מחומש) וביותר שאין הביטול בידים אלא ההבאה של
המחייב וצ"ע.
אל תגרשה אלא בבית וכו' – תנאי בשליחות
כט – .אל תגרשה אלא בבית וגירשה בעלייה אל
תגרשה אלא בימין וגירשה בשמאל .מבואר דעל השליח
לקיים כל מה שצווהו המשלח אף דבר שהוא טפל לעיקר
השליחות .ויש לעיין מפני מה הדבר מעכב שלא תועיל
השליחות הרי סו"ס מסר לו כח גירושין .וי"ל בב' אופנים,
הא' דמינוי השליחות היה על תנאי שיקיים מה שנצטוה.
הב' דגם כחו לפעול מותנה במה שמקיים צווי המשלח,
דהכח הוא באשר הינו שליח ושליח פירושו שפועל לא
מדעת עצמו אלא בעבור משלחו וכאשר משנה מדעת
המשלח הפקיע עצמו מלהיות מייצג את המשלח.
ולשון רש"י ד"ה אל תגרשה אלא בימין וכו' דלא
שויה שליח להכי ,משמע דאינו משום תנאי אלא שמשנה
ממה שנשתלח עליו.
עוד יש להביא ראיה מהמבואר בסוגיא דכשצווהו
ליטול החפץ ואח"כ לתת הגט ושינה השליח את הסדר
אינו גט ,ואם משום תנאי הוא אמאי לא נימא דהרי סיבת
התנאי היתה שמא לא תתן את החפץ ומכיון שבפועל
נתנה לו את החפץ ,אדעתא דהכי לא היה מתנה ,וצ"ע.
עוד יש להתבונן ,דנראה דשליחות לקבלה אינה
מבוססת על ציווי המשלח דאיזה צווי יש כאן ,אין שום
פעולה רצונית שעל השליח לעשות דעי' להלן בפ' התקבל
שכתבנו להוכיח מרעק"א בדף סד .ששליח קבלה אינו
יכול לסרב בקבלת הגט ,א"כ אין שום דבר שהוא מצווה
לעשותו ומ"מ מצינו בשליחות קבלה דיון בשינה
מהשליחות – לקמן דף ס"ה א"כ מוכח דהוי תנאי
בשליחות ולא שינוי מהצווי ועיין.
היכא דנפקה לאפיה
כט – .דכו"ע היכא דנפקה לאפיה וכו'.
רש"י – מדובר שהקפיד על הסדר ובאמת התקיים
הסדר (שנתנה החפץ לפני שקבלה הגט) ,רק שנתנה החפץ
לשליח הב' והרי אין רצונו שיהא פקדונו בידו .קמ"ל
דכיון שהקפידא שהקפיד בגט התקיים לא אכפת לן שעבר
על הקפידה שבחפץ .שזהו שיטת רש"י בסוגין ודלא כריב"א.
רא"ש בשם ריצב"א – מדובר שהקפיד על הסדר
והאשה נתנה החפץ לראשון וקבלה הגט מהשני .ובזה
שהקפיד על הסדר גילה דעתו שמקפיד ,ועל כן גם אם
יעברו רק על אין רצוני וכו' יתבטל הגט [כשיטת ריב"א
ודלא כרש"י] ,אלא דבגונא דהכא החפץ נתנה לשליח
הראשון [ולכן נקטו לשון נפקה לאפיה] ונמצא שבפועל לא
עברו על אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר .והחידוש כאן
י"ל דלא כרש"י אלא דדוקא מפני שנפקא לאפיה ונתנה
החפץ לשליח הראשון .נמצא דמח' רש"י וריב"א נעוצה בפירוש
קטע זה ,דמר אית ליה דקמ"ל כך ומר אית ליה דקמ"ל איפכא.

 34וצל"ע גבי נזיר שהוא בבל תאחר קרבנותיו דמבואר שמדיני
הנזירות עצמה הוא להביא בסוף קרבן.

שליח שני משוי שליח שלישי
כט - :אמרו ליה רבנן וכו' שליח דשליח משוי שליח
או לא .וכ' רש"י השליח השני שנעשה בב"ד .ודייק הפנ"י
דלא קמיבעיא ליה אלא בגונא דמתני' דהכא דאיירי
במביא גט בחו"ל אבל אמתני' דלעיל דאיירי במביא גט
בא"י לא קמיבעיא ליה ,וביאר דבא"י פשיטא דמצי משוי
שליח שלישי כיון דמה"ת שליח ראשון עושה שני משום
דשלוחו של אדם כמותו וא"כ ממילא דהשני עושה שלישי
מה"ט ודוקא במביא בחו"ל דצ"ל בפ"נ דאפשר דכולי האי
לא תקנו חכמים דמהני אמירת שליח השלישי שליח בי"ד
אני דכיון דבפני אותו הב"ד לא אמר השני בפ"נ .עכ"ד.
ומש"כ הפנ"י דבא"י פשיטא דמשוי שלישי,
בראשונים מבואר לא כך ,דעל דברי רבה 'שליח בא"י
עושה כמה שלוחים' ביארו דרבותא אשמעי' ,לא מבעיא
בחו"ל דמינוי השליח הוא בבי"ד ואלים כח בי"ד אלא
אפי' בא"י ,הרי דאי"ז סברא פשוטה דמצד הלכות
שליחות הרגילים יוכל שליח שני למנות שלישי.
ולכאו' יש לבאר ד' רש"י ,ע"פ הראשונים הנ"ל,
איפכא מהפנ"י דאדרבה הטעם שנסתפקו רק בחו"ל
דאילו בא"י מכיון דלא נעשה בבי"ד לא אלים לעשות
שלישי וכמו שביארו הראשונים משא"כ בחו"ל דאלים כח
בי"ד ,עד שבא רבה וחידש דגם בא"י משוי .מיהו קשה
ע"ז דנמצא דהאמרו ליה רבנן פליגי על רבה וסברי דבא"י
לא מצי משוי ולא הזכירו כן הראשונים.
הסברות בשליח שני משוי שלישי
כט - :בביאור הצד שלא משוי שלישי ,לשון הרשב"א
הוא אימר אין עושה שליח אלא הראשון לבדו דמכח
הבעל קא אתי ,אבל השני דמכח השליח קאתי לא.
ומקובל לבאר דהשליח הראשון נעשה עומד במקומו של
הבעל ולפיכך יכול למנות שליח נוסף שיעשה המעשה
עבורו אבל השליח השני שאינו עומד במקום המגרש כי
אם שליח על מעשה הוא אינו יכול למנות שליח נוסף.
וצ"ב מדוע שליח של מעשה לא יכול למנות שליח נוסף של
מעשה.
המלוה מעות את הכהן – בדברי רש"י על גזל מתנות
ל – .רש"י במתני' ביאר ד"אין כאן גזל מתנות שכבר
נתן דמיהם לכהן זה ובשעת ההלואה פסק להם דמים".
וצ"ב דהא כבר מקשי בגמ' ומשני בג' אופנים ומה ראה
רש"י לתת הסבר אחר .אלא דבאמת רש"י ושאר ראשונים
ביארו את קו' הגמ' מצד ביטול מצות נתינה ,וא"ש דרש"י
במתני' בא ליישב קושי אחר מדוע אין כאן גזל מתנו"כ.
מיהו לכאו' אחר שתירצה הגמ' והעמידה בג' אופנים שוב
מיושב נמי ענין הגזל .עוד צ"ב גוף ההסבר שכ' רש"י דאין
כאן גזל שכבר נתן דמיהם לכהן ,דמה בכך שקדמה
ההלואה והרי המתנות שייכים לכלל שבט הכהונה והיאך
לוקח מהם.
והמחוור מה שפירש הרב גרינמן נ"י דרש"י לא בא
ליישב מדוע אינו גזל משבט הכהנים כי אם מדוע אינו גזל
מהכהן הזה ,דהיות שמדובר באופן שזכה במתנות
וכדאסברה לה הגמ' בג' אופנים א"כ איך לוקח הישראל
המתנות לעצמו ,משום שהכהן משועבד לו לכך ע"י
ההלואה[ ,ואין כאן קושיא ותירוץ אלא הסבר].
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ואע"ג דלא אתו לידיה
ל – .בקו' הגמ' ואע"ג דלא אתו לידיה .בראשונים
הסבירו הקו' בעיקר מצד דין ומצות נתינה .וצ"ע אמאי
לא ביארו מצד גזל מתנות .וי"ל דזה תלוי במח' ראשונים
כדביאר בקה"י נדרים סי' ד' דלשיטת התוס' חולין קל:
התרומה שייכת ממש לכהנים והמזיק חייב בד"ש,
ולשיטת הר"ן שם אין חיוב לצי"ש מכיון שאין התרומה
שייכת ממש לכהנים אלא בגדר הפקר לכהנים .נמצא
דלר"ן יש כאן רק ביטול מצוה ולא דין גזל הכללי,
והראשונים כאן ס"ל כהר"ן.
ובביאור קו' הגמ' :ברש"י משמע דתרי קו' יש כאן
וז"ל "ואע"ג דלא אתו לידיה ,בתמיה ,אע"פ שאינו נותנן
לכהן ויחזירם לו קתני מתני' דיפריש עליהן וכיון דלא
מטו לידיה מאן זכי ליה להאי כהן הך תרומה שיקבלנה
זה בחובו והיאך יצא ידי נתינה ".והיינו  -א) היאך
יקבלנה זה בחובו והיינו דאיך בנטילת התרומה פורע
הכהן חובו הלא אין התרומה שייכת לו .ב) היאך הישראל
יצא ידי נתינה .מיהו עי' תורי"ד שכתב "כיון דלא אתו
לידיה מאן זכי ליה להאי כהן שיהא שלו ויתפשם זה
בחובו ונמצא שלא קיים מצות נתינה .שיעור דבריו דמאן
זכי ליה להאי כהן שיתפשם הישראל בחובו הרי הישראל
לא קיים מצות נתינה [ואולי יש לתקן במקום ויתפשם -
שיתפשם] ,עכ"פ מלשון ונמצא משמע להדיא שהכל קושיא
אחת מצד מצות נתינה וא"כ גם ברש"י י"ל כן .ועי' נמי
בר"ן שהקו' רק היכי נפיק ידי נתינה .אלא דצ"ב מדוע
באמת לא שייך להקשות איך נפרע החוב ,וצ"ל דבתוך
העיסקא מונח מחילה אם יקבל תרומה .שו"ר בחי' מכ"י
שמשמע בו להדיא שיש כאן גם קושיא על גביית החוב.
מכירי כהונה
ל – .רש"י – כיון דפשיטא דלדידהו יהיב להו אסחי
שאר כהני דעתייהו והוה כמאן דמטי לידייהו דהני.
וביארו האחרונים דהיות וכל תרומה היא ממון השבט אם
כולם מתייאשים ממנה הרי מסתלקים מלהיות בעלים
בממון השבט ונשאר רק אותו כהן וממילא הוי כבעלים.
והמגיה לריטב"א הערה  532העיר מרש"י לקמן ד"ה אבל כהן דכיון
'דעשאוהו כזוכה' ,ושם הוא מפרש את הברייתא ומשמע דלכו"ע
עשאוהו כזוכה ובע"כ כדעת הריטב"א דהכל משום תקנה.
תוס' (ב"ב קכג – ):הוי מתנה מועטת ואסור לחזור בו

ואע"פ שאם רצה יכול לחזור בו מ"מ כל כמה דלא הדר
הוי כמוחזק והביאו סוגיין ,וצ"ע איך מיושב בזה שיצא
ידי מצות נתינה כיון דלא זכה ממש .ועי' ברבינו יונה שם
שחלק על התוס' לענין פי שנים כיון דלא הוי ממונו ממש
ובדעת התוס' כ' האחרונים דזה שאסור לחזור מהני לענין
פי שנים ,אבל בסוגין צ"ב היאך יצא ידי נתינה בלי שיזכה
הכהן ,וצ"ל דמצות נתינה היא להשליט הכהן בתרומה
ולזה די בדין מתנה מועטת .35ועי' קוב"ש ב"ב יש נוחלין.
ריטב"א וחי' מכ"י – אינם זוכים בפירות מן הדין
אלא דרבנן עשאום כזוכים ומשום תקנה ,והיינו תקנת
הכהנים ,ובעלמא הוי מצוה בעלמא לתת למכירי כהונה
וכמש"כ הריטב"א מכות ב ..ויוצא דגם לרב שמעמיד
כרבנן דפליגי אר' יוסי איכא גוני דעשו שאינו זוכה כזוכה
 35א.א .עי' בסוגיא בב"מ דף מט .דמבואר שישראל שאמר לבן
לוי כור מעשר יש לי בידך יכול הלוי לעשותו תרומה ומעשר על
מקום אחר ,אשר לפי"ז מבואר דזכה הלוי בתרו"מ ואינו רק דין
לצאת ידי חובת נתינה ,דודאי אין יכול הלוי לעשותו תרו"מ על
מקום אחר אם לא דזכה.

אלא דלר' יוסי זיכו לכל מאן דבעי ולרבנן עשו כן רק
למכירי ,וגם שזה על בסיס מצוה שיש לתת למכירי [או
מתנה מועטת] .וראיתי מדייקים ברשב"א (בע"ב ד"ה הא) שגם
סובר כהריטב"א ואין נראה שיש ראיה כי אמנם כתב שבמכירי צריך
תקנה אבל לא בשביל עצם הזכייה רק בשביל ההתר להסתמך ע"ז
ע"ש.

עשו שאינו זוכה כזוכה
ל – .עולא אמר הא מני ר"י היא דאמר עשו את
שאינו זוכה כזוכה .הנה כיון שזה בא לענות היאך יצא ידי
מצות נתינה אלמא דמקיים מצות נתינה ע"י שרבנן הקנו
לכהן את המתנות ,וקשה דלא הוא נתן ובמה הוא קיים
המצוה (ואינו דומה לקנינים דרבנן דוודאי נחשב שהוא המקנה
דהתם הוא עשה המעשה קנין שרבנן נתנו לו תוקף אבל כאן רבנן הקנו

בלי שום פעולה מצידו) ,וי"ל דסגי במה שנתקיימה המצוה,
ולא מהדרינן שיקיים המצוה דעיקר הקו' היתה משום
ביטול המצוה.
תקנות חכמים במלוה את הכהן וכו'
ל – .מצינו בסוגין כמה דינים שנובעים מתקנת
חכמים שתקנו כדי שלא יימנעו בעלי בתים להלוות
לכהנים ולויים ועניים.
א] המלוה בפני בי"ד א"צ ליטול רשות מן היורשין.
מבואר בגמ' שעשו בזה תקנה למיתה .ולא עשו כן
לעשירות משום דלא שכיחא.
ב] דעת עולא דמתני' ר' יוסי דעשו שאינו זוכה כזוכה
מפני התקנה.
ג] דעת רב דמיירי במכרי כהונה ,ושיטת הריטב"א
דהוא מתק"ח ,והיינו דס"ל לרב שעשו שאינו זוכה כזוכה
רק במכרי כהונה.
ד] תוד"ה כיון ,אהא דאין בו משום ריבית דאע"ג
דאסר רב בפרדיסא הכא התירו משום תקנת כהן.
גדר בעלות הישראל במתנות למ"ד טוה"נ אינה
ממון
ל – .במזכה להם ע"י אחרים .הק' האחרונים אמאי
בעינן ע"י אחרים ,יזכה להם ע"י עצמו ,דבכל זיכוי צריך
ע"י אחרים מכיון שא"א לבעלים לזכות מעצמו לאחרים
אבל כאן שכבר קרא לפירות שם תרומה יצאו מבעלותו
להיות ממון השבט וחזר הישראל להיות כנכרי .ואין
לתרץ דשמואל סבר טוה"נ ממון וממילא יש לישראל
המפריש בעלות ממונית ,דאכתי יקשה מפסקי הרמב"ם
שפסק דטוה"נ אינה ממון ומאידך פסק דמזכה להם ע"י
אחרים.
וכ' באחיעזר וז"ל וע"כ צ"ל כיון דאף דטוה"נ אינו
ממון יש לו טוה"נ אלא אינו שוה ממון וגם מצות נתינה
עליו וא"א לקיים מצות נתינה בלי הוצאה מרשותו .וצ"ב
כונתו.
ועי' קה"י.
דין נתינת מתנות כהונה ע"י הקנאה גרידתא
ל – .ואע"ג דלא אתו לידיה ,אמר רב במכרי כהונה
וכו' במזכה להם ע"י אחרים וכו' עשו שאינו זוכה כזוכה.
ופי' הראשונים קו' הש"ס מצד שלא קיים מצות נתינה
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וע"ז משני במכרי או במזכה או שזיכו חכמים .ומבואר
דבאופנים אלו קיים מצות נתינה אע"פ שלא נתן ליד
הכהן ורק זיכה לבעלותו .ויש לדמות הנידון לדין נתינה בגט דנח'
הראשונים אי מהני קנינים בלי שיהא הגט בידה ממש.

יאוש בחוב
ל – .נתייאשו הבעלים וכו' לפי שאין מפרישין על
האבוד ,והיינו דהחוב הוא אבוד ע"י היאוש ,מכאן הוכיחו
הפוסקים דמהני יאוש בחוב.
ויש מקום להתבונן לפי הסוברים דהא דלא מהני
מדאו' מכירת שטרות היינו משום דאין בחוב ממש ואינו
דבר הנקנה מזה לזה ,א"כ מה"ט ראוי שלא יועיל בו
יאוש ,דאין כאן חפץ שבעלותו נתפסת בו שתאמר שע"י
יאוש הוי כמפקיר החפץ .אמנם החילוק פשוט ,דבהקנאה
פועלים בחפץ עצמו שעד עתה הוא תחת זה ומהיום תחת
האחר ,משא"כ יאוש אינו פעולה החלה בחפץ אלא שזהו
מצב של אי-בעלות והיינו שכל בעלות וזכות קיימת רק
כשהבעלים מחזיק ותובע את זכותו וכאשר הוא מתייאש
הרי יש כאן מצב של אי-אחיזה בזכותו ,ועל כן היאוש
מפקיע חוב אע"ג שאין כאן חפץ ,דמ"מ זכות מיהת איכא
והיאוש פועל כנגד עצם המושג 'זכות של.'-
ישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש לך בידי
ל - :כור מעשר יש לך בידי חוששין שמא עשאו
תרומת מעשר על מק"א .ויש לידע היאך יכול הלוי
לעשותו תרומ"מ על מק"א .ויש בזה כמה דרכים.
א] הלוי זוכה במעשר דמיירי במכירי כהונה ולויה
(רמב"ן ,רשב"א ,שיטמ"ק ב"מ מט .בשם הרא"ש ,).ולעולא עשו
שאינו זוכה כזוכה (רשב"א .וחידוש הוא דגם כאן תקנו ולא רק
במלוה מעות משום נעילת דלת) .וקשה לפי"ז מדוע הישראל לא
קנה מן הלוי בנתינת המעות כיון שהמעשר בחצירו .ומכח
זה הכריח הרשב"א לפרש כהתוס' דחוששין שלפני מתן
מעות עשאו תרומ"מ .וכל זה לא בדעת רש"י שכתב דהלוי
עדיין לא זכה.
ב] מכיון דאמר כור מעשר יש לך בידי נעשה שלוחו
של זה נמצא כתורם ברשות (רמב"ן ,ורא"ש בשיטה ב"מ).
והקשה הקצות (רד ,ג) דהא מעשר אינו של הבעלים ואין לו
בו אלא טוה"נ והיכי מצי ליתן רשות לתרום משל אחרים.
(ומה שנתחדש שיש רשות לבעה"ב לתרום הוא רק תרומת מעשר של

המעשר הזה ולא על מק"א) .ועוד יש לתמוה דהלא הדבר הוא
נגד רצון הבעה"ב שהרי הוא בא לקנות מהלוי את המעשר
ואינו מעונין שהלוי יעשהו תרומ"מ ואיך נימא דנעשה
שלוחו של זה אתמהה.
ג] ברמב"ן כתב [על דברי רש"י שהלוי לא קנה] -
משמע שלא קנה לגמרי למוכרו אבל זכות יש לו בו
לעשותו תרומת מעשר .וצ"ב בפשר מצב אמצעי זה שיכול
לעשותו תרו"מ ולמכרו אינו יכול .ועי' רשב"א – ומ"מ
יכול לקרות לו שם דכיון דאין לו בו לישראל הנותן אלא
טוה"נ הו"ל מתנה מועטת ויש בחזרתו משום מחוסרי
אמנה יכול הוא לעשותו תרומ"מ על מקום אחר כל שלא
חזר בו בעה"ב וכדאמרי' בפ' הזהב מודה ריו"ח במתנה
מועטת דסמכה דעתיה ה"נ מסתברא כו' ישראל שאמר
לבן לוי כור מעשר יש לך בידי רשאי בן לוי לעשותו
תרומ"מ על מק"א [אמנם אח"כ הקשה דע"כ מיירי במכירי כהונה
כי היכי דליפוק ידי נתינה] .השווה הרשב"א סוגין לסוגיא
דב"מ דמבואר שם שאע"ג שלא קנה הלוי ויכול הבעה"ב

לחזור בו יכול הלוי לעשותו תרומ"מ על מק"א .וכבר
בסוגיא שם התקשה הרא"ש בשיטה איך יכול הלוי
להפריש ,ותי' דמיירי במכירי לויה א"נ לא גרע מנותן
רשות וכו' .ובדברי הרשב"א לא ניתן לפרש במכירי שהרי
מדבר כעת בדעת רש"י שלא קנה הלוי ,והתי' השני דמהני
מתורת שליחות אולי מהרשב"א אינו נסתר אולם ברמב"ן
שכתב שזכות יש לו בו לעשותו תרומ"מ משמע שזו זכות
שיש לו ולא דמהני רק מצד שליח.
ובקצות (ר"ד ,ג) ביאר דמתנה מועטת מהני מדין
בידו לזכות .והגרע"א פליג דבידו לא מהני אלא כשלבסוף
יזכה .ועו"ק דאמאי אינו יכול למכור מה"ט.
ועכ"פ מה שלכאו' ודאי שמעינן במפורש מד' הרמב"ן
וגם מהרשב"א ששייך רמה של זכות שמאפשרת הפרשת
תרו"מ ולא הקנאה.

פרק רביעי  -השולח
חזרה תכ"ד מגירושי שליח
לב – .אם משהגיע גט לידה אינו יכול לבטל .כתב
הרשב"א :ואפי' חזר בו תוכ"ד של נתינה ,וכדקי"ל כל
תוכ"ד כדיבור דמי חוץ מע"ז וקידושין [וגירושין].
ומבואר בדבריו דהא דהבעל אינו יכול לחזור משנתן
השליח את הגט הוא מצד הדין המיוחד שיש בגירושין
דל"מ בהו חזרת תוכ"ד ,הא בשליח לדבר אחר יכול
המשלח לחזור תכ"ד מפעולת השליח .וצ"ע בזה לפי
מש"כ הר"ן בסוף נדרים דיסוד דין חזרת תכ"ד הוא מפני
שלא גמר בדעתו עד לאחר כ"ד (ולכן בגירושין אינו יכול
לחזור דמכיון דחמיר גמר ומגרש מיד) ,א"כ מה שייך כלל
חזרת תכ"ד כששלח שליח דהרי הדעת למעשה בפועל היא
דעתו של השליח ,דהמשלח יכול לישון באותה שעה ,ומה
שייך אפוא לומר שהמשלח לא גמר בדעתו עד לאחר כ"ד
מן המעשה .36ואפשר דאכן הרשב"א אינו מסכים לגדר זה
של הר"ן וסובר דחזרת תוכ"ד אינה מחמת הדעת
המעשית אלא שזהו דין מסוים שבעל המעשה יכול לחזור
בו וא"כ שפיר המשלח הוא בעל המעשה .והר"ן יסבור
דבשום שליחות אין המשלח יכול לחזור בו תוכ"ד
מהמעשה של השליח.
לצעורה קמכוין – בדין ביטול שליח לזמן
לב – .מהו דתימא לצעורה קמכוין .וכ' רש"י :חודש
או חדשים וכו' .כ' הרשב"א "תמיהא לי דא"כ מאי נפקא
לן בין שמתכוין לבטלו או לצערו ולעכבו מליתנו עכשיו
 36ואמנם דעתו של המשלח נצרכת כדעת בכח ,אבל בזה אין
שייך לומר הסברא של הר"ן ,דדעת זו היא כללית ולא מקושרת
למעשה בשעתו .והגע בעצמך הרי שהיה המשלח ישן וניעור
תוכ"ד להמעשה ורוצה לחזור בו האם שייך לומר שהדעת
שהיתה דרושה ממנו בשעת המעשה אינה גמורה ,הרי לא היתה
כאן דעת בפועל מצידו כי אם רצון כללי ולא מסתבר לומר שגם
רצון כללי זה מותנה במתן אפשרות לחזור בו ,דנראה דאותה
סברא של הר"ן שאדם מעונין לשייר לעצמו אפשרות חזרה
אינה עומדת לעצמה אלא היא נכנסת בתוך הדעת שיש לו בשעת
המעשה וכל שלא צריך דעת מעשית בשעת מעשה לא והבן.

61

דבין כך ובין כך אינו רשאי ליתנו עד שיאמר לו לשליח
עכשיו אני רוצה ליתנו ,דאטו מי שלא בטל שליחותו
לגמרי אלא שאמר לו איני חפץ ליתנו עדיין מי יהיב עד
שיחזור ויאמר לו עכשיו אני רוצה" .ומתוך כך מפרש
הרשב"א דלצעורה קמכוין אין בו שום עיכוב אמיתי
לשליח כלומר דברש"י מבואר דלצעורה קמכוין היינו
שבאמת מעכב את השליח רק שאינו מבטל אותו לגמרי
רק מונע ממנו לפועל נגד רצונו .והרעק"א מתרץ שיטת
רש"י דאיכא ג' נפק"מ לדינא בין אם הוי ביטול או רק
עיכוב ,ע"ש ,ומכל הנפק"מ עולה שהבין הרעק"א דהעיכוב
של לצעורה הוא מבלי לבטל דין שליח שבו .מעתה צריך
להבין דעת הרשב"א שהקשה על רש"י ,והלא שפיר תי'
הרעק"א ,ואין לומר דמודה הרשב"א לגדר הנ"ל רק חולק
על הנפקותות ,דהרי הנפקותא הראשונה בנויה על
הירושלמי שהביא הרשב"א עצמו.
ונראה מזה שאין כונת הרשב"א לעיכוב בעלמא
דא"כ באמת פשוט כהגרעק"א ,אלא לעולם הוי גדר של
ביטול שליחות ,רק דהוי ביטול לזמן .וכן מדויק בלשונו
"דאטו מי שלא בטל שליחותו לגמרי…" וכן דייק הגרנ"פ
וביאר דכמו דמצינו ביטול שליחות לעולם ה"נ מהני
ביטול לזמן וגם זה הוא מדין ביטול שליחות דבמינוי
הראשון נכלל שיוכל לגרשה בכל עת שירצה וכעת הוא
מבטלו במקצת שלא יגרשנה חודש או חדשים.
ובברכ"ש (סי' ל"ט) הסתפק בכונת רעק"א אם העיכוב
על חודש אינו ענין ביטול אלא מסירת מודעה על להבא
דנמצא דהוי הנתינה בע"כ ,או דודאי בזה ג"כ יש בטול
דמעקרא אלא דהוא הוספת תנאי בהשליחות וכיון שלא
נשלף כח השליחות רק דהוא תנאי בהשליחות שיהי'
באופן דיתן לאחר חודש אין לזה דין דשב"ע שיצטרך
עדים .ומסיק כהבנה הב' ,ומבאר מ"ט לא מהני גילוי
דעתו לענין שתחשב הנתינה בע"כ דע"י דקאים כח
השליחות שלו הוי זה גם המעשה מדעתו וראיה לזה
מדבעינן לדין אתי דיבור ומבטל דיבור לביטול השליחות
ותיפו"ל דהוי כמסירת מודעא דהנתינה בע"כ.
ונ"ל להביא ראיה גדולה לשיטת רעק"א דאפשר
לעכב שליח גם בלי דין ביטול שליחות ,דבעמוד ב' מקשה
הש"ס על ר"נ הסובר דחוזר ומגרש בו דא"א לבטל הגט
מהא דבקידושין לאחר ל' יכולה האשה לחזור ,ומשני
התם דיבור ודיבור ואילו הכא גט גופיה מי קא בטיל .ויש
להבין מה ס"ד דהמקשן הלא פשוט הוא החילוק –
דבקידושין אתי דיבור ומבטל דיבור ובגט לא אתי דיבור
ומבטל מעשה ,וצ"ל דסבר המקשן שגט הוא ג"כ דיבור,
ועל כן חשב המקשן שטעמו של ר"נ דא"א לבטל הגט
משום דלא אתי דיבור ומבטל דיבור ,ואהא מקשה
מקידושין דשם מבואר דאתי דיבור ומבטל דיבור( .ולא
מסתבר לומר דידע דגט הוי מעשה אלא דחשב להוכיח מקידושין דאתי
דבור ומבטל מעשה ,שלא מסתבר שהבין שהקידושין הוא מעשה.
איברא כן משמע קצת מרש"י שבתירוץ הכניס שהמעות לא בטלו
משמע דלמקשן המעות בטלו והיינו דס"ד דדיבור מבטל מעשה וצ"ע)

והשתא צ"ע עד שמקשה מקידושין הו"ל להקשות על ר"נ
מיניה וביה ,אם את הגט אינו יכול לבטל מאחר דלא אתי
דיבור ומבטל דיבור ה"נ לא יוכל לבטל השליחות .אלא
דהבין דביטול השליחות אינו גדר ביטול אלא רק עיכוב.
בגדר ביטול הגט
ברשב"א דף עה .מוכח שביטול הגט היינו שהוא לא
רוצה לגרש בו לעולם .כלומר דאינו איזה עשיית חלות
ביטול ,אלא שעצם הדבר שאינו רוצה להשתמש בו לעולם

מבטל אותו ,והיינו שפוקע הלשמה ,דכבר אינו מיועד
לגירושין.
דברים שבלב בדיבור עם כוונה מסופקת
לב – .תוד"ה ולא .לתי' הא' ההו"א שלצעורה קמכוין
הוא דודאי כך כוונתו מדלא הביא עדים (וברש"י כתב מדלא
רהט בתריה לבטולי) .ולתי' הב' הוא ספק ואזלינן לחומרא.
והק' הרעק"א על התי' הב' היאך ניתן לומר שיש ספק אם
כוונתו לציעורא וחיישינן לחומרא ,כיון שבפיו הוציא
ביטול ומסופקים אנו אם כוון אחרת אין לנו ללכת אחר
כוונתו ואף אם כלפי שמיא גליא שכוון רק לצעורה הוי
ליה דברים שבלב.
ובכת"ס מיישב אליבא דרש"י שהלצעורה קמכוין
הוא ביטול לזמן ולפי"ז ניחא דמה שהוציא בפיו ביטול
יכול להתפרש גם על לצעורה ואין הלצעורה נחשב דברים
שבלב אלא שבפה .אבל להרשב"א שלצעורה קמכוון היינו
שאינו מבטל כלום ורוצה רק שיטעו לחשוב שביטל ,א"כ
דיבורו סותר צד זה והו"ל דשב"ל (ובאמת הדבר מובן ,שכן
הרשב"א לא כ' כתוס') .ובאילה"ש כתב שגם לרשב"א אפשר
לומר שאי"ז דשב"ל דתמיד דשב"ל הוא דאם היתה
כוונתו למה שבלבו לא היה לו לומר בלשון זה אבל היכא
דכדי לומר את הדברים שבלבו צריך לומר אותם המילים
שאומר כעת כגון כאן דרוצה שיטעו ויחשבו שאינו רוצה
לגרשה כדי לצערה א"כ כדי שהשליח יחשוב שאינו רוצה
לגרשה כלל מוכרח לומר לשון זה שמשמע שמבטול לגמרי
נמצא דכדי לציעורה עליו לומר אותו לשון כמו אם היה
בדעתו באמת לבטל ממש וכה"ג שפיר הוי ספק לחוש
לדברים כאלו ע"כ .ואין נראה לי כן ,דאמנם ברור הוא
עיקר היסוד שכשיש ב' פירושים למה שדיבר אין זה
דברים שבלב לומר כפי' אחד ,אבל היינו דוקא בתור
פירוש מה אמר ולא בתירוץ או הכרח למה אמר,
וכשמכוין לצעורא (של הרשב"א) הרי אין זה פירוש לדבריו
כי אם תירוץ והסבר וסיבה למה אמר כך כי רצה שיבינו
כך וכך ,זה לא נחשב פירוש לדברים אלא דבר חיצוני וז"ב
לענ"ד .ועיין בגרנ"פ (אות ז') שכתב כעין האילה"ש ע"ש,
וצ"ע.
דברים שבלב כשדבורו אינו ידוע לזולתו
לב – .תוד"ה מהו .ביארו התוס' דגם למ"ד גלוי
דעתא בגיטא מלתא היא הכא לא מהני מאי דרהט בתריה
משום דבאותה שעה שהוא רץ לא נודע דעתו לא לשליח
ולא לאשה ולא לבי"ד (משמע דלא מהני שנודע למי שאינו בי"ד
ואפי' שני עדים) והו"ל דשב"ל .וכ' במהרמ"ש דאף אם
באותה שעה אמר בפירוש שמבטל לאו מלתא היא.
ומבואר שאי"ז הלכה רק בגילוי דעתא אלא גם דיבור
ממש כל שלא נודע הוי דשב"ל .ועי' לקמן לג( .תוד"ה רבי)
שדנו אי בעי ביטול בפני עדים מצד דשב"ע ,וכ' בחזו"א
(סי' קמ"ז לדף לג) דמקום הספק "אי חשיב כדשב"ל שאילו
אמר בביתו שהוא מבטל ואיש לא שמע חשיב כדשב"ל
כיון שאין שומע ומספקא להו אי אמר לשליח בלא עדים
אי סגי כיון שהשליח יכול לכחש מיהו בשנים זה שלא
בפני זה סגי וכריב"ק דשומעין דבריו של זה היום ושל
חבירו למחר" ע"כ.
ומתבאר בדברי החזו"א טעמו של דבר ,שדיבור שאין
אפשרות להוכיח שדיבר זה משווי לדבורו להיות דשב"ל.
אמנם ז"ב שכל זה רק בביטול הגט אבל בדבר שבינו
לבין עצמו כגון נדר ושבועה פשוט דמהני שידבר בביתו
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בלי אוזן שומעת .ורק ביטול הגט שהוא דבר שהוא עסק
עם אחרים יש מקום להצריך שיהא דיבור מפורסם.
ואילה"ק דמאחר שמגרשה בעל כרחה הוי כדבר שבינו לבין עצמו
שהוא הבע"ד היחיד ,דהסיבה להצריך שיהא מפורסם אינו משום זכות
הבע"ד שכנגד אלא שכך צורת הדיבור כאשר מדובר בדבר שנעשה בין
שנים.

עוד יש לעורר בענין דומה בסוגיא לקמן סו .בבריא
שאמר כתבו גט לאשתי שלא אמר אלא לצחק בה אמנם
אם אח"כ הפיל עצמו מן הגג אמרי' הוכיח סופו על
תחלתו דהוה כיוצא בקולר דכתבו דידיה הוא כתבו ותנו.
ויש לתמוה דהא הוי דברים שבלב אחר שבשעת הציווי לא
נודע שהולך להפיל עצמו וממילא היה מובן לכולם
שלצחק בה מה מהני שאח"כ אגלאי מלתא .וכבר הק' כן
באבנ"ז (אהע"ז סי' קלט ,כג) ובדברי יחזקאל (סי' מ').
אמנם למהלך קמא בתוס' לב .לק"מ כיון דהכא נאנס מלפרש אחר
שהיה בהול למות ,ובכה"ג לא הוי דשב"ל.

ואמר הרב ברגר שליט"א דהנה מה הדין במי שהוא
פרסי ודבר בשפתו והשומעים סביבו לא ידעו שהוא פרסי
ולכן הבינו שאמר דבר אחר ,יראה דלא הוי דשב"ל כיון
דאדם פרסי שדבר פרסית יש כאן דבור מושלם וביטוי
מושלם וזה שהשומעים לא יודעים טיבו אינו הופך את
דבורו להיות בלב .והכי נמי במי שהפיל עצמו ,הרי אצל
ההולך למות לשון כתבו תמיד מתפרש כתבו ותנו ,וזה
שלא ידעת שהוא הולך למות אינו מחשיב דיבורו כדברים
שבלב .משא"כ בתוס' לעיל לב .במי שרץ ולא ידוע אם רץ
לבטל או לקיים אין זה שחסר לי ידיעה על טיבו של
האדם כי אם שפשוט אינני יודע מה הוא אומר וזה ממש
דברים שבלב.
ועי' מאירי ב"ק מו .גבי סוגית שור לרדיא או שור
לנכסתא דתלוי אם הלוקח עובד אדמה או טבח וכתב:
"חכמי הצרפתים מוסיפין בה שלא נאמר כן אלא
בשהמוכר מכיר אח הלוקח שאם לא היה מכירו אף הוא
יכול לומר לא הייתי יודע שלחרישה אתה מבקשו ואין
הדברים נראין שאם כן כשהקשה בכאן נחזי אנן אי גברא
דזבין לרידיא וכו' היה לו לומר בשאין מכירין זה את זה
ומ"מ יראה לי לדבריהם שלא רצה לתרצה בדבר שאינו
מצוי ומ"מ חכמי הדורות שלפנינו העמידוה אף בשאין
מכירים הואיל והדבר ידוע לכמה בני אדם הרי הוא
כמוסר מודעא שלחרישה קנאו והביאו ראיה לדבריהם
ממה שנאמר במסכת קדושין מ"ט ב' באחד שמכר נכסיו
על דעת שיעלה לארץ ישראל ולא פירש כן בשעה שמכר
ולסוף לא עלה ורצה לבטל את המכר ולומר שעל דעת כן
מכר והעמידו את המכר מטעם דברים שבלב אינן דברים
הא אם היו דברים היה המקח בטל אף על פי שהדבר
נעלם מן הלוקח ולדעת קצת מפרשים אין כאן ראיה שאף
בזו הם אומרים שלא אמרו לדקדק ממנה שאלו היו
דברים המקח בטל אלא בשידע הלוקח שהיה הענין כאלו
התנה כן ללוקח ואפילו נודע דעתו לרוב העולם הואיל ולא
נודע ללוקח אנו מעמידין את המכר ומ"מ נראה לי כדברי
הראשונים שכל שהולכין בו אחר כונת הלב כגון שמע ומת
בנו וכיוצא בו על הדרך שיתבאר במקומו על אותם
שאומרים עליהם בדברים שבלב שהם דברים אין מחלקין
בין שנודע ללוקח בין שלא נודע הואיל ונודע לרוב העולם
וכן עיקר".
כשנאנס מלפרש אי הוי דברים שבלב
לב – .תוד"ה מהו .למהלך הראשון בתוס' לא חשיב
דשב"ל אלא כשהיה יכול לפרש ולא פירש דמדלא חשש

לפרש רוצה הוא שיתקיים הדבר בכל ענין וכגון ההוא
דזבין אדעתא למיסק וכו' .וכונת דין דשב"ל לפי"ז הוא
דמדלא פירש יש לנו ראיה שרוצה שיתקיים בכל ענין,
וצ"ב שהרי כתבו התוס' שמצד הנאמנות הוא נאמן לומר
שכך היה בדעתו א"כ מה הראיה ממה שלא פירש
מתחילה ,אולי הוא לא חשש לפרש כי סמך שיפרש אח"כ
שהרי יאמינו לו .ועו"ק דלפי זה אין זה כלל ש'דברים
שבלב אינם דברים' דאינו אלא שיש לנו הוכחה ממה שלא
חשש לפרש שאין בלבו דברים כלל.
ויש ליישב דאין הכונה שמזה שלא פירש סימן
שבאמת רוצה שיתקיים בכל ענין ,אלא הכונה דמדלא
חשש לפרש ש"מ שאין לו גמירות דעת לכך (אף שברובד
השטחי הוא כן רוצה) וזה הכוונה 'אינם דברים' ,שאינם
גמורים ומוחלטים בדעתו .ועי' בשערי חיים.
עקירת דבר מה"ת כשיש טעם חשוב
לב – .תוד"ה מהו .דכיון שקצת דומה לדברים שבלב
לא חשיבא עקירת דבר מן התורה .וכה"ג כתבו בתוס'
יבמות פח .בהא דהאמינו ע"א במיתה ,דלא חשיב עקירה
כיון שדומה הדבר הגון להאמין .ושם דף פט :לענין
קידושי קטנה דהם מדרבנן ומ"מ מיטמא לה בעלה ביארו
התוס' שיש כח לחכמים לעקור דבר מה"ת בדבר הדומה
והכא דמיא למת מצוה.
מיהו יש לחלק בין הך דהכא להך דעד מיתה ,דהתם
גם מדאו' יש טעם מסוים להאמין לעד רק שאין לו
נאמנות מספקת לגבי דשב"ע ,בזה שייך לומר שאינו
עקירת דבר מה"ת .אבל כאן בתוס' בגיטין מה המשמעות
שהדבר קצת דומה לדברים שבלב ,כל שע"פ שורת הדין
אין זה בדין דברים שבלב אין כאן אפי' מקצת סיבה
מדאו' שלא יחול הביטול .ובהך דיבמות פט :יל"ע האם שייך
לומר שיש כאן קצת גדר של מת מצוה.

ומוכרח דהכוונה כאן היא שכיון שדומה קצת
לדשב"ל לא ניכר לאינשי שיש כאן עקירה .ולא שבאמת
זה פחות עקירה בגלל שדומה לדשב"ל.
וממשיכים כאן התוס' :ועדיפא מינה אמרי' בביטול
שלא בבי"ד בלא ידיעת שליח וכו' .ועי' רעק"א שתוס'
מביאים ראיה דהיכא דאיכא "סברא חשובה" מצי עקרי.
וצ"ב מה רצו להוכיח משם ,הרי אין הטעם שם מצד
שדומה קצת לדברים שבלב אלא הטעם משום שיש חשש
חמור של ממזרים .ומסברא נראה דהתם עדיפא שיש
סיבה חשובה לתקנה ,ואילו הכא ודאי דהדמיון קצת
לדשב"ל אינו סיבה כלל לתקנה .וצ"ל דרק מייתו ראיה
לעצם המושג שיש מקומות שחכמים יכולים לעקור
בקו"ע .ואכתי צ"ב אמאי כתבו דהוא עדיפא מינה.
עלה בידינו שיש כמה סברות שיכולות לתת כח
לחכמים לעקור בקום ועשה :סיבה חשובה מאד (ביטול
שלא בפני השליח) ,בסיס חלקי מדאו' (ע"א במיתה),
דמיון חיצוני לדין דאו' (דומה לדברים שבלב).
ביטול שליחות-מעשה
א.א .יל"ע בגדר שליחות מעשה ,דהנה מבואר
בסוגיא בכתובות דף ע :דיש נפק"מ בין אומר כל הזן אינו
מפסיד לבין האומר כל השומע קולי יכתבו ויתנו גט
לאשתי ,וצ"ע ,מ"ש ,הלא בב' המקומות השליח יודע
שכוונתו של המשלח שיעשה משהו מסויים ,וודאי דאין
דין בשליחות של דיבור פה שידבר ,אלא סגי אף ברמז או
בכתב ,וא"כ כשאומר כל הזן אינו מפסיד ברור הוא
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שמבקש בצורה עקיפה מחבירו לך תזון את אשתי רק
שלא פונה אליו בצורה ישירה ,ומאי נפק"מ אם פונה אליו
בצורה ישירה או עקיפה ,וכי נימא כשפונה בצורה ישירה
יש כאן איזשהו 'לשם יחוד שליח' ? ובשלמא בשליחות
חלות עוד היה אפשר להבין בצורה מסויימת ,אבל
בשליחות מעשה לפי מה שיסדו לן האח' דהוא מה שנעשה
מחמתו ומוגדר מעשה שלו ,מאי נפק"מ אם נעשה בגלל
שרמז או אמר מפורש .וזה פליאה עצומה .ובכלל כידוע
שבסוגיא בקידושין הגמ' עירבה את שני סוגי השליחויות
והקושיא ידועה.
לשונות שאינם מועילים לביטול
לב – .הובאו בגמ' לשונות שמועילים ושאינם
מועילים ,לשון שמשמע להבא מועיל בתורת ביטול ולשון
שמשמע לשעבר אינו ביטול אלא שמוציא עליו שם פסול.
וילה"ק תיפו"ל מצד גלוי דעתא שהרי מוכח מדבריו
שרוצה לבטל .ויש לומר דמפרשים דבריו שרוצה לערער
על כשרות הגט ועל כן אע"ג שבודאי מתגלה רצונו שהגט לא יהיה
גט אולם אין כאן כוונה למעשה ביטול ע"י הגלוי הזה .מיהו אכתי
קשה למש"כ הרשב"א דלשון פסול לא מהני לערעור
הואיל ולא פירש הפסול .וי"ל דמה שלא פירש הוא סיבה
שלא נאמין לערעורו אבל לעולם כוונתו לערער.
ביטול הגט
לב - :מחלוקת ר"נ ורב ששת אם מבטל הגט או
השליחות .ונח' הראשונים בדעת ר"נ אי ס"ל דא"א לבטל
הגט עצמו או דמודה שיכול לבטל הגט רק אמדי' דעתיה
דלא כוון לבטל הגט ,והמח' עם ר"ש היא באומדנא .ועכ"פ
דעת רב ששת דאפשר לבטל הגט .והק' הראשונים מאי
שנא מס"ת דא"א לבטל הלשמה שבו .ויש שהתקשו
בסגנון דומה מה מקשי הגמ' על ר"נ מדריו"ח דחוזרת
היכי ס"ד לדמות גט שנכתב ונחתם כראוי שאין שייך
לבטלו לחזרת האשה מדיבורה.
התוס' – דכל זמן שלא הגיע ליד האשה לא חשיב
גמר מעשה.
הריטב"א בקידושין – דכיון שאמר לעדים מתחילה
כתבו וחתמו ותנו ובשליחותו עשאוהו והוי לשמה יכול
לבטל השליחות למפרע והוי כאילו עשאוהו מדעתם ולא
הוי לשמה ופסול ומסקי' דכיון שנחתם ונכתב על פיו והוי
לשמה תו א"א לבטלו שלא יהא לשמה .והנה א"א לפרש
דקאי אדין שליחות דכתיבת הגט מדין וכתב דהא אתי
עלה מדין לשמה וגם שהריטב"א לעיל כ"ב ס"ל דא"צ
שליחות רק ציווי מדין לשמה ,אלא שצריך שליחות עבור
עשיית הלשמה .ועיקר תירוצו של הריטב"א הוא
שהביטול לא מתיחס להגט אלא להשליחות [שזה שפיר
דיבור] ולשם זה צריך שיועיל ביטול למפרע.
בפני כמה מבטלו – שיטת ר"נ בפני שנים
לב - :ר"נ אמר בפני שנים לבי תרי נמי קרי בי"ד.
ולא נתפרש בגמ' טעמו של ר"נ אלא רק ההכרח שלו מצד
פירוש לשון בית דין .ומצינו בראשונים כמה שיטות מה
טעם בעינן שנים:
א] תוס' – בלא שנים איכא למיחש טפי לממזרים.
וכן נראה כונת רש"י שכתב לאודועי בעלמא .ובתוס' לג.
כתבו דבעינן דוקא שנים זה בפני זה וביאר בתורא"ש
"דעד כאן לא קאמר רבי דבטלו מבוטל אלא מבטל בפני ב'

ביחד לר"נ אבל בפני ב' כל אחד בפ"ע כיון דכה"ג לא
מיקרו שנים בי"ד לא מהני ביטול משום דלית ליה קלא
כולי האי ואיכא למיחש טפי לממזר ".מבואר בדבריו דבר
מחודש שהקול יוצא מכח דהשנים מיקרו ב"ד (ולפי"ז ניחא
לר"נ אמאי אמרה מתני' בי"ד ולא שנים).
ב] ר"ן וריטב"א ואופן אחד ברמב"ן – בעינן שנים
דאין דשב"ע פחות משנים .ואפשר להבין דהיינו עדי קיום
או אפשר דהיינו עדים לברורי.
ג] אופן נוסף ברמב"ן – דכיון שדיבור המינוי היה
בפני השליח אין מבטלים אותו אלא בדיבור אלים ולזה
צריך דיבור בפני ב' או ג'.
ד] רשב"א – משמע בדבריו דבעינן להנך תרי הכא
מתורת בי"ד שכתב "ובפרוזבול סגי בתרי כיון דאין
צריכין לישא וליתן" ,משמע דגם בגט צריך אותם משום
תורת בי"ד שיש להם (ולא משמע שרק בא לתת טעם למה
נקראים בי"ד) .ובחי' מכ"י מפורש יותר "דאע"ג דבי"ד לא
גריעי מג' כיון דאי מפלגי מסקי' לדינא אפומא דתרי
מינייהו אשתכח דתרי נמי בי"ד מיקרו והתם הוא דבעינן
תלתא וכו' אבל הכא גבי ביטול דלא שייכא חלוקה בתרי
סגיא" ,מבואר בדבריו דבביטול בעינן לדין 'בי"ד' .וצ"ב
מ"ט ,ובודאי דלא אזיל מצד עדי קיום ואולי א"ש ע"ד
טעם התוס' או הרמב"ן .שו"ר במהרש"ל (על התוס' לג :ד"ה
)שכתב דטעמא דלא מהני ביטול בפני אחד לר"נ ובפני
שנים לרב ששת משום דרק כשמבטל בפני ב"ד סובר רבי
דלא אמרי' מה כח ב"ד שתקנו התקנה לבטל בפניו יפה (היינו
דיש כאן ב"ד מול ב"ד וצ"ב) .ומבואר דבעינן ממש תורת ב"ד.
ועי' פנ"י שם שהק' על מהרש"ל דבתוס' לב :כתבו טעמא
משום חשש ממזרים.
בפני כמה מבטלו – שיטת רב ששת
לב - :רב ששת אמר בפני שלשה בי"ד קתני .ומה
הטעם שהצריכו שלשה לעיכובא אף לרבי.
א] תוס' ,ורמב"ן באופן ב' – משום דאיכא למיחש
לממזרות .והיינו שמה שחולק רבי על מה כח בי"ד יפה
הוא כשהטעם משום עגונות אבל כשהטעם משום ממזרים
מודה דחמיר ויש להפקיע הקידושין.
ב] רמב"ן באופן א' – משום דבעינן דיבור אלים כדי
לבטל את דיבור המינוי שהיה בפניו .וטעם זה איתא גם
לר"נ ,ופליגי איזו אלמות בעינן ,של ג' או של ב' ,וצ"ב
עומק המח'.
לא שנא כתוב בלשון עדים וחתמי דיינים וכו'
לג – .הא קמ"ל דלא שנא כתוב וכו' .בזה רב ששת
דחה ראיית ר"נ ,וא"כ למאי דקיי"ל כר"נ אין הכרח
לחידוש זה ,ברם כתב הריטב"א דאעפ"כ הלכתא בהא
כרב ששת דבהא לא פליג רב נחמן ,והר"ן כתב כן בדרך
אפשר אלא שהרמב"ם לא כתבה בפ"ט מה' שמיטה.
וביאור ד' רב ששת:
רש"י – החידוש להכשיר כשיש סתירה בנוסח
הפרוזבול אם הוא שטר דיינים או עדים .שבכל אופן
חתמו אותם שכתבו אלא ששינו בין נוסח הפרוזבול לנוסח
החתימה ,שבפרוזבול כתבו בי דינא הוינא וחתמו איש
פלוני עד .או איפכא .והקושי ברש"י שגרם לתוס' לנטות
מפי' כתב מהרמ"ש דלפרש"י הוי קצת כמזויף מתוכו.
ויותר נראה דלפרש"י הול"ל ל"ש כתוב בלשון עדים
וחתמו בלשון דיינים ,ואילו מש"כ בגמ' כתבו עדים וחתמי
דיינים משמע דקאי על אנשים אחרים .וכן פירש הר"ן
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"ולשון דיינין היינו שכתוב בו מסר לנו פלוני חוב פלוני
שהדיינים עצמם מדברים ולשון עדים הוא שמעידים
באחרים כגון שכתוב בו שבא פלוני לב"ד ואמר להם
מוסרני לכם".
תוס' – החידוש להכשיר התחלפות בין הנזכרים
בתורף לחותמים לבסוף .כתוב בלשון דיינים וחתמי עדים
הפי' שבתורף נזכרים הדיינים בשמותם ולמטה חותמים
עדים אחרים .כתוב בלשון עדים וחתמי דיינים הפי' שאין
דיינין נזכרים בתורף אלא כך כתוב "בי דינא הוינא ואתא
פלוני ואמר לנו מוסרני לכם כל חוב שיש לי ביד פלוני,
ופלוני ופלוני עדים" וחתומים למטה הדיינים .וצ"ב איזה
משמעות יש לעדים שנקובים בשמותם אבל לא חתמו
ובשלמא להאופן הראשון מובן שהדיינים הנקובים יש
להם תפקיד שלהם נמסר החוב וא"צ שיחתמו הם על
השטר.
עדי קיום בביטול השליחות – בשיטת התוס'
בשיטת התוס' בענין עדי קיום בביטול שליחות
נתחבטו המפרשים; בדף לג .ד"ה רבי כתוב בפשטות
בתוס' דבעינן עדי קיום ,ונח' התי' שם אם מהני ביטול
בפני השליח במקום עדי קיום ,וזה תמוה איך ביטול בפני
השליח יהא תחת עדי קיום .ולתי' ב' דלא מהני בפני
השליח יש קולא אחרת דמהני בפני ב' זה שלא בפני זה
וגם בזה התקשו המפרשים .בדף לב :כתבו בטעם דמעכב
ביטול בפני ב' גם לרבי משום חשש ממזרים ,והק'
מהרש"א תיפוק ליה מטעם דשב"ע.
המהרש"א – הבין בתוס' לג .כפשוטו ולפיכך
התקשה בדבריהם דף לב :וגם לב .ד"ה מהו דמשמע שם
דמדינא מהני ביטול שלא בבי"ד .והניח בצ"ע.
הפנ"י – עומד על סתירת התוס' לב :ולג .וכתב :ודאי
פשיטא להו מסברא דלא שייך טעמא דאין דשב"ע פחות
אלא היכא דאיתחזק איסורא דוקא כדאיתא להדיא בגמ'
בריש מכלתין וכן לענין קידושין קיי"ל המקדש בע"א אין
חוששין אפי' בשניהם מודים והיינו משום דאתחזק
היתרא וכל לאפוקי מחזקה ודאי בעינן ב' דילפי' דבר דבר
מממון והתם לענין ממון נמי הא דבעינן ב' היינו להוציא
ממון מחזקתו משא"כ ביטול הגט דאדרבא האשה בחזקת
איסור קיימא שלא נתגרשה והביטול הוא לקיים החזקה
קמייתא מש"ה לא בעינן ב' וחד נמי מהימן וכ"ש במבטל
בפני שליח עצמו שא"צ לנאמנות כלל פשיטא דלא בעינן ב'
אלא דמ"מ כתבו התוס' לרווחא דמילתא משום שיש
מהמפרשים הקדמונים דבדשב"ע אפי' לא אתחזיק
איסורא בעינן ב' וכו' ובדעת התי' השני בתוס' דלא מהני
שאומר לשליח מפרש הפנ"י משום דהוי כקידושין דבעינן
עדי קיום ,ותמה א"כ גם לא מהני ב' זה שלא בפני זה.
עולה מד' הפנ"י דהך אין דשב"ע פחות משנים שכ'
התוס' לצדדין קתני ,לתי' ראשון היינו לברורי ולכן מועיל
שאומר לשליח ולפי הא"נ שלא מועיל משום דהוי כדשב"ע
שצריך עדים לקיומי.
הרעק"א – מביא קו' המהרש"א סתירה בין התוס'
לב :לתוס' לג .ומיישב דצריך להבין עיקר ד' התוס' לג.
דאם ביטל בפניו אין זה בכלל אין דבר שבערוה ,אלא
דכונת התוס' לא לדין לקיומי אלא לדין לברורי ומש"ה
במבטל בפני השליח השליח יודע בעצמו הביטול ומוטל
עליו שלא למסור הגט ,אבל במבטל שלא בפניו א"א לברר
הביטול ולדון דהגט בטל עד שיעידו ב' עדים ומש"ה צריך
שיבטל בפני ב' עדים .וצ"ע ליישב לשון התוס' דמשמע
שהנידון אי מהני הביטול ,ולפנ"י ורעק"א ודאי מהני ורק

שלא יוצא מזה נפק"מ לדינא דמי ידע מזה .ועיקר
דבריהם בתוס' צ"ע ,דכך מהלך ד' התוס' ,כתבו ליישב
קושיתם הראשונה דמשמע דמהני לרבי ביטול בפני אחד
ומקשים איך אפשר להעמיד כה"ג הרי יש חסרון של
דשב"ע ,והשתא לפנ"י ורעק"א שהכונה דאמנם הביטול
מועיל אבל כיון שהוי דשב"ע לא נוכל לדון בזה בב"ד
דאיך נדע מזה ,אבל לא הבנתי למה מחמת שלא ידעו מזה
אין טעם לגמ' להעמיד שאלה בציור זה ,וכי א"א למצוא
נפק"מ ,וכגון שהאשה ראתה את הדברים או שהבעל נאמן
עליה כבי תרי ושאחד"א .וצ"ע.
החזו"א – נראה דאין כוונתם דלא ליחול הביטול
בלא עדים כמו בגו"ק דא"כ אף אם יבטל בפני שנים זה
שלא בפני זה לא יועיל כמו מקדש שחרית בפני ע"א
וערבית בפני ע"א (ויעוין בשע"י שמיישב זה) וכו' אלא מקום
הספק אי חשיב כדברים שבלב שאילו אמר בביתו שהוא
מבטל ואיש לא שמע חשיב כדברים שבלב כיון שאין שומע
ומספקא להו אי אמר לשליח בלא עדים אי סגי כיון
דהשליח יכול לכחש ,מיהו בשנים זה שלא בפני זה סגי
וכריב"ק דשומעים דבריו של זה היום ושל חבירו למחר.
עדי קיום בביטול השליחות – דברי שאר ראשונים
ברמב"ן כתב בתורת אפשר דמ"ד בפני ב' דינא קאמר
דלא הוי ביטול דהויא דשב"ע ואינה פחות מב' .ולא שייך
לבאר ברמב"ן כרעק"א דהכונה לעדי בירור על דשב"ע כדי
שנדע שביטל דהרי כתב זאת כמענה למשה"ק  -תמיהני
בה אפי' בינו לבין עצמו למה לא יבטל דאי ידעינן ביה
ליהוי ביטול ,הרי דמדובר שידוע הדבר.
בר"ן וריטב"א כתבו טעם זה לבדו אלמא דנקטו
דבעי עדים .וגם בר"ן א"א לפרש כרעק"א שכן כתב דאע"ג
דמוכח לן מ"מ בעי עדי קיום.
בתורי"ד לד .כתב וי"ל לפי הדחק שהביטול בלי
עדים אינו מועיל ואע"פ ששניהם מודים.
עדי קיום בביטול שליחות – הסברות
הרעק"א לב :מבאר דא"צ עדי קיום לביטול
השליחות דאינו דומה לקידושין וגיטין כיון "דאינו ענין
מעשה וחלות הקנין רק ביטול וסילוק כח השליחות".
ואילה"ק דלפי דבריו ה"נ גירושין לא יצטרכו עדי
קיום כיון דאינם קנין רק ביטול וסילוק האישות ,דלא
דמי ,דגירושין אינם פעולה העדרית ,דיש בהם פעולת
שינוי ,וגם שינוי מיש לאין או חפצא דיני ,משא"כ ביטול
שליחות אינו ענין בעל תוקף דיני לשנות דין האישות אלא
שמתיחס להדיבור של השליחות ומבטל אותו וזו פעולה
שרק מעדירה את הדיבור כאילו אינו ,וכמו שחזרת תוכ"ד
מגיטין וקידושין אינה צריכה עדי קיום והבן.
ויש לעיין בכונת רעק"א האם מחלק בין גירושין
לשליחות וא"כ בא לומר שגם על המינוי שליחות א"צ
עדים ,אך תימה הוא דפלוגתת ראשונים בדבר ואטו בא
רעק"א להכריע ביניהם ,אלא נראה ברור שבא לומר
דא"צ עדי קיום בביטול אף להסוברים דלמינוי בעי עדי
קיום ,ומשום דביטול אינו אלא פעולה שבשלילה וכמו
שכתבנו ולא משום דזהו ביטול שליחות ,דה"נ ביטול
גירושין בתוכ"ד (עד כמה שהיה שייך לחזור בתכ"ד מגירושין)
א"צ עדי קיום ,דהעיקר מה שאינו פעולת חלות רק פעולת
סתירת בנין.
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בחזו"א נמי כתב שא"צ עדי קיום ומשום "דלאו קנין
הוא וע"כ חייל כיון שאינו רוצה א"א לשליח לגרש בע"כ".
מה שפתח 'דלאו קנין הוא' מתאים לד' רעק"א אבל
ההמשך שכ' דכיון דאינו רוצה וכו' צ"ב דהרי ביטול
שליחות אינו רק שאינו רוצה אלא הוי מדין את"ד
ומבט"ד כמבו' בגמ' לב .:סברא נוספת כתב החזו"א "ועוד
כיון דהודיע לשליח ובידו לציית למגרש סגי וא"צ עדים".
וג"ז צ"ע דהא בגו"ק ששניהם מודים ויכולים לציית מ"מ
בעינן דוקא עדים לקיומי.
ביאור מהלך הגמ' בענין אפקעינהו
רמב"ן (כתובות ג – ).בכל המהלך ידענו שהדבר בנוי על
תנאי של המקדש אשר תולה בחכמים ומקשינן תינח
דקדיש בכספא דכיון שיודע שיכולים רבנן להפקיר כסף
הקידושין שפיר תולה בדעתם ,קדיש בביאה שרבנן אין
יכולים להפקיע למה לו לתלות בדעתם .ומשני שוויוה
רבנן לבעילתו בעיל"ז שהוא מדעתו מקדש לעולם על רצון
חכמים ולאו משום הפקעת ממון נגעו בה .וברא"ה:
כלומר הא דאמרי' כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש לאו
משום הכריחא הוא אלא מדעתם שכל אדם רוצה לעשות
דבריו כרצון חכמים וא"ת ביאתו מה תהא עליה ,שויוה
רבנן בעילתו בעילת זנות.
וצ"ב עד כמה שבקידושי כסף יש אפשרות של הפקר
בי"ד למה לא יעשו כן באמת ולא יצטרכו להסתמך על
תנאו .וי"ל כמש"כ בשיטה בשם רבינו פרץ דלא אמרי'
הפקר בי"ד הפקר בלא טעם וסברא .אך צ"ע דא"כ נפל
היסוד שכ' הרמב"ן דהמקדש תולה בדעתם כי יכולים
להפקיר המעות ,וכי אין הוא יודע שרבנן מנועים לעשות
כאן הפקר בי"ד .לכן צריך לפרש להרמב"ן בשונה
מהתור"פ דלא שא"א לעשות הפקר בי"ד אלא שרבנן
מעדיפים שלא לפעול בכח הפקר בי"ד ולזה סמכו על תנאו
ולא עשו הפקר.
ריטב"א (כתובות ג – ).תינח קדיש בכספא דביד
חכמים להפקיר המעות אבל קדיש בביאה אע"ג שתלה
בדעתם כמו ע"מ שירצה אבא האיך לא יחושו על ביאתו
לעשותה ביאת זנות.
רבותיו של רש"י – תינח קדיש בכספא דקידושי כסף
דרבנן ושפיר יכולים לעקרם אבל קדיש בביאה דהוי
מדאו' לא מצו עקרי .ומשני שויוה רבנן לבעילתו בעילת
זנות דרב מנגיד למאן דמקדש בביאה .ורש"י הק' עליהם
דודאי קדושי כסף דאו' .וגם מה שפי' תי' הגמ' קשה
דאע"ג דרב מנגיד מדאו' הוו קידושין .ובביאור שיטתם כ'
החת"ס דח"ו דס"ל גז"ש לאו דאו' אלא ר"ל כיון דילפינן
קידושי כסף מקנין כסף בגז"ש דון מינה ומינה מה התם
יש כח לחכמים להפקיע שלא קונה כך בקידושי כסף.
ודבריו צ"ע חדא איך נכנס פי' זה בלשונם שקידושי כסף
דרבנן ועוד עצם הדבר שלמדים מגז"ש שמועיל הפקר
בי"ד לכאו' תמוה דאין שייך ללמוד מגז"ש על דבר שהוא
דין חיצוני כמו הפקר בי"ד שאינו מדיני הקנין כסף רק דין
כללי בכל עניני הממונות .הגע בעצמך האם נימא מה קנין כסף
אפשר אח"כ להפקיר החפץ הנקנה כן קידושי כסף יוכל הבעל להפקיר
את אשתו.

שו"ר שבכס"מ ריש הלכות אישות ביאר דברי רבותיו
של רש"י דודאי דבר הנלמד בג"ש דבר תורה ממש הוא
וסוקלין על ידו ומביאין קרבן על שגגתו ככל דברים
המפורשים בתורה ולא קרי להו דרבנן אלא לומר
שאלמלא שהם קבלוהו כן מסיני לא היינו מפרשים אותו
כך ומאחר שהוא כן שייך לומר כל דמקדש אדעתא דרבנן.

ומה שהסבירו תי' הגמ' ע"פ דרב מנגיד וכו' ביאר
החת"ס ע"פ התוס' ב"ב מח :דהיכי דלא עבר אדרבנן
בשעת קידושין אין יכולים לעקור ,אבל במקדש בביאה
דבלא"ה עבר אדרבנן דרב מנגיד 37נהי שבאופן רגיל לא
קנסו אבל עכ"פ אם יארע לבסוף אונס בגיטין או בטול
הגט לא וויתרו חכמים והפקירו בעילתו.
בדין אפקעינהו אי הוי למפרע
בראשונים מבואר דאפקעינהו הוי למפרע :ראשית
מהתוס' שהקשו דיכול לחפות עליה וכו' .ומהראשונים
שכתבו דכל דמקדש הוא כמו ע"מ שירצה אבא והיינו
תנאי של ע"מ דכמעכשיו הוא.
ובשיטה ריש כתובות מביא בשם קדמון א' דלא
אפקעינהו למפרע אלא פסקוהו לקידושין מכאן ואילך
ומיושבין קו' הרשב"ם בתוס' אלא שאין לי ליישב לשון
בעילתו בעילת זנות וגם צ"ע יבמה מאי איכא למימר
(חת"ס כאן) .ויעוין נמי בהגהות היעב"ץ כתובות שם שמכח
קושיות כעין קושיות התוס' שיכול לחפות וכדו' כתב
דחכמים מיגז גייזי ולא עקרי ,אמנם כתב בעצמו שברש"י
ותוס' לא דייק הכי.
במקום אפקעינהו האם עובר למפרע באיסור בעילת
זנות
בראשונים מבואר שבמקום שעשו אפקעינהו
לקדושין אגלאי מלתא למפרע שעבר באיסור בעילת זנות,
שכן כתבו בשם הרשב"ם דרבנן אמרו שאם יבטל הגט
יעקרו הקידושין ולפיכך לא גמר ומבטל דאינו רוצה
לעשות בעילותיו ב"ז .וגם בתוס' כתובות ועוד מקומות
כתבו אהא דפריך קדיש בביאה מאי איכא למימר דהוא
משום דאיכא עבירה.
מאידך מצינו בשיטמ"ק כתובות ג( .ד"ה ולי איברא עמ'
פז באוצה"פ) שכתב דאין בו עון דחכמים הוא דשויוה
לבעילתו בעילת זנות והוא לא חשב כלל .ולקמיה כ' (ד"ה
וא"ת עמ' צ') ומעיקרא נמי לא עביד עבירה דרבנן הוא
דשויוה בעילתו בעילת זנות והוא לא לכך כיון אלא דתלה
דעתו בדעת רצון חכמים ,מצוה היא ולא עבירה .ובודאי
אין ר"ל דאין כאן מעשה עבירה ,דודאי אגלאי שבעל
פנויה אבל אין עליו אשם שבשעתו עשה כהוגן שכך טוב
וראוי לתלות ברצון חכמים.
והנה זה ברור לכו"ע שעל מה שעשה בשעת הקידושין
אין טענה דהכל עשה כדין ,והטעם שס"ל להראשונים
דקעבר באיסור הוא משום שהיום שמבטל הגט שלא בפני
השליח גורם בידים לעשות הבעילות למפרע זנות .וכן
מצינו בעוד מקומות שאסור לגרום איסור למפרע כגון
המברך על פרי מחויב לאכול ואסור להפסיק שבזה גורם
לברכה להיות למפרע לבטלה ,ואולי גם שבועת שקר
להבא הוא בדרך זו שגורם לשבועה למפרע להיות שקר
ברם אופנים אלו אינם ראיה כ"כ דשאני התם שהאיסור
מחמת זלזול ויתכן שהאיסור קעבר עתה ולא למפרע אבל
זכורני שיש ראיות ליסוד הזה וכן שמענו מהגר"ע חבה
נ"י .ועכ"פ יוצא שהשיטמ"ק סובר שאין איסור לעשות
מעשה כזה וצ"ע .ועי' במנחת שלמה (ח"א סי' עו עמ'
תמז) .וחשבתי לומר דס"ל להשיטמ"ק דאמנם אסור
לאדם לפעול שיעשה איסור למפרע ,אבל הכא אין זה
 37ולהעיר מהתוס' לג :ד"ה אמר רב יוסף שמפורש כתבו דמה
שרב מנגיד אמאן דמקדש בביאה הוא למרות שלא עבר באיסור.
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נחשב שהוא עושה זאת דנהי דמפני שביטל הגט עשו
אפקעינהו אבל סו"ס עצם האפקעינהו רבנן עשו ולא הוא
והוי רק גרמא שמעורר את רבנן לעשות אפקעינהו ,משל
למה הדבר דומה למקדש ע"מ שירצה אבא ואח"כ הרגיז
את האבא עד שמיאן בקידושיו דודאי לא עשה בזה איסור
אף דעי"ז אגלאי דבעילתו זנות .אבל הראשונים הנז"ל
יסברו דהאפקעינהו הוא מצב נתון וכשמבטל הגט מביא
את הדבר בידים.
ובדברי עם הגרמ"צ ברלין שליט"א ציינני לאבנ"ז
(אהע"ז סימן רמב) שהק' מה ההבדל בין קדיש בכספא
לקדיש בביאה לגבי האיסור דקעבר למפרע ,דגם בקידושי
כסף ביאות שאח"כ יהיו ביאת זנות .וביאר דביבמות נט:
דאפי' פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה ופסולה לכהונה
ממאנת כשירה אף דקידושי קמאי עקרא ואגלאי מילתא
דפנויה היתה וכ' הריב"ש דכיון דמתחילה היתה אסורה
מספק לכו"ע לא חשובה זונה ,וע"כ מקשה התינח בקידש
בכסף אף דנעקרו הקידושין למפרע אין הבעילות של
אח"כ בעילות זנות כיון דמ"מ היתה אסורה לעלמא
מספק ,אבל בקידש בביאה דבשעת תחילת ביאה עדיין
מותרת לעולם אי משום דאינו מקדשה אלא בגמר ביאה
אי משום דבכל קנין בשעת קנין עדיין אינו של קונה38
[וכמדומה לי שכ"כ רש"י באיזה מקום] רק שבכל קידושי
ביאה אינה חשובה בעילת זנות כיון שהיא ביאת קידושין
אבל כשעקרו חכמים הקידושין ואינה ביאת קידושין
שפיר חשוב בעילת זנות דבשעת תחילת ביאה אף מספק
אינה אסורה להעולם ומשני דשוי' רבנן לבעילתו בעיל"ז
ולא השגיחו חכמים אף אם יהי' בעיל"ז .עכ"ד האבנ"ז.
תירוצי התוס' לג .בענין התראת ספק
לג – .הק' התוס' מדוע בא"א שזינתה לא חשיב
התרא"ס מחמת שיכול לשלוח לה גט ולבטלו וכן בנזיר
מחמת דאיתא בשאלה ותירצו.
א] רוב אין מגרשין נשותיהן .39וצ"ע אם התוס' כוונו
ליישב בזה גם הקו' מנזיר ,האם יש רוב שלא נשאלין על
נזירותן .מיהו כאן שעבר על נזירותו כתב המהרש"א
דודאי ילך להשאל כדי שלא ילקוהו אלא דביודעים בו
שעבר על נזירותו החכם לא ישאל לו ,ואם נרצה לומר
שיש רוב לגבי נזיר הפירוש הוא שיש רוב שהחכם ידע ולא
ישאל לו .ברם ד' המהרש"א מוקשים מתוס' מכות טו:
דמשמע שם דאדרבה כיון שעתה הוא עבריין מסתבר שכך
יישאר ולא יישאל.
ב] אוקמינן אחזקתה שהיא עכשיו נשואה וה"נ
בנזיר .וקשה דהא אם יבטל הגט ייפקעו הקידושין למפרע
ומה שייך בזה להעמיד אחזקה .וכן קשה בנזיר דשאלת
חכם עוקרת למפרע .ועמד בזה הקצות (רמא ,ח) וכ'
דמוכח מכאן שגם במקום שחזקה על ה'מצב' לא שייך
אבל יש חזקה שלא נעשה מעשה (וביאר בזה ד' השו"ע
דבתנאי במקח של שוא"ת עליו להביא ראיה שמעשה
 38ולא הבנתי ,דלכאו' כנים הדברים ברגע הראשון של הביאה
שהוא הסיבה לקנין אבל באריכות הביאה מעבר לנצרך כבר
נשלם המעשה קנין ומדוע שלא יקנה ,אטו העודר בקרקע
בתורת חזקת קנין לא יקנה כל משך העדור .אמנם י"ל שאני
ביאה דהוי מעשה אחד .וצ"ע .גם עיקר יסוד האבנ"ז צריך
הסבר וטעם.
 39ובפשטות הוי רוב מנהג של בעלי הנשים שאינם נוהגים לבטל
גט ששלחו (כמו רובא דמקדשי והדר מסבלי) ,אבל בשטמ"ק
כתובות ג .כ' רוב נשים אין מבטלין גיטן משמע דהוי רוב על
המצב וצ"ת.

מעשה ביטול התנאי אע"ג שהמקח נעקר למפרע) .וצ"ב
גדר זה של חזקה ,ובר' נחום כ' נוסח שגם בלא דין חזקה
דמעיקרא אין סיבה להסתפק שמא יעקרו הקידושין דכל
היכא שכעת הקידושין גמורים לפנינו אין אנו צריכים
להסתפק שמא יתחדש מעשה הגורם לעקירת הקידושין
[ומציין שם לרשב"א וז"ל ותי' הוא ז"ל (ר"ת) דבתר השתא אזלינן
ואוקמה אחזקתה וכו' א"ו בתר השתא אזלינן והשתא מיהא נזיר הוא.
לשון בתר השתא אזלינן משמע שאיננו חזקה רגילה] .ואם נפרש כן
בכוונת הקצות יתורץ משה"ק הבית מאיר [על ביאור זה
שכתב מעצמו] איך מהני חזקה דמעיקרא להוציא ממון מי

עדיפא מרוב דלא אזלינן בתריה להוציא ,ולהנ"ל ניחא
דאין זה מדין חזקה דמעיקרא אלא מהיכ"ת להסתפק וזה
אלים טפי.
וכעין קושיא זו מצינו בש"ש שהק' על דברי
התשובו"מ דכשלדברי העד לא אתחזיק מעולם ע"א נאמן
מהגמ' ריש האשה רבה דהמעיד שנשאל הבעלים על
הקדש חשיב נגד אתחזיק ואמאי הא חכם עוקר למפרע
נמצא דלדברי העד לא אתחזיק ,ותי' דדוקא בשליח
שאומר טעיתי ולא נתכוונתי לקדשה אלא למשלח א"כ
לפי דברי העד לא היה איסור כלל מעולם אבל באומר
ידענא דאתשל מאריה עליה כיון דעכ"פ גם לדברי העד
קודם דאתשל מאריה עליה היה אסור שוב אינו נאמן
להוציא מחזקתו ואמרי' עדיין לא אתשל מאריה עליה
וה"ה בחזקתו .ואין כונת הש"ש מצד שהתרת חכם הוא
מכאן ולהבא למפרע אלא גם בלא זאת הוי בגדר עקירה
למפרע אבל אתמול לפני שנשאל באמת היה אסור ואינו
בגדר טעות וחוסר ידיעה כמו בציור של השליח .וגדולה
מזו העירני הרב מרדכי אוירבך נ"י דמצינו בשמעתא א'
פכ"ב שדן בספק שהייה במיעוט בתרא האם נימא דכיון
דמכי שחט בה רובא הותרה תו ליכא חזקת איסור כיון
דכבר יצאתה ממנה מכי שחט רובא ,ופשיט לה דכל כה"ג
כיון דבשחיטת רוב הותר אע"ג דהדר כשנולד בה ספק
במיעוט בתרא הו"ל כאילו לא נשחטה כלל מ"מ מוקי לה
בחזקת שהיה קודם המיעוט בתרא דהוי בחזקת התר.
והא התם הוי למפרע ממש ולא עקירה למפרע ומ"מ שייך
בזה חזקה ,איברא דהש"ש לא נקט שזה עדיף על הך
דשאלה שהרי ראייתו בצידו משאלה.
ונמצא בזה אופן נוסף ליישב קו' הקצות הנ"ל על
התוס' דידן ,דה"ה באפקעינהו דאף שלכאו' הוא למפרע
ממש (תדע מדעובר למפרע באיסור בעילת זנות [כמש"כ בראשונים
בשם הרשב"ם דעל כן חושש שיעשו לו אפקעינהו] ואם הוי רק מכאן
ולהבא קשה להניח שיעבור באיסור זנות .ובאמת כיון שאפקעינהו
עוקר בדרך של תנאי הרי דתלוי אם תנאי הוא למפרע ממש ועי'
להגרש"ש ()) מ"מ הוי עקירה למפרע (דתנאי מלתא אחריתי),

וכ"כ בהערות הגרשז"א לש"ש.
בגדרי התראת ספק מהתוס' לג.
לג – .מקו' תוס' דהוי התרא"ס מפני שיכול להיות
אפקעינהו או שאלת חכם הוכיח הגרנ"פ דבדין התראה
לא סגי שהמותרה ידע שמעשה זה יחייבו מיתה או
מלקות אלא בעינן שידע בודאי שימות או ילקה דאי נימא
דסגי בהתראה שמעשה זה מחייבו עונש אין כל גריעותא
בזה שבידו להשאל על נזירותו דסו"ס יש כאן התראה
ודאית ע"ז שעבירת הנזירות תחייבו מלקות .נראה דכונתו
בהצד הנשלל דעליו לדעת שהוא 'מעשה המחייב' (ולא
מדוקדק הלשון שכתוב שם 'שיחייבו מיתה' דמשמע ידיעת העתיד).

מש"כ התוס' דמהני הכרעות של רוב וחזקה לאשוויי
'התראת ודאי' חידוש הוא בעיני דלכאו' היה נראה דכיון
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דהספק והודאי שבהתראה הם ביחס לאדם העובר,
שההתראה צריכה להרתיע אותו וכשהיא מסופקת חסר
בהרתעה ,אין שייך כאן לבא עם הכרעת הספיקות דאין
זה שאלה של הכרעת ספק שיש לפנינו אלא זו שאלה
אנושית אם אדם שמתרים בו מכח רוב או חזקה זה
מרתיע או לא [ובפרט חזקה הוא חידוש ביותר דהא אין בזה בירור
מיהו עי' לעיל שהבאנו דהוי 'מהיכ"ת'] .וצ"ע.
שליחות שבטלה מקצתה בטלה כולה
לג – .במאי קמפלגי בעדות שבטלה מקצתה בטלה
כולה כו' .יש להסתפק אם הכונה שמאליהם בטלים כל
השלוחים או דהוי אומדנא שמתכון לבטל את כולם.
ומפשטות הלשון משמע שהוא על דרך בטלה מקצתה
דעדות דמאליה בטלה.
וברעק"א (על התוס' לג .ד"ה רבי) נקט כדבר פשוט
דכשאחד בטל כולם בטלים ממילא .וכן מבואר בקרני
ראם (על התוס' לג :ד"ה צריכי).
לעומת זה ברש"י לג :ד"ה בעדי הולכה כתב
"דשליחות שבטלה מקצתה בטלה כולה דכי היכי דבטליה
להא בטליה להאי".

הריצה ,ובסברא כן הוא דאין מעלה לפה על פני עשייה
אלא אם אומר במפורש ביטול אבל כל שבגילוי דעת
עסקינן אין חילוק דבתרוויהו הדבר מגולה.
ויש להעיר דלהתורי"ד מצי פליגי בכל מה ששייך ביה
דברים שבלב ואמאי פליגי דוקא בביטול הגט.
בחת"ס כתב ביאור אחר למחלוקת דפליגי אי גילוי
דעת דומה למחשבה בעלמא ולא אתי מחשבה ומבטל
דיבור או דילמא גילוי דעת שע"י מעשה או דיבור כדיבור
דמי ומבטל דיבור .ולפי"ז ניחא דפלוגתתן נמצאת כאן
דוקא.
ובחי' הגרש"ש החדשים קידושין עמ'  150מבאר דעת
אביי דס"ל גילו"ד בגיטא ל"מ אף דאיכא אומדנא דמוכח
דבלא זה אף לרבא לא מהני כמש"כ התוס' ריש השולח,
ובכל דוכתא קיי"ל דהיכא דאיכא אומדנא דמוכח הוי
כדיבור ממש והכא לענין חזרה קיי"ל כאביי דל"מ גילו"ד
אלא שהטעם דחזרה שהוא ענין עקריה להפוך מה שעשה
סובר אביי דצריך דיבור ממש ,ומשו"ה דוקא אם מכוין
לבטל את הגט ע"י חזרה לעקור את המעשה אז בטל ,אבל
מצד שעושה תחבולה אחרת כמו כשרוצה לקיים התנאי
אף לרבא ל"מ.
באיזה אופנים נחשב גילוי דעתא

האם יש איסור בביטול שלא בפני השליח אליבא
דרשב"ג דביטלו אינו מבוטל
לג - :תוד"ה כתבו בתוס' דמכיון שלרשב"ג ביטלו
אינו מבוטל המבטל לא עבר באיסור ,והיינו כי אין לזה
שם ביטול .והעיר הרב רבי נ"י דמה שביטלו אינו מבוטל
הלא הוא רק כשלבסוף הביא השליח הגט לאשה ואי לאו
הכי הגט באמת בטל אלא שאין נפק"מ בביטולו דסו"ס
האשה לא מגורשת כי לא הגיע גט לידה מיהו נפק"מ לענין
שיש לביטולו שם ביטול לעבור באיסור שאסרו לבטל שלא
בפניו.
וברש"י מדויק שגם לרשב"ג עובר באיסור (עי' בד"ה
ואי בעית ובד"ה מהו) מיהו יש לדחות ע"פ מש"כ התוס' ד"ה
רבי בסוה"ד דמשמעות לשון רשב"ג יכול להתפרש
איסורא דלדבריו דרבי קאמר ומ"מ לרשב"ג עצמו אפי'
בדיעבד אינו מבוטל ,וא"כ אין ראיה שרש"י סובר
דלרשב"ג אליבא דאמת איכא איסורא דאפשר דמה שפי'
דאיסורא קאמר הוא לדבריו דרבי.
ואם ננקוט ברש"י דאיכא איסורא צריך לבאר דאע"ג
דהרי אין כאן חלות ביטול ,י"ל דאדרבה כל מה שאין כאן
חלות ביטול הוא כתוצאה מהאיסור ,וכענין אי עביד לא
מהני דמ"מ לקי כיון דעבר אמימרא דרחמנא.
גילוי דעתא בגיטא
לד – .אביי אמר גילוי דעתא בגיטא לאו מלתא היא
ורבא אמר גילוי דעתא בגיטא לאו מלתא היא .ויש להבין
יסוד המחלוקת.
בתורי"ד כתב שהנושא הוא דברים שבלב ,אביי סבר
שכל שלא הוציא מפיו הביטול לא הוי כלום ורבא סבר
אע"ג דקיי"ל דדברים שבלב אינן דברים היכא דאיכא
גלויי דעתא כאילו גילה בפיו דמי .וצ"ב מש"כ כאילו גילה
בפיו דמי דהרי באמת גילה בפיו שאמר ברוך הטוב
והמטיב והחסרון הוא שרק גילה בפיו ולא אמר בפיו .הן
אמת דאין לומר דהא דלרבא מהני גילוי דעת הוא דוקא
בגילה בפיו דבמעשה דירמיה ביראה חזינן דרהיטא
בתרייהו חשיבא גילוי דעתא אע"פ שהגילוי מכח מעשה

לד – .מבואר בסוגיא דמלבד המחלוקת בין אביי
לרבא מה דין גילוי דעתא נחלקו גם מה נחשב לגילוי
דעתא ומה אפי' גלוי דעתא אינו.
ראשונה במעשה דרב ששת דאמר ההוא גברא לסהדי
הכי אמר לכו רב ששת לבטל גיטא ,רבא מחשיב זאת
לגילוי דעתא ואביי מדחה אטו רב ששת מבטל גיטא
דאינשי הוה ופרש"י דהא לא אמר אנא בטלתיה אלא רב
ששת והכא ליכא גלוי דעתא דידיה ,והיינו דגלוי דעתא
היינו שמגלה שהוא רוצה לבטל הגט וכאן גילה שרב ששת
מבטל לא הוא .וצ"ע באופן שהשומעים מבינים שאינו
מתכוון לספר להם שרב ששת מבטל רק רומז בזה שהוא
רוצה לבטל ,האם כה"ג יודה אביי דהוי גלוי דעתא ,או
דלמא אזלי' בתר עצם הדברים ובהם לא נשמע גלוי דעת
על דידיה.
שנית במעשה דירמיה ביראה דלאביי האי דרהיט
בתרייהו הוי גילוי דעתא ורבא דוחה דאפי' גלוי דעת אינו
משום דספק אם רץ לבטל או לאשר וביארו התוס' בדף
לב .דמשום כן הוי דברים שבלב ,ובדעת אביי צ"ל דלא
מסתבר שרץ לאשר ובודאי שרץ לבטל .ויוצא דהמח' שיש
כאן בין אביי לרבא אם נחשב לגילוי דעת היא מקומית
ומסברות חיצוניות.
שלישית בההוא דאמר חזו דאתאי דלאביי הוי גילוי
דעת ולרבא אטו התם לבטולי גיטא בעי התם לקיומי
תנאיה קא בעי .ואין לדמות המח' כאן למח' במעשה דרב
ששת ,דהא הדעות הפוכות ,שם רבא סובר דהוי גלוי
דעתא והכא סובר רבא דל"ה גלוי דעתא .ובודאי דלא דמי
דהתם הוא דס"ל לרבא דהוי גלוי דעתא כיון דמתכון
לבטל הגט אבל הכא כל דעתו היא סביב התנאי ולא עולה
בדעתו ענין ביטול ,ואביי נמי הכא הוא דס"ל דהוי גלוי
דעתא דהרי מגלה שאינו חפץ בגירושין ,אבל לעיל אין כלל
גלוי על דעתו רק על דעת רב ששת.
ועכ"פ יש להבין במה נח' אם להחשיב את ה'חזו
דאתאי' כגלוי דעתא .ויש לומר דלאביי גילוי דעתא 'אינו
צריך כוונה' דהיינו דאם מגלה בדעתו שהדבר לא לרצונו
שפיר מהני אף שלא מתכון לביטול ,ורבא סובר שצריך

68

להיות מודע שהוא כעת מבטל ובנידון דידן איננו חושב על
ביטול כלל .וצ"ת.

שבאת במעשה דאלמנה לא נזכר שנקטה חפץ וגם לא
מצינו שהזכירה שם או כינוי ,מיהו עי' תורי"ד ומאירי דמיירי
שהזכירה שם או כינוי ,אך נקיט"ח לא נזכר.

והוא דאתחזק בתרי שמי
לד - :אמר רב אשי והוא דאתחזק בתרי שמי .בתוס'
הביאו בשם בה"ג שבכל הגיטין כותבים לשון וכל שום
שיש לו .וקשה דזה נגד הגמ' שרק בהוחזק .וכ' המהרש"א
והב"ח אות ד' ביאר דאף בה"ג מודה שמדין התלמוד א"צ
לכתוב רק באתחזיק אלא דהעולם נוהגים חומרא לכתוב
בכל גיטין וכל שום.
נמנעו מלהשביעה
לד - :נמנעו מלהשביעה .ומפרש בגמ' טעמא משום
חומר עונש שבועת שקר .וקצ"ע דודאי מעיקרא נמי ידעינן
דחמיר עונשה ומה התחדש בהאי מעשה דאלמנה .וי"ל
דס"ד דעיקר העונש על המרידה והזלזול להשבע לשקר
במזיד ,ובאלמנה דמוריא התירא לא תענש כ"כ ,אבל
מהאי מעשה ראו שאפי' השוגג חמיר עונשו ק"ו למוריא
התירא וכדאמרי' בגמ'.
ועיקר הדבר מתמיה לכאו' היכן מצינו שנמנעים
מלברר הדין לאמיתו משום חשש שהבע"ד ישקר ויענש,
וביותר קשה דמשום כן רב לא מגבי כלל כתובה ואם היא
רוצה לישבע ואינה חוששת איך נדאג לה יותר ממנה .וי"ל
דאם רק היא היתה נענשת ניחא אבל שבניה נענשים ע"ז
אינה יכולה לקבל על עצמה.
תיקן ר"ג להדירה
לד - :נמנעו מלהשביעה ,תיקן ר"ג שתהא נודרת
ליתומים כל מה שירצו .והמשמעות דלפני תקנת ר"ג שהיו
נמנעים מלהשביעה לא היה מועיל שתידור דבעינן דוקא
שבועה.
והנה בירושלמי יש ב' דעות אם נדרים חמירי לאינשי
משבועות ,ולהצד דחמירי א"כ צריך להיות דמהני נדר גם
ללא תקנה מיוחדת ,מיהו טען הרב מנדלסון נ"י דמ"מ
אפשר דרק שבועה מהניא הואיל ויש בה בירור ישיר
משא"כ נדר שאינו 'דבר המברר' כי אם שגורם לה לדבר
אמת כדי שלא תיאלץ ליאסר בפירות .והגריעותא אינה
משום חלישות הבירור אלא שמצינו רק ששבועה יכולה
לאלם טענה ולא בירור עקיף .ויסוד לזה מדברי רעק"א
לה :שהק' אמאי ניחוש שיפר לה הבעל ,נדיר אותו שאם
יפר לה ייאסר בפירות .ותי' דשמא אינו נאמן דדוקא
האלמנה שהיא בע"ד מהני נדרה .ולמדנו מדבריו שהבירור
הנצרך כאן אינו בירור חיצוני כעדים אלא בתור תוספת
אלימות לטענתו ועל כן כמו שבחיוב שבועה לא מהני
שישבע אחר תחת הבע"ד אע"ג שיש בזה אותה דרגה של
אימות ,דדין שבועה שייך רק לבע"ד בתור לאלם את
טענתו ה"נ בנדר.
שבועה חוץ לבי"ד (לשמואל)

לה – .שיטת שמואל דנמנעו מלהשביעה בבי"ד אבל
חוץ לבי"ד משביעים אותה .ובטעם החילוק ביארו
הראשונים:
רש"י ותוס' – שבועת הדיינין בשם ונקיטת חפץ
ולפיכך עונשה מרובה .וחוץ לבי"ד בקללת ארור ובלי
נקיט"ח ואין עונשה מרובה כ"כ .ויש להעיר דממקום

ובחי' מכ"י כ' בשם התוס' דלפי פ"ה נראה דחוץ
לב"ד לאו דוקא אלא שבועה שרגילין לעשותה חוץ לב"ד
והיא בלא נקיט"ח .ובקטע לפני זה הק' בחי' מכ"י וליקיל
גבה ולישבעה בב"ד שבועה קלה (היינו כיון דלא תליא בב"ד רק
בחומר השבועה וכנ"ל בשם התוס' .וזה שלא עושים כן מוכח במשנה

שנמנעו מלהשביעה) ,י"ל חיישינן דילמא אתו למעבד הכי
בבעל חוב ושאר הנשבעין ונוטלין .ובחזו"א (חו"מ י' ט"ז)
הק' כן מדנפשיה וביאר דאין ב"ד מזלזלין בדבר להשביע
שבועה קלה ואע"ג דב"ד משביעין הסת מ"מ שבועת
אלמנה שהיא שבועת המשנה לא מקילינן בה לפני ב"ד
אלא מצאו חכמים ליותר הגון שתהא חוץ לב"ד .עוד כ'
החזו"א דהא דלא פרש"י חוץ לב"ד בפשוטו שלא בפני
ב"ד ,דמשמע לי' דאין נפקותא בעונשא כ"כ.
היוצא בביאור ד' שמואל דיש ב' דרגות של שבועה
ולענין גביית אלמנה די בדרגה הפחותה אלא שב"ד לא
משביעים באופן זה (כדביארו טעמא החי' מכ"י והחזו"א) וזהו
שאמרו נמנעו מלהשביעה  -דהחמורה אין משביעים משום
העונש ,והקלה גם אין משביעין בב"ד ,לפיכך נותר לאשה
להשבע מעצמה השבועה הקלה .וה"נ דיכולה להשבע
מעצמה החמורה כדלהלן מודה רב בקופצת .ונמצא
דהמניעה מהקלה והמניעה מהחמורה שתיהן רק מניעה
על ב"ד .וקצת הערה דלכאו' אפשר להתבטא גם על שבועה חוץ לב"ד
'קופצת'.

רמב"ם – ז"ל הרמב"ם (אישות ט"ז י"א) :כשמשביעין
בי"ד או היורשין את האלמנה כשתבוא לגבות כתובתה
אין משביעין אותה אלא חוץ לבי"ד מפני שבתי דינין היו
נמנעין מלהשביעה שחוששין לה שמא לא תדקדק על
עצמה בשבועה .מדוקדק מלשונו שיטה חדשה דהשבועה
עצמה שווה בבי"ד ומחוץ לו ויש לחוש לעונש בזה כמו
בזה אלא דרק ב"ד חוששים לעונש ואם היתומים לא
חוששים יכולים להשביעה חוץ לב"ד .ומיושב פשוט קו'
החי' מכ"י מ"ט לא נשביעה בב"ד שבועה קלה ,דלהר"מ
אין ב' דרגות בשבועה .ומיושב דמתפרש לשון הגמ'
בפשטות .שו"ר במאירי שמבאר כן וז"ל ומתוך כך אני
מפרש שהשבועה מתוך שלא היו סומכין בה עליה אין
משביעין אותה בבי"ד שאין בי"ד רוצים להשביע במקום
חשד אלא אם היתומים רוצים להשביעה ישביעוה שלא
בבי"ד ובנקיטת חפץ כדינה ,ואם היתומים רוצים להדירה
ידירוה אף בבי"ד.
שבועה חוץ לבי"ד (לרב)

לה – .שיטת רב (אליבא דנהרדעי) דאף חוץ לב"ד נמנעו
מלהשביעה .והרשב"א (ד"ה הא דאמרי' מודה ותחילת ד"ה הא
דא"ל רב יהודה) פירש הטעם דלא מהני חוץ לבי"ד בלא
נקיט"ח ,דמעיקרא בנקיטת חפץ תקנוה ובל"ז אין לה
נאמנות ,ומתוך כך רצה לפרש דרב יהודה אזיל אליבא
דרב ולכן מצריך תרתי :נדר ,ושבועה (בלי נקיט"ח) חוץ
לב"ד ,דבצירוף שניהם ידעינן שלא משקרת.
מיהו במאירי פירש שמצד נאמנותה מודה רב דסגי
בשבועה חוץ לב"ד אלא דסבר רב שכשם ששבועה בבי"ד
חמורה כך חוץ לבי"ד חמורה ואף אותה יש להמנע
מלהשביע.
קופצת ונשבעת
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שיטת רש"י – דבקופצת ונשבעת מהני שתגבה .וצ"ל
לפי פירוש זה דנשבעה בנקיטת חפץ שהרי לפי רב אין
מועילה שבועה מחוץ לב"ד שהיא בלי נקיט"ח וכ"כ
במאירי .וי"ל באופ"א דלעולם א"צ דוקא נקי"ח ומה
דס"ל לרב דאין משביעין חוץ לב"ד אי"ז מחמת גריעות
השבועה דלא מהני בלי נקיט"ח אלא מחמת שסובר דגם
בשבועה שכזו יש עונש חמור ויש להמנע מלהשביעה,
וממילא בקפצה ונשבעה מעצמה שפיר מהני.
שיטת ר"ח – דקופצת ונשבעת צריכה להשבע עוד
הפעם ,והרשב"א הכריע כדבריו דכי קפצה מאי הוי דהא
לא נשבעה בנקי"ח כדינה ,וביאר החזו"א הנחתו הפשוטה
של הרשב"א שלא מיירי בקפצה בנק"ח ,דמהא דאמר
ר"ה מודה רב בקופצת משמע דקפצה ונשבעה בלי נקי"ח
דאי בנק"ח אינו ענין לפלוגתת רב ושמואל ומל' מודה רב
משמע דהיינו פלוגתתם.
באיזה אופן נחשב על דעת רבים
רש"י – "כך יאמרו לו הרי אנו מדירין אותך על
דעתינו" וכן ברש"י ערכין כג" .שאומרים לו נדור" ,ולכאו'
אין כונתו דדוקא שיאמרו לו כן הרבים אלא ה"ה אם
תולה מעצמו ,ומה שנקט רש"י שהרבים אומרים לו היינו
משום שדבריו מוסבים על כהן הנושא שמדירים אותו
ושם הרבים (בי"ד) מדירים אותו ולא שמדיר את עצמו.
מיהו הר"ן ועו"ר הביאו את לשון רש"י בתוך השיטות
השונות בפי' ע"ד רבים משמע שהבינו דלרש"י דוקא הוא
שהתלייה ברבים צריכה לבוא מצד הרבים ,וההסבר י"ל
משום דעל דעת רבים אינו תלייה חיצונית כי אם שהרבים
נכנסים ממש לתוך הנדר כמבואר ברשב"א שהרבים
צריכים פתח וכו' וסובר רש"י שמצב זה צריך לבוא מצד
הרבים שמכניסים את עצמם לתוך הנדר.
חובות שאין משמטין
מצינו מספר טעמים לחובות שלא ישמטו :כגבוי
(אחריות נכסים) .לא קרינן ביה לא יגוש (משכון [לרש"י])' .ולא
של אחיך בידך' (פרוזבול ומשכון [לתוס']) מעשה בי"ד (כתובה
[לרב אבל לשמואל משמע דלית ליה ה"ט עי' בפנים.)].
מלוה על המשכון – תנן דאין משמט ,ומשום 'דתפיס
ליה' [ודרשי' ולא של אחיך בידך .תוס'] ומוקי לה כדר' יצחק
דבע"ח קונה משכון .וכ' תוס' דאף במשכון בשעת הלואה
אין משמט אע"ג דר' יצחק מיירי בשלא בשעת הלואה,
דאם שלא בשעת הלואה קני ליה אזי בשעת הלואה אלים
שעבודיה.
מוסר שטרותיו לב"ד – תנן דאין משמט ,ונח'
הראשונים במהות המסירה עי' מש"כ בזה להלן.
מלוה בשטר שיש בו אחריות נכסים – נח' בגמ' ,לרב
ושמואל משמט ולריו"ח ור"ל אין משמט והטעם דכגבוי
דמי וכמו שהקרקעות בחזקת המלוה ואין כאן חוב,
ואליבא דב"ש דשטר העומד לגבות כגבוי מודו כו"ע דאין
משמט.
סיים לו שדה – בברייתא איתא דאינו משמט אמנם
כמו"כ איתא בהך ברייתא דכתב לו כל נכסיי אחראין אין
משמט ,ולהלכה קיי"ל דבכתב כל נכסיי אחראין משמט
וא"כ אידחי לה הך ברייתא וה"ה לסיים ,אמנם ברמב"ם
פסק דשטר שיש בו אחריות נכסים משמט אבל סיים לו
שדה בהלואתו אינו משמט .וכ' בעל התרומות ומסתברא
דמיירי באתרא דלא מסלקי

וענין הסיום פרש"י יחדה לו לגבות הימנה ,הראה
בסימניה ובמצריה דכגבוי ממש דמי.
יורש – בראשונים הביאו ספרי :ר"ש אומר כל בעל
משה ידו ולא היורש (ומיהו דוקא יורש ולא לוקח) ,ולכן
מפרשים הגמ' יתומין אין צריכין פרוזבול בחוב שלהם.
אמנם רש"י שפירש להגמ' בחוב של אביהן בפשטות חולק
על הראשונים ודוחה הספרי מהלכתא וסובר דגם ליורש
משמט.
כתובה – באופן רגיל אינה משמטת ונח' רב ושמואל
מאימתי משמטת ,לרב משתפגום ותזקוף ולשמואל די
באחד מהם וביאר רש"י דעת רב דפגימה נצרכת בכדי
שתיחשב עומדת לנגישה ,והזקיפה שהצריך רב הוא כדי
שלא יהא החוב בגדר מעשה בי"ד .ובדעת שמואל דמהני
כל אחד בפ"ע צ"ל דס"ל דישנו רק החסרון של אינו עומד
לנגישה ובין זקיפה בין פגימה מהני לחסרון זה.
והתורי"ד ביאר בדעת רב דתרוייהו נצרכים בשביל
שיהא עומד לגוביינא ,דכתובה לא קיימא לגוביינא מיד
אלא למזונות ,והלכך כל זמן שניזונית ואינה תובעת
כתובה לא קרינא לא יגוש .ובפגימה לחוד לא ,שי"ל לא
בעיא למיגבי שארא השתא אלא מזונות היא רוצה כרבנן
דאמרי שאע"פ שנפרעה קצת עדין יש לה מזונות ,ובזקיפה
לחוד לא דשמא נתצפרשו ולא תגבה עכשיו כתובתה.
ושמואל סבר דבין פגימה לחוד בין זקיפה לחוד גליא
דעתה דבעיא לגבות כתובתה.
אונס קנס ופיתוי – אין משמיטין עד שיזקפם במלוה
והוא משעת העמדה בדין.
המלוה מעות את הכהן והלוי להיות מפריש עליהן
מחלקן – אמרי' בברייתא דאין שביעית משמטתו דלא
קרינא ביה לא יגוש ופרש"י שאינו יכול לתבעו כלום ,פי'
כיון שצמצם פרעונו מתרומותיו בלבד נמצא שאין לו
תביעה על הכהן דדבר אחר אינו יכול לתבוע והתרומה
שנוטל בחובו אינו צריך לתבוע דהיא אצלו מעיקרא .ויש
לדון בבע"ח שלקח מהלוה הוראת קבע דלכאו' מה"ט לא
תשמט ,ברם לא דמי דהתם אם תתבטל ההו"ק מאיזו
סיבה יחזור לתבעו דבר אחר משא"כ הכא דאם ישתדפו
אין לו עליו כלום.
טעם תקנת פרוזבול
לו – .ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות ועברו על
מש"כ בתורה השמר לך וכו' .נראה דאין הכוונה שהלל
דאג להפריש את המלווים מאיסורא דהשמר לך ,דטעם
התקנה מבואר ברש"י לז .בולי ובוטי – עשירים שלא
יפסידו ועניים שלא ינעלו דלת בפניהם .ובע"כ דמה
שהוצרכה הברייתא לומר 'ועברו על מש"כ בתורה' היינו
כדי שלא תאמר מה בכך שלא ילוו להם איזה עוול יש
בזה ,שעל סתם הפסד של העניים לא היו מתקנים אלא
רק על הפסד שנעשה מכח עוול ,ע"ז מייתי את הפסוק
שההמנעות היא 'בליעל'.
ובעיקר מש"כ רש"י שהתקנה היא גם לעשירים שלא
יפסידו ,צ"ע חדא דבברייתא לא מוזכר הדבר ,ועוד דמה
בכך שיפסידו ,וכי דואגים אנו להם יותר מהתורה שגזרה
דין פרוזבול ולא התחשבה בהפסד העניים.
שיטות הראשונים בדין מוסר שטרותיו לבי"ד
ופרוזבול אי הוי מדאו'
א] שיטת תוס' דפרוזבול היינו מוסר שטרותיו ומהני
מדאו' כדרשת הספרי לא של אחיך בידך ,ונראה הפי'
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שחשיב כגבוי ועומד וכמו הדין השני שנלמד מכאן  -מלוה
על המשכון .וע' במאירי דכשמסר יצאו מכלל לא תגוש
שהרי כל שבא במעמד בי"ד נגוש ועומד הוא .ב] השיטה
האמצעית – שיטת הריטב"א והר"ן והרמב"ן (בתחילתו)
דמוסר שטרותיו מהני מדאו' ,ואתא הלל והתקין פרוזבול
דהוי כמסירת שטרות ואע"ג דלא מסר ואפי' אינן בידו.
ואפי' מלוה ע"פ .וצ"ב בשורש מח' התוס' עם הנך
ראשונים דתוס' סברי דגם בלי מסירת השטר ממש מהני
מדאו' .ג] שיטת רש"י כמש"כ תוס' בדעתו ,ורמב"ן
במסקנתו ,דעיקר דרשת הספרי היא אסמכתא ,ואפי'
מוסר ממש הוא מתקנתו של הלל.
זכין קרקע כדי שיכתבו פרוזבול
עי' רא"ש ור"ן .ועי' מגיד משנה זכיה ד ,ב .טור
אהע"ז קמ ,ו.
תוקפו של הפקר בי"ד מדאורייתא
כתב הלבוש (חו"מ סז ,א) דהפקר בי"ד הפקר מה"ת
הוא דקרא דאלה הנחלות בתורה כתיב .ותמה בהגהות
מהר"ב רנשבורג דאי"ז פסוק תורה כ"א ביהושע .וכן
תמה בהערה למלאכת שלמה (שביעית י ,ד) וכתב שמא הוא
ז"ל סובר דאע"ג שדהאי קרא בס' יהושע כתיב כיון
דיהושע תלמיד משה הוא [ועי' במשך חכמה ריש שמות שהאריך
במעלתו של יהושע וספרו ע"ש] ,ועוד דעל פיו עשה כדכתיב בפ'
מסעי אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ וכו'
נשיא אחד וכו' אלא שבכאן רמז הקש ראשים לאבות
חשיב ליה כאילו הוא כתוב בתורה.
אבל באמת הדברים מתבארים בדברי הרמב"ן
בהשגות לשרש ב' בספהמ"צ (עמ' פו בפרנקל) שיסד דדינים
מדברי הנביאים חלוקים בין תקנות שתקנו הנביאים
שהם דרבנן לכל דבר ,ובין מה שכתוב בנבואה בדרך
הצוואות דדבר תורה הוא והביא ראיות רבות וביניהם
מסוגין "ויש להם ז"ל דין גדול עושין בו מעשה בקדושין
ובגירושין ובקרבנות למדוהו מפסוקי הנביאים כמו
שאמרו בגמ' גיטין ומי איכא מידי וכו' ומתרץ רבא הפקר
בי"ד הפקר שנ' וכל אשר לא יבא וגו' ר"א אמר וכו'" .ואם
זו כונת הלבוש צ"ל דמש"כ בתורה כתיב לאו לאפוקי
נביאים אלא שזה כתוב בדרך הצוואות כמש"כ הרמב"ן.
לאיזה צורך יש כח הפקר בי"ד
רש"י כתב (לו .ולו ):שהפקר בי"ד הפקר במקום שיש
סייג ותקנה .ומה בא לאפוקי ,שאינם יכולים בלי סיבה?
הרי פשוט שאין כח לבי"ד להפקיר סתם שלא במקום
צורך ,שזה כל כח בי"ד להעמיד הדברים על הצדק והדין.
ובע"כ שבא להגביל דרק במקום של סייג ותקנה מיוחד.
ועי' רש"י נה .גבי חטאת שלא נודעה שמכפרת שלא
פירש כהרשב"א דמשום הפקר בי"ד הוא וביאר בחת"ס
דס"ל לרש"י דאין להפקיר על מגן כמש"כ התוס' ביבמות
צ..
כ' בשטמ"ק כתובות ג( .עמ' פח בהוצאת אוצה"פ) בשם
תוספות הר"פ דאין לפרש הגמ' שם "תינח דקדיש
בכספא" שהוא מצד הפקר בי"ד ,דלא אמרי' הפקר ב"ד
הפקר בלא טעם וסברא .ויש ראשונים שכן פירשו בדרך זו
של הפקר בי"ד ומבואר אפוא מחלוקת באיזה אופן
יכולים לעשות הפקר בי"ד.

הפקר בי"ד להקנות
פשטות לשון הגמ' כ .ודלמא אקנויי אקני ליה רבנן
משמע שיכולים להקנות ,וגם עצם דברי הגמ' שהאקנויי
הוא פתרון לכך שצריך שהגט יהא של הבעל [כדביארו
התוס' כב ]:ש"מ דהפקר בי"ד מועיל להקנות לבעל את
הכסף ועי"ז הגט יהא שלו .ויש מתרצים שהסופר מקנה
לבעל ,שרבנן פעלו רק שהכסף לא יהא של האשה אבל
אה"נ גם אינו נקנה לבעל ולזה צריך הקנאת הסופר.
אמנם ברש"י שם משמע להדיא שההפקר בי"ד הוא
להקנות לבעל ,וכן ברש"י לו.ד"ה מוסרני לכם .וכן
ברשב"א לו :הוכיח דמהני להקנות מהא דתי' רבא דמהני
פרוזבול מדין הפקר בי"ד והיינו דאפקורה אפקר הלל
ממונו של לוה לגבי מלוה ומגבי ליה ,פי' דזה שיצרו חוב
חדש זה כמו הקנאה .מיהו מבואר בדבריו שמוכח כן רק
אם מפרשים כרש"י שרבא בא ליישב גם איך מהני
פרוזבול אבל לתוס' דרבא מתרץ רק איך תקנו שמיטה
בזה"ז א"כ אין ראיה דזה שפיר הפקעה גרידא .וכ"כ היד
דוד (זינצהיים) .מיהו הרשב"א ממשיך שכן מוכח מקרא
דאלה הנחלות .והיש"ש תלה בשני הפסוקים .גם ברשב"ם
המובא בתוס' מ :גבי מקרקיש ליה זוזי מבואר דבי"ד
יכולים להקנות עבד או תרומה לאפוטרופסים ,וראה לשון
רשב"ם ב"ב צד .ד"ה וקתני וז"ל "שהרי ב"ד יכולין
להפקיר ממון של זה לחבירו" מיהו אפשר לטעון שאדרבה
משמע שיכולין רק להפקיר כלפי חבירו ולא להקנות לו
מאידך נודעו דברי רבינו יונה ב"ב נ"ד שכתב בהא
דדינא דמלכותא דינא דלא אמרו כן אלא להפקיע ממון
האדם ולא להקנות וכענין הפקר בי"ד הפקר .וכן מבואר
להדיא בשיטמ"ק ב"ק ק ..ויש דוחים (הערות הגר"מ הרשלר
בעליות דרב"י ,מנחת אשר גיטין סו"ס ס"א) דאין כוונתו שא"א
להקנות אלא שבסתמא הוי רק הפקעה.
ויל"ע מהו הנידון ,אמאי נימא שיותר קל להפקיע
מלהקנות ,עד כמה שבי"ד קובעים את דיני הממון מאי
שנא .ונראה דרבינו יונה לשיטתו כפי שביארו בדב"א ח"א
ס"א דיסוד כח הפקר בי"ד הוא מכח השררה שלהם
בדומה לדין דינא דמלכותא ,וי"ל דענין שררה ושליטה
הוא ביחס לאישים והיינו שהרשות השולטת היא מעל
שליטת האנשים וכשיש סתירה ביניהם היינו שאין רצון
השררה בשליטת האדם הפרטי הרשות העליונה גוברת
ואין ביכולת האדם להחזיק את זכותו והיא נפקעת ,אבל
בכדי שיוכלו להקנות החפץ לא די בשררתם על האנשים
אלא צריך שישלטו על החפץ וזה אינו ,ודוק (נתחדד ע"י הרב
רוטנר נ"י).
אי כל דיני דרבנן בממונות פועלים ע"י הפקר בי"ד
ובענין קנין דרבנן מהני לדאו'
יש להעיר מתוס' מ :בענין פעוטות מקחן מקח
שרש"י כ' דיכול לשחרר עבדו ותוס' הק' דאמנם מהני
מדין הפקר בי"ד אבל ה"מ לענין הממון ולא לענין הקנין
איסור ,מבואר דבתקנת פעוטות השתמשו בכח הפקר
בי"ד ושמהני מדאו' (דעל כן הי' צד לתרץ בזה את רש"י) .מאידך
שאר ראשונים שגם הקשו כתוס' לא הזכירו בזה הפקר
בי"ד אלא כתבו דהוי מדרבנן בעלמא יעוין רמב"ן
ורשב"א.
מיהו גם בדעת התו' אין ראיה לכל קנינים דרבנן
די"ל דסתם קנין שתקנו פועל בגדר של דין דרבנן מחודש
שיש שו"ע של דרבנן ,משא"כ הא דתקנו שקטן יכול
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לקנות כיון שהגברא לאו בר קנין א"א שיהא לזה שו"ע
של דרבנן והוצרכו להשתמש בכח חיצוני של הפקר בי"ד.
ונידון זה אם כל קנין דרבנן יש בו הפקר בי"ד תליא
נמי בשאלה אם הפקר בי"ד מהני להקנות.
ובחת"ס סה" .כבר בארתי במק"א דכל קנין דרבנן
מהני בדאו' מטעם הפקר בי"ד מזה וגם הקנוהו לזה,
ואפי' לענין הקדש ומעילה וכו' אבל לעולם קנין דרבנן
מהני אף לענין הקדש".
שיטת רש"י בגדר פרוזבול
רש"י לב - :שהוא מוסר שטרותיו לב"ד דאיהו לא
תבע ליה לב"ח אלא הב"ד והן יורדין לנכסיו ולא קרינן
ביה לא יגוש.
לו – .מוסרני לכם את שטרותי שאתם תהיו נוגשים
ואני לא אגוש ולקמן מוקי שיש כח בידם להפקיע ממונו
של זה וליתן לזה.
לז – .בשלמא מוסר שטרותיו דב"ד דתפסי להו ב"ד.
והפקרן הפקר וגבי מלוה לא קרינן ביה לא יגוש.
הלל לדריה תיקן
לו - :מבואר בגמ' ב' נפק"מ אם לדריה תקין או לדרי
עלמא ,חדא אם אפשר לבטולי לתקנתיה ,ועוד האם
לכתיבת פרוזבול בעינן בי"ד דאלים לאפקועי ממונא ,ואת
הנפק"מ השניה דוחה הגמ' דאף אם לדרי עלמא תקון
אפשר שהלל תיקן רק על כזה בי"ד.
שיטת הר"ן – מקשים הראשונים עד כמה שמעיקרא
לדורו תיקן מדוע צריך בי"ד לבטוליה ,ותי' דלאו לדריה
בלחוד אלא כל שיהיו נוהגין כדריה שיהיו נמנעים
מלהלוות ,ולפיכך צריך להושיב בי"ד לבטולי פי' לעיין
בדבר אם ראוי לבטלה.
היינו שבאמת אין הבי"ד בא לבטל את התקנה בכח
בי"ד ,אלא רק להחליט שאכשר דרא וממילא אין תקנה
מעיקרא על דור כזה.
וקשה על הר"ן איך תתבאר לפי דבריו הנפק"מ
השניה שאמרו בגמ' דאם לדריה תקין לא כתבינן פרוזבול
אלא בבי"ד דאלים לאפקועי ממונא והרי לד' הר"ן גם על
הצד שלדורו תיקן אין הכוונה רק לדורו אלא לכל דור
שמצבו כדורו ועד כמה שהבי"ד קובעים שלא אכשר דרא
ממילא חייל עליה תקנת הלל ולמה צריך בי"ד דאלים
לאפקועי ממונא.
וצריך לדחוק דמדובר בדור שאכשר דאז אין תקנת
הלל וצריך כח חדש.
שיטת הרמב"ן – הרמב"ן סובר דלהצד שלדורו תיקן
הדברים כמשמען ,דלדריה בלבד תקין ,ומכאן ואילך אם
רוצים להנהיג פרוזבול צריכים בי"ד שיש לו כח לתקן
מחדש תקנת פרוזבול ועל כן בעינן בי"ד דאלים לאפקועי
ממונא.
ועל מה שהקשה דאם לדורו בלבד תיקן למה צריך
בי"ד לבטולי ,תירץ הרמב"ן דה"פ מבטלינן דלא ליכתוב
ליה אפי' בי דינא רבא דאלים מנפשיה דאפי' כשתמצי
לומר דהלל לדריה בלחוד תקין כיון דאורי ואנהיג הכי כל
בי דינא דאלים אי בעי כתיב ליה לפום מאי דחזי משעתיה
הלכך אי בעו רבנן לבטולי לגמרי דלא למיכתביה לעולם
צריך ביטול .40והיינו שכוונת הגמ' שאמרה "בית דין
 40הרמב"ן מוסיף את כל זה כדי להסביר עד כמה שלדורו תיקן
איך בכלל יכולים לעשות פרוזבול בדורות שאחרי הלל ,ועונה

לבטולי" אין פירושו לבטל שלא ינהג פרוזבול ,אלא
לאסור על בי"ד אחר לתקן פרוזבול ומכאן ואילך גם אם
יעמוד בי"ד שיש לו כח לאפקועי ממונא אבל יהא מנוע
מלתקן פרוזבול מצד האיסור אא"כ יהא גדול בחכמה
ובמנין מן הבי"ד האוסר.
אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקע
לז – .אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקע .בטעם
הדבר נחלקו הראשונים:
שיטת רש"י ותוס' – דלא תקנו אלא בזמן שהחוב
כשאר רוב שטרות שהן נגבין מן הקרקע [שקרקע א"א
לכלותה] ובלאו הכי הוי מלתא דלא שכיחא ולא עבדו רבנן
תקנתא כדאמרי' בכמה דוכתי.
ולכאו' קשה דבדרך כלל הא דבמלתא דלא שכיחא
לא גזרו רבנן היינו דכשגזרו משום איזה חשש ,אם החשש
אינו שכיח לא תקנו כלל ,41משא"כ הכא שסיבת התקנה
היא כללית שלא יימנעו מלהלוות ועד כמה שרבנן כבר
מתקנים על כל ההלואות למה שלא יכניסו אל תוך הכלל
גם הלואות שאינן שכיחות .ואולי י"ל דאי"ז סתם דמלתא
דלא שכיחא לא גזרו אלא דבהלואה שאינה על הקרקע
אין את הטעם של התקנה ,דהרי המלוה הניח מעותיו על
קרן הצבי שהלוה בלי אפשרות פרעון בטוחה ,א"כ מלוה
כזה גם לא יימנע מלהלוות לפני שמיטה ,אולם בלשון
רש"י ותוס' לא משמע שזו הסברא ,אלא עצם הדבר שאין
זו הלוואה רגילה.
ועל שיטת רש"י ותוס' קשה :א] היכי מהני עציץ
נקוב הרי אפשר לכלותה ותי' תוס' דלא פלוג רבנן
במקרקעי .ב] עו"ק היכי מהני קרקע כל שהו ותי' התו'
דראוי לגבות כל החוב כקטינא דאביי וגם בזה צ"ל לכאו'
קצת לא פלוג דסתם בנ"א לא יסתמכו על האפשרות של
קטינא דאביי .ורשב"ם תי' דאין אונאה לקרקעות.
שיטת הר"ש – דאז חשיב החוב כגבוי ביד בי"ד ולא
קרינא ביה לא יגוש וכמלוה שיש עליה משכון דמי.
ומשמע דפרוזבול מהני מדאו' ולכן צריך גדרי כגבוי (ולכן
לא יכול לומר כרש"י מטעם כללים בתקנות דרבנן) ,מיהו ברשב"ם
ב"ב סו .ביאר בשיטה זו שכל מה שיוכלו חכמים לתקן
כדי שלא יהיו נראין עוקרין דבר מהתורה התקינו ,והיינו
דס"ל לרשב"ם דפרוזבול מהני מתק"ח ולפיכך הוקשה לו
אמאי ניבעי שיהא כגבוי ותירץ שרוצים שלא יהיו נראין
עוקרין .ויוצא דלהבנה הפשוטה בר"ש הוי ממש כגבוי
וכמו משכון אולם לרשב"ם לא הוי כגבוי אלא דומה
הרמב"ן כיון דהלל אורי ואנהיג וכו' ,וצ"ע מדוע צריך להגיע
לזה ,למה שלא יוכל כל בי"ד דאלים לאפקועי ממונא לעשות
פרוזבול מצד עצמם ולמה נזקק הרמב"ן להא דהלל אורי
ואנהיג .וצ"ל דאלולי דאנהיג לא היו בי"ד יכולים לעשות
פרוזבול כיון דהוי כעקירת דבר מה"ת וכסברת התוס' דף לו,.
מיהו צ"ע דברמב"ן שם לא משמע דס"ל כסברת התוס' .וי"ל
דמה שפירשו התוס' שזו קו' הגמ' על הלל לא ס"ל לרמב"ן,
דהלל לפום גדלותו יכול לעשות כן ואולם בנוגע לסתם בי"ד
שבדורות מאוחרים שפיר מנועים הם מלעשות כזה דבר לולי
הורמנא דהלל.
 41כגון בביצה דף ב :גבי ביצים שנמצאו במעי אמן דמקשינן
נגזור אטו ביצים דמתיילדן ביומיהן ומשני דהוי מלתא דלא
שכיחא ,והיינו דהקושיא היתה שנעשה גזירה חדשה הא אטו
הא (וערש"י שם שהקשה דהוי גזירה לגזירה) ומשני דלא חשו
לזה כי הוי מלתא דל"ש.
אולם מאידך עי' לעיל דף ה .שרואים בדומה לסוגיין דלא תקנו
לומר בפ"נ בבי תרי (לאחר שלמדו) משום דהוי מלתא דלא
שכיחא ,הרי דאף דבשאר שלוחים התקנה קיימת ,מ"מ בגווני
דלא שכיחי לא החילו את התקנה הכללית.
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לכגבוי ,וטעמו דל"ה ממש כן משום דאיך מהני קרקע כל
שהוא לענין שכל החוב יהא כגבוי ויותר נראה משום דזה
שיש שעבוד נכסים גרידא לא חשיב בידו מספיק.
וההסבר מדוע חשיב כגבוי כתב הר"ש דאין הטעם
משום דמטלטלין יכול לכלותם שהרי עציץ נקוב יכול
לכלותו ומ"מ מהני .אלא כך הוא הדין דקרקע חשיבא
כגבויה טפי ע"כ .והתוי"ט מביא הטעם דקרקע אינו יכול
להשמיט ולהצניע וזה דלא כהר"ש והר"ן ולא מצאתי
מקורו .שו"ר ברש"י ב"ק יב .ד"ה חל על הקרקע (-פרוזבול)
 דכיון דלא מחוסרי גוביינא וזה כתב לו עליהן שכל חובשיש לו עליו שיגבנו כל זמן שירצה קיימי ברשותיה
דמלוה .משמע דמעלת קרקע היא מצד המציאות דלא
מחסרי גובינא וכהתוי"ט.

לפדות עבד תקנו חכמים לגרום שיפדוהו ,ולמש"כ הרשב"א דלכו"ע
איכא מצוה א"ש טפי התקנה .שו"ר שהרשב"א עצמו שם מעיר זאת],

ומדוע ע"י שיצאו לחירות לא יימנעו הרי כעת הוא עדיין
עבד ואין נחשב עתה לבן חורין שיהא בו מצוה ,ובע"כ
שפודים לא משום המצוה וא"כ אף אם יישאר עבד
יפדוהו ,וי"ל דכיון שאין מצות פדיון שבוים בעבדים,
אותם שכן פודים ה"ז משום רחמים על העבד ולכן רק
כשהעבד יוצא לחירות יש להם ענין להוציאו [וצ"ב דנמצא
שהרחמים אינם על היותו בשבי נכרי רק על עצם היותו עבד וא"כ היינו
צריכים לראות שאנשים פודים כל עבד רגיל מתחת אדונו ,וצ"ל
שהבסיס לפדיון הוא היותו שבוי ברשות נכרי ואולם אחרי שכבר
מתיחסים אליו רוצים להיטיב עמו עד הקצה ולשחררו ואם לא יעלה
בידם זה מכהה את הטובה] .ורשב"ג סובר דמצוה לפדות

עבדים כדי לשחררו מרשות עכו"ם ואין נפקותא במה
שחוזר לראשון.

המצוה לפדות בני חורין ועבדים
דלמא ממנעי ולא פרקי בפדאו לשם עבדות
לז - :לפי הסבר אביי רשב"ג סובר כשם שמצוה
לפדות בני חורין מצוה לפדות עבדים .ובדעת חכמים,
שיטת רש"י (לקמן לח .חבורי מחברי) דאין מצוה לפדות
עבדים .וברשב"א כתב ושמא נאמר דאף ת"ק ס"ל דמצוה
לפדות את העבדים כבני חורין ,מדמתקני תקנתא,
ואפקעינהו מרבן ראשון כי היכי דלא למנעי מלמפרקינהו
(פי' ,דאם נימא כרש"י דאין מצוה ,למה חשוב לחכמים לפדותו עד כדי
שתקנו להפקיעו מראשון כדי שיפדוהו) .והא דאהדר להו רשב"ג

כשם שמצוה לפדות את בני חורין כך מצוה לפדות את
העבדים ,לאו למימרא דת"ק ס"ל דאין מצוה לפדותן,
אלא דת"ק חייש דלמא טעו אינשי ואתו למימר דאין
מצוה לפדות את העבדים ,ואמר להו רשב"ג דכו"ע ידעי
דמצוה לפדותן ,ולא מימנעי ופרקי להו ,והילכך שבקינן
להו בדינייהו כן נ"ל .ובירושלמי אמרו הדין תנאה
קדמאה סבר מצווין הם לפדות את בני חורין ואין מצווין
לפדות את העבדים.
וצריך להבין הנידון אי מצוה לפדות עבדים ,ולזה יש
לברר מהי מצוה זו של פדיון ומהיכן נובעת .ובפשוטו
נראה דהיא מצות פדיון שבויים שמבואר ברמב"ם (הל'
מתנו"ע) ענינה משום דשבי כולהו איתנהו ביה והיינו משום
הסכנה והצער ,וא"כ צ"ע מדוע שעבד לא יהא בכלל מצות
פדיון שבויים דהרי הוא בכלל מצות צדקה כמבואר לעיל
יב :דהעבד ניזון מן הצדקה .לכן נראה דכאן המצוה
להצילו מקלקול רוחני ואין סכנה גופנית ,אבל בציור שיש
סכנה גופנית כמו בסתם פדיון שבויים לכו"ע עבד בכלל.
ויש עוד להוכיח שהמצוה כאן בסוגיא אינה משום
הסכנה ,דלקמן לח .בההיא אמתא דאשתבאי ופרקה
תרמודאה לשום איתתא איתא שם ברש"י דהאם יש
מצוה לפדותה ממנו הדבר תלוי במח' רשב"ג וחכמים,
והרי התם אין היא בסכנה ואדרבה יושבת אצל
התרמודאי כאשתו .וע"כ שהמצוה משום שלא יטמע בין
העכו"ם וכן מבואר בתוס' לעיל יב .ע"ש .ועי' אילה"ש.
אך קשה דלשון הגמ' 'כשם שמצוה לפדות בני חורין'
משמע שיש השוואה למצות פדיון בני חורין ,והיכן מצינו
מצות פדיון אם לא בפדיון שבויים הכללי של סכנה גופנית
(העירו מד' הרמ"א בענין הצלת משתמדת בשבת ,ואכתי ק' דלשון
כשם שמצוה וכו' משמע דקאי על המצוה הרגילה).

דלמא ממנעי ולא פרקי
לז - :אמרי' בגמ' דלמ"ד שאין מצוה לפדות עבדים
חיישינן שאנשים יימנעו ולהכי תקנו שהפודה לשם ב"ח
יצא לחירות גם לפני יאוש [ומבואר דהגם שאין 'מצוה' ממש

לז - :הק' התוס' לת"ק דחיש לדלמא ממנעי ולא
פרקי אמאי כשפדאו לשם עבדות חוזר לרבו ראשון היה
לו להשתעבד לשני דלמא ממנעי .ותי' דמטעם זה אין ראוי
לגזול לזה את עבדו וליתנו לחבירו ולא שייך האי טעמא
אלא כשפודהו לשם מצוה לשם בן חורין .וצ"ב מהו עיקר
התי' ,אם כדמשמע בתחילה הרי דהעיקר שלא מתקנים
לגזול מזה לזה ולמה להו להוסיף שבפדאו לשם ב"ח הוי
לשם מצוה די לנו שאינו להעביר מזה לזה ,וצ"ל דגם
שכשמוציאים אותו לחירות דמי לגזל ולכן הוצרכו לחלק
שכשפודה לשם חירות ה"ז לשם מצוה ולא חששו דדמי
לגזל .ועי' פנ"י שעמד בדברי התוס' וביאר שזה לא זה לא
סגי ע"ש ,ועי' במהרש"א (על תוד"ה לעולם) דמבואר שלמד
בתוס' דידן דעיקר התי' הוא האין ראוי לגזול ע"ש.
אמנם מש"כ התוס' 'לשם מצוה לשם בן חורין' צ"ב
חדא דהרי קיימינן השתא בדעת רבנן שאין מצוה לפדות
עבדים (או שאנשים לא יודעים שיש מצוה כמש"כ הרשב"א) ,ועי'
פנ"י דהמצוה שכתבו תוס' היא לפי דעתם של אנשים
שחושבים שיש מצוה לפדות לשם ב"ח (אך לכאו' הרי כתב
הרשב"א דאנשים לא יודעים שיש מצוה) ,ועו"ק דאיזו מצוה יש
לפדותו לשם חירות דוקא הרי העיקר שלא ישאר ביד
עכו"ם .ונ"ל דכונת תוס' שרק בפדאו לשם חירות דיש כאן
כוונה לשם מצוה תקנו שיהני מעשיו משא"כ בפדאו לשם
עבדות דאע"ג דמצוה איכא שמוציאו מעכו"ם אבל עושה
זאת בשביל מטרת מסחר ולכן לא תקנו שישתעבד לו שלא
מתכון למצוה.
ובתורא"ש כתב להקשות בשני שלבים ראשית
הקשה כתוס' ותי' דאין ראוי לגזול וממשיך וליכא למימר
דמימנע ולא פריק שהרי אינו מפסיד את דמיו שרבו
הראשון צריך ליתן לו דמיו .וצ"ב דלכאו' הקשה שוב
אותה קושיא .וצ"ל שהכל תי' אחד וצירוף שני הדברים
כדחזי' שגם תוס' צירפו כאן שתי סברות.
ורש"י כתב מידע ידע וכו' וצ"ב איזו משמעות יש
למה שהוא יודע ,ונראה שרש"י בא לישב קו' התוס' שכתב
רש"י וע"ז תי' רש"י שלא ימנע כיון שבין כה יודע שהוא
לפני יאוש ובע"כ שמתכון לגזול .והכרחו של רש"י
שמדובר לפני יאוש מסביר הפנ"י דודאי מאן דפריק ליה
לשם עבדות מידע ידע דלפני יאוש הוא דאי לאחר יאוש
לא מצי למפרקיניה לשם עבדות שהרי הוא ב"ח שזכה
בעצמו דאביי קאי בסברת המקשה דשבאי לא קני ליה
שכן הוא לשיטת רש"י.
תקנתא דחזקיה שלא יפיל עצמו לגיסות
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לז -:כדחזקיה וכו' .ג' שיטות בראשונים:
תמיד ישתעבד לראשון (רש"י ור"ת) –
חולקים בכל המקרים) והטעם דאף בפדאו לשם עבד חוזר
לראשון ביארו התוס' דאם ישתעבד לשני יפיל עצמו כדי
להרויח מציאה ומתנה דהשני קני ליה רק למעשה ידיו

שיטת רש"י בסוגית שבאי

(ורשב"ג ות"ק

(ואילה"ק דנתקן שהשני יקנהו לגמרי כשם שמתקנים שהראשון קונהו
אע"ג דאייאש ,דכל הצד לומר שישתעבד לשני משום שכך שורת הדין
לאחר יאוש אולם עד כמה שצריך תקנה עדיף להחזירו לראשון) ,או

באופן ששונא את רבו ראשון יפיל עצמו כדי להפסיד אותו
אע"פ שאינו יודע שבאי גופיה אם נח אם קשה ומקיים
בנפשו תמות נפשי עם פלשתים.
תליא באם פדאו לשם ב"ח או לשם עבדות (מהלך א'
בתוס') – דבפדאו לשם ב"ח ישתעבד לראשון ולשם עבדות
לשני( ,ורשב"ג נחלק על ת"ק רק בלשם ב"ח) דס"ל דלא יפיל
עצמו לגיסות כדי לעבור לרב אחר ,ומכיון שגם
כשישתעבד לשני נרויח את התקנה אין לנו טעם להפקיע
את עיקר הדין שלאחר יאוש דפדאו לשם עבדות ישתעבד
לשני .והטעם שבפדאו לשם ב"ח ישתעבד לראשון [שכן
מדויק בתוס'] מבואר ברשב"א דהיאך אפשר לומר דזה
שפדאו לשם ב"ח ישתעבד בו ובמה קנאו .ולכאו' קשה
דה"נ תקשי ראשון במה קנאו אחר שנתיאש ,וי"ל דכלפי
הראשון החשיבו היאוש כמאן דליתא וכמש"כ בתורי"ד
"תקון רבנן שביאוש כזה שהוא בעל כרחו לא יצא ב"ח"
והיינו שאינו הקנאה 'יש מאין' דסו"ס הוא הבעלים
המקורי שהתיאש בעל כרחו.
תמיד ישתעבד לשני (יש מי שפירש ברשב"א) – דלרבו
ראשון לא דהא לאחר יאוש הוא והק' הרשב"א דהיאך
אפש"ל דזה שפדאו לשם ב"ח ישתעבד בו ובמה קנאו.
ועצם שיטתם צ"ב מ"ט שישתעבד דוקא לשני .וי"ל דס"ל
דלהחזיר לראשון הוא יותר חידוש מאשר להקנות לשני
דאע"ג דפדאו לשם ב"ח אבל סו"ס אם היה רוצה לפדותו
לשם עבד הי' יכול הוי אומר שהוא 'בידו' ,משא"כ
הראשון איבד שליטתו כאן ודו"ק.
עוד הק' הריטב"א מהגמ' לח .דמקשי על ד' ריו"ח
דעבד שברח מביהא"ס יצא לחירות מד' רשב"ג דבין כך
ישתעבד ,ואם ישתעבד לשני קאמר מאי קושיא דבברח
ליכא רבו שני דין הוא שיצא לחירות .ובדעת הי"מ נראה
דכשאין רבו שני מדין התקנה שישתעבד לראשון.
בגדר דין מה שקנה עבד קנה רבו
עי' בד' הגרי"ר מפוניבז' בביאור ענין גיטו וידו.
והחזו"א קמז ס"ק י' הראשון.
בחיוב העבד לעבוד לרבו
עי' ס' להורות נתן חי"א סי' קמ שאין חיוב לעבד
לעבוד לרבו אלא רק יכול לכופו.
יאוש בעבדים
הנתיבות (שסג ,א') כתב דיאוש מועיל בעבדים דדוקא
בקרקע דל"ש אבידה דהארץ לעולם עומדת סברא הוא
דגם לא שייך יאוש אבל גבי עבד דאפשר לו באבידה ודאי
מהני יאושו ובגזל נמי דמה לי שנאבד מחמת שברח או
מחמת שנגזל ממנו ,דהא דאין יאוש מועיל לקרקע לאו
מקרא נלמד רק מסברא ולכך עבדי כמטלטלי דמי לענין
זה.

לז - :מבואר אליבא דרבא דלאחר יאוש השבאי זוכה
במעש"י של העבד ,דיאוש הוא כהפקר ,והישראל שפודה
ממנו לשם עבדות זוכה במעש"י ,וגם יש לו אפשרות
להטבילו ולזכות בו בקנין הגוף .והתורא"ש כ' בדעת רש"י
דגם באופן שהעבד כבר טבל אצל רבו ראשון לשם עבדות
יכול הפודה להטבילו לשם עבדות דידיה.
ומייתי הגמ' מר"ל דיליף שעכו"ם קונה עכו"ם
למעש"י ק"ו מהא דעכו"ם קונה ישראל למעש"י.
ומקשה הגמ' אכתי קשה איך השבאי זוכה בשבוי,
בע"כ ע"י חזקה של עבדות (הלבישו וכו' ,ויחד עם יאוש) ,מנא
לן שלעכו"ם יש בכלל קנין חזקה לקרקעות וממילא
לעבדים דהוקשו לקרקעות (וקצת קשה דהא דעבדים הוקשו
לקרקעות לכאו' הוא בדינים הנוהגים בעבדים כשהם כבר עבדים אבל
כאן שבאים לעשות מעשה קנין באדם אע"פ שבזה הופכים אותו לעבד
אבל הקנין תמיד חל במצב שטרם הקנין [היינו באדם שאינו עבד]
שעי"ז נוצרת סיבה למסובב שהוא חלות העבדות א"כ איך אפשר לתת
תוקף למעשה קנין זה מכח המסובב ממנו דהיינו עבדות ,לכאו' צריך
לזה 'באין כאחד' ועיין ).ומייתי מעמון ומואב דטהרו בסיחון

ובמה קנה סיחון את אדמת מואב ,בחזקה ,אלמא עכו"ם
קונה קרקעות בחזקה ,וממילא דה"ה דקונה עכו"ם חבירו
בחזקה דעבדים הוקשו לקרקעות( .כך המשמעות לכאו' ברש"י
שהמקור להא דמהני חזקה בגוי שקונה גוי הוא מהקש לקרקעות ,אבל
יש לדחות דרק בישראל קונה עבד כ' רש"י כן דהתם קונהו לגופו ושפיר
נחשב עבד אבל עכו"ם שקונה חבירו למעש"י גרידא מנא לן להחשיבו
כ'עבד' דנראה דהא דהוקשו עבדים לקרקעות היינו שהם מציאות
נפרדת ומסוימת שיש סוג של מציאות בעולם שנקרא עבד וממילא ה"מ
בעבד ממש אבל הקנוי למעש"י אינו ממש עבד ואפי' ישראל יכול
להיות קנוי לזה).

ושוב מקשינן דלמדנו שגוי יש לו קנין חזקה אבל
שמא לענין לזכות בעבד של ישראל צריך דוקא קנין כסף,
ומייתי מדרשא דוישב ממנו שבי.
גדר עכו"ם קונה עכו"ם למעש"י
לח – .הם קונים זמ"ז למעש"י .הגר"ח (איסו"ב יג ,יא)
נקט דהך קנין הוא זכות מע"י גרידא ואין עליו שם עבד
כלל .אולם בחי' הגר"נ (גיטין אות קכג) כ' דגם זה הוא קנין
עבדות וחל עלי' שם עבד אלא דילפי' דאיכא חילוק בין
דיני העבדות דישראל לדיני העבדות של גוי.
אי מהני מחילה על קנין מעש"י או בעינן דוקא הפקר
– הדבר תלוי ,אם יש לו קנין פירות לא מהני מחילה ואם
הוי רק זכות בעלמא מהני מחילה .ועי' חזו"א.

הנפק"מ אי גוי קונה לגופו או למעשה ידיו
ההבדלים אי גוי קונה גוי קנין הגוף או רק מעש"י.
א] כ' רש"י שבקנין הגוף צריך הימנו גט .ולכאו'
כונתו דל"מ הפקר ,אבל ז"א ,דקנין הגוף דאיירינן הכא
הוא קנין ממון גרידא (דאילו קנין איסור יש רק ע"י טבילה) וע"ז
ודאי מהני הפקר אלא צ"ל דכוונתו לאפוקי דלא מהני
מחילה ,ונח' בזה הראשונים אי מהני מחילה בקנין
מעש"י.
ב] כ' רש"י שאם יברח ממנו ויתגייר מותר בבת
ישראל .ומקורו מהגמ' יבמות מ"ו דהקונה עבד מעכו"ם
כיון שקונהו רק למעש"י אי קדים העבד וטביל לשם
גירות יצא לחירות דשחרור מפקיע מידי שעבוד ,משא"כ
אי קני ביה קנין הגוף אינו יכול לטבול ולהתגייר.
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והנה הגר"ח הק' איך קנין הגוף מעכב את הגירות
הרי אין הגירות ענין ממוני שיוכל להתעכב ע"י קנין ממוני
אחר ומה דממילא כשחל הגירות פוקע הקנין אין זה
סיבה שיעכב הקנין את הגירות .וביאר "דהא דקאמר
הגמ' דבמקום דקני גופי' לא קנה עצמו ב"ח ,אין פירושו
דבטלה כל מעשה הטבילה והגירות שעשה והרי הוא
בנכריותו כמו שהיה ,אלא דעיקר הדין בזה הוא ,דכל שיש
להאדון בו קנין הגוף והוא זה קנין של עבדות ,אף
דאיסורא דעבדות עדיין לית ביה קודם טבילה משום
דעדיין לאו עבד הוא בקדושת גופו מ"מ כיון דקני מיהא
גופיה לדין עבדות אית ביה דינא דכשטובל ומגייר עצמו
הויא גירותו גירות של עבדות וגם בטבל לשם ב"ח מ"מ
כיון דיש בו קה"ג של ממון הגורם שתחול עליו גירות
דעבדות ע"כ ממילא דטבילתו וגירותו לשם ב"ח מתחלקת
ועולה רק לגירות דעבדות בלבד".
ולפי ד' הגר"ח צ"ל בכונת רש"י כאן דאילו גוי היה
קונה גוי לגופו לא שלא היה יכול כלל להתגייר כי אם
דהיה דין שגירותו תהא גירות של עבדות ,דאל"כ הרי אינו
יכול סתם לעכב הגירות כקושית הגר"ח .וכן מדויק היטב
ברש"י שכתב "אם יברח ממנו ויתגייר מותר בבת ישראל"
משמע דהנפק"מ היחידה היא בענין היתר בבת חורין
שאם גופו קנוי ומתגייר אינו מותר בב"ח אבל לשאר
דברים גירותו גירות ,וא"ש היטב ע"פ הגר"ח דאין כח
הקנין הגוף לעכב הגירות כי אם לתת לגרות דין גרות של
עבדות ,שזהו הבדל בין עבד לישראל ולא בין גוי לישראל
אלמא דגירותו מועלת מיהת ורק ההבדל הוא אם מהני
לעשותו ישראל בן חורין המותר בבת חורין או לעשותו
עבד שאסור בבת חורין.
וממה דלא רק הקנוי לישראל קה"ג מעוכב מגירות
שלימה אלא גם הקנוי לגוי קה"ג שמעינן דעצם הקה"ג
שיש על אדם זה -ולא משנה למי קנוי -מעכבתו מגירות
גמורה ומחמת שאדם שגופו קנוי הרי הוא במעמד ומדרגה
נחותים ('-שם עבד') שאינו יכול להיות יהודי גמור.
ג] תוס' לז :כ' דהקנין למעשה ידיו אינו כולל מציאה
ומתנה .ובדעת רש"י שלא כ' נפ"מ פשוטה וישירה זו כ'
הגרנ"פ דנראה דפליג אתוס' וע"ע תוס' מד.:
גדר קנין איסור
לח - .הק' רעק"א איך מצי ר' אבא בר זוטרא לשלוח
לאמתו גט והרי היא אינה ברשותו .וכ' האחרונים דעבור
שחרור הקנין איסור א"צ לדין ברשותו .וכ"כ הנתיבות
שסג ,א וראיתו דהא אפי' מפקיר עבדו יכול ליתן לו גט
שיחרור אח"כ (ר"ל דאין לך אינו ברשותו גדול ממפקיר עבדו).
גרירת הקנין איסור אחר הממון והממון אחר
האיסור
מצינו בד' התורי"ד ב"ק צ .כמה אופנים של גרירה:
א] דעבד של ב' שותפין אע"פ שהקנין איסור אינו בר
חלוקה אולם ודאי דאם רוצים שניהם למכרו או האחד
למכור חלקו רשאים מפני שקנין דמים שבו יש לו דין
חלוקה וקנין האיסור נמשך אחר קנין הדמים .וכן יכול
לשחרר חלקו שמה לי להקנותו לחבירו מה לי להקנותו
לעצמו של עבד .ב] תדע שהרי כשמוכר ראובן את עבדו
לשמעון נפקע ראובן מעליו מב' קנינין וקנאו שמעון בין
בקנין דמים בין בקנין איסור שאם רוצה שמעון יכול
לשחררו ומותר בבת חורין .ג] וכן נמי ישראל שקנה עבד
מן הגוי אע"פ שהגוי אין לו על העבד אלא קנין דמים ולא

קה"ג ,מ"מ כשמוכרו לישראל ומקנה לו קנין דמים שבו,
נמשך קנין האיסור אחר קנין הדמים והרי הוא קנוי
לישראל בב' קנינים.
ובהמשך דבריו כ' התורי"ד דכשפקע האיסור פקע
הממון דזהו המהלך ביוצא בשן ועין דגזירת מלך היא
להפקיע קנין האיסור מעליו ומתוך שקנין האיסור פקע
מעליו פקע נמי קנין דמים ,שכיון שהוא ב"ח אסור לו
לשעבדו.
עי' מהרש"א לח :על סו"ד התוס'.
מפקיר עבדו
לשמואל – א"צ ג"ש .דדריש עבד איש ,עבד שאין
רשות לרבו עליו אין קרוי עבד .ויל"ע במכר הממונות של
עבדו לחבירו האם נימא דיפקע מהראשון הקנין איסור
הואיל ואין לו רשות בעבדו ,דאולי הפשט בשמואל שא"א
שיהא ק"א לבד בלי קנין ממון ואם כן בכה"ג יפקע
מהראשון הק"א ,ונראה דהואיל ויש על העבד רשות של
מישהו די בזה ,ויתירה מזו מוכח בתוס' וש"ר לקמן לט.
דא"צ אפי' שיהא ממונות למישהו בעבד ודי שהעבד יש לו
שם עבד בממונות ,שכתבו בדעת אבא שאול לפי שמואל
בגר שמת והניח עבדים קטנים דלא יצאו לחירות אע"פ
שהממון שבהם לא שייך למישהו וביארו הראשונים דכיון
דכל המחזיק בהן זכה חשיב רשות לרבו עליו ,ושמעינן
מינה דאין כונת שמואל דבעינן שיהא שייך למישהו אלא
דיהא עליו שם עבד מבחינה ממונית.
רבי ,ר' יוחנן ,רב – צריך ג"ש .וטעמם :אמרי' לט:
אמר ר' יוחנן מ"ט דרבי גמר לה לה מאשה מה אשה
בשטר אף עבד בשטר .ופרש"י דר"ל מ"ט דרבי דהמפקיר
עבדו צריך ג"ש .אבל התורא"ש הק' דהרי שמואל למד
דינו מדרשה אלמא דהסברא הפשוטה דצריך ג"ש א"כ
אמאי צריך קרא לפי החולקים על שמואל .ולכן ביאר
התורא"ש דמה שאמר ריו"ח מ"ט דרבי קאי על דבר אחר,
ולחלוק על שמואל הוא סברא.
גדר מצות לעולם בהם תעבודו
אי הוי איסור או מצוה – בתשו' הרשב"א (ח"א קכ"ז)
כ' דהך קרא דלעולם בהם תעבודו הוי לאו הבא מכלל
עשה .וכ' הגר"י פערלא (ח"א דף תי ).שטעמו של הרשב"א
משום דס"ל דודאי לא יתכן לומר דהו"ל עשה ממש
בקו"ע לעבוד בעבדים כנענים לעולם דהא פשיטא שמותר
האדון למכרם לאחרים ואפי' לעבד עצמו רשאי למכרו
כשנותן דמי עצמו כמבואר בקידושין כב ..אמנם בהמשך
דבריו כתב להוכיח דהוי מצוה ולא לאו הבא מכלל עשה
דהרמב"ם ועוד ראשונים לא מונים לאו הבא מכלל עשה
במנין המצוות ,וכאן מצינו שמנו מצות 'לעולם בהם
תעבודו' ,ובע"כ דהוי מצות עשה ,ומש"כ הרשב"א דהוי
לאו הבא מכלל עשה י"ל דאינו ראיה דמצינו לראשונים
דקרו לעשה 'לאו הבא מכלל עשה' כשדומה ללאו
הבמכ"ע ,ע"ש באריכות.
ועי' בהגהות אמרי ברוך על הטו"א (חגיגה ב :ד"ה
וכמדומה) שכתב כי יתכן דמלבד שיש לאו הבא מכלל עשה
(פשיטא ליה דאיכא ודאי איסור עשה מיהת ודלא כהגרי"פ הנ"ל) עוד
נלמד מפסוק זה דכשאינו משחררו ועובד בו מקיים מצוה
וכנראה מפשטות לשון הגמ' בסוטה "לה יטמא חובה,
לעולם בהם תעבודו חובה" וכשם שהכוונה ב"לה יטמא
חובה" דהיינו קיום מצוה כמו"כ "לעולם בהם תעבודו
חובה" פירושו ג"כ מצוה ולא רק איסור .וכן מוכרח ממה
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שהוצרך רב יהודה לומר בשם שמואל דהמשחרר עבדו
עובר בעשה תיפוק ליה דכבר נשמע מדר"ע דאמר חובה,
אלא ודאי דמר"ע נשמע שיש קיום מצוה במה שעובד בו
והוסיף שמואל שכשמשחררו עובר באיסור .עכ"ד( .הא
פשיטא שגם להצד שיש מצוה אין הכוונה שישתעבד בו בפועל אלא
הכוונה שיחזיקו תחת ידו).
ומצאתי בשו"ת מהר"י בן לב (ח"ד סי' ד') שכתב

דשחרור עבד מקרי עבירה בשב ואל תעשה ובהמשך כתב
"ואיברא דיש פנים לומר דהמשחרר עבדו הוי בקום עשה
דכתיב ליה גיטא דחירות ומי שיעיין בד' התוס' ימצא
סמך לו דלא הוי קום עשה משום דעיקר המצוה הוא
לעבוד בהם ומניעת העבודה היא בשב ואל תעשה" ,נראה
כונתו לתוס' לח .דכשהיורשין אינם יכולים לעבוד בו אין
איסור לשחרר .ובשו"ת חיים שאל להחיד"א (ח"א סי' ו' ד"ה
האמנם) הביא שאחרוני זמנינו הקשו על מהריב"ל דהדעת
מכריע דכיון שצריך לכתוב לו גט נקרא קום עשה ומאי
דהרב תלי זייניה בד' התוס' יש לדחות .ועוד דהרשב"א
בתשו' סי' קכ"ו משתמען מילוהי דקרי לעובדא דההיא
אמתא קום עשה.
ונראה לענ"ד דיש להוכיח מדברי הראשונים דאין
כאן מצוה כי אם איסורא ,דכ' הרמב"ן והר"ן והרשב"א
דאין איסור בשחרור אלא במשחררו בחינם כדרך איסור
לא תחנם ,ואי נימא דיש מצוה חיובית להחזיקו תחת ידו
היאך נפטר ממצוה זו כשמשחררו תמורת איזה דבר,
דהתינח כלפי האיסור שבשחרור שפיר י"ל דאיזה שחרור
נאסר שחרור של חינם ,אבל אם יש מצוה בעבדות לא
נכנסת כאן הגדרה שתתיר שחרור שאינו בחינם דסו"ס
אינו מחזיקו תחת ידו וביטל המצוה וז"ב .אא"כ נימא שאכן
מצד עצם גדר המצוה אין התר אולם ישנו תנאי בעיקר המצוה ,אמנם
זה דוחק.

מאידך גיסא יש להעיר בזה דהנה בטעם המשנה מא.
דכופין את רבו לשחרר עבדו כדי שיקיים העבד שבת והרי
קעבר האדון באיסור ביארו התוס' דכיון שלא פשע אמרי'
חטא שיזכה חבירך ,וקשה דהרי לא אמרי' דין דחייה אלא
בחד גברא ,וביאר בתורת גיטין ע"פ התוס' פסחים נט.
שכתבו דבעשה דוחה עשה א"צ שיהא בעידנא כמו בעשה
דוחה לא תעשה ולפי"ז ה"נ לגבי התנאי של חד גברא הני
מילי בעשה דוחה ל"ת אבל בעשה דוחה עשה לית לן בה.
וביאור הדברים נודע דעשה דוחה עשה אינו גדר של
'דחייה' והוא רק דין עדיפות בין העשין שכיון שאין כאן
איסור באחד מן הצדדין אפשר לדון עם עדיפויות משא"כ
בעשה מול ל"ת כדי שיהא מותר לעבור על איסור צריך דין
דחייה כלפיו .והנה עפי"ז היה נראה לי דאיסור עשה דמי
ללאו דכדי לדחותו צריך דין דחייה ואינו שייך לשיקול
עדיפות ,דרק ביש לפניו ב' מצוות עשה יש מקום לשקול
להעדיף זה מפני זה משא"כ באיסור דאין לו היתר לעשות
פעולה אסורה מכח שיקולים כלשהם ועל כן צריך לדין
דחייה ,ואיסור עשה במהותו דמי ללאו ולא למצות עשה.
והשתא כיון דנתבאר שבלעולם בהם תעבודו יש מיהת
איסור עשה הדר דינא דצריך כאן לדין דחייה ,ולא אתי
שפיר המשנה דהאדון עובר באיסור דלעולם בהם תעבודו
בשביל המצוה החשובה של העבד.
ומוכח מזה דהחילוק בין עשה דוחה עשה לעשה
דוחה ל"ת אינו כמו שכתבנו מפאת שהעשה הוא גדר
'מצוה' והל"ת הוא גדר 'איסור' ,אלא מפאת שלא תעשה
חמור מהעשה מאחר שנאמר בלשון לאו ,על כן בלא דין
דחייה אין היתר לעבור על החמור בשביל הקל ,וממילא
כשנדון על איסור עשה י"ל כיון שהוציאה התורה את
האיסור בלשון עשה אינו חמור יותר מעשה אחר.

והדברים מדוקדקים בתוס' פסחים נט .שדוקא
לבטל ל"ת החמור בעינן בעידנא ,הרי דהחילוק איננו בין
איסור למצוה כי אם בין ל"ת החמור לעשה הקל והשתא
א"ש דגם איסור עשה אינו חמור כל"ת ושפיר אמרי'
דעשה ידחהו גם בלי בעידנא ,וגם בתרי גברי .וכן נמי
מבואר בגמ' ביבמות ז .לאו לא תעשה חמיר מיניה ע"ש.
כשבלא"ה אינו יכול לעבוד בו – כ' התוס' לח .דכיון
שמשום מצוה לקיים דברי המת אין היורשין רשאין
להשתעבד בו לא קרי' ביה לעולם בהם תעבודו ומשום
נתינת גט לחודיה ליכא איסור .ויש לידע אם דוקא
כשפקע ממש הממונות או כל שמנועים מלעבוד ,ול' תוס'
"כיון דאין היורשין רשאין להשתעבד" משמע דסגי
במניעה (וצ"ע א"כ גם בנדר על דעת רבים וכדו' יהא מותר לשחררו,
ואי נימא דאה"נ אשכחנא עצה לרוצה לשחרר עבדו שידור הנאה ושוב
יהא מותר לשחררו ,וכי תימא דבזה עצמו עובר איסור ,לא מסתבר כן
דאין זה שחרור כלל ,אך באמת היכן כתוב שהאיסור על שחרור,
האיסור על הפקעת ה'תעבודו' ואף נדר מפקיע וצ"ע) ,אך בתורא"ש

הוסיף "שכבר פקע ממנה שעבוד" .ועי' רשב"א כאן ונביא
תוכן דבריו בקצרה (ע"פ ביאור הרב וייס נ"י) – הביא ד' התוס'
שהק' איך משום מצוה לקיים דברי המת כפינן ליורשים
לעבור איסור ותי' דכיון שאמר שחררו יצא לחירות והיינו
דהוי לשון הפקר אבל לא יכלו לתרץ דמלד"ה הוי קנין
דאכתי קשה איך זה מתחיל ,הרי הקנין נולד מן המצוה
וכיון שאין מצוה יען שהאב מצוה אותם לעבור איסור לא
מתחיל גם הקנין ,לכן הוכרחו התוס' לתרץ דשחררו הוי
הפקר .והק' ע"ז הרשב"א דאין בלשון זה שחרור האב
אלא רק ציווי .על כן נטה מד' התוס' לתרץ באופ"א
דאמדינן לאב שעשה לו העבד טובה וכה"ג ליכא איסורא,
ע"כ .מיהו התוס' שלפנינו נקטו דשייך להתיר מצד מלד"ה
ואין לשאול איך זה מתחיל דשפיר באין כאחד דעד כמה
שיש בזה מצוה ממילא פקע הממונות ותו ליכא איסורא.
ואולי יש לתלות הדבר באם די במניעה על השעבוד שכבר
לא קרינן תעבודו או רק כשיש הפקעת הממונות ,דאם די
במניעה א"כ עצם המצוה כבר כרוכה בהתר ושפיר אמרי'
באין כאחד ,אבל אם רק כשנפקע הממונות יש התר א"כ
בעינן לשלב נוסף אחרי המצוה [דההפקעה אינה מונחת בעצם
המצוה רק שחכמים הפקיעו הממונות בעקבות המצוה וגם שאיננו

קדימה בזמן הוא קדימה בסיבה] ובזה לא אמרי' באין כאחד
וסברא דומה כתבנו לקמן ד"ה הא דחצי עבד.

שיטות הראשונים בההתר לשחרר עבדו לצורך
מצוה
לח - :מצוה שאני הק' הראשונים וכי משום מצוה
להתפלל בצבור דחי עשה שבתורה.
ומצינו תירוצים משני סוגים ,האחד שאין כאן כלל
איסור מאיזה טעם ,השני שיש כאן דחיה מטעמים שונים.
הסוברים שאין כלל איסור – רמב"ן ור"ן תי' דאפשר
שהאיסור משום מתנת חנם וכשמשחרר משום צורך מצוה
שרי.
הסוברים שיש כאן דחיה – היאך מצוה זו דוחה :א]
ההסבר הפשוט הוא מש"כ הר"ן בשם י"מ דעשה דלעולם
בה"ת אינו עשה גמור אלא מדרבנן וא"כ ניחא דנדחה
מפני מצוה אחרת דרבנן.
ב] הרמב"ן תי' עוד :אה"נ דאתיא האי מצוה ודוחה
עשה שבתורה שכיון שבא הקב"ה לבהכנ"ס ולא מצא שם
עשרה מיד כועס .וצ"ב איך דבר זה קובע בגדרי הלכה
דסוף סוף אין זה יותר ממצוה דרבנן ואיך דחי דאו'.
ונראה בפשטות כונתו דרבנן עקרו דבר תורה משום
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החשש מפני כעסו של הקב"ה .ויכולים לעקור אפי' בקו"ע
כשיש להם טעם חשוב כמש"כ התוס' ריש השולח ועוד.
ג] החינוך שמ"ז לומד שזה גדר דחייה "ומהיות יסוד
המצוה כדי שירבו בנ"א בעבודת בוראם ב"ה התירו
חכמים ז"ל לעבור על מצוה זו בכל עת שביטול מצוה זו
יהיה גורם למצוה אחרת ,ואפי' בשביל מצוה דרבנן אם
היא מצוה דרבים כגון שלא היו עשרה בבהכנ"ס וכו' ואל
יקשה עליך ואיך נדחה מ"ע זו דאו' בשביל מצוה דרבנן,
כי מפני שיסוד המצוה אינו אלא להרבות עבודתו ב"ה
אחר שבשחרורו עכשיו נעשית מצוה ועוד שגם הוא
מתרבה בגופו במצוות שלא היה חייב קודם השחרור בין
זה וזה אמרו ז"ל שמותר לשחררו שכן קבלו הענין.
ד] התוס' והרא"ש בברכות ועוד למדו מהגמ' דמצוה
דרבים אפי' דרבנן דחיא מצוה דאו'.
ה] בטו"א (חגיגה ב :באבני שהם) כ' דאולי הפקיעו רבנן
רשות הרב מן העבד והשתא אינו עובר בעשה בשחרורו.
ועוד אפש"ל דאפקעינהו רבנן לקנינו בעבדו ע"ש ולבסוף
דחה תי' זה.
בד' הר"ן דגדר לעולם בהם תעבודו כגדר לא תחנם
בחזו"א (יו"ד סה ,ד) כתב ע"פ הר"ן דגם האיסור לתת
חן לגוי (שגם זה נלמד מקרא דלא תחנם) כל שעושה לריוח
ישראל מותר "דנתינת חן אינו אלא ברגש החנינה אבל לא
בדורש טובת עצמו" .וצ"ע דלכאו' כונת הר"ן דביש לו
ריוח אינו מתנת חינם ואין כאן האיסור דלא תתן להם
מתנת חינם אבל לאו כללא הוא בכל מה שנלמד מלא
תחנם.
היתרים לשחרר עבדו
לצורך מצוה – עי' לעיל.
כשנותן דמיו – בר"ן (כ ):בשם יש מתרצים אמאי שרי
לשחררו לצורך מצוה דהאיסור משום חנינה וכשמשחרר
לצורך מצוה הוה ליה כנותן דמי עצמו ,הרי דפשיטא
דשרי ,והטעם דשרי משום דאינו מתנת חינם.
ולהראשונים דלא ס"ל הגדר של מתנת חינם לכאו' מוכרח
שאסור אף בנותן דמיו (ואין להקשות מהא דאמרי' אף הוא נותן
דמי עצמו ויוצא דאלמא שרי ,דהא רבנן אמרו שם ואחרים מוציאים
אותם לחירות וזה ודאי אין התר בע"כ דלא נכנסו לענין האיסור דיש
אופנים המותרים) .מיהו י"ל דאף ללא הגדר של מתנת חינם

שרי דהתורה אסרה שחרור וכשנותן דמיו אין זה שחרור
אלא מכירה .ברם בדבר זה נח' רבי וחכמים בדף לח:
ולט :אם הגזברים רשאים לשחררו ע"י שנותן דמי עצמו
דרבי מתיר מפני שהוא כמוכרו לו ורבנן אוסרים הרי
דפליגי אם כשנותן דמי עצמו הוי מכירה או שחרור .ועוד
יש לפקפק בעיקר הדברים היכן כתוב שאסור רק שחרור,
כתוב לעולם בהם תעבודו וכל דבר שמבטל זאת אסור
וא"כ אף מכירה לעצמו ואולי י"ל דכשמקבל עבור
השחרור דמים אין זה ביטול הלעולם תעבודו דתמורת
העבודה קבל כסף.
כשעשה לו קורת רוח – כן כתב הרשב"א.
לעולם בהם תעבודו – גדר לא תחנם
לח - :מבואר בגמ' דמותר לשחרר עבדו לצורך מצוה
או למנוע איסור מאחרים .והק' הראשונים היכי דחינן
עשה שבתורה משום האי מצוה .וכ' הרמב"ן והר"ן שלא
אמרה תורה לעולם בהם תעבודו אלא משום שלא יתן

להם מתנת חנם כענין שכתוב בעכו"ם לא תחנם וכיון
דאיכא מצוה לאו משום חנינה דידהו קעביד אלא לצורך
עצמו והו"ל כנותן דמי עצמו .וכן כתב בפשיטות ברמב"ן
בספהמ"צ.
ויש בזה מספר הערות :א] לכאו' מבואר בדברים אלו
דדרשינן טעמא דקרא .ב] הרשב"א מקשה דאפי' לגר
אוכל נבילות מותר ליתן מתנת חנם לכו"ע וכ"ש לעבד
כנעני שקיבל עליו כל המצות כישראל .ועי' חת"ס שמיישב
דס"ל לרמב"ן עבד גרוע מג"ת דג"ת קיבל מרצונו ז'
מצוות משא"כ עבד למ"ד מלין אותו בע"כ אין אנו
בטוחים בו שליבו שלם ורובם פרוצים .ומבואר בד'
החת"ס שהאיסור כעין עונש וקנס (ומצינו כה"ג בב"ב ד.
דאסור להשיא עצה טובה לגוי או לרשע עי' רמב"ם ויד רמ"ה) ועל כן
יש משמעות לרצונו אמנם בדעת הרשב"א נראה דס"ל
שאין שייך לכאן הנושא הזה של רצונו במצוות דלא רמת
צדקותו ורשעותו עומדת לדיון רק קירובו או ריחוקו
ממדרגת יהודי ולזה אכפת לן רק בגוף חיובו במצוות ולא
באם רוצה בהם ודו"ק .ג] צריך להבין ההתר לשחרר
השפחה שנהגו בה הפקר ובשלמא ר"א ששחרר בשביל
להתפלל בצבור א"ש דיש לו בזה רווח אבל מה שכפו את
רבה משום שאר אינשי שנהגו בה מנהגי הפקר אין זה
לצורך המשחרר ולמה אינו נחשב חינם ,ולכאו' י"ל דעיקר
הקפידא איננה שיהא לו בזה צורך רק שלא ישחרר בעבור
העבד והכא משחרר משום דאגתו לאחרים שלא יעברו
איסור ולא משום שדואג לעבדו .ד] בקוב"ש כתובות אות
לד הק' דכיון דאחר חלות המתנה הוא משוחרר נמצא
שמשוחרר קיבל המתנה ולא עבד ודימה לד' התוס'
כתובות י .גבי גר קטן ע"ש ,ובקובץ ביאורים גיטין כב
הוסיף דהגע בעצמך אם יתן מתנה לעכו"ם שיקנה לאחר
שיתגייר ודאי ליכא איסור לא תחנם ואין לומר דגם קודם
השחרור יש לו נייח נפשיה מזה שיודע שישתחרר לאחר
זמן זה אינו דהא לא מצינו שיהא אסור לעשות נח"ר
לעכו"ם משום לא תחנם .והתשובה הפשוטה דגם אחרי
השחרור עד שלא יטבול לא נעשה ישראל גמור כמבו'
ברמב"ם () ,אך אכתי קשה להשיטות דטבילתו רק
מדרבנן .ה] איך ניתן לומר דגדר האיסור לא תחנם א"כ
ייאסר לתת לעבד מתנה ע"מ שאין לרבו רשות ומצינו
שמותר לתת לו ועמד בזה בחי' כת"ס ד"ה ולכן .ו] אמר
אביי בגמ' דאי לאו דאיכא איסורא לשחרר עבדו הוי כפינן
לרבה לשחררה ואע"ג דמשום מלתא דאיסורא מותר
לשחרר שאני הכא דאפשר דמיחד לה לעבד וצ"ב א"כ אין
צורך כלל לכפות ,וביאר בתורא"ש דצורך קצת מיהא
איכא וסגי בזה לכפות ולא סגי להתיר האיסור ,והשתא
בשלמא להראשונים דההתר משום מלתא דאיסורא בגדר
דחיה
בד' הגמ' בברכות אהא דשחרר ר"א עבדו
בסוגין דגיטין אמרי' דמשום מצוה שרי ובסוגיא
דברכות מקשים ע"ז דהוי מהב"ע ומשני מצוה דרבים
שאני ,ובתוס' כאן משמע דגם סוגין מסכימה שמשום
מצוה דרבים הוא.
וגוף הגמ' שם צ"ע כיון שמשום מצוה מותר לו
לשחרר מאי מקשה דהוי מהב"ע [ויש לציין דהרא"ש לא גרס
לקושיא זו אלא מיד אמרי' משום מצוה דרבים שרי] .ובקה"י
ברכות סי' כ"ג כתב דלא ניתן לפרש הגמ' כפשוטה דהרי
כ' התוס' ב"ק דלא אמרי' מהב"ע אלא כשבשעת המצוה
קעבדי עבירה ,וביאר בקה"י דכונת הגמ' דכל ההתר
לשחרר הוא כדי להרויח את המצוה אבל יחד עם הרווח
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הזה יש גם הפסד של מצות לעולם בהם תעבודו וכעי"ז פירש
בהגהות אמרי ברוך על הטו"א חגיגה ב :אבל רק אם נימא שיש קיום
מצוה כשלא משחררו ובקה"י משמע שמפרש כן אף אם יש רק איסור
עשה אבל באמת יל"ע בזה א"כ מאי מקשה דיש עדיפות לכאו' למ"ע
על פני איסור עשה ,וע"ש שתי' בזה קו' המג"א (צ,ל) דהק'

מסוגיא זו על הראשונים שמסבירים ההתר לשחרר עבור
מצוה דליכא בזה כלל איסורא הואיל ומשחרר לצרכו,
א"כ מאי מקשה דהוי מהב"ע .ובמחצה"ש העיר דבגיטין לא
מייתי קו' זו וכנראה ר"ל דמאן לימא לן שאי"ז מח' הסוגיות והר"ן

כתב דבריו בגיטין ואין עליו תלונה .ובקה"י שם תי' ע"פ דרכו
דאין הכונה שיש כאן ממש עבירה אלא שאין רווח
בשחרור אחר שמצד שני עובר על מצות לעולם בהם
תעבודו ואע"פ דבתר שנחליט שמותר לשחרר עבדו יהא
באמת היתר גמור לשחררו דהא איכא רווחא דמצוה בלא
שום עבירה מ"מ שני דברים אלו כל אחד סיבה לחבירו
ומסובב מחבירו וא"כ אין לנו מקום ממה להתחיל
בהוראה זו ונשאר איסור השחרור במקומו ,ולא שייך
להתיר איסור דלעולם בהם תעבודו אלא היכא שאפי'
קודם התרת עשה דלעולם בה"ת איכא רווחא במצוה
דתפילה בציבור .ומביא שכעי"ז כ' החת"ס .ולענ"ד איני
מבין כלל הסברא בזה דפשיטא לי דהשחרור וההיתר באין
כאחד ,שר"א רוצה להתפלל במנין וזה צורך מצוה שחסר
לו ואלא מאי עומד לנגדו איסור של שחרור עבד ,באמת
לא עומד לנגדו האיסור ,דע"י השחרור ירויח המצוה ולא
יפסיד מצד אחר ,ומאי אמרת דלא נוכל להתיר לו
השחרור ,למה צריך להתיר לו ,ישחרר ויבדוק אם עשה
איסור ודוק.
אי עביד לא מהני במשחרר עבדו
הק' בתשובות רעק"א () היאך המשחרר עבדו
משוחרר אמאי לא נימא אי עביד לא מהני ,שכן מוכח דגם
באיסור עשה שייך דין אעל"מ.
והנראה לענ"ד ליישב בהקדם דברי הגרע"א (בחי'
גיטין מהדו' זכרון עמ' נט) דאעל"מ שייך רק היכא דהלאו על
ענין פרטי כמו הני דריש תמורה בלאו דלא יחליפנו
דמפרשינן לקרא דלא יהא כח להחליף ולפדות וחילופו
ופדויו כלא היה ,משא"כ במקום שנא' דרך כללי ,כמו לא
תעשה כל מלאכה דא"א לפרש שלא יהא לו כח לעשות
מלאכה ,דודאי אם יבנה בית או יטע כרם יהיה בנוי ונטוע
וע"כ פירושו דאינו רשאי לעשות ,מש"ה כל שישנו בכלל
זה הלאו ,ל"ש ביה אעל"מ וניחא בפשוטו מתני' דהשוחט
בשבת .ובהבנת הדברים נ"ל דאין כוונת הגרע"א מצד
שאיסור מלאכה בשבת כולל עוד מצבים מלבד מצב
ששייך בו אעל"מ ,אלא העיקר מצד הגדרת האיסור,
דאימתי שייך כללא דאעל"מ ,בסוג איסור שעצם האיסור
הוא החלות ,דנמצא שהחלות שבאה לחול היא היא מה
שאסרה התורה ועל כן נאמר שלא חלה ,משא"כ
כשהחלות אסורה באופן מקרי מפני שדבק בה ענין אחר
שאסור ,בזה לא שייך אעל"מ וק"ל.
ומעתה לענין שחרור עבד נראה לומר ע"פ ד' הרמב"ן
והר"ן דהאיסור בשחרור עבד יסודו הוא כדין לא תחנם.
ונמצא שאין האיסור בעצם החלות של השחרור רק מצד
מה שיש בזה מתנה לעבד ,ובזה י"ל דל"ש אעל"מ.

אפשר לקרוא לזה עם קדוש .מיהו התינח אם הוא ענין של לישנא אבל
להמבואר ברש"י שיש כאן הקדש ממש כענין מתפיס תמימים וכו'
קשיא דאכתי לא נשתחרר ולא נהיה ישראל (קושית אילה"ש) .וזה
ראיה לד' המנ"ח בדעת רש"י לט :דמפקיר עבדו חייב במצוות כישראל,
מיהו רק בדעת רש"י נאמרו דבריו ותקשי לשאר ראשונים.

רב יוסף אמר רב – לא יצא לחירות אלא קדוש
לדמיו .והתורא"ש כ' דמועלין בו.
ר' מאיר – כאומר דמי העבד עלי להקדש ,דאין אדם
מוציא דבריו לבטלה להקדש .והק' הראשונים נימא
דקדוש לימכר (ולרש"י ניחא דאליבא דרב א"א שיתקדש לימכר
דהוי כמתפיס תמימים ,מיהו לרב יוסף תקשי דאיהו פליג וגם איהו

מוכרח לפרש כאן דחייב דמיו כדהוכיח הש"ס ממקדיש עצמו) ותי'
דבהכי איכא הנאה טפי להקד דאי אמרי' דקדוש לדמיו
אם מת הפסיד ההקדש אבל אם נאמר דדמיו עליו חייב
באחריותן .א"נ כדי שיהא דומיא דמקדיש עצמו.
מקדיש עבדו – מהלך הגמ' לרש"י
לח - :רבה חידש שמפרשים לשון הקדש על שחרור
דשייכא בגופו ולא מפרשים דהקדישו לימכר דאינו
קדושה בגופו .ושהקדיש גופו להקדש לא שייך כלל דאין
ראוי למזבח או בדה"ב .ושקיבל דמי עבדו עליו  -לא אמר.
ורב יוסף סובר שהקדישו לימכר .ויוצא שלשון 'לדמי' בסוגין
לצדדין הוא" :לדמי לא קאמר" ר"ל דמיו עלי ,ובד' רב יוסף "דלמא
לדמי קאמר" ר"ל לימכר ,ובהמשך הסוגיא "הב"ע דאמר לדמי" ר"ל
דמיו עלי ,ובסוף העמ' "שלא הקדיש אלא דמיו" ר"ל לימכר.

והקושיא ממקדיש נכסיו והיו בהם עבדים דחזינן דאינו
יוצא לחירות אלא קדוש לימכר [ולכן הגזברים מוכרים
לאחרים ולרבי אף לעצמו] .ומשני רב תנא ופליג .עוד
קושיא מחרם דחזינן שהעבד לא משתחרר (כך מבואר בתוס'
שהבינו הראיה אליבא דרש"י דהק' עליו מאי ראיה שאני לשון חרם
דאינו משמע לשון שחרור .אמנם ברש"י כ' בתי' הגמ' דאמר לדמי 'ולא
הזכיר עליו שם קדושה' ,משמע דלפי המקשן היה כאן הזכרת שם
קדושה וצ"ל דגם 'חרם' יכול להורות על עם קדוש דכל 'שם קדושה'
מורה כן ,אבל אין לומר בכונת רש"י דמיירי שאמר לשון הקדש ולא
חרם דהרי לא כ' רש"י לשון קדושה כי אם שם קדושה אלמא דהלשון
באמת לא היה קדושה) ורש"י מוסיף דמוקדשים לבדה"ב.
ומשני דאמר לדמי והיינו דמיו עלי (ולמה לא פי' דהיינו לימכר,
כי א"כ לא מתיישב ההמשך דבעי לשנויי בהכי הקו' מגזברים ומשני
גזברים מאי עבידתייהו וסובר רש"י דאם לימכר שפיר עבידתייהו
דגזברים ).ומקשה א"ה לישני נמי אגזברים דאמר להדיא

לדמי ,ומשני א"כ גזברים מאי עבידתייהו הרי אין להקדש
שום רשות בעבד רק דמים על הבעלים והק' רש"י לישני
דאמר להדיא שהקדישו לימכר ותי' דגם כשיאמר להדיא
כן לא יועיל אלא ישתחרר וכמתפיס תמימים ,ונמצא בזה
סברא חדשה בד' רבה שלעיל כ' רש"י הטעם משום הלשון
וכאן נוסף טעם יותר מהותי ,עי' חי' הר"ן .עוד קושיא
מהמקדיש עבדו עושה ואוכל שלא הקדיש אלא דמיו
אלמא דהוי כמקדיש לימכר כקרקע ובהמה טמאה ולא
שמשחררו ,ומקשים דהרי קרקע ובהמה טמאה מועלים בהם א"כ
איך העבד עושה ואוכל ,וצ"ל כמש"כ הרמב"ן דאמדינן למקדיש שלא

הקדיש כדי חיי העבד .ומשני הא מני ר"מ כו' והוי כאומר
דמיו עלי ,והנה הק' הראשונים אמאי לא נימא דמכיון
דאין מוציא דבריו לבטלה להקדש נפרש שהקדישו לימכר,
ויש להעיר דלרש"י לק"מ דהרי לפי רב אפי' אם יפרש
שמקדישו לימכר לא חל ויצא לחירות דהוי כמתפיס
תמימים.

השיטות בגמ' בדין מקדיש עבדו
לח - :ג' שיטות :רבה אמר רב – יצא לחירות (ומסקינן
דצריך גט שחרור) .דליהוי עם קדוש קאמר .וא"ת דאכתי לאו עם
קדוש הוא עד שיקבל גט שחרור ,צ"ל דכיון שמתקרב לשחרור שפיר
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לח - :רבה חידש דמפרשים לשון הקדש על שחרור
ולא על הקדש ממש משום דבעבד אין שום קדושה חלה
על גופו להיות אסור בהנאה (וכ' התורא"ש דהכי קים ליה לרב
דלא שייך קדושת הקדש בגוף האדם וברשב"א כ') ,ושהקדישו
לימכר בלי מעילה [היינו שליטה ממונית להקדש בלבד בלי הפרשה
ודין איסור] לא קאמר ,שהרי 'הקדיש' (דלשון הקדש משמעותו
קדושה ולא רק שליטה ממונית .ולכאו' יתכן שזה יסוד בלשון בנ"א
דלא קורים 'הקדש' בלא איסור מעילה ,שו"ר בתורא"ש :כיון דגופא
לא קדיש בשום ענין הלכך כשהזכיר עליו לשון הקדש בסתם אין
לפרשו לימכר לדמיו שא"כ לא היה לו להקדישו בסתם כיון שאין עליו
שום קדושה לא למעול בו ולא ליאסר בהנאה) וע"כ לפרש דעם
קדוש קאמר שזה ממש קדושה כדחזינן בקרא (וגם אי נימא
דאין כאן ממש הקדש -כמו שרוצה הפנ"י לומר -עכ"פ מכח הקרא כך
הוא לשון בנ"א) .ולשון לדמי בכולי סוגין מתפרש לימכר (בר
מהברייתא בסוף העמ' שלא הקדיש אלא דמיו שלפי תי' הגמ' מתפרש
דמיו עלי).

והקושיא מגזברים דחזינן שלא יוצא לחירות ומשני
דרב פליג ,ובהמשך מעלה הגמ' אפשרות ליישב דאמר בפי'
לדמי והיינו לימכר ודחי א"כ גזברים מאי עבידתייהו,
ובע"כ דחשב המקשן שהראיה משם היא רק שלא יוצא
לחירות וע"כ אפשר ליישב דלא אמר לשון הקדש אלא
לימכר ,ודחי הגמ' דהראיה משם היא ביותר דחזינן
שהגוף קדוש ,ומזה מוכיח התורא"ש דיסוד המח' בין רבה
לרב יוסף אם שייך שהגוף של העבד יהא מוקדש
ומגזברים מוכח כרב יוסף דהגוף מוקדש דאל"כ מאי
עבידתייהו [וכמש"כ התורא"ש דאם הגוף אינו ברשות
הקדש אינו יכול למכרו ,או כדביאר המהרש"א דאם הגוף
אינו קדוש אין להקדש קנין איסור ואיך יכול הגזבר
למכרו] .ועוד קושיא מחרם וביארו התוס' "והשתא פריך
שפיר מכל חרם דמיתפסא בהון קדושה ליאסר בהנאה
כמו מחרים שאר נכסים ומשני דאמר לדמי שיהיו לימכר
ולא מיירי במקדיש בלשון חרם" משמע שמפרשים הקו'
דיש איזה השוואה למחרים שאר נכסים וממילא המחרים
עבדו נאסר בהנאה כמו מחרים נכסיו ,אבל א"כ קשה מה
משני דאמר לימכר סו"ס יש ראיה נגד יסודו של רבה
שא"א להקדיש עבד שיאסר בהנאה .לכן צ"ל דהראיה
מבוססת על ההנחה שאמר על העבד לשון חרם ואם כתוב
שזה מועיל בודאי שזה מועיל לאסרו בהנאה כמו מקדיש
שאר נכסים דודאי שלא בא הכתוב לומר שיוצא לחירות
(וגם שלשון חרם א"א לפרש עם קדוש) ,וגם לא שקדוש לדמיו
בלי קדושה דמסתבר שלשון חרם בעבד יעשה כמו לשון
חרם בשאר נכסים ויאסור בהנאה וא"כ ראיה לר"י
דבמקדיש לימכר יש בזה קדושה ליאסר ,ודחי דלא מיירי
באמר לשון חרם אלא אמר שמקדיש לימכר וממילא
אפשר לומר שלא נאסר בהנאה דתו לא בעינן שיהא דומה
לשאר נכסים כיון שלא אמר אותו לשון וק"ל.
נקודת המח' בין רבה ורב יוסף במקדיש עבדו
לרש"י ב' שלבים בחידושו של רבה ,א' דמפרשים
כונתו לשחרור דהוי הקדש בגופו ולא מפרשים דקדוש
לדמיו דאינו בגופו וע"ז חולק רב יוסף דשפיר מפרשים
דקדוש לדמיו .ב' דא"א להקדישו כלל לדמיו דממילא
יוצא לחירות כמתפיס תמימים וע"ז חולק רב יוסף דאין
כזה דבר.
לתוס' רבה חידש דשאני עבד מבהמה טמאה דהתם
חל מיהא שם שם קדושה על גוף הבהמה למעול בה עד
שתימכר ,ואילו עבד אינו יכול להיות קדוש בגופו וממילא
אין מפרשים דלימכר קאמר ,ורב יוסף חולק דשפיר קדיש
בגופיה לדמיו כעבד ובהמה טמאה ומועלין בו – כך מסיק

התורא"ש [ולאפוקי מאפשרות אחרת דסובר רב יוסף
דאע"ג שאין הגוף קדוש מפרשים דלימכר קאמר] ,וראיה
לכך מגזברין שמוכיח הגמ' מדיכולין למכרו ש"מ רשות
הקדש עליו אלמא דיסוד המח' אם שייך שגופו של אדם
יהא בבעלות הקדש ועוד ראיה מהלימא כתנאי דלקמן
לענין מעילה ומשמע דחד מינייהו כר"י אלמא דלר"י
מועלין בו.
מעילה בקרקע בהמה טמאה ועבד
בהמה טמאה – במקדישה לדמיה יש מעילה עד
שתיפדה.
קרקע – במקדישה לדמיה אין מעילה במחובר אבל
איסורא איכא (תוס' לח):
עבד – לתוס' :אליבא דרבה כשמקדיש עבד לדמיו
אין בו מעילה וביאר התורא"ש דבאדם ליכא ואליבא דרב
יוסף מסיק התורא"ש דיש בו מעילה .ולרש"י :אליבא
דרבה אין היכ"ת להקדיש עבד כלל דאפי' לדמיו אינו
קדוש אלא משתחרר כמתפיס תמימים .ואליבא דרב יוסף
אפשר להקדישו לדמיו ולכאו' יש בו מעילה.
ביאור מחלוקת אבא שאול ורבנן
לט – .הסבר מח' אב"ש ורבנן לפי שמואל ביאר
הרשב"א (ד"ה גר שמת) רבנן סברי דכיון שמת הגר אין
רשות אדון עליהם ומיד לא נקראו עבד איש וא"צ ג"ש
ואף קטנים שאין להם יד לזכות בעצמם יצאו לחירות
דהשתא אין עליהם רשות איש .ואבא שאול סבר קטנים
כיון דמי שמחזיק בהן זוכה למעש"י רשות רב עליהן
קרינא להו דמי שמחזיק בהן זוכה בהן ורשות מי שזוכה
בהן עליו (אין הכונה למישהו מסוים דזה תלי בברירה וגם אין סיבה
שיהא למפרע אלא רשות העולם עליו) ,ובנקודה זו פליגי האם
נחשב רשות אחרים עליו מכח האפשרות לזכות בו .והרב
יוסף גולדשטין נ"י אמר באופן שונה דלאבא שאול חשיב
עבד איש מפני שהרי הוא בשם עבד (וגדולים הפקיעו מעצמם
השם עבד בכך שזכו בעצמם) ומה שאפשר לזכות בו אינו
הסיבה להקרא עבד איש אלא סימן שנשאר עבד בחפצא
(ואולי נ"מ בין האופנים באין אנשים אחרים בעולם) .וי"ל בדעת
רבנן באופ"א דלעולם דבר זה שיכולים לזכות בו נחשב
רשות אחרים עליו אבל לפני שקובעים שיכולים לזכות בו
כבר יצא לחירות דזהו המצב הפשוט עם מיתת האדון
ולחדש שאחרים יכולים לזכות ואז לא יצא לחירות לא
מתחילים לומר זאת אבל זה אינו (והעמידני על כך הרב הנ"ל),
דהמצב הפשוט הוא שיכולים לזכות בו כיון דעדיין יש לו
שם עבד ואתה רוצה לחדש הפקעת עבדות ושלילת
אפשרות זכיה מכך שאינו עבד איש א"כ עליך להכריח
שאינו עבד איש וכל שע"י אפשרות הזכיה בו נשאר עבד
איש צריך סיבה מבחוץ להוציא ממנה.
איך שיהיה יוצא מד' הרשב"א דאין כלל מחלוקת
בדיני זכייה בקטן ולכו"ע אין הקטן יכול לזכות בעצמו.
זכיית קטן בדעת אחרת מקנה
לט – .תוד"ה קטנים .וי"ל דדעת אחרת מקנה אותם
שאני .וכ"כ לקמן סה .ובסנהדרין סח :ובפ"ק דכתובות
וכ"כ כל הפוסקים וכן הוא בשו"ע חו"מ רמג,טו אבל
הש"ך שם השיג מסברא דנפשיה על כל הפוסקים כיון
שלא נזכר חילוק זה דדע"א מקנה בש"ס אלא לענין חצר
אי בעינן עומד בצד שדהו אבל לענין קטן לא מצינו חילוק
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זה ועי' בפנ"י כאן שדחה ד' הש"ך ומה שטען הש"ך
שחילוק זה לא נזכר וכו' יישב הפנ"י דדא ודא אחת היא
כיון דבדעת אחרת מקנה קונה בחצר אף אם אינו עומד
בצדו כ"ש דמהני בקטן שיש בו דעת ולא גרע יד דידיה
מחצר.
שוטה אינו קונה בדע"א מקנה ,כן הביא הקצוה"ח
(רמג,ד ד"ה אבל אכתי).
השפעת הקנין-ממון על האיסורים
לט - :שיטת רש"י דמפקיר עבדו מלבד שאין לו
תקנה בבת חורין הואיל ונשאר הקנין איסור ה"נ אין לו
תקנה בשפחה הואיל ופקע קנין הממון .ואזיל בזה
לשיטתו כשפירש בהמשך העמ' דין שפחה חרופה לשיטת
ר"ש [דכסף אינו גומר] דמדובר בשפחה פדויה חציה בכסף
המאורסת לע"ע ועל כן חייב אשם בשונה מסתם שפחה,
ואע"ג דכסף לר"ש פועל רק בממון מ"מ די בזה שלא הוי
סתם ייחוד לע"ע אלא מקצת קידושין .כך ביאר בפנ"י.
התוס' וש"ר בדף מ .חלקו על רש"י וס"ל דהאיסור
וההתר בשפחה תלוי בקנין איסור בלבד ולכן עבד מופקר
מותר בשפחה ,וראייתם ממעוכב ג"ש שאוכל בתרומה
ומסתברא כיון דאוכל בתרומה דשרי נמי בשפחה ,פי' דכל
עניני האיסור תליין בקנין איסור וכיון דחזינן דאיסור
תרומה תלוי רק בקנין איסור ה"נ איסור שפחה .ובביאור
שיטת רש"י נראה דאין דבריו אמורים אלא לענין התר
בשפחה דהאיסור הוא לא יהיה קדש דהיינו שעבור בן
חורין לבא על שפחה [או להיפך] הוא ירידה לדרגת
קדישות ,ומה ששפחה ועבד מותרים זב"ז אינו 'הותרה'
או 'דחויה' רק שאין שייך גבייהו מצב האיסור כלל וכמו
שחזינן דממזר מותר בשפחה וביארו התוס' לקמן מא.
וב"ב יג .כיון דאתי מאיסור דלא תפסי בה קידושין אין
בזה קדישות ,ומבו' כנ"ל דהאיסור הוא על השפלת הבן
חורין לביאת קדישות ,וכל שהוא עצמו מושפל בסוג זה
אין בזה פגם ואיסור ,ופשיטא דאם ממזר חשיב קדש
ועומד מפני שבא מאי-תפיס"ק כ"ש דעבד חשיב קדש
ועומד .ומעתה סובר רש"י דמאחר שפקע הקנין ממון שוב
אין זה עבד גמור ,שיש בו צד חירות ,ולא רק שאיננו עבד
גמור אלא גם יש בו תפיסת קידושין מסוימת (כמש"כ לגבי
שפחה חרופה) ונמצא שהוא יותר נעלה מסתם שפחה גמורה
והדר דינא שזה עבורו קדישות.
ועי' באו"ש עבדים ח,יז בדעת הרמב"ם שם דעבד
מופקר שנושא בת חורין איסורו קטן מעבד גמור ,והסביר
האו"ש שהרמב"ם לשיטתו דמעוכב ג"ש אינו אוכל
בתרומה .ולולי שדימה האו"ש לתרומה הוי אמינא
שהסיבה שאיסורו קליש הוא סברא מיוחדת באיסור לא
יהיה קדש וכמשנ"ת .ועי' נמי ברמב"ם עבדים גבי עבד
שברח מחו"ל לא"י שהוא גר צדק ובמנ"ח תקס"ח.
[ועי' קוה"ע סי' מ"ז בהג"ה מבהמ"ח דמבאר שיטת רש"י דהתר
עבד בשפחה הוא בעבור עבודת אדונו ולהכי בעינן שיהא קנוי לו בממון.
והדברים נסתרים מהא דממזר מותר בשפחה .ומד' הר"מ בפהמ"ש
בפ"ק אין ראיה יעו"ש].

וראה ד' הגר"ח איסו"ב דביאר בדעת רש"י דאע"ג
דאכתי בדין עבד הוא מ"מ להתר שפחה בעינן דין עבד
ממש .ונראה דהכונה כמש"כ.
ודברינו אינם עולים בקנה אחד עם דברי המנ"ח
שמ"ז שכ' בפשיטות דלרש"י ה"נ דחייב במצוות כישראל,
לפי דברינו אינו כן דהחיוב במצוות תלוי בשחרור מושלם
וכל מה שחידש רש"י הוא רק לענין איסור לא יהיה קדש.

וכן בגר"ח מבואר דלא למד כהמנ"ח אלא דרק לגבי התר
בשפחה אמורים הדברים.
ויל"ע לשיטת רש"י אם האי עבד שרי בשפחה שג"כ
הפקירה אדונה .ואם נימא דשרי יש ליישב בזה קו' התוס'
(מ .ד"ה אותו) על רש"י דכל מפקיר עבדו יתחייב אדונו
לשחררו משום שאין לו תקנה לפ"ו ,ולדברינו א"ש דשפיר
יש לו תקנה בשפחה כוותיה.
שחרור עבד באופן של הקנאתו לעצמו
בקצוה"ח (ר ,ה) נקט שאפשר לשחרר עבד באופן של
הקנאה דכמו שאפשר להקנות העבד לאחר וכותב לו עבדי
קנוי לך כך יכול להקנותו לעצמו ולכתוב לו שטר קנין.
ועי' באחרונים שפקפקו בזה :עי' אמרי משה סי' כ"ד
שהק' א"כ למה צריך קרא שמועיל שחרור בכסף דמסברא
ידעינן דמועיל מדין קנין לעצמו וממילא דא"צ ג"ש וכמו
בשטר להקצות דמהני מדין קנין .ומצד שני מביא
האמר"מ ראיה לקצות שיש מושג שאדם זוכה בעצמו
ממחלוקת אב"ש ורבנן דמבו' שם שאם יש להם יד יכולים
לזכות בעצמם (ובתוס' בקידושין כ"ג מבו' שאין זו זכיה מאליה
אלא זה תלוי בדעתם ורצונם) .אך מאידך קשה בהא דע"ע גופו
קנוי וכ' התוס' דלכך לא מהני לשון סילוק ,וקשה אמאי
ל"מ מה שא"ל זיל ונותן לו רשות לזכות בעצמו והוא יזכה
א"ע עי"ז שמחזיק בעצמו וכמו בגר שמת.
ומסיק האמר"מ דלא שייך קנין לעצמו ומשום דקנין
ל"ש רק לנתק אותו הקנין עצמו שהי' לו להמוכר שיהי'
שייך לקונה אבל בקנין עבד לעצמו ל"ש לקנות העבדות
דלעצמו ל"ש עבדות .ומה שמצינו שזוכה בעצמו צריך
לפרש דזה בגדר גירות ע"ש .וכעי"ז כתב החזו"א קונט'
עבדים ריש סק"ו .ועוי"ל (אות ו') הא דבגר שמת קנו עצמן
ב"ח ושייך קנין לעצמו היינו כשכבר הוא מופקע
מהבעלים ואז שייך קנין במה שמוחזק בעצמו אבל בעוד
שהוא תח"י הבעלים ל"ש כלל שיקנה א"ע ע"י שמוחזק
בעצמו דזה גופא שייך לרב .וזה מוכח דאל"כ לר"ע דכסף
אינו גומר א"כ למה צריך כסף להפקיע את הממונות יקנה
א"ע במה שמחזיק בעצמו.
ובהגהות מלואי חותם הוכיח כהקצות :א' ממש"כ
רש"י ותוס' לט :דמהני דין מתנת שכ"מ לענין שפקע קנין
הממון והיינו שנותן את העבד מתנה לעצמו .ב' מהטור
רס"ז בשם הרמ"ה (ע"פ ביאור הקצות) שמהני אודיתא בעבד.
ונראה עוד להוכיח כן ממה שלר' שמעון כסף אינו
גומר אבל מועיל לממונות ולכאו' הוא בגדר קנין כסף
הרגיל שמקנהו לעצמו .ועוד מוכח כן בדף לח :גבי
הגזברין דלרבנן אינם יכולים לשחרר העבדים אלא
מוכרין לאחרים והם משחררים ,וביאר רש"י משום שאין
להקדש בעלות גמורה בם רק קנויים לימכר ,ודעת רבי
שם שיכולים למכור העבדים לעצמם ,ובע"כ ר"ל דמתוקף
הקנין לימכר מוכרים אותם לעצמם ,ויוצא לכאו' שנח'
רבי ורבנן אם בשחרור ע"י כסף יש לזה גדר מכירה או
שחרור.
עבד שנשא בת חורין בפני רבו
לט - :עבד שנשא את ב"ח בפני רבו יצא לחירות.
משמע שא"צ גט שחרור והיינו דיש כאן ראיה ששחררו
בשטר ,ועוד י"ל דהוי הובע"ד וס"ל דמהני גם על
האיסורין ,ועי' בזה בהמשך.
וגרסת הרי"ף "ולא עוד אלא שכופין את רבו וכותב
לו ג"ש" ,ובטעם הדבר שצריך עדיין גט:
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א) הרא"ש כתב דודאי אזלינן בתר אומדנא דדעתא
דודאי שחרריה ומותר בב"ח והא דמצרכינן ליה גט שלא
יאמר האדון לא שחררתיו ועבדי הוא.
ב) הרמ"ה כתב שהאומדנא שנוצרה על השחרור
אינה וודאית ולענין ממונא נוקטים ששחררו ולענין
איסורא אזלינן לחומרא ,דמשום אומדן דעתא מפקינן
ממונא אבל גבי איסור לא אזלינן בתר אומדן דעתיה
להתירה בלא גט שחרור .וצ"ע בדבריו דהרי רובא מהני
באיסור ולא בממון אלמא דממונא קיל מאיסורא ,וה"נ
כשם דמהני הך אומדנא לגבי ממונא להוציא ממנו העבד
כ"ש דיהני להתירו בב"ח .וי"ל דאימתי ממון חמיר
במקום שבאים להוציא ממוחזק והכא דהוי ספק שחרור
העבד נחשב מוחזק כמש"כ התוס' לעיל יז ,.מיהו יש
לדחות דהכא עדיף דהאדון מר"ק משא"כ התם.
ג) עי' רמב"ם פ"ח הי"ז "עבד שהשיאו רבו ב"ח וכו'
יצא לחירות וכופין את רבו לכתוב לו גט שחרור" ולמדו
האחרונים בכונתו עי' או"ש" :הנה שיטת רבינו בכל הלכה
זו שעכשיו מגלה דעתו שמפקיע השעבוד מעליו ,וצ"ל הא
דאמר בגמ' לא עביד איסורא היינו שכיון דאינו רק מעוכב
ג"ש איסורו קל לענין ב"ח וכמו שפסק רבינו שאינו אוכל
בתרומה ,ודלא כרש"י שפירש שזה הוראה ששחררו
מקודם"[ .וכ"כ במאירי "שאלו לא נתכון לשחררו לא היה
הוא משתדל להשיאו בת חורין"] ,והיינו שבזה הוא
מפקירו (ואע"פ שלא אמר לשון הפקר צ"ל דהוי 'מעשה' הפקר),
אבל קשה דהרי הכל מבוסס על כך שלעבדו לא מעבד
איסורא כמש"כ בגמ' ומשום כן נקטינן שיש כאן שחרור
והרי להרמב"ם דאין זה שחרור ממש רק הפקר הרי גם
אם מפקירו אכתי באיסוריה קאי כיון שנשאר הקנין
איסור ,וכ' באו"ש שכיון דפקע ממונו ואינו רק מעוכב גט
שחרור איסורו קל לענין בת חורין וכמו שפסק רבינו
שמעוכב ג"ש אינו אוכל בתרומה .ויש לתמוה בדברים אלו
דעד כמה שאדון זה בין כה וכה איסורא לא משגח שהרי
משיא את עבדו שיש לו בו עכ"פ קנין איסור לבת חורין
שהוא איסור דאו' ומנא לן להניח שמתכוון להוריד
מאיסור חמור לקל ,ובעיקר ד' הגמ' ,גם לשאר הראשונים ,הק'
הרב ברגר נ"י דאיך אמרי' דמסתמא שחרריה דלא מעבד איסורא על
ידיה והרי אם שחררו עבר הוא באיסור לעולם בהם תעבודו וצ"ל דכיון
שיש אופנים שמותר לשחרר אנו מניחים שהיה זה באופן כזה.
ד) הריטב"א (כאן ובדף מ ):כ' דמכח האומדנא דלא

עביד איסורא יש כאן הודאה דהוציאה לחירות ,וזה מהני
לממונות ולא לאיסורים ועל כן צריך ג"ש .וצ"ב מה ענין
הודאה זו הלא היא בנויה על אומדנא וא"כ דל מהכא דין
הודאה ותיפוק ליה משום עצם האומדנא .וצ"ל דאחר
שהוא הודאה מהני נגד עדים אבל זה קשה דאיך יגיע
כוחה של הודאה מעבר לכח האומדנא ממנה נבנתה
ההודאה .אמנם מצינו כה"ג בחזקת הבתים 'דלי ליה צנא
דפירא' עי' ברשב"ם שם ,וכן בתשו' רעק"א קמ"ט דיש לו
צד שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי בנוי על
הוכחה אע"פ שמבואר דיש בזה הובע"ד ,והביאור בכל זה
נראה דמאחר שהוא עשה פעולה שנשמע ממנה באופן
פשוט אומדנא של הודאה הרי יש בזה הודאה ודאית אפי'
להצד שהאומדנא אינה צודקת כאן.
לסיכום ,האפשריות בביאור הגמ' אמאי יצא
לחירות :א] אומדנא ודאית (רא"ש) .ב] אומדנא מסופקת
(רמ"ה) .ג] הודאה (ריטב"א) .ד] הפקר כעת (רמב"ם ומאירי).
הכותב שטר אירוסין לשפחתו

מ - .מחלוקת ר"מ ורבנן ומסקינן דפליגי אי יש
בלשון הזה לשון שחרור .ושיטת ר"מ דיש בו לשון שחרור
ביאר רש"י דה"ק הוי ראויה להתקדש לי בו והתקדשי בו.
ויש להבין האם ר"ל דזה פירוש המילים 'הרי את
מקודשת' דהיינו הוי ראויה לזה ,וזה תמוה סו"ס לא
כתוב הוי ראויה ,ואף אי תימא דאפשר בדוחק לפרש לשון
זה במובן של הוי ראויה אמנם נראה דפירוש של המילים
צריך לבא מתוך המילים ואין יכול להתפרש מכח נתונים
שמחוץ לשטר (כגון כאן שכותב כן לשפחתו) ואולי מיירי שכתב
בשטר את התיבות פלונית שפחתי.
ויותר נראה שבאמת הפי' המילולי הוא התקדשי לי
לאשה גרידא אלא שטמונה כאן כונה נוספת שאמנם לא
כתובה במילים אבל נובעת מהם בהכרח דכיון שכותב כן
לשפחתו והיא הרי לאו בת קידושין ,כדי שהמילים יהיו
ברות תוקף חייב לשחררה .אמנם גם להבנה זו קשיא
דהלא שטר מחיל את מה שכתוב בו וכאן שכתוב לשון
רגילה של קידושין איך יהני שיש לנו הכרח להבין ענין
נוסף כשלא זה פירוש גוף המילים .וגם לצד הראשון דכך
מתפרשות המילים יש להבין איך הלשון יכול להתפרש
ע"פ נתונים מחוץ לשטר דמי שרואה השטר לא חושב על
פי' אחר ואיך העובדה שהשטר מיועד לשפחה יכול לפעול
שיהא כאן לשון שחרור .ואולי מיירי שכתב בשטר
התיבות 'פלונית שפחתי' .ועי' נדרים.
והריטב"א ביאר בדעת ר"מ דה"ק הרי את מקודשת
בקדושת ישראל ותהיה לי .פי' דמסיבים לשון קידושין
לב' משמעויות – הרי את מקודשת בקדושת ישראל ,והרי
את מקודשת לי לאשה .וגם לפי"ד קשה משה"ק לעיל איך
המילים מתפרשות לפי הנתונים החיצונים לשטר.
ירושה בקנין איסור
אמימר – אין ירושה בקנין איסור דלא קרינן
והתנחלתם אותם לבניכם .וגם אין המיתה מתרת ,ולכן
המפקיר עבדו ומת אותו עבד אין לו תקנה.
ר' יוחנן – אין ירושה בקנין איסור ,אבל המיתה
מתרת כמו שמיתת הבעל מתרת אשתו.
ר' דימי ורבינא – יש ירושה בקנין איסור ולכן באמר
לבניו שחררו אע"ג דפקעו הממונות יכולים היורשים לתת
גט שחרור .זה לתי' א' בתוס' מ .ולתי' הב' מודה דהמיתה
מתרת ע"ש.
ובביאור הסברות ,בדעת אמימר ביאר רש"י דאין
ירושה בדבר שאין בו ממון ,שאינו ירושה להורישו לבניו,
ובדעת רבינא שיש ירושה כ' החי' מכ"י דיורשין במקום
מורישן קיימי דכתיב והתנחלתם אותם ואשכחן נמי גבי
אשה כה"ג זיקת יבום דלא פקע איסורא בחיי יבם אלא
בחליצה ,עכ"ל.
סוגית מקרקש ליה זוזי
רש"י – את הקטן א"א לכוף בבי"ד דלאו בר כפייה
הוא [והטעם כנראה דכל כפייה נשענת על חיובו של
הגברא לציית לפסק בי"ד שזה נותן הצדקה לכפייתו
וצל"ע בסוגית גביית חוב מקטנים] ,ולכן הולכים בדרך של
שכנוע בקרקוש הזוזי ואז הקטן משחרר מדעתו ,ויכול
לשחרר כיון שהגיע לעונת הפעוטות .והק' עליו הראשונים
דאין קטן יכול לשחרר כשם שאינו יכול לתת גט ואע"ג
דהגיע לפעוטות זה אינו אלא מדרבנן ולא מהני הפקר
בי"ד לקנין איסור .וביישוב ד' רש"י י"ל כמש"כ התורי"ד
כאן דגם מה שזוכה הקטן מאחרים אינו אלא מדרבנן
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שפיר מהני דין פעוטות שהוא מדרבנן להפקיע עבדות זו
שמדרבנן .ומדוקדק היטב לנקוט כך בשיטת רש"י שכן
מבואר ברש"י סוכה מו :דבדעת אחרת מקנה לא מהני
מדאו' .וא"ש נמי דהתוס' שמיאנו בזה אזלי לשיטתם בדף
סד :דבדעת אחרת מקנה מהני מדאו' .ואולי י"ל עוד
דרש"י סובר דשפיר מהני הפקר בי"ד אף לענין קנין
איסור .וע"ע בחי' מכ"י שביאר בדומה לרש"י ואך
דהשחרור בכסף דמזה קטן לא נתמעט ע"ש.
רשב"ם – הקטן אינו יכול כלל לשחרר ,והאפוט' אינו
רשאי ,ומכיון שרצו רבנן לקנוס לההוא גברא שהקנה
העבד לבנו ,הקנו העבד לאפוט' בכח הפקר ב"ד שיהיה
ממונו ואז יוכל לשחרר מדין בעלים .והגר"ש איגר הק'
דהרי הפקר בי"ד לא מהני אלא להפקיר וביאר דאה"נ רק
הפקירו מהקטן והאפוט' צריכים לזכות בעבד .והק'
האמר"מ דהלא אין מועיל ההפקר בי"ד אלא לענין הקנין
ממון ואיך זכו האפוט' בקנין איסור והוכיח מזה שכל
מפקיר עבדו הזוכה בו זוכה גם בקנין איסור (והדברים צ"ב).
מיהו עיקר ביאור הגרש"א יש בו דוחק גדול ,דאמאי לא
נזכר בגמ' שצריכים האפוט' לזכות בעבד .וגם לשון תוס'
[וביותר שאר הראשונים] מורה להדיא שהתקנה היתה
להקנות לאפוט'.
ונראה לענ"ד בתוס' הבנה אחרת ,דההפקר בי"ד
מהני גם להקנות ,וכן מבואר בחזו"א על הראיה שתוס'
הביאו מתרו"מ ,דהק' החזו"א אם עשו הפקר בי"ד מדוע
לא יהא פטור מתרו"מ כדין הפקר ,וביאר שלא הפקירו
אלא הקנו ישירות.
אמנם בעיקר תי' רשב"ם צ"ב דהרי השיג רשב"ם על
רש"י איך מהני הפקר בי"ד על קנין איסור ועתה אומר
רשב"ם דהקנו גם את הקנין איסור לאפוטרופא מדין
הפקר בי"ד .אמנם פשר הענין מתבאר בחי' הרמ"ה וז"ל,
"דכיון דאקניוה רבנן לאפוט' קניה וכיון דקני ליה ממונא
דאית ביה מצי מפיק ליה לחירותא ומפקע ליה
לאיסוריה" .ומבואר דבאמת ההפקר בי"ד מהני על הקנין
ממון והקנין איסור נגרר אחריו ממילא.
וממשיך הרמ"ה" ,וא"ת אי איסורא בתר ממונא
אזיל מפקיר עבדו ומוכר עבדו לגוים כיון דזכי עבדא
בגופיה ליפקעיה איהו לאיסוריה מיניה .י"ל שאני התם
דבעינא נתינת גט מחמת אחר דומיא דאשה וליכא".
וביאור דבריו דלעולם ק"א אינו נפקע בלא גט ,והגרירה
שגורר הממון את האיסור הוא רק להעבירו לאחר ,אבל
לא לומר דכשם שהממון פוקע כך האיסור.

בדברי הרשב"א קידושין מב .על סוגין
מ – .אזל אקנייה לבנו קטן .כ' הרשב"א קידושין מב.
להקשות על הסוברים דקטן אין לו זכייה מדאו' אפי'
בדעת אחרת מקנה ,למה הוצרכו להעמיד אפוטרופוס
ולקרקש בזוזי לקטן ,נכפייה לאב לכתוב לו גט שחרור
דהא דידיה הוא אכתי דבר תורה והלכך גיטו גט דבר
תורה וזכיית הקטן אינו אלא מדרבנן ואתי דאורייתא
ומפיק דרבנן ,עכ"ד.
ודבריו צ"ע גדול היכן מצינו שראובן שהקנה חפץ
לשמעון בקנין דרבנן יוכל למכרו לאחר דאתי דאו' ומפקע
דרבנן .אמנם מצינו כן גבי מכירת שטרות אבל ביארו שם
האחרונים שזו הלכה מיוחדת בשטרות עי' קוב"ש.

קדושת דמים אי מפקיעה מידי שעבוד
מ - :הקדש מפקיע מידי שעבוד .שיטת רש"י ור"י
ועו"ר דקדושת דמים אינה מפקעת מידי שעבוד .בטעם
הדבר כ' התוס' דלא אלים כח הקדש מכח מקדיש כיון
דיש לה פדיון וראוי ליפקע הקדושה ע"י פדיון ,ובקצה"ח
(קי"ז) כ' דהיינו משום דקדו"ד פקע בכדי (וכונתו דכשם
שמצינו שמקדיש לזמן פקע בכדי ה"נ קל הוא ליפקע ע"י גובינא אע"פ

שאין דבר אחר נכנס תחתיו – קה"י) ,והקשה דהראב"ד פוסק
לענין מקדיש לזמן דגם קדו"ד לא פקע בכדי ,ומ"מ פסק
דקדו"ד אינו מפקיע מידי שעבוד .ותי' דטעמא דקדו"ד
נפקע ע"י גביית בע"ח אינו משום דפקע בכדי ,רק דכמו
דמהני נתינת דמים לפדות ההקדש כך מהני השעבוד
כנתינת דמים ,וכ"כ הרשב"א בגיטין (לא מצאתי היכן משמע
כן ברשב"א יתר על תוס') ,עכ"ד הקצות.
ותמהו עליו האחרונים דבשלמא בפדיון דהוא ענין
חילול נעתק קדושת החפץ על דמים וגם במע"ש שהוא
ממון בעלים לרבנן איכא תורת פדיון ולא שייך שם כלל
ענין קנין אלא דין חילול אבל כשגובה מחמת השעבוד אין
שום דבר נכנס תחתיו להקדש ולא שייך כאן חילול ,וכ'
הקה"י (ערכין סי' ו') דנראה מוכח מזה דענין פדיון מהני נמי
בלא דין חילול אלא דכל שהדבר נעשה קנוי להדיוט פקע
קדושתו מיני' כיון שאינו ממון הקדש וטעמא דמלתא יש
להסביר ע"פ מש"כ הנתיבות בסי' כ"ח דכל דין מעילה
בקדו"ד אינו אלא מחמת גזל הקדש ומה"ט שפיר גובה
מהקדש בקדו"ד .עכ"ד .מיהו קשה לבאר ע"פ הנתיבות
דהרי שיטת התוס' עצמם דהמשכיר שהקדיש הבית אסור
לשוכר לדור בבית ומוכח דאיסור מעילה אינו משום גזל.
וא"כ קשה איך כתבו התוס' דיכול המלוה לגבות את
החפץ מהקדש ,לו יהא שהוא קדושת דמים מה התיר לו
את האיסור מעילה .ובע"כ לתרץ כמש"כ בקוה"ע (סי' נ"ב)
דאמנם כשיש חלות הקדש על הדבר ישנו איסור על כל
הנאה הגם שיש לו בה זכות ממון וכונת התוס' כאן דעצם
החלות הקדש בנויה על הממון הקדש וכשיש סיבה שיפקע
הממון הקדש לטובת הגובה דין הוא שגם הקדושה פקעה
(ומשא"כ בבית דהשוכר לא בא לזכות בעצם הבית אלא רוצה
להשתמש בבית אע"פ שנשאר קדוש) ,ומעתה אין קשר לדברי
הנתיבות ,אלא יש לדמות לתרנגולת שמרדה (והקה"י ג"כ
דימה לזה) .וע"ע בקה"י גיטין סימן ל"א.

פרט נוסף שצריך לברר בדין מפקיע מידי שעבוד ,איך
יכול הלוה מעיקרא להקדיש ,האם הוי 'ברשותו' .ושיטת
רש"י בפסחים דאפי' לרבא דמכאן ולהבא גובה מ"מ אינו
ברשותו ,וא"כ קשה איך יכול להקדיש קדוה"ג ,ותי'
הקצות דקדוה"ג חלה גם על דשא"ב כמש"כ הר"ן
והכס"מ ועוד ,וכ"כ הריב"ש בשם תורא"ש בדעת רש"י.
והגרש"ש במערכת הקנינים (סי' י"ב) מפרש דאין כונת
רש"י שממש הוי אינו ברשותו ואינו יכול להקדיש אלא
כונתו כתוס' ע"ש .וכן מדויק ברש"י בסוגין דהחילוק בין
קדו"ד לקדוה"ג הוא דזה מפקיע וזה לא ,ואילו לפי
הקצות החילוק הוא שזה חל מעיקרא וזה כלל לא חל.
עוד יש להעיר על הקצות דלכאו' יש כאן 'באין כאחד',
דעד כמה שיחול ההקדש ממילא יפקע השעבוד ושוב לא
יהא כאן 'אינו ברשותו' ,וכמדומה שיש שטמ"ק שאומר
שכשיש באין כאחד יכול לחול הקדש על אינו ברשותו.
החידוש בדברי רבא דמפקיעין מידי שעבוד
מ - :אמר רבא הקדש מפקיע מידי שעבוד .יש לחקור
מה היה לולי ד' רבא ,האם היה חל ההקדש ולא היה
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מפקיע השעבוד או שהיה השעבוד מונע חלות ההקדש.
ובשיעורי הגרש"ר יבמות (אות תקכב) כ' דבפשטות הוא כצד
ב' ,דז"פ גם בלי ד' רבא דעד כמה שההקדש חל נפקע
השעבוד שאין הקדש יוצא בלא פדיון ואמנם קצ"ע לפי"ז
הלשון 'מפקיעין'.
עבד שעשאו רבו אפותיקי ושחררו – לרב (סיכום)

מ - :שיטת רב דרבו ראשון שחררו ויכול לעשות כן
שהוא שלו דאין לשני עליו אלא שעבוד ,וע"י השחרור
פוקע השעבוד של השני ומפסיד חובו (כיון דמיירי באפותיקי
מפורש – תוס' וש"ר) ולרשב"ג חייב הראשון לשלם משום
מזיק שעבודו של חבירו (ולא חשיב הזק שאינו ניכר כיון
שהשחרור מועיל מדאו' – תוס') ,ולרבנן פטור מלשלם דמזיק
שעבודו של חבירו פטור .וכופין את רבו שני לשחררו כדי
שלא יאמר לו עבדי אתה .ולרבנן דאין חייב הראשון
לשלם לשני כותב העבד לשני שטר על דמיו והטעם כ'
הריטב"א כיון שהשני כותב לו שטר ,וצ"ב אטו משום
שירות זה יתחייב לו העבד דמיו שהוא סכום גדול.
וביארו הרב גרינימן והרב מנדלסון נרם יאיר דבעצם
העבד קיבל כאן את עצמו בחינם ,ואע"ג שבפועל הראשון
שחררו הלא בזה נפטר הוא מחובו ומי שספג הפסד בעבור
השחרור הוא השני ,והסברא נותנת שהעבד ישלם לשני על
מה שקיבל ממנו [לא מדינא רק מדרך המוסר] אלא שלא
היינו מחייבים אותו בכך אלולי שמקבל איזה שירות
מהשני שזה כתיבת השטר .ושיעור התשלום לרבו שני כ'
במאירי כשיעור החוב אך לא יותר מדמיו ,והטעם מבואר
ע"פ מה שכתבנו שחיוב העבד לשלם לשני נובע מכך
שנהנה מהפסד חובו של השני ,על כן יש לו לפצות השני
ולהשלים לו חובו ,אבל כמו כן לא צריך לשלם לו יותר
מדמי עצמו דיותר מזה לא נהנה.
עבד שעשאו רבו אפותיקי ושחררו – לעולא (סיכום)

מ - :שיטת עולא דרבו שני שחררו ומדינא אין בזה
כלום (וגם לאביי דלמפרע גובה ויכול המלוה להקדיש הכא מיירי
שרוצה הלוה לסלקו בזוזי ובכה"ג לאו למפרע גובה  -תוס') אולם
מכיון שעי"ז יצא עליו שם חירות כופים רבו ראשון לכתוב
לו גט ,ולרשב"ג חייב השני לשלם לראשון על ההפסד
[והוא דמי העבד העודפים על החוב] ,ולרבנן פטור דהוי
הזק שאינו ניכר (כיון שהשחרור שעשה השני לא הוי אלא מדרבנן –
תוס' ,וצל"ע מה כונתם שהשחרור מדרבנן ,דלכאו' אין זה כלל שחרור
אמיתי רק הוצאת שמא בעלמא ,אמנם למדו התוס' שנתנו רבנן
לשחרורו דין דמהני מדרבנן (כדמצינו שרבנן רוצים שדברים יפעלו
בגדרים דיניים) ,והוכרחו לזה דאל"כ אף למ"ד הזק שאינו ניכר שמיה
היזק אין כאן מקום לדונו כמזיק דהוי גרמא בעלמא .אמנם ברמב"ן
מבו' דלא מהני השחרור כלל וההזק שאינו ניכר הוא האיסור שגרם על
אדונו שמחויב לשחררו) .ולרבנן כותב העבד לרבו ראשון שטר

על דמיו והטעם כמו כל פעם שכופין את רבו לשחררו
דכותב שטר ,ושיעור התשלום כ' רש"י דמיו היתרים על
החוב והיינו משום שדמי החוב כבר מקבל הראשון בזה
שנפטר מהחוב ,וצ"ל דמיירי באפותיקי מפורש דתו אינו
מחויב ממק"א ,ובאמת שכ"כ הריטב"א דמיירי בכה"ג
ומטעם אחר דרק עי"ז יצא עליו שם בן חורין בשחרורו
של בעל האפותיקי (ואינו סותר לרש"י אלא משלים דד' רש"י אינם
מכריחים את עצמם דמנא ליה לרש"י דמיירי במפורש ומשלם היתר על
החוב דלמא מיירי באינו מפורש ובאמת משלם דמי כולו וע"כ
שההכרח כהריטב"א).

הטעם דמחויב רבו לדאוג שהח"ע חב"ח יקיים פ"ו

מא – .את עצמו לא תקנתם ,אלא כופין את רבו.
וצ"ע מה מחייב את האדון לדאוג שעבדו יקיים פ"ו.
ובפשטות הוא מדין ערבות ,אבל הרי אין ערבות לעבדים,
וי"ל דכלפי הצד חירות שפיר איכא ערבות .מיהו עי' תוס'
בע"ב דלכך נקט קרא דשבת דשייך אף בצד עבדות ,הרי
דגם חלק העבדות מחייב כפייה ,ועוד עי' תוס' ב"ב יג.
שכתבו להכריח דמצד פ"ו אין לכפות כיון שהוא אנוס -
דאל"כ נכוף את כל האדונים לשחרר עבדיהם כדי
שיקיימו פ"ו ,ומאי ראיה שאני עבד רגיל שאין עליו ערבות
משא"כ הכא שחצי ממנו ב"ח ,אע"כ שלא מצד ערבות
אתינן עליה .ובתוס' ותורא"ש מבואר דהוא שייך לענין
חטא שיזכה חבירך דניחא ליה לת"ח למעבד איסורא
זוטא כדי שיינצל ע"ה מאיסורא רבא ,וצ"ע אם זה שייך
לערבות והוכחנו לעיל שלא שייך כאן לדון ערבות וע"כ
שזה דין אחר .ועוד קשה שכתבו התוס' דמצד פ"ו אין
לכוף דהעבד אנוס ורק משום שבת כפינן וביאר החת"ס
דאף דאנוס גם מקיום שבת סו"ס יש כאן ענין שצריך
למלאות ,והשתא א"א לבאר דהוא מצד ערבות דהרי אין
זה כלל מצד המצוה רק משום הענין וצ"ע .ואולי י"ל שזו
תקנת חכמים מיוחדת.
מצות לא תוהו בראה לשבת יצרה
יש לדון בגדר מצוה זו אם הוי מצוה בפ"ע
ותוספת למצות פ"ו) או דהפסוק רק בא כטעם למצות פ"ו.
ועיין יבמות סב" – .מ"ט דר' נתן אליבא דב"ה (דמצות
פ"ו מתקיימת או בזכר או בנקיבה) שנא' לא תהו בראה לשבת
יצרה" .ולהלן באותו עמ' – "היו לו בנים ומתו ריו"ח אמר
לא קיים פ"ו לשבת יצרה בעינן והא ליכא" ,ומבואר מכל
זה דהקרא דלשבת יצרה קובע גדר הלכתי למצות פ"ו.
ממשה"ק התוס' דישא שפחה (כמבו' בתורא"ש) ואע"פ
שלא יקיים בזה יותר משבת כל דהו מ"מ אמרי' בזה
עדל"ת ,אלמא דהוי מצוה ,מיהו אפשר דאדרבה א"כ לא
הוי אלא מד' קבלה ואיך דחי ל"ת דאו' ,וע"כ דהוי סניף
בפ"ו.
(או כסניף

לישא שפחה אינו יכול
מא – .מבואר בתוס' דאם היה יכול לישא שפחה
ולקיים שבת כל דהו לא הוה כפינן לרבו כיון דהעבד אנוס
מפ"ו .ובעמ' ב' הוסיפו ליישב לפי"ז דלכך נקט קרא
דשבת .ואינו מובן דה"נ ביחס לשבת הוא אנוס .וביאר
החת"ס דלענין שבת לא מועיל מה שהוא אנוס ורחמנא
פטריה דמ"מ רחמנא חס על יישוב העולם דלשבת יצרה.
והיינו דעל מצוה יש פטור אונס ,ברם שבת הוא 'ענין'
שתובע את תיקונו .ויוצא א"כ שמצוה ליכא הכא כלל ורק
'ענין' ,ומדויק כן בלשון התוס' "שבת כל דהו".
שו"ר בתוס' ב"ב יג .ד"ה לישא – "וה"נ אם ישא
שפחה לא קיים כיון שהולד מתייחס אחריה ואפי' שבת
לא קיים כדמשמע התם דשבת תלוי בפ"ו מ"מ אור"י דלא
כופין כו' אם היה יכול לקיים שבת כל דהו" ,משמע דלא
ר"ל דמצד מצות שבת אין פטור אונס אלא שמצד הענין
שבתוך מצות שבת שזה נקרא 'שבת כל דהו' ,לא המצוה
שבזה רק הענין שמונח בו .ובט"ז (אהע"ז א') מבאר ד'
התוס' דלעולם גם על השבת הוא אנוס אלא שכיון שיש
צירוף של שני מצוות חמיר ולא אכפת לו שאנוס
ומחייבינן לשחררו .וצ"ב מה ענין הצירוף.
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ובאתוו"ד (י"ג) מבאר ד' התוס' ע"פ חילוק בין מצוה
שבי"א למקום שבמקום אונס פטור ואילו בי"א לחבירו
לא שייך בזה פטור אונס ע"ש ,ודבריו צריכים הסבר.
אופנים שונים לענין דין כופין את רבו לשחררו
ח"ע חב"ח – למשנה ראשונה נח' ב"ה וב"ש אי כופין
לשחררו ולמשנה אחרונה הודו ב"ה לב"ש דכופין .והטעם
שכופין כדי שיוכל העבד לקיים שבת.
חצי שפחה חצי ב"ח – לח .מעשה באשה וכו' וכפו
את רבה וארנב"י מנהג הפקר נהגו בה .ומשמע דבדלא
ידוע שנוהגים בה הפקר אין כופין.
שפחה רגילה שנוהגים בה מנהג הפקר – לח .דעת
אביי דאין כופין משום דאסור לשחרר עבד ואפשר דמסר
לה לעבדא ומינטר לה .ודעת רבינא דכופין דמשום מלתא
דאיסורא אין איסור לשחרר.
עבד שברח מבית האסורין – לח .כופין את רבו
לכתוב לו גט שחרור ,ולא מוזכר הטעם ובשלמא להעולה
משיטת רש"י דבכל מפקיר עבדו כופין (וכדלהלן) ה"נ
הכפייה מצד שהפקיעו הממונות .אבל לתוס' מה הטעם
שכופין .וביאר בחזו"א משום שאין הרב מפסיד בדבר ולא
דמי לח"ע דאצטריך טעם דלישא שפחה דהתם הוא
מפסיד בדבר.
מפקיר עבדו – התוס' מ .הקשו על רש"י שכתב
דמפקיר עבדו אין לו תקנה אף בשפחה א"כ כל מפקיר
עבדו נכפה לשחרר כמו בח"ע וא"כ מאי קמ"ל גבי עבד
שברח דכופין .מבואר דעת התוס' דמפקיר עבדו אין כופין
לשחררו .ובשי' רש"י מוכרח שכל מפקיר עבדו כופין אותו
לשחררו דהרי אינו יכול לישא בת חורין ולא שפחה והוא
במצב זהה לחצי עבד .ובחזו"א הנ"ל אחר שביאר דבעבד
שברח כופין הרב לשחרר כיון שאין לו הפסד בדבר כ'
דלכאו' לפי"ז גם מפקיר עבדו כופין ,אבל בתוס' מב :ד"ה
מעוכב דמחלקים בין ח"ע למפקיר משמע לכאו' משום
דמפקיר אין כופין ,וכן ברמב"ם פ"ח הי"ג לא כ' דין כופין
בהפקיר כמו שכ' שם הי"ד ואפשר כיון דברצונו הפקירו
אין כופין .עכ"ד החזו"א.
יוצא בשן ועין – (למ"ד שצריך ג"ש ,וכך הלכה) כ' הב"י
בשם ר' ירוחם דכופין את רבו לשחררו ,ולא ביאר הטעם,
ובבהגר"א כתב ע"ז שהוא פשוט
עבד שברח מחו"ל לא"י – איתא בגמ' מה .לדעת ר'
אחי דאסור לאדונו להשתעבד בו ,אמנם כ' הר"ן דאין
כופין את רבו לשחררו מדכותב העבד שטר על דמיו.
הערות וביאורים לאורך התוס' מא .ד"ה לישא
וי"ל דאם היה יכול לקיים שבת כל דהו משום מצות
פ"ו לחודיה לא הוה כפינן לרבו…כיון דאנוס
וי"ל דאם וכו' .וקשה דה"נ מקיום שבת הוא אנוס.
וביאר החת"ס "דמ"מ חס רחמנא על יישוב העולם
דלשבת יצרה" ,והיינו שהדאגה אינה לעבד אלא לעולם
(וק"ק לפי"ז לשון תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם).
ובט"ז (אהע"ז א') ,משמע שמפרש דברי התוס' דבאמת
אין הבדל וגם לגבי שבת יש פטור אונס אלא שהיות ויש
כאן צירוף של שבת עם פ"ו בזה כפינן אע"פ שאנוס ,וצ"ב
איך ריבוי כמות המצוות יכריע כשהמונע הוא חסרון
האיכות של אונס ,ועוד יעוין לשון התוס' ב"ב (יג .ד"ה
שנאמר) "ור"י מפרש דלכך לא נקט קרא דפ"ו משום דפטור
הוא מאותה מצוה כיון שהוא אנוס וכדי שיתחייב בה לא
כפינן לרבו לעשותו ב"ח דא"כ בכל העבדים נכוף רבם

לשחררם כדי שיתחייבו בכל המצות ,ולכך נקט קרא לא
תהו בראה משום שמשמע מצוה רבה ומשו"ה כפינן"
למדנו מדבריהם דהטעם דגבי שבת כפינן אע"פ שאנוס,
משום דהיא מצוה רבה ,משמע להדיא דלא כהט"ז דלפי
דבריו אין הנקודה מצד המעליותא של שבת .ברם גם
הסבר החת"ס קצת דחוק בתוס' דהיו צריכים לפרש
דמצוה רבה היינו שיש בזה תועלת לעולם ,ואיך שיהיה יש
להקשות על התוס' בב"ב אמאי לא כפינן לרבו לשחררו
כדי שיוכל לקיים מצות ת"ת דאף היא מצוה רבה כמו
שבת כמבואר בגמ' במגילה לענין מוכרין ס"ת.
וא"ת ליתי עשה דפ"ו וידחה ל"ת דלא יהיה קדש
וא"ת וליתי עשה דפ"ו וידחה ל"ת דלא יהיה קדש.
ואפשר להבין הקו' בכמה אופנים:
א] שישא בת חורין ובזה יקיים החב"ח פ"ו [ומובן
ששייך כאן עדל"ת] .אך ק' דהו"ל לנקוט לאו ד'לא תהיה קדשה'
במקום 'לא יהא קדש' .וכ' המהר"ם דאי"ז קו' דנקטו לשון המורגל

בגמ' .וקשה דאיך יעבור החצי עבד באיסור לא יהיה קדש
כדי שיקיים החצי ב"ח פ"ו ,וי"ל דאף הוא מקיים שבת כל דהו,
אבל ז"א דהשתא קיימינן להסבר שבדוקא הק' דישא ב"ח שאז יקיים
ממש פ"ו דרק זה יכול לדחות ל"ת ואילו מה שמקיים שבת כל דהו
בנשיאת שפחה אינו יכול לדחות ל"ת ,ותי' הטו"א דמוכח

בזבחים דגם בתרי גופי אמרי' עדל"ת ,ואין כונת הטו"א
לתרי גברי דח"ע שפיר נחשב חד גברא ורק דגופו מתחלק
והוי תרי גופי – יעוין בזה בקה"י.
מיהו יעוין באבנ"מ (א' ג') דגם כשישא ב"ח לא יקיים
פ"ו דאמרי' לקמן מג .דח"ע וחב"ח אין לו יורשין כלל
וכיון דאין הבן מתייחס אחריו א"כ אינו מקיים מצוות
פ"ו .מיהו לדעת הרשב"א דח"ע יש לו קידושין ויש לו
יורשין ודחי לה לסוגי' דפ' השולח א"כ גם מצות פ"ו
יקיים ע"י ישראלית .ופלא על המהר"ם שכתב דאם קו'
התוס' שישא ב"ח יקיים בזה פ"ו ,דזה סותר להתוס' מג..
ב] שישא שפחה ובזה יקיים שבת כל דהו .וכן הקשו
להדיא התוס' חגיגה ב ,:ובתוס' דילן ק' לפרש כן דהו"ל לנקוט
שבת ולא פרו ורבו .אמנם עי' להתורא"ש כאן שהקשה להדיא דישא או
שפחה או בת חורין ועכ"ז נקט רק פרו ורבו .וע"כ כמ"ש מהר"ם
דלאפשרות זו פ"ו לאו דוקא .ולפירוש זה הא דלא הקשו שישא

בת חורין כ' הח"ס דזה פשיטא להו דאין לה לעבור בלא
תהיה קדשה ודוקא שישא שפחה ס"ד השתא דאינה
עוברת ואל תתמה שהרי אפי' בישראלית גמורה אי לאו
דרשה לא תקח לא היה גרושה ואלמנה מוזהרת מלהנשא
לכהן וכן משמע בתוס' פסחים פא..
ולפי' זה יוצא שמצות שבת בכחה לדחות לא תעשה
וקשה דאינו אלא עשה מדברי קבלה ,וביותר דהרי כתבו
לעיל דבנושא שפחה מקיים שבת כל דהו משמע דאינו
ממש קיום המצוה וכמש"כ בתוס' ב"ב יג .ד"ה לישא .שו"ר שכן
תמה במנ"ח (מצוה א' סוף אות טו) ומכח זה נקט שהקו'
שישא ב"ח .אמנם נוכחנו לראות שבתורא"ש מפורש
אחרת .וראיתי בס' אור אברהם עמ"ס חגיגה (סי' ד' עמ' רנ)
שכתב דשיטת התוס' דעשה דדברי קבלה הוי כדאו' עד
כדי שדוחה ל"ת דאו' ,דמצינו שיטות דדברי קבלה כדברי
תורה דמו עי' מהר"ץ חיות מגילה ג :דמה"ט מנה הבה"ג
מגילה במנין המצוות .ועי' רעק"א במשניות מגילה פ"ב
אות י"ח .ועי' תוס' קידושין ה .ד"ה שכן שמבואר
בדבריהם דקנין אגב הוא דאו' אע"ג דנלמד מדברי קבלה
(והתוס' ב"ק יג .כ' דהוי רק דרבנן).
ג] דתרוויהו קשיא שישא או שפחה או בת חורין ,כן
איתא בתורא"ש.
וי"ל דהכא אפשר לקיים שניהם ע"י כפייה
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וי"ל דהכא אפשר לקיים שניהם ע"י כפיה .עי'
מהרש"א משה"ק "ויש לדקדק אכתי ליתי עשה דלעולם
בהם תעבודו ולידחי ל"ת דלא יהא קדש ,דמפני עשה דפ"ו
ודאי נדחה עשה דלעולם בהם תעבודו משום דלשבת יצרה
הוה מצוה רבה כמש"כ לעיל התוס' ,אבל הכא נקיים
מצות פ"ו ולדחי ל"ת דלא יהא קדש מפני עשה דלעולם
בהם תעבודו ,ויש ליישב בדוחק ודו"ק" ,ונראה לפרש
קושיתו ,דהרי כ' התוס' בע"ב דההיתר לאדון לעבור על
לעולם בהם תעבודו הוא כדי שהעבד יקיים מצוה רבה,
וקשה אמאי ישחררו ,ישא שפחה או ב"ח ואף שיעבור
בלא יהיה קדש עדיף שיהא כך מאשר שהאדון יעבור
בעשה שלעולם בהם תעבודו ,ומה שתמה הק"ר על
המהרש"א שאין העשה דלעולם בהם תעבודו והל"ת דלא
יהא קדש בחד גברא אינו מובן דהלא עצם הדבר שהאדון
משחרר ועובר בעשה כדי שהעבד יקיים מצוה ג"כ איננו
בחד גברא ומ"מ שרי כמבו' בתוס' בע"ב דכשלא פשע
אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך דעשה חמור דוחה
עשה קל ,וקו' המהרש"א אינה שיבא עשה דלעולם בה"ת
וידחה לאו דלא יהא קדש דבזה צדק הק"ר דאינו בחד
גברא רק הקו' על כל ה'חטא שיזכה חברך' שיש כאן,
שבחשבון הכולל עדיף שלא לשחררו שנרויח ב' עשיין
ונפסיד ל"ת אחד מאשר שישחררנו ונרויח עשה ול"ת
ונפסיד עשה .ועי' בחת"ס שהקשה 'כעין קו' המהרש"א וחמירא
טפי' והוא כביאורנו ע"ש ,ושו"ר בטורי אבן חגיגה שגם הק' כן.

ואולי יש לומר בישוב הקושיא דיש חילוק בין עדל"ת
לעשה דוחה עשה ,דעדל"ת יש בו הגבלה דרק כשא"א
בענין אחר ואילו עשה דוחה עשה אין בו הך כללא שרק
כשא"א אחרת ,רק שמ"מ מכיון שמדובר בסדרי עדיפויות
הרי שבודקים מה עדיף יותר ,ואשר על כן בנידו"ד יוצא
שאין לו התר לישא שפחה דהרי זה דורש לעבור בלאו
והרי אפשר לקיים שניהם ע"י שחרור ,ומאי אמרת
דמאידך עי"ז נהיה מוכרחים לעשות עשה דוחה עשה ,מה
רע בזה ,הרי זהו המצב ,ולא נאמר בעשה דוחה עשה
לחשבן יותר מהמצב הנוכחי והמצב הוא שאין עדל"ת כי
אפשר ע"י עשה דוחה עשה ואע"ג שמפסידים את העשה
אין שם דין לחפש שלא להפסיד כי אם שצריך להרויח את
היותר במסגרת האפשר והרי זה לא אפשר ,ובקצרה
שעדל"ת נאמר בו דין שהוא רק בדיעבד ואילו עשה דוחה
עשה לא נאמר בו כן וממילא תמיד צריך להעדיף לעשות
עשה דוחה עשה מאשר עדל"ת והבן.
מה ביאור השו"ט בתוס' אם חשיב אפשר לקיים
שניהם ע"י כפייה .אפשר פליגי בסברת המהרש"א ,ואפשר
פליגי אם אפשר לקיים שניהם נמדד באדם זה בלבד בלא
לשתף אפשרות ע"י אדם מבחוץ (וכן נקט מסברא הגרש"ר ב"ב
עמ' שיז ותמה על התוס') ,ויש לתלות הדבר ביסוד סברת
אפשר לקים שניהם אם היינו דעדל"ת הוא רק בדיעבד,
או שלולי זה לא חשיב כסותרים זל"ז.
ועוד דכי מעקרא לאו לא מקיימא עשה – בענין
הכשר מצוה לענין עדל"ת
ועוד דכי מעקרא לאו כו' .הטו"א הקשה על התוס'
דכל הכשר מצוה דא"א לעולם למצוה להתקיים בלעדה
חשיב אתחלתא דמצוה ,והכשר דאפשר למצוה להתקים בלעדיו
אע"ג דאירע במקרה דא"א אין זה מן המצוה וכדאמר במכות ח .כיון

דאי מצא חרוש לאו מצוה אפי' לא מצא חרוש לאו מצוה .וכן כ'
בפסקי תוס' לענין שבירת עצם לצורך אכילת המוח  -דאם
א"א לקיים עשה בענין אחר לא בעינן בעידנא .וגם
ברעק"א (קמא רכ"א אות ה' ד"ה מיהו) העיר על ד' התוס'
מהפסקי תוס' הנ"ל.

ולכאו' היה אפש"ל דהתוס' כאן מודו לכל זה ,אמנם.
ועוד דכי מעקרא לאו לא מקיימא עשה כו' אלא
בגמר ביאה – המצוה בפ"ו
ועוד דכי מעקרא וכו' אלא בגמר ביאה דחזיא
להתעבר .המנ"ח יסד דבפ"ו המצוה היא מציאות הבנים
והביאה היא רק הכשר מצוה ,ובתוס' מבואר לא כך שכ'
דרק ההעראה היא הכשר ואילו הגמר ביאה היא המצוה,
והעיר זאת המנ"ח .ומה שמבארים (עי' קוה"ע סט ,כו) שאף
דקיום המצוה הוא רק בלידת הבנים מ"מ מעשה המצוה
מה שמוטל על האדם לעשות היא הביאה וכה"ג חשיב
שפיר בעידנא דלא בעינן לקיום המצוה אלא סגי במעשה
המצוה גרידא .ונראה להסביר ואינני חושב שזה סותר להקוה"ע
שבאמת בגוף המצוה אין ב' חלקים והמצוה היא רק
הביאה אלא שיש שיעור עד כמה מחויב בהמצוה  -עד
שיהיו לו בנים ,והבנים הוא סילוק המצב המחייב ,אמנם
מה הוא מחויב לעשות  -מעשה שמאפשר פ"ו ובכל ביאה
וביאה הוא עושה מצוה .ויש להוסיף דכן מסתבר שאל"כ נמצא
שהתורה מצוה האדם בדבר שאינו ביד האדם ויש בזה מעט מן הזרות.

ובזה רואים מצב שלא מצינו בד"כ דוגמתו ,דברוב
המצות שם מצוה שבמעשה והיציאה ידי חובה באים
ביחד ,שברגע שעושה מעשה מצוה שלם ממילא יוצא
יד"ח ,ואילו כאן בפ"ו אע"פ שעשה מעשה מצוה אכתי לא
יצא יד"ח.
ועוד דבדידה ליכא עשה
ועוד דבדידה ליכא עשה ,והיינו דעשה ליכא ואיסור
לא יהא קדש איכא ,והנה אם הקו' היתה שישא שפחה
הרי מבואר מתירוצם זה דמוזהרת שפחה בלא יהיה קדש
הגם שבפשטות קאי האיסור על הבן חורין שהוא נעשה
קדש ע"י נישואי שפחה ,וצריך לדעת המקור לכך שגם
השפחה מוזהרת בזה .ועי' בחת"ס שמבאר קו' תוס'
שישא שפחה וכי לא ידעו דבדידה ליכא עשה וביאר
דהשתא ס"ד דשפחה אינה מוזהרת בלא יהא קדש,
דבגרושה ואלמנה צריך קרא ללמד שהאשה מוזהרת ודכן
משמע בתוס' פסחים ע"ש ,ולא ביאר א"כ מה התי' ,וצ"ל
דילפינן משאר איסורים דהוזהרו הפסולות וצ"ע.
ואפשר לבאר כמש"כ ברש"ש ב"ב יג .דההנחה שרק
הבן חורין שנושא שפחה נעשה קדש אינה נכונה ,אלא
איסור לא יהיה קדש מזהיר את האיש ,בין אם הוא בן
חורין שנושא שפחה ובין עבד שנושא בת חורין ,וכן לא
תהיה קדשה מזהיר את האשה בכל גוונא ע"ש ,ולפי"ז לא
צריך להגיע לדין הוזהרו פסולות דגוף האיסור קאי עליה.
ולבאר קושית התוס' ,הבאנו ד' החת"ס שביאר
דס"ל לתוס' בקושיתם שאין האיסור על השפחה ,אבל
החת"ס כ' כן לפי דרכו דפי' קו' התוס' דישא שפחה מיהו
למבואר בתורא"ש דהקו' גם שישא ב"ח א"א לומר כן
דודאי שעוברת .וצ"ל דס"ד דעשה דוחה ל"ת בתרי גברי
והעשה שלו ידחה את הל"ת שלה אע"ג דבדידה ליכא
עשה ,ואל תתמה ,שהרי כך סובר אליבא דאמת בעל ס'
תוס' יום הכפורים (עי' מש"כ בזה בנפרד).
וא"ת וימכור עצמו בע"ע
וא"ת וימכור עצמו בע"ע .עי' תורא"ש
יג ).שתי' דאסור למכור עצמו בע"ע כדאמרי' בפ"ק
דקידושין אוזן ששמעה בסיני כי לי בני ישראל עבדים
והלך זה וקנה אדון לעצמו כו' .וצ"ב דודאי קיל הך
איסורא מעשה דלעולם בהם תעבודו ,והיאך כפינן לרבו
(וכן בתוס' ב"ב
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לעבור על לעולם בהם תעבודו כדי שלא יצטרך העבד
למכור עצמו בע"ע ולעבור על איסור קל טפי.42
ויש לבאר דאין הכונה מצד שאיננו רשאי למכור
עצמו בע"ע ,רק הכונה שבפסוק נתגלה שאין טוב לעבד ה'
להיות מכור לעבד ,ולצורך פ"ו אין מחויב אדם למכור
עצמו לע"ע ,שמפסיד בזה מדרגתו ,וכמו שלא מחויב
להפסיד יותר מחומש ממונו ,ומה שהאדון עובר על לעולם
בהם תעבודו אין לטעון כנ"ל שהוא מפסיד מזה ,דשאני
איסור זה דאינו משום לתא דתיקון נפשו של האדון על כן
כל שמותר לו אינו מפסיד.
וא"ת וישא חציה שפחה כדאמרי' דפרדה שתבעה
כו' ,וי"ל דגבי כלאים כו'
בביאור חילוק התוס' ידועים ד' התשב"ץ דפרדה
היא הרכבה מזגית שכבר הפך למין חדש ,ובח"ע הוי
הרכבה שכונית ולא נוצר מזה מין חדש .נמצא דהחילוק
בין פרדה לחצי עבד ,אמנם מלשון התוס' לא משמע כן
שכתבו "דגבי כלאים" וכו' הרי דבאים לחלק בין איסור
כלאים לאיסור לא יהא קדש ולא בין פרדה לח"ע ,ועמד
בזה הקוב"ש .ובתורא"ש יותר מפורש שלא כדבריו שכ'
"דלגבי כלאים לא אסר רחמנא וכו' אבל הכא טעמא
משום קדשות" ,הרי להדיא שמחלק בין האיסורים.
ונראה כונת התוס' דבאיסור כלאים אסרה התורה
חיבור בין שני בעלי-חיים שאינם זהים במינם ,ואין צריך
לומר שפרדה היא מין שלישי ולעולם נימא שפרדה יש בה
'צד' חמור ו'צד' סוס (וכ"ה בלשון התוס' ב"ב יג ,).אלא שמ"מ
מותרת בפרד דשניהם זהים במינם שהמין הוא 'צד סוס
וצד חמור' ,וזה שהצד חמור שבאחד שונה מהצד סוס
שבשני אינו אוסר כי מסתכלים על ה'בעל-חי' ולא על
ה'צד' כשלעצמו ,אבל איסור לא יהא קדש אינו מצד
השוני בינו לבינה שזה עבד וזו בת חורין ,רק המצב
האסור הוא קשר בין חירות לעבדות לו יהא בתור צד,
ולענין חצי עבד בחצי שפחה כיון שיש בזה צד חירות ובזו
צד עבדות יש כאן מצב אסור ,שאין הנושא ה'שוני'
שביניהם רק הצדדים הלא מתאימים ,ודוק בכ"ז (ויעוין
לשון התוס' ב"ב יג.).

ההבדל בין עדל"ת לעשה דוחה עשה
מא .בעידנא – התוס' פסחים נט .הק' אהא דכהנים
עוברים בעשה דהשלמה כדי שיקיים המחוס"כ עשה
דפסח דהא אינו בעידנא ,ותי' ר"י דדוקא בלא תעשה
דחמיר בעינן בעידנא דמיעקר לאו דלקיים עשה אבל עשה
דחמיר דחי עשה הקל בכל ענין אפי' לא מקיים עשה חמור
בעידנא דקא עבר אעשה הקל כדמוכח בהשולח גבי ר"א
ששיחרר עבדו וכו' .אמנם ריב"א שם תי' באופ"א ומוכח
דס"ל דאף בעשה דוחה עשה בעינן בעידנא.
תרי גברי – עשה דוחה עשה שייך גם בתרי גברי
כדמוכח בפסחים נט .דהכהן עובר בשביל המחוס"כ,
ובסוגין דהרב עובר בלעולם בהם תעבודו בשביל העבד.
ומאידך לענין עדל"ת מבואר בתוס' דלא אמרי' הכי בתרי
גברי שתירצו דלישא שפחה אינו יכול כיון דהיא עוברת
בלאו ובדידה ליכא עשה .ובמנ"ח (מצוה א' אות טו) הביא
ממהר"ם חביב בתוספת יוה"כ שדעתו דאף בתרי גברי
 42ואין לדמות קושיא זו לקו' המהרש"א כלפי לא יהא קדש
(הובא לעיל ד"ה וי"ל דהכא אפשר) ,דשאני התם דהוי לאו ממש
משא"כ הכא דאינו ממש לאו דאו' רק שאינו רצוי לפני המקום
וכזה איסור שפיר נכנס לשיקולי עשה דוחה עשה כדחזי'
שאיסורים דרבנן נכנסים לשיקול כמו רדיית הפת.

עדל"ת 43עכ"פ דעת התוס' כאן ובכ"ד דבתרי גברי אין
עדל"ת ,ובטעם החילוק בין עדל"ת לעשה דוחה עשה לענין
תרי גברי עמד התו"ג (בתוד"ה לישא) וביאר דכמו שחילקו
התוס' בפסחים נט .לענין בעידנא דבעשה דוחה עשה לא
בעינן בעידנא כך יש לחלק לענין תרי גברי ,דכיון דעשה קל
לכך דוחין אותו אצל אחד בכדי שיקיים חבירו עשה חמור
אבל לדחות אצל האחד ל"ת החמור בכדי שיקיים חבירו
עשה לא אמרינן ,עכ"ד.
וביאור עומק הדבר נראה לענ"ד ,דכיון דל"ת חמיר,
הא דעשה דוחהו בע"כ דחל כלפי הל"ת חלות דין דחיה
דעד כמה שהל"ת ישנו אין אפשרות לעבור עליו דהוא
בעצם חמור יותר מן העשה ,והך דחיה נוצרת מכך
שעומדים העשה והל"ת בסתירה זל"ז ומוכרח שאחד
מהם יידחה ,וזה רק במקום דבעידנא דמעקר לאו מיקיים
עשה ,וכמו"כ דוקא בחד גברא נחשב שהציוויים סותרים
דאילו בתרי גברי לא נחשב כסתירה ישירה כי ציווי הוא
דבר שמתיחס לכל גברא בפ"ע ורק כשלגברא אחד יש ב'
צוויים סותרים יש לדון שאחד ידחה את חבירו כלומר
שייקבע כהציווי המעשי.
וגדולה מזו מצינו שיש צד לטו"א (ריש חגיגה) דאפי'
בחד גברא אם העשה והל"ת הם בתרי חפצא לא נימא
עדל"ת ,והדברים אמורים שם לענין חצי עבד שאין להתיר
לישא בת חורין כיון דהעשה הוא בחצי ב"ח ואין כונתו
מצד דהוי תרי גברי ,דח"ע הוא חד גברא המחולק בגופו,
וכן מוכח ממה שהביא את הגמ' בזבחים שנביא בסמוך
שדנה על עדל"ת בשתי חתיכות ,הרי שהנידון של הטו"א
אינו על תרי גברי רק על תרי חפצי ,ומה הביאור במה שדן
בזה ,מדוע שלא יהא בזה עדל"ת ,וכאן אין לומר את
הסברא שכ' למעלה דציווי מתיחס לגברא וכו' ,דאין שייך
כן כלפי חתיכות ,וצ"ל שיש איזו התיחסות לחפצא בתור
נושא האיסור והמצוה וכשכל אחד בחפצא נפרד חסר
בסתירה ביניהם וצ"ת .איך שיהיה ,הטו"א מסיק שאין
כזה כלל וראייתו מזבחים צ"ז דאמרי' ליתי עשה דאכילת
קדשים של חתיכה כשרה ולידחי ל"ת דקדשים פסולים
שיש על הטעם שבלוע בה מחתיכה פסולה .ועי' בזה
בקה"י (גיטין לב ,ב).
חיוב עבד בפ"ו
מא - :כ' התוס' דעבד פטור מפ"ו .ובתוס' בחגיגה
איתא הטעם משום דאשה פטורה ובטו"א חגיגה רוצה
לדון שאין לפטור עבד מפ"ו מכח ההקש לאשה ,דאשה
מ"ט פטורה משום דאין דרכה לכבוש ועבד דרכו לכבוש
ושפיר יתחייב ,וכדרך שמצינו ברמב"ם דאשה פטורה
מהשחתת זקן והקפת הראש הואיל ואין לה זקן לפיכך
עבדים שיש להם זקן אסורים .ודחה הטו"א דהא דגמרינן
לה לה מאשה הוא לחייב עבדים במה שאשה חייבת ולא
לפטרו ממה שאשה פטורה ,דאילולי ההקש היינו פוטרים
 43וראייתו מהגמ' כתובות מ .גבי מצות ולו תהיה לאשה דלא
דחי המצוה ליקח אשה אסורה והטעם כיון דאי אמרה לא
בעינא וכו' ואמאי לא קאמרה הגמ' הטעם דלא דחי כיון
דבדידה ליכא עשה ,והשיב ע"ז המנ"ח דהתוס' שם מפרשים
שזו באמת כוונת הגמ' דאי אמרה לא בעינא (וא"ש דהתוס'
לשיטתם דאין עדל"ת בתרי גברי) .עוד הביא המהר"ם חביב
ראיה מדחייבי לאוין מתייבמין מה"ת דעשה דיבום דוחה הל"ת
והיאך דחי הא בדידה ליכא עשה .והשיב ע"ז המנ"ח שכ' בפנ"י
דמצות יבום מוטלת גם על היבמה ,אכן ברמב"ם משמע דליכא
עליה מצוה ולכן צ"ל תי' אחר דהתם האיסור של האשה שהיא
מפסולי קהל משום לתא דהאיש וכל שהוא מותר גם היא
מותרת ע"ש.
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אותו מהכל ,וממילא אין מקום לחייב לעבד במצוה שאין
האשה חייבת בה אף שטעם פטורה הוא סברא מיוחדת
לנשים .ברם מד' הרמב"ם הנ"ל לגבי השחתת זקן חזינן
לא כך.
בגדר דין חטא שיזכה חבירך
מא - :כתבו בתוס' דכשלא פשע אמרי' חטא שיזכה
חבירך .ויש להסתפק בגדר הדין אם הוא מהלכות בין
אדם לחבירו או מהלכות בי"א למקום .וגם יל"ע האם
הדבר מבוסס על דין ערבות (וזה יש לפשוט מסוגין דהרי אין
ערבות לעבדים).
והנה ממש"כ תוס' לחלק דדוקא בדלא פשע משמע
שהוא דין בי"א לחבירו וכל שפשע אין מרחמים עליו,
דאם הוא דין כלפי המקום שיש לדאוג שלא ייעשו עבירות
בעולם מה אכפת לן דהאי גברא פשע.
אך מאידך יש להקשות על הבנה זו שלא דואגים
לפושעים ממש"כ התוס' דיש אופן שאומרים לו חטא אף
בפשע  -אם זהו מצוה דרבים ,והשתא אין מובן מה לי
יחיד מה לי רבים ,הרי כל אחד מהרבים הללו נכשל
בשפחה הזו ואם לא צריכים לדאוג לפושעים הרי אין
סיבה שיעבור באיסור חמור.
ולכן נראה לומר דבאמת הוי דין בי"א למקום ,וזו
סברא דאורייתא מחודשת שעושים מאזן של עבירות מבין
כולם ולא אצל כל אדם לבדו ,ומה שבפשע לא אמרינן
חטא ,הוא דין דרבנן שמנעו רבנן כדי שלא יצאו תקלות,
וממילא מובן שבמצוה דרבים העמידו רבנן דבריהם על
דין תורה .וק"ל.
לעבור עבירה קלה כדי להנצל מחמורה
יש לדון אם שרי ליה לאדם לעבור עבירה קלה כדי
להציל עצמו מעבירה חמורה .וכן אם שרי לראובן לעבור
עבירה קלה כדי להציל את שמעון מחמורה.
ובד' הראשונים מצינו כמה כללים מתי אמרינן
לאדם חטא שיזכה חבירך ,דבסוגיות מצינו סתירות בזה.
תוס' שבת ד( .ובתוס' בגיטין כ' בקיצור כמסקנת התוס'
בשבת) – מתחילה מחלק דמה דאמרי' ניחא ליה לחבר
למעבד איסורא קלילא ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה
התם כדי שלא יאכל ע"ה טבל על ידו ,משא"כ ברדיית
הפת אסרינן ליה לרדות כיון דלא עבר על ידו ,ולפי"ז
האדם עצמו שהכניס הפת מותר להוציאה שהרי הוא
עובר 'על ידי עצמו' ,מיהו כ' התוס' דאין לומר כן ,דמאי
דאמרינן ניחא ליה למעבד איסורא קלילא ולא ליעבד ע"ה
איסורא רבא היינו דוקא באופן שעדיין לא נעשה האיסור
החמור ומוטב שיעשה איסור קל ולא יעשה איסור חמור
על ידו אבל הכא ברדיית הפת המעשה של איסור כבר
נעשה וממילא יגמר ,לא יעשה איסור קל בידים אפי'
שעובר על ידו .פי' דאף שעדיין לא נאפתה הפת ,אבל האדם כבר
עשה מצידו את הפעולה ועתה אם ישאיר הפת יעבור למפרע על
הפעולה שכבר נעשתה ,כה"ג לא מתירים לו לעבור עתה בידים איסור
קל כדי להציל שלא יעבור למפרע באיסור חמור על הפעולה שכבר
נעשתה44.

עוד כ' התוס' דהא דתנן דכופין את רבו לשחררו הרי
דעובר הרב באיסור כדי שהעבד יקיים מצוה ,שאני פ"ו
דמצוה רבה היא כדמשני התם בר"א שנחנס לבה"מ ולא
 44וזה חידוש לכאו' דמה אכפת לן שכבר עשה הפעולה אבל זו
עדיין לא פעולת איסור ,ולעשות היום בשוא"ת שאתמול עברת
בקו"ע לכאו' זה כעבירה בקום ועשה ודוק.

מצא שם י' ושחרר עבדו דמצוה שאני ,ועוי"ל דדוקא
היכא דפשע קאמר וכי אומרים לאדם חטא ובהכי א"ש
כמה דוכתי ,והא דחצי שפחה דנהגו בה מנהג הפקר וכפו
רבה לשחררה משום דדמו לאנוסין ,א"נ מצוה דרבים (כן
הגיר' בתוס' בגיטין).
העולה מד' התוס' ,דבתחילה רצו להגביל דדוקא
כשעובר על ידו אומרים לו חטא ,אך דחו זאת דמוכח
בכמה דוכתי דאפי' כשאינו עובר על ידו אומרים חטא
במצוה קלה כדי שיזכה חבירך בחמור.
ולמסקנתם בשני אופנים אמרי' חטא שיזכה חבירך:
א) כשלא פשע .ב) מצוה דרבים (כנהגו בה הפקר) ,וכדי לתרץ
את חצי עבד כתבו התוס' דה"ה מצוה רבה כפרו ורבו,
ויל"ע אחרי שמיישבים התוס' את פ"ו ע"פ היסוד שתלוי
אם פשע האם נשאר לדינא דבמצוה רבה אומרים חטא,
או שרק מצוה דרבים (ונפק"מ בעבד ששחרר רבו חציו בהסכמת
העבד (ואילולי הסכים לא היה הרב משחרר חציו בעל כרחו) ,דנמצא
דפשע העבד במה שאינו יכול לקבל פ"ו ,האם יכפו רבו לשחררו מצד
דפ"ו מצוה רבה).

הרשב"א -
וכ' בתשו' הרשב"א (סי' תשנ"ה) דאדם שנשבע שלא
לשחוק בקוביא וירא כי יצרו תוקפו ושמא יעבור על
השבועה ושאל האיש להתיר לו שבועתו .והשיב הרשב"א
דאין מתירין לו דהשחוק עבירה היא ואין עושין עבירה
קטנה כדי שלא לעשות עבירה גדולה.
ובתשו' מהריב"ל (ח"ד סי' ד') תמה עליו מסוגין דההיא
אמתא דנהיגי בה מנהג הפקר וכפו את רבה לשחררה אף
דעבר על לעולם בהם תעבודו וזה כנגד היסוד של הרשב"א
דהרי התם דהרב עובר על לעולם בהם תעבודו כדי שלא
לעבדו בה איסורא .וחילק בכמה דרכים :חדא ע"פ ד'
הר"ן דעשה דלעולם בהם תעבודו לאו עשה גמור הוא,
ועוד יש לחלק ולומר דשאני הכא בנדון דידן דהוי כקום
עשה דעבדינן מעשה להתיר והתם הוי בשב ואל תעשה
שלא יקיים מצות עשה כדי שלא יבואו רבים לידי חטא
וראייה לדבר מההיא דתקיעת שופר ולולב דמבטלינן
לתקיעה ונטילה כדי שלא יבואו לידי חטא ,ואיברא דיש
פנים לומר דהמשחרר עבדו הוי כקום עשה דכתיב ליה
גיטא דחירות ומי שיעיין בד' התוס' ימצא סמך לו דלא
הוי קום עשה משום דעיקר המצוה הוא לעבוד בהם
ומניעת העבודה הוא בשוא"ת .עכ"ד .ובשו"ת חיים שאל
(ח"א סי' ו') הביא ד' מהריב"ל וכ' עלה דאחרוני זמנינו
הקשו על מהריב"ל דכיון דצריך לכתוב גט הדעת מכריע
דחשיב קום עשה ומאי דהרב תלי זייני' בד' התוס' יש
לדחות .ותו דהרשב"א גופיה בתשו' סי' קכ"ו משתמען
מילוהי דקרי לעובדא דההיא אמתא קום עשה.
והחיד"א מיישב הרשב"א בדרך אחרת דשאני נידון
הרשב"א דאם נאסור עליו להתיר יכניע יצרו ולא יעבור
שתיהן .45אבל התם בההיא אמתא דהנך אינשי נהגי
 45נראה להוכיח כהחיד"א ,דהרי בציור של הרשב"א אי"ז
מקרה רגיל של ניחא למעבר עבירה קלה שלא לעבור עבירה
חמורה ,דבשאר דוכתי אם נאסור עליו לעבור הקלה אמנם
ייכשל בודאי בחמורה אבל את הקלה לא עבר בידיים ,אבל
אותו אדם שנשבע שלא ישחק בקוביא ,אם ייכשל בחמורה
דהיינו שישחק בקוביא מבלי להתיר את השבועה הרי ממילא
נכשל גם בקלה ,וא"כ קשה מה הצד שלא נתיר לו את השבועה.
אלא בע"כ צ"ל דאנו מניחים שאם נאסור עליו להתיר השבועה
יעצור כח לעמוד מול יצרו ויקיים שתיהן ,וכד' החיד"א ,כן
משמע בל' הרשב"א "ואין מתירין לו נדר לעבור ,ואם מפני שלא
יכשילנו יצרו לעבור על שבועתו ,ישביע את יצרו ,ואין לומר
שיזקקו לעבירה שלא יעשה גדולה" ,דהיינו שהיה קשה לו מה
ששאלנו ,דעד כמה שייכשל בחמורה הרי עבר בשתיהן ,ע"ז ענה
הרשב"א ישביע את יצרו.
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הפקרא ואין יראת ה' על פניהם להכי כייפינן רבה
לאצולינהו מאיסור אף כי הוא עובר על לעולם בהם
תעבודו .איברא דאשכחן להרשב"א דסבר דאין עושין
מלאכה בשבת להציל לישראל מהמרה וכ' דהא דאמרי
ניחא לחבר דלעביד איסורא זוטא היינו דוקא כשהוא
הגורם וזה נגד מאי דפרקינן .ועל כן צ"ל דסבר הרשב"א
דשאני ההיא אמתא דשרינן משום דהוי מצוה דרבים וכן
כתבו האחרונים.
ומסכם החיד"א :עלה בידינו דהיכא דהוא מצוה
דרבים להרשב"א שרי לעבור האיסור למנוע
עי' תשו' חת"ס או"ח סי' פג "נחזור לענינינו הנ"ל אם הוא
שוטה כל כך שיהיה פטור מכל מצות ,נהי דמ"מ אסור
למיספי לי' איסור בידים ,ואפילו נניח דהמסירה לבית
החינוך הוי כמיספי איסור בידים ,מ"מ שרי כדי להוציאו
משטיותו ולהכניסו לדת יהדות ,ומוטב שיחלל תורה זמן
מה כדי שישמור מצות הרבה ,דומה קצת להולך במדבר
ואינו יודע מתי שבת שאסור לו לעשות יותר מכדי פקוח
נפש משום ספק שבת ומ"מ הולך כמה שירצה אפילו
למ"ד תחומין דאורייתא ,עיין תוס' מס' שבת ס"ט ע"ב
ד"ה עושה וכו' דאי לאו הכי לא יגיע לעולם ליישוב ,ע"ש,
ודוקא ביום שמקדש בו תלי' אי תחומין דאורייתא או לא,
אבל בשאר ימים מותר אפילו למ"ד תחומין דאורייתא,
עיין מג"א סימן שמ"ד סק"ב וסק"ג ,והכא נמי אי לא
יאכל עתה דברים האסורים לא יבוא לעולם לידי חיוב
דאורייתא .ומיהו ראי' גמורה אין כאן ,דהתם גברא בר
חיובא הוא ויחלל שבתות הרבה במדבר ,אבל הכא למה
נאכילהו איסורא כדי שיבוא לידי חיוב הא רחמנא פטרי',
ובמג"א סי' ש"ו ס"ק כ"ט מסופק בקטן שרוצים לאנסו
לדת ע"ש +נדצ"ל :ע"ז +ועתה אין ב"ד מצווין להפרישו
ולכשיגדל ויטמע ביניהם הוי אונס ורחמנא פטרי' ואין
לחלל שבת עליו ,או דלמא מידי דהוי אפקוח נפש
שמחללין עליו שבת אע"ג דעכשיו אינו [חייב] במצות
וכשימות הרי הוא חפשי ממצות ולא יבוא לכלל גדלות
אפ"ה מחללין ה"נ דכותיה ,והניחו בצ"ע ע"ש בתוס'
ביאור משלי .ועמ"ש תוס' יומא פ"ה ע"א ד"ה ולפקח וכו'
שלא יכול לבא בשום ענין לידי מיתת ישראל עכ"ל .ואינו
מובן ,דמאי בעי הכא דוקא ולא בריש הסוגיא .והנלע"ד
דהא לכאורה הטעם דמחללין שבת היינו שישמור שבתות
הרבה כמ"ש מג"א הנ"ל וכדאיתא להדיא שם דף פ"ה ע"ב
ר"ש בן מנסיא וכו' ,והכא זה התינוק שנמצא בעיר שרובה
נכרים שמותר בנבילות וטריפות ואינו מצווה על השבתות
ואפשר אסור לו לשבות כדין בן נח ששבת דאזלינן בתר
רוב נכרים וא"כ איך נחלל שבת שישמור שבתות והוא לא
ישמור אפילו שבת א' ,משום הכי כתבו התוס' דאין הטעם
כדי שישמור שבתות הרבה אלא משום נפש מישראל ,ואם
קמי שמיא גליא שהוא מזרע ישראל אע"ג שאינו משמר
שבת אינו מחללו ,כי כך דין תורתינו שנלך בתר רוב ,כמו
שאוכל סתם בהמה והיה טריפה בסתר וקמי שמיא גלי'
שזה אכל טריפה אין בו עון אשר חטא כי מי שמצווה
והזהיר על הטרפה הוא צוה לנו לסמוך על הרוב ,והכא
נמי השי"ת צוה למיזל בתר רוב ומותר לו לחלל שבת ואין
זה חלול ומ"מ ישראל הוא ואין הקב"ה חפץ במיתתו
אפילו על המעוט ,כנלע"ד פי' התוס' ,וא"כ לכאורה אין
מקום לספיקו של המג"א דבפיקוח נפש אין הטעם
שישמור שבתות הרבה רק לקיים נפש א' מישראל אפילו
לא ישמור ,והכא נמי האי קטן שיטמע בקטנותו וכשיגדל
יהי' אנוס ודינא הכי שאינו מחוייב למסור עצמו למיתה
(אם לא משום ע"ז אם יהיה כך) וא"כ לעולם ישראל הוא.

ומ"מ בההיא דמג"א נראה להקל משום דתחלתו באונס
וסופו יהיה ברצון ומצוה להצילו עתה ,אבל מ"מ בנדון
שלפנינו הוי משמע דטוב שיניח אותו כך ולא נביא אותו
לידי חיובי מצות לכאורה:
ומ"מ נ"ל דשאני הכא דלא הוא ולא אחרים עבדי איסורא
עכשיו בשבילו מהיכי תיתי לא נעביד כל טצדקי להכשירו
לתורה ולמע"ט ,ואע"ג דאנן עבדינן איסורא זוטא במה
שמאכילין איסור בידים והתורה אמרה לא תאכילום ,י"ל
היינו כשאין לצורך מצוה אבל לצורך מצוה שרי" וכו'
המשחרר עבדו של חבירו אם עובר בעשה
בפנ"י כתב דפשיטא דבי"ד שמפקירים עבדו של פלוני
אינם עוברים בעשה .מיהו באחרונים יש שכתבו דעוברים
יעוין דב"א ח"א סי' ל"ט אות י"ד בהערה בשם מוהרב"ב
וכן בית אהרן ודרכי דוד.
הא דחצי עבד חצי ב"ח נפקע ממונו
מבואר בגמ' מב :דח"ע אין לרבו בו ממון וכמו
מפקיר עבדו ,וכ"כ התוס' מב .דאין לרבו בו מעש"י .ויש
להבין טעם וגדר הדבר .ונראה מש"כ בזה הראשונים:
א] בריטב"א (מב :ד"ה מאי) כתב דכיון דכופין לעשות
לו גט חירות מיד פקע קנין מעשה ידיו .משמע דהוי
ממילא .וצ"ע איך ,ואולי מטעם יאוש.
ב] בחי' מכת"י (מב .ד"ה ופריק) כתב דלמשנה אחרונה
כיון דכופין את רבו וכותב לו ג"ש אפי' בעוד שלא כפו
אותו אינו עובדו דא"כ אתי לאשהוייה .מבואר שיש ע"ז
תקנה מיוחדת .והנה התוס' מא :הק' אמאי כפינן לרבו
לעבור בעשה דלעולם בהם תעבודו והק' האחרונים (פנ"י
מא .בתוד"ה לישא) מאי איסורא איכא אחר שהפקיעו
חכמים שעבודו ולא עובר בעשה משום נתינת גט לחודיה
וכמש"כ התוס' לח..
ונראה ליישב דהתוס' סברו כהחי' מכ"י דהטעם
שהפקירו ממונו כדי שלא ישתהה מלשחררו ובכן
ההפקרה מבוססת על הדין כפייה שמאחר ומחויב
לשחררו שוב מפקרינן מיניה ממונו אבל לולי שיש דין
כפייה לשחררו לא היו רבנן מפקירים ממונו של אדם,
א"כ מובן קו' התוס' ,דתוס' מקשים על גוף הדין כפייה
איך נכפהו לשחררו ולעבור באיסור ,ומאי תימא דליכא
איסור כיון שהפקירו ,הא עדיין לא הפקירו דצריך סיבה
שלימה לכפות לולי ההפקרה [שסתם כך לא יפקירו אא"כ
כפינן ליה] ,ונכון הוא.
משא"כ אי נימא שההפקרה באה ממילא ,שפיר הק'
הפנ"י דעד כמה שכשיחול דין כפיה יפקע הממון ולא יהא
איסור למה לא כפינן ,דבכה"ג אמרי' באין כאחד .דהרי
סיבה ראשונית לכפיה ישנה מעצם המצב של ביטול פ"ו,
ורק שיש לאדון טענה כנגד  -שלא רוצה לעבור באיסור,
ואמרי' ליה שברגע שיחול דין כפיה לא יעבור באיסור
משא"כ לפי החי' מכת"י הרי ההפקרה היא פעולה נוספת ולא שייך
בזה באין כאחד ודוק.

ויעוין במהרש"ל על תוס' מב .ד"ה ועי' פנ"י מא.
שכתב דהממונות פוקעים ע"י הפקר בי"ד.
בדב"א (ח"א ל"ט אות י"ד) הביא מספר המקח לר"ה
גאון דדינא דכופין את רבו לשחררו הוא למכרו ממש
לעצמו דהשטר שכותב העבד על דמיו הוא ככסף ,וקשה
טובא (הרב גרינימן נ"י) הא כיון דפקע ליה כספיה תו לא
מהני כסף כמבואר לעיל לט .:ולכאו' מוכח דר"ה גאון
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סובר שלא נפקע הממונות והסוגיא דמב :מפרש לה גם
אם לא פקע הממונות מ"מ אחר שמחויב לשחררו מקליש
אדנותו .שו"ר בשיעורי ר' שמואל (ב"ב עמ' שז-שח) שמאריך
בד' ר"ה ורוצה לפרשו שבאמת משתחרר ע"י השטר
שחרור ע"ש .אמנם בדעת ש"ר שלא פירשו כן ומשמע
דמשתחרר ע"י שטר ומדוע באמת לא יצא ע"י השטר על
דמיו מדין כסף ,י"ל משום דפקע ליה כספיה .ועי' מנ"ח.
בקובץ ביאורים (גיטין אות כה) אהא דאמר אמימר
המפקיר עבדו אותו עבד אין לו תקנה מ"ט גופיה לא קני
ליה איסורא הוא דאיכא גביה ואיסורא לא מצי מקני
ליה ,וק' דהא מבואר מב :ובתוס' מב .דלמשנה אחרונה
אין לאדון ממון בחציו עבד ,וא"כ לאמימר היכי מצי
לשחררו .וצ"ל דלאמימר באמת גם למשנה אחרונה יש
להאדון בו ממון וסוגיא דלקמן מב :דלא כאמימר.
גדר חצי עבד חצי ב"ח
 התוס' מב :כ' דהספק אי מעוכב ג"ש אוכל בתרומהמיירי בח"ע ותמהו האחרונים הא צד חירות הוא זר,
ובפנ"י ר"ל דכיון דצד עבדות קנוי לגמרי לרבו א"כ אפי'
צד חירות מותר כיון דמקרי קנין כספו אמנם דחה זאת
דהא ב' שותפים כהן וזר שיש להם עבד בשותפות איתא
להדיא בת"כ דאסור לאכול בתרומה וכ"כ הרמב"ם .הרי
דביקש הפנ"י לומר דהשם קנין כספו חל גם על הצד
חירות ובע"כ משום שאין כאן ממש ב' דברים נפרדים.
ובאבנ"מ (תשובה י"ז) כ' לבאר באופן שונה במקצת:
דהרי בעצמו יש צד חירות וצד עבדות דמאן פליג ליה וכיון
דצד עבדות שבו אוכל בתרומה אין צד החירות שהוא קנוי
לעצמו מעכבו מאכילת תרומה דהוי כמו קנין שקנה קנין
אע"ג דאין לרבו בצד חירות כלום מ"מ לענין תרומה כיון
דא"א לומר דצד עבדות שבו קנוי לצד חירות שהרי הוא
של רבו לכך אמרי' שצד חירות קנוי לעצמו ואוכל
בתרומה אי לאו משום דמעוכב ג"ש לאו אדון הוא כלל
אפי' לצד עבדות .משא"כ בעבד של ב' שותפין כהן וזר כיון
שיש לזר חלק בו אינו אכול בתרומה דזה לא מקרי קנינו
שקנה קנין שהרי יש לאחרים חלק בו והוא הזר והבן.
ונסביר דברי האב"מ ,והכל מבוסס על ההנחה דח"ע
וחב"ח סו"ס הוא 'אדם' אחד ('דמאן פליג ליה' כלשון האב"מ)
ואדם זה יש בו חלק הקנוי לאדון נמצא ש'הוא' קנוי,
ומצד השני אותו אדם יש בו חלק השייך לו בתורת ב"ח,
נמצא שאדם זה נשלט ושולט ,ועל כן גם החלק חירות שבו
אוכל דהוי כמו קנוי לאדם הכללי שהוא גם קנוי לאחר.
 בחידושים מכת"י מג .מביא מהרמ"ה דאף אם ח"עחב"ח יש לו קידושין מ"מ אין לו יורשין כיון שבנו הוא גם
ח"ע חב"ח וז"ל :ואיבעית אימא שאני ירושה דאפי' תימא
פלגיה בתר אבוה שדינן ליה פלגא לחודיה לאו בר ירושה
הוא .ונראה פי' דבריו דירושה אינה סתם זכיה (דזכיה סתם
אפשר שתהיה לחצי חירות שבו) אלא יסוד הירושה באשר יש לו
שם יורש ובירושתו יקום תחת אביו ,ולזאת כשיש כאן
חצי אדם א"א להגדיר אדם זה כיורש שהרי אינו קם
תחתיו בשלימות ושם זה לא ניתן לחלוקה ואם לא שייך
לתאר את האדם כולו בתואר זה איננו כלל .אבל בשאר
ראשונים חזינן דסברו ששייך שם יורש על החצי בן חורין.
 אמרי' ביבמות דח"ע חב"ח שקידש אשה אסור בהדאתי צד עבדות ומשתמש באשת איש ,והדבר צ"ע דלכאו'
יסוד איסור אשת איש הוא שהאשה של איש אחר והכא
אע"ג שיש בו צד חירות וצד עבדות אבל מיהא הכל אדם
אחד והיאך ניתן לומר שהוא בא על אשת אחר .ואפשר
לבאר לפי היסוד דא"א חל בה איסור שבעצם צריך

לאסרה גם על בעלה אלא שכלפיו איכא היתר ולפי"ז אין
איסור אשת איש במה שהיא אשת אחר וא"כ ניחא וק"ל.
 בחי' רעק"א מג .כ' דח"ע שקידש אשה לרבא אינהמקודשת כיון דהוי קידושין שאינם מסורים לביאה דע"י
הקידושין נאסר הביאה דאתי צד עבדות ומשתמש בא"א.
ומבואר דאף שהקידושין שבאנו לדון הם בחצי חירות כיון
דהחצי עבדות נאסר על ידיהם חשיב אף הקידושין של
הצד חירות שאינם מסורים לביאה.
גדר קנין כספו לתרומה
מג – .מבואר בגמ' דאם הוי כתיב רק קנין כספו הוי
בעינן עבד ששווה ממון (פרוטה – עי' רש"י ד"ה מי איכא) וביאר
בחי' מכ"י מה קנין כסף שיש בו שוה כסף דלא מקרי קנין
אלא דבר שהוא בתורת גזלה והשבון לאחרים (פי' דאם אינו
שוה פרוטה אין בו תביעת השבה וצ"ב דחוסר אפשרות התביעה אינו
מורה על חסרון בבעלות רק הוי דין בתביעות שאין על פחות משו"פ
וצ"ל דאכן אי"ז חסרון בעצם דין הבעלות אולם סו"ס חסר בשליטה),

א"נ קנין כספו שהוא כספו לאפוקי גנוב וגזול וממילא
שמעת שיש בו כסף לבעליו (אולי ר"ל שאם אינו שוה כלום אין
סיבה שיגנבוהו ,אך יותר נראה כמו שביאר הרב ברגר נ"י דהוא כעין
פי' א' דלאפוקי גנוב שייך רק בדבר שיש בו חיוב השבה) ע"כ.

ובגר"א על התו"כ כ' :ששוה כסף פי' דקנין כסף מסתמא
שוה כסף.
והנה באב"מ תשובה י"ז יסד דקנין כספו היינו קנין
איסור ומה שכתוב קנין 'כספו' אינו מחייב שצריך קנין
ממוני דה"נ קרי לאשה קנין כספו אע"ג דאין לו בה רק
איסורין וע"כ כדפי' בשיטמ"ק בכתובות דארוסה חשיבא
קנין כספו שקנאה בכסף קידושין שלו .ולכאו' קשה על
דבריהם מסוגין דמבואר דקנין כספו מבטא שוויות
ממונית .אמנם שפיר דחה הרב וייס נ"י שכל ד' הגמ' הוא
אילולי כתיב יליד בית ואחר דגלי דאף עבד שלא שו"פ
א"כ אדרבה מעתה צריך לפרש הקנין כסף בהתאם.
מיהו כבר העירו דבתורא"ש קידושין איתא להדיא
דאשתו מקרי קנין כספו כיון שמושל עליה ומשועבדת לו
מקרי קנין כספו אפי' קנה בשטר ובביאה ע"ע במלואי חותם
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בסוגית עבד שאינו שוה
מג – .הגמ' בעי להוכיח דא"א למכור עבד לקנס מהא
דשייך שיהא עבד שאינו שווה לרבו כלום והרי בכל מצב
שיהיה יכול להמכר לקנס אלא ש"מ דאינו נמכר לקנס,
והק' הראשונים דאף אם אין נמכר עבד לקנס בלחוד אבל
יוכל למכרו מכירה לבעלות גמורה שהתועלת הנותנת לה
שוויות תהא הקנס .ותי' ,א] רוב הראשונים תי' דלא ירצו
לקנותו עבור שימוש של קנס בלבד (ומה יפסיד מזה הלוקח,
ביארו התוס' שעי"ז העבד יהא רגיל אצלו ,והרמב"ן ורשב"א נימקו
שלא שוה לזונו ,ואם לא יזונו ירננו עליו שהמית עבדו ברעב ,אבל אם
אפשר למכור עבד לקנס שפיר יקנוהו דאין עליהם פגם דאין נקרא
שמם על העבד כיון שקנוהו רק לקנס) ,ב] התוס' ותורא"ש תי'
עוד "דאפי' מוכר כולו אינו מכור דאינו שוה כלום" (וא"א
למכור דבר שאינו שוה כלום) ,ביאור הדברים  -דהשימוש
היחיד בעבד כזה (מנוול ומוכה שחין) הוא קנס ומהא דא"א

למכור עבד לקנס אלמא דאין קנס כשאר שימושים
הנובעים מהדבר ונמכרים כגוף לפירות אלא הוא דבר
שמגיע מעלמא ולא מוגדר שימוש בחפץ א"כ מהאי טעמא
אין זה נותן שויות ,דרק 'שימוש' נותן שויות להדבר.
ושאר ראשונים לא תי' כן .ומבואר בזה מח' בגדרי שויות
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אם שימוש שאינו יוצא מגוף הדבר נותן שויות
הראשונים) או לא (דעת התוס').
ומצינו דעות חלוקות בין הראשונים בענין נוסף כאן,
דהנה כ' התורא"ש דלהתי' הב' [דשימוש של קנס דמעלמא
קאתי אינו שויות בבעלות] ניחא מה שילה"ק אמאי אינו שוה
כסף נהי דאין הבעלים יכול למכרו לקנס מ"מ הבעלים
עצמם יכולים להשהותו לקנס ושוה לו כסף ,אלא כיון
דהשתא לא שוה ליה מידי קודם שיבא הקנס ,לא מיקרי
קנין כספו ,והיינו דכשם שהשימוש של קנס אינו נותן
שויות לבעלות של הקונים כך לגבי הבעלים עצמם .ויל"ע
מה יענו על קושיא זו שאר הראשונים שלא תירצו אלא
התי' הא' בלבד [שלא ירצו לקנותו ,וא"כ קשה דגם בלא למכרו הוא
עצמו יש לו הנאה מיניה] ,ונראה בפשטות דכמו שהקונים לא
שוה להם לקנותו ,מה"ט הבעלים עצמם נמי לא שוה לו
להחזיק עבד כזה ברשותו על כן אין לבעלותו שויות,
והשתא צ"ב דעת התורא"ש אמאי לא ניחא ליה למימר
הכי ונראה בדעתו דיש חילוק בין הדברים דאם באנו לתת
לבעלותו שויות מכח אפשרות מכירה בזה דיינינן על
המכירה בפועל ואם בפועל לא רוצים לקנותו אין לו
שימוש זה ,אולם אם באנו לתת לבעלותו שויות מכח עצם
ההחזקה של העבד לענין קנס א"א לומר שאין זה שוה לו
להחזיקו כי הסיבה שלא שוה היא דבר חיצוני כפי
שהבאנו לעיל מהראשונים דחושש שיהא רגיל אצלו או
שירננו עליו ,כאלה חסרונות אינם חסרונות בעצם
השימוש.
ונראה דאזלי לשיטתייהו ,שיש מח' אחת בין
התורא"ש לרמב"ן ורשב"א – האם הגדרת שויות לבעלות
נקבעת רק לפי דברים מהותיים או גם לפי דברים צדדיים,
הנפק"מ האחת בשימוש שאינו מעצם החפץ (כגון קנס)
האם נותן שויות לבעלות .הב' בשימוש שמצד עצמו שוה
כסף אבל מחמת חשש פגם אין הבעלים מעונין בו האם זה
סיבה לקבוע שאין לחפץ זה שויות .והדברים מקבילים
דעד כמה ששויות של בעלות נקבעת גם לפי קנס שאינו
ממש שימוש בהחפץ בע"כ דדי בכך שבפועל שוה לו להיות
בעלים א"כ ה"ה ביחס למניעת שויות שימוש שנמנע
מחשש פגם וכדו' מדברים חיצוניים שפיר יש בזה כח
לגרוע דסו"ס בפועל אינו מחזיק הדבר לשוה .ודוק .ברם
(דעת

אינו ממש היינו הך ,דעבד לקנס אמנם בא מעלמא אבל סוף סוף הוא
דבר דיני.

מכירת דבר שאינו שוה כלום
מג – .תוד"ה מי איכא .ועוי"ל דאפי' מוכרו כולו
לגמרי אינו מכור דהא אינו שוה כלום ואינו מוכרו אלא
לקנס ולקנס אינו מכור .מבואר בתוס' דא"א למכור דבר
שאינו שוה כלום .מיהו יש לדחות דלעולם נתפס בזה
מכירה אבל לא מתחייבים תמורת זה מאומה כי אין לזה
שום שוויות וממילא אין באפשרות המכירה הזו לתת שם
'קנין כספו' לעבד.
חצי עבד שקידש והמקדש חצי שפחה ,ובגדר
קידושי אשם
א] מג - .איבעיא להו מי שחציו עבד וחצי בן חורין
שקידש בת חורין מהו כו' ,ועלה בספק .וגבי המקדש חצי
שפחה חצי בת חורין נח' אמוראי בגמ' .וכ' הר"ן (קידושין ג'
ע"ב מדפי הרי"ף) דקי"ל להלכה דהמקדש חצי שפחה
מקודשת משום דרב חמא ור' זירא ס"ל דתפסי בה
קידושין ,ואע"ג דהטעם דתפסי בה משום דלא שייר

בקנינו ,וא"כ ממילא נפשט גם הספק בחצי עבד שקידש,
אפילו הכי לא מפשטא בעיין דחציו עבד שקידש ,משום
דאיכא למימר דשאני הכא (בחצי שפחה שנתקדשה) דגלי קרא
דכתיב והיא שפחה נחרפת לאיש וקיי"ל דהיינו ח"ש
וחב"ח המאורסת לע"ע דאלמא בת אירוסין היא .והק'
עליו המהרי"ט מה בכך דגלי קרא ,נילף מינה לחצי עבד,
פי' כיון דחד מיעוטא לתרוויהו כמבואר בקידושין ז .איש ולא חצי
איש ,אשה ולא חצי אשה.
ובאבנ"מ (מד ,ג) תירץ דגבי קידושין עיקר הקידושין

מצד הבעל דכתיב כי יקח איש אשה והאשה רק מסכמת
לקידושי האיש ומבטלת דעתה ורצונה וכמש"כ הר"ן
נדרים לא ,.וא"כ בח"ש כיון שהיא מסכמת לקידושי
האיש ומבטלת רצונה שיקנה את חצי בת חורין שבה ולא
שייר בקנינו מש"ה ה"ל ודאי קידושין אבל בח"ע וחב"ח
כיון דצד עבדות ליתיה בתורת קידושין כלל לא אתי צד
עבדות ומקדש לצד חירות וכדאמרי' בר"ה דאינו מוציא
עצמו בתקיעת שופר דלא אתי צד עבדות ומפיק לצד
חירות א"כ ה"נ לגבי קידושין לא אתי צד עבדות ומקדש
לצד חירות עכ"ד .והיינו דאמנם מצד חלות הקידושין
יכול להיות קידושין לחצי עבד כיון שלא שייר בקנינו
אולם יש עיכוב מצד מעשה הקידושין דעבד מופקע
מעשיית מעשה קידושין וכיון דהמעשה נעשה בשיתוף של
הצד עבדות הרי הוא פוגם את המעשה ופתיך בהמעשה
כח עבדות שמופקע מעשייה זו.46
ובס' ישורון (כרך ט"ו) הובא מהגרש"ז אויערבך זצ"ל
לתמוה על האב"מ דאטו ק"ש ובהמ"ז ונטילת לולב ג"כ
צריך הוא לשמוע מאחרים ,אלא ע"כ דרק אם החיוב הוא
לשמוע הוא דאמרי' הכי ולא אם החיוב הוא לדבר או
לעשות וא"כ לא דמי כלל לקידושין ול"ש לומר בה דלא
אתי צד עבדות שבו ומקדש לצד חירות.
ולענ"ד דברי האב"מ ברורים וביאור ההבדל בין
תקיעת שופר שאין ח"ע יכול להוציא את עצמו לנטילת
לולב שיכול ליטול ,דבשופר הלא המצוה היא השמיעה
ומ"מ נצרך שיתקע גברא בר חיובא משום דיש תנאי
דאיזה קול 'כשר' רק הבא מכח בר חיובא ,וכאשר התוקע
הוא ח"ע חב"ח אין כאן תקיעה שבאה כולה מבר חיובא.
משא"כ בנטילת לולב כדי לצאת יד"ח צריך פשוט לעשות
את הפעולה שנצטוה ולא שייך להצריך שהמעשה-מצוה
ייעשה ע"י בר חיובא ,דכאן אין צורך להעמיד 'מעשה
מצוה' ואז לצאת בו אלא פשוט לעשות את המעשה,
וממילא אין המעשה חפצא דיני בפני עצמו שנדון עליו אם
הוא 'כשר' ,ועל כן ח"ע שנוטל לולב יצא ולא אכפת לן
שגם החצי עבדות שותף בהמעשה דסו"ס החצי חירות
נטל לולב ומה יש לבקש יותר מזה .ולענין מעשה קידושין
סובר האב"מ דדמי לשופר שאין כאן עשייה פשוטה ,רק
יצירת חפצא של 'מעשה קידושין' שהוא מהווה סיבה
לקידושין ולא שעושה באופן ישיר את הקידושין עצמן.
ומכיון שיש שלב של עשיית מעשה דיני של קידושין יש
תנאי לכשרות המעשה שלא ייעשה ע"י מי שמופקע
 46והגרש"ש (קידושין סי' י') תמה על ד' האב"מ דאין הדמיון
לתקיעה עולה יפה דהתם מעשה התקיעה נעשה ע"י הגוף ושפיר
משותף בו גוף של עבד אבל מעשה קידושין נעשה ע"י החלק
הרוחני באדם בזה לא שייך חצאים .ולא הבנתי קושייתו ,דהרי
ודאי שענין חצי עבד נאמר גם ברוחניות שבו ,כדחזי' לענין חיוב
מצוות ועוד דברים התלוים בנפש .והעירוני דאין כוונת הגרש"ש
לומר שהחילוק לחצאים איננו בנפשו של העבד רק כוונתו
להשיג דבמעשה של החלק הרוחני מיחשב שנובע מב' החלקים
בשווה ולא דמי למעשה גופני שנעשה מב' החלקים בשותפות
היינו דזה בלא זה אינו יכול ואילו בענין הנובע מהרוחני כאילו
כל אחד עשה הכל ,וצ"ע בזה.
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מקידושין .דעבד מופקע מכל דבר של קידושין וכשם
שמופקע מחלות קידושין כך מופקע ממעשה קידושין
ודוק בכל זה.
ב] ובקהילות יעקב (סי' ל"ב) כתב ליישב דברי הר"ן
מקושית המהרי"ט דהנה ענין ח"ע וחב"ח היינו שממשות
מחצית הגוף הוא עבד ומחציתו הוא ב"ח ,מיהו כ"ז בהגוף
אבל נפשו ונשמתו שהוא רוחניי ודאי אינו דבר המתחלק
לחלקים ועל נפשו חופפין דיני עבד ודיני ישראל .והנה
אשה הנקנית הוא קנין על גופה ממש שהבעל אית ליה
זכייה בגופה כקונה חפץ וכשהיא חצי שפחה זוכה הבעל
בחצי גופה ובזה הוא דגלי קרא דשפחה חרופה דקדושין
תופסין בהפלגא המשוחרר ,אבל האיש המקדש הלא אין
גופו ובשרו קונים אשה דזכותי קנינים ובעלות מתיחסים
להאדם הרוחניי ולפמש"כ דנפשו פשיטא שאין חצי נפש
כך וחצי כך אלא שהוא כולו בדיני ישראל ודיני עבדות
בערבוביא ,בהא ליכא גזה"כ שיוכל לקדש .עד כאן תורף
דבריו .ולא אבין הנחתו דקדושין נתפסים בגוף האשה
דלכאו' פשיטא שעצמיות האדם שבה מקודשת וראיה
פשוטה לזה אמר ידידי הרב אליהו רוטנר נ"י דהלא קנין
איסור בעבד ודאי שאינו בגוף דהרי כל משמעותו לדברים
הנוגעים אל הנשמה וחזינן שדימו אותו הראשונים לקנין
אישות ,הרי דקנין אישות אינו דוקא גרידא.
ג] ונראה לענ"ד לבאר דברי הר"ן באופן נוסף,
בהקדם ענין קידושי ח"ש .דהנה המקור שחלים הקידושין
בחצי שפחה הוא משפחה חרופה וכמש"כ הר"ן ,והנה
נאמר בתורה שהבא עליה אינו במיתה רק באשם ,ונראה
מזה שאינם קידושין גמורים ,וביאור הדבר שכיון
שהקידושין חלים רק במחצית ממנה הרי ממילא הם
קלושים גם באיכותם.47
וידוע שנח' בזה האחרונים ,שדעת הגר"ש איגר
(בשו"ת רעק"א קע"א) דאינם קדושין גמורים ושייך
שתתקדש לו שוב קידושין גמורים (ע"ש האופן) ,וכן מבואר
בשיטה לא נודע למי קדושין ו .ובחלקת מחוקק סי' מ"ד
ועוד .מאידך דעת הגרעק"א (שם) דהקידושין בחציה
חירות הם קידושין גמורים ומאי דהבא עליה באשם ה"ז
משום שלא חייבה תורה מיתה למשתמש בצד אשת איש.
ובדעת האב"מ בענין :הנה כתב באב"מ (מד ,ד) דח"ש
חב"ח שנתקדשה וחזרה ונתקדשה תפסי בה קדושי שני
כיון דלא הוו אלא בלאו וכל הטעם דלא תפסי קידושין
באשת איש הוא משום דהיא חייבי כריתות ,והשתא לפי
ד' הגרעק"א צ"ע אם נכונו ד' האב"מ דלד' הגרעק"א הלא
יש בחציה קידושין גמורים וא"כ קשה לומר דלא הוי
 47ומצינו כה"ג ברש"י לקמן מז :דנכרי וישראל השותפים
בשדה אין לך כל חיטה וחיטה שאין חציה טבל וחציה חולין
ואם רוצה לתקן התבואה מוכרח להפריש מיניה וביה דאילו
מטבל גמור עליו הוי מן החיוב על הפטור ותמהו האחרונים
אמאי לא יפריש מטבל גמור כנגד מחצית מהתבואה ,ובדברות
משה הערה קמ"ח הביא בשם בנו הגר"ד נ"י דס"ל לרש"י שבכל
חיטה וחיטה יש כח של חיוב וכח של פטור ולכן הוי חיובו קלוש
והוי כפטור לגבי תבואה אחרת שהוא טבל גמור .והיא סברא
גדולה ונכונה וצל"ע בזה .עכ"ד הדברו"מ .וחזינן אפוא לפי
דבריו ברש"י שחלות במחצית היא חלות קלושה (וע"ע
בקונטרסי השעורים עמ"ס נדרים שביאר דברי רש"י עד"ז).
מיהו יעוין בראשונים שם מז( :הרשב"א והתורא"ש) שמבארים
בדעת רש"י דלא כהדברו"מ אלא דמודה רש"י שיכול להפריש
מטבל אחר עליו לפי יחס וכן איתא ברש"י חולין קלה :ע"ש.
וע"ע בדף כב .אילן שמקצתו בארץ ומקצתו בחו"ל טבל וחולין
מעורבין זב"ז וברש"י שם .וע"ע חולין עה :במח' רש"י ותוס'
שם גבי מחצה שחוט דשיטת רש"י שם דאינו חלוקה באיכות
אלא סימן אחד כך וסימן אחר כך ,והתוס' סברי דהוא חלוקה
באיכות.

חייבי כריתות דהרי שפיר מקודשת קדושין גמורים
והפטור מכרת הוא משום חסרון במעשה וצ"ע ,ובאופן
דמשמע יותר דהאב"מ סובר דהוו קידושין קלושים.
מאידך יעויין באב"מ (שם) שכתב דאף דלענין אשת איש
אין חייבין עליה מיתה רק אשם ,מיהו לענין איסורי
קורבה שע"י הקידושין [כגון אשת אח] ה"ז כמו בקידושין
גמורים ,והשתא אי ס"ל כהגרעק"א דבריו מבוארים
היטב ,אבל אי ס"ל דהקידושין קלושים אזי גם לענין
אשת אח היה לנו לחייב רק אשם ,אמנם נראה דגם אי
ס"ל כהגרש"א הדברים מובנים משום דדין קורבה שע"י
קידושין היינו איסור על שם אשת אח או אחות אשתו וכל
דהויא אשתו ולו בדרגה נמוכה ממילא יש כאן שם אשת
אח דאשתו היא מיהת אע"ג דאין אלו רק קידושי אשם,
ואין האיסור מדיני הקידושין דנימא דתליא בדרגת
הקידושין ,ולא דמי לאיסור אשת איש דאינו נובע מהשם
כי אם דזהו דין הקידושין עצמן שהם אוסרים אותה
לעלמא וכשהם קלושים יורד החיוב ממיתה לאשם.
שו"ר באב"מ שם ס"ק ז' דכתב בהדיא דאינם
קידושין קלושים ,דהחלקת מחוקק כתב דבקידושי אשם
אין איסור להחזיר גרושתו לאחר שניסת לאחר ,והאב"מ
חלק עליו וכ' "דנראה דאסור להחזירה כיון דקידושין
תפסי בה אלא דהתורה חידשה בה לפוטרה ממיתה ולא
משום קידושין קלישא דאית בה אלא קידושין מעליא הוי
ומשום דלא שייר בקניינו אלא דהתורה חידשה לפוטרה
ממיתה ולחיובה באשם גרידא".
אמנם נראה ברור דאין שיטתו ממש כשיטת
הרעק"א אלא שיטה שלישית אמצעית ,דאמנם לא נוכל
לומר שהקידושין קלושים אבל הא מיהת איכא 'גזה"כ'
דהנך קידושין מחייבים רק אשם ,לא משום קלישותם
אבל זהו עצם דינם המסוים של קידושין אלו ,ולא דמי
לשיטת הגרעק"א הסובר דשלילת החיוב מיתה אינו מדין
הקידושין אלא מדין הביאה ,וז"ב.
וניחא מה שהערנו לעיל דמשמע דהאב"מ לא סובר
כרעק"א מדבעי למימר דאין לקידושין אלו דין דחייבי
כריתות לענין הפקעת קידושין ואילו לרעק"א הלא שפיר
הוי הקידושין מסוג החייבי כריתות ,דלדברינו גם אחרי
דברי האב"מ בסק"ז אין הכוונה שסובר כרעק"א אלא
דיש דין מסוים בקידושין שהם מחייבים רק אשם וא"ש.
ובאחיעזר (ח"א סי' כ"ט סק"ט) כתב לבאר בשיטת
הרמב"ם דהן מין קידושין אחרים של איסור לאו ואין
בהן קדוה"ג של קדושין (צ"ע אם ר"ל דלא שייך גבייהו קדוה"ג
לא פקע בכדי  -נדרים כט ).וגם חלין עליהם קדושין של אחרים
כמש"כ האב"מ ולהכי כשחלו קדושין אחרים פקע קדושין
של שפחה חרופה.
ונמצאו אפוא ג' שיטות להבין הגדר בקידושי אשם:
א' קידושין קלושים .ב' קידושין גמורים ומ"מ דין שלהם
לחייב אשם .ג' קידושין גמורים והחיוב אשם נובע
מחסרון במעשה הביאה.
ד] ונראה להראות דיש אופן בגמ' שלכו"ע מוכרח
דהוא 'קידושין קלושים' וממילא צ"ל דגם הרעק"א והאב"מ
מודים ששייך מושג קידושין קלושים רק שסוברים שבחצי שפחה אין

הכרח שזה כך ,דיעוין בדף לט :וברש"י שם דר"ש מפרש
"פדויה ואינה פדויה" הנאמר בשפחה חרופה שנשתחררה
בכסף אשר מפקיע רק את הממונות (לשיטת ר"ש)
וכשנתקדשה לע"ע הבא עליה אינו במיתה רק באשם כיון
שעדיין שפחה היא בקנין איסור ,והתם לא שייך לומר
כרעק"א שבמה שהקידושין חלים הם גמורים דהרי גם
בחצי חירות לא תפסי קידושין גמורים אחר שרק
הממונות פקעו ,ועל כרחך דנתחדש כאן דתפסי בה
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קידושין קלושים .מיהו יעוין בחזו"א (עניני עבדים הב' ס"ק
ח') שמפרש דלר"ש שאין כסף גומר בה ואיננה חציה ב"ח
רק לענין ממון ע"כ דמאי מאורסת מיוחדת קאמר ע"ש.
אמנם בפנ"י כאן כתב שאינו רק ייחוד אלא קידושין .ולפי
הפנ"י חזינן הכא ענין קידושין קלושים.48
ה] נחזור לדברי הר"ן [שהקשו עליו אמאי לא נילף דתפסי
קידושין בחצי עבד שקידש מהא דתפסי קידושין בחצי שפחה
שנתקדשה] ,ומעתה נאמר דאם ננקוט דקידושי חצי שפחה

המה קלושים א"ש דלא נילף מהא דתפסי קידושין בחצי
שפחה דיתפסו קידושין בחצי עבד ,דשאני חצי שפחה
שנתחדש בה ענין קידושין קלושים ועל כן אין חסרון של
חצי אשה .וא"ת אכתי קשה דנילף היא גופה דגם ח"ע
שקידש יהיו קידושי אשם ,אמנם ביאור הדבר  -דעומק
הענין שקידושי חצי הם קידושין קלושים הוא מכיון
שהאשה העומדת כאן לקידושין היא 'חצי אשה' ,דמאחר
שלא שייר בקנינו והיינו דיש כאן 'גוף שלם של חצי',
שסתם לקדש חצי אשה הוא חצי מתוך אשה שלמה ולכן
לא חל כלום וכאן שלא שייר בקנינו 49הוא הוא האשה,
ובכזו אשה מסוג מיוחד נתפס רק קידושין קלושים,
דהואיל ויש איכות אחרת להמתקדשת יש גם איכות
אחרת להקידושין ,50משא"כ גבי חצי עבד שקידש אין
הדבר כן ומשום שהחפצא המתקדש הוא האשה ולא
האיש ,על כן מה שיש כאן איש שלא שייר בקנינו והוא
סוג 'חצי איש' אין לזה השפעה על מהות הקידושין לומר
שיהיו קידושין מסוג אחר ,דכשדנים על איכות הקידושין
צריך לדון על האשה ולא על האיש ,ומאחר שאין סיבה
לחדש כאן קידושין מסוג קלוש שוב ממילא מסתבר שיהא
החסרון של חצי איש אף שלא שייר בקנינו ,דכפי שנתבאר
עתה אין סוף הדבר מה שלא שייר בקנינה ,אלא ר"ל
דמשום כן נחשב שיש כאן אשה מיוחדת וממילא גם
הקידושין יש להם איכות מיוחדת ,אבל בחצי איש הגם
שיש כאן איש מיוחד מיהו אין בזה כדי לחדש קידושין
מסוג אחר ,ולומר שיחולו קידושין רגילים על חצי איש יש
מיעוט של איש ולא חצי איש ודוק.
ועולה מדברינו דלעומת חצי שפחה שלהצד שתפסי
בה קידושין היינו קידושי אשם ,בחצי עבד להצד דתפסי
קידושיו לאו היינו קידושי אשם אלא קידושין גמורים
לחציו שכן נתבאר דאין שייך גדר הך קלישות כי אם גבי האשה
המתקדשת .ברם יש לדון דשמא גם לדרך שהלכנו בה דקידושי אשם
הם קידושין קלושים וכהחולקים על הגרעק"א בזה אמנם צדקה גם
סברת הגרעק"א דיש סיבה לפטור ממיתה מפאת דמשתמש רק בצד

 48ובדרך פלפול אפשר לומר דבהאי חקירה מהו גדר קידושי
אשם אי הוי קידושין קלושים או קידושין גמורים תליא המח'
בגמ' בנשתחררה אי גמרו או פקעו ,דמאן דאמר פקעו סבר
דהקידושין קלושים ועל כן לא שייך לומר דגמרו דאין כאן חצי
קידושין בכמות עד שנאמר דכשמוצאים הקידושין רוח
מתפשטים ,אלא הם מהות אחרת של קידושין וכדי שיהא גמרו
בעינן יצירת קידושין חדשים ואלו מאין יבואו .וכ"ת נהי דא"א
שיהיו גמר ו קידושין גמורים אבל מ"מ אמאי פקעו ,יהיו
הקידושין קידושי אשם בכולה היינו שלא תשתנה איכות
הקידושין רק יתפשטו על כולה .וי"ל דעוד נכתוב בע"ה להלן
דכל עצמם של קידושי אשם הוא מפני שיש כאן חצי ושם נבאר.
ברם יתכן שלפי הרמב"ם יוצא ששייך קידושי אשם גם בכולה.
 49ודע דענין 'לא שייר בקנינו' אין זה דוקא מפני שהחצי השני
לאו בר קידושין כלל וכחמורה בעלמא ,דיעוין בתשו' רעק"א
קע"א שהוכיח מהא דאפי' קדושי מאה תופסין בה דכל חד וחד
רווחא לחבריה שביק (קידושין ס ).אלמא דכל שא"א לתפוס
קידושין בכולה -מאיזה מטעם שיהא -חשיב שלא שייר בקנינה
 50וזה פשוט ש'חצי אשה' אינו מושג של כמות ,דהרי לא הגוף
הבשרי מקום חלות הקידושין כי אם ה'אדם' והעצמיות שבו
וזהו דבר שאינו מתחלק בכמות כי אם באיכות .עי' מש"כ באות
ב'.

אשת איש ,רק דבחצי שפחה אם הקידושין קלושים אין צורך בסברת
הגרעק"א אבל גבי חצי עבד שאין שייך הקלישות מ"מ נפטור ממיתה
מצד סברת הגרעק"א ,אולם מסברא נראה דגם סברתו אין שייכת כי
אם בחצי שפחה ,דפירוש הדבר 'צד אשת איש' הוא שמעשה הביאה
נעשתה בגוף שלא כולו אשת איש ,א"כ בחצי עבד שקידש שאין שיור
בגופה אין אפוא מיעוט במעשה העבירה ויש לחייבה מיתה.

ולכאו' גם בלא כל זה פשוט דבחצי עבד אין קידושי
אשם ,דמנא לן לחדש קדושי אשם ללא מקור בתורה,
אמנם יעוין בקרן אורה (יבמות מה :ברש"י ד"ה אותו) שכתב
דאין אלו קידושין גמורים וחייבים עליהם אשם ,וכנראה
ס"ל דלהצד דתפסי קידושין היינו דילפי' מחצי שפחה,
וצ"ע דאין לזה מקור בגמ' והאיבעיא בחצי עבד באה בגמ'
טרם ענין חצי שפחה.
ו] ובזה יש ליישב ד' הר"ן מקושי גדול נוסף בהבנת
דבריו ,שכתב דשאני ח"ש דגלי קרא דכתיב והיא שפחה
נחרפת לאיש וקיי"ל דהיינו ח"ש וחב"ח המאורסת לע"ע
דאלמא בת אירוסין היא .ובפשטות ר"ל דשאני שפחה
שיש לנו הכרח מקרא שתפסי בה קידושין ,ויש לתמוה
טובא הרי על טענה זו עצמה אמר רב ששת בסוגין דאין
להוכיח מדין שפחה חרופה דאפשר לומר מאי מאורסת
מיוחדת .וכן גם רב חסדא שסובר דח"ש מקודשת לא בא
מכח הקרא רק מכח סברא דלא שייר בקנינה .אולם לפי
מה שכתבנו י"ל דאין כוונת הר"ן לומר שיש הכרח אלא
בא לבאר החילוק בין ח"ש לח"ע ,דבח"ש אם ננקוט
שחלים בה הקידושין הרי ע"ז קאי פרשת שפח"ח
שנתחדש בה קידושי אשם ,על כן אין ללמוד מזה לח"ע
שלא שייך בו קידושי אשם וכמשנ"ת.
ז] שו"ר בחזו"א שכתב בזה בקצרה וז"ל (בעניני עבדים
הב' ס"ק ח') :מי שחציו עבד כו' שקדש ב"ח מהו ,אפי' למ"ד
ח"ש וחב"ח שנתקדשה מקודשת מיבעיא לי' דהתם גזה"כ
הוא לענין חיוב אשם אבל אינן קידושין גמורין .עכ"ל.
והיינו דא"א למילף משפחה דנתחדש בה גזה"כ של קדושי
אשם ואין ללמוד מענין מחודש זה לדברים אחרים .והוא
על דרך שכתבנו.
משחרר חצי עבדו
מב – .ג' מדריגות בשחרור חצי :הדרגה החמורה
שחרר חציו והניח חציו מחלוקת רבי ורבנן .מצד שני
הדרגה הקלה עבד של ב' שותפין שא' שחרר חלקו דפשוט
דמודו רבנן דמהני ומשום ששחרר כל מה שיש לו ומבואר
דטעמייהו דרבנן דא"א לשחרר חצי עבד אינו דין בעבד
שא"א להיות מצב של חצי עבד אלא דין במעשה השחרור,
שענינו להפקיע כל הבעלות בעבד .ודרגה אמצעית שחרר
חציו ומכר חציו שחידש רבה דמודו רבנן דמהני .ולולא
רבה הו"א דיש חסרון של שחרור חצי כיון דמעשה
השחרור מתיחס לחצי מהעבד (שכולו שלו) ומה מהני שאת
החצי השני מכר ,חידש רבה שהחסרון במה שמשייר
אצלו.
ואי לית ליה קדושין יורשים מנא ליה
מג – .תוד"ה ואי אמרת .העולה מתירוץ התוס' דיחס
הבן אל אביו תלוי בזה שהאב בר תפיסת קדושין ,ולכן אם
ח"ע חב"ח לא יכול לקדש ה"נ דאין לו יורשין .והנה כ'
הרשב"א דאע"ג דלא אפשט בסוגין דין ח"ע חב"ח מ"מ
איפשט מהא דאמר ביבמות מה :דאם בא על א"א הולד
ממזר [ולא הוי כשאר עבד הבא על א"א דהולד כשר
משום דלא תפסי קדושין בשום מקום] ואין כן דעת
הרמב"ן כמ"ש הרשב"א ,וכ' בחזו"א בדעת הרמב"ן
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דדוקא עכו"ם ועבד דאין מינן ראוי לקידושין אין עושין
ממזרות אבל ח"ע חב"ח חצי החירות ראוי לקדושין שהרי
הוא ממין ישראל אלא שאין קנין לחצי וחסר לי' שיעורא
ואע"ג דמבואר בסוגין שאין בנו מתיחס אחריו אי לא
תפסי ביה קידושין אפשר דגם לענין יחוס בעינן אדם שלם
וכיון שאינו בנו אלא לחציו אינו בנו כלל ,ומ"מ יש לחלק
דין ממזרות מדין יחוס וכל שהוא ממין המקדשין עושה
ממזרות .עכ"ד .ודבריו אינם מובנים ,דאם הא דאין בנו
מיוחס הוי משום דאין יחוס לחצי אדם אמאי תלי לה
הגמ' באם תפסי ליה קדושין ,וצ"ל בכוונתו ע"פ מה
שתמהו חלק מן הלומדים שיחי' דאף אחרי ההנחה
שהמופקע מתפיס"ק מופקע מיחוס אבל אמאי נחשב
אותו ח"ע חב"ח כמופקע מתפיס"ק כאשר החצי חירות
הוא מין הראוי לקידושין ורק משום דין פרטי של חצי
איש אינו יכול לקדש ,וזה מה שהוקשה לחזו"א כמו
שכתב בתו"ד ,וע"כ דאין כוונת הגמ' לתלות עצם הדברים
זב"ז ,רק בתורת סימן ,דאם לא תפסי קידושין בח"ע אין
זה רק משום דהוי חצי איש אלא משום דהחצי ב"ח נחשב
קצת כעבד וכדחזי' בכ"ד יסוד זה שיש השפעה של החצאים זה על
זה ,ואם כן ה"ה לענין יחוס דא"א ליחס אל החצי חירות
דנחשב קצת כעבד.
מיהו בתוס' מבואר לא כך אלא דהיחוס תליא
בקידושין ע"ש בלשונם.
וע"ע שיעורי ר"ד פוברסקי זצ"ל ס"ק רלד.

ראוי ליטול ואין לו
מג – .אלא אמר רבא ראוי ליטול ואין לו .ופרש"י
שהרי מת ויורשים אין לו שיגבו וזה המזיק זכה במה
שבידו .שני הדקדוקים ברש"י מורים שכשמת הניזק בלי
יורשים ופטור המזיק מלשלם אין הפי' שפקע החוב אלא
שיש חוב 'בכח' אלא שאין מי לגבות אותו וממילא זכה בו
המזיק.
מאי מאורסת מיוחדת
מג – .מאי מאורסת מיוחדת .כ' הרשב"א "פירוש
מיוחדת בקידושין אע"פ שאינן קידושין כלל… מ"מ יחוד
עושה להתחייב הבא עליה באשם והיינו דקרי לה
מאורסת אבל מיוחדת ביחוד בעלמא לאו כלום הוא"
ע"ש.
נראה מדבריו דמיוחדת הוא חלות מסוימת דאם הוי
סתם יחס של האנשים למה צריך דוקא מעשה קידושין
של תורה ,וגם דאיזו משמעות יש למעשה קידושין אם לא
בתורת מעשה שפועל חלות זו ,מיהו י"ל דלא בעינן כאן
לתוקפו של מעשה קידושין רק דמעשה שנבחר ע"י התורה
להיות מעשה קידושין הוא מעשה מובהק של אישות,
והכא כדי לייחד אותה צריך לעשות בה מעשה מובהק
כזה .51ברם התינח בביאה אבל שטר וכסף נראה דאין
להם משמעות ללא יצירת חלות קנין – דשטר בפשטות
פועל לא בדרך של הוראת בעלות וכדו' כי אם שיש כח
שטר שפועל מה שכתוב בו וכל שאין חלות אין לו
משמעות ,וגם כסף הרי פועל ע"י שמחייב תמורה
 51ויש להביא דוגמא לזה מהא דמצינו גבי חלוקת שותפות דיש
ראשונים שכתבו דהילוך מהני לעשות חלוקה אף אם בעלמא
לא מהני הילוך לקנות ,וביאור הדבר נראה על דרך הנ"ל,
דבחלוקת שותפות לא בעינן ממש קנין רק בעינן מעשה חלוקה
רק דאיך מבטאים חלוקה ,ע"י עשיית מעשה קנין שמורה על
השתלטות ,על כן יתכן שסגי במעשה קנין כל דהו ודו"ק.

והתמורה היא החלות ,ולומר דהייחוד הוא תמורת הכסף
זה ודאי לא שייך אם לא דהוי חלות.
ונתלה בזה עוד איך להבין מש"כ הרשב"א דלהכי
קרי למיוחדת מאורסת ,דאם נימא דאין כאן חלות כוונת
הרשב"א צ"ל דמשום שעשה בה מעשה שבעלמא הוא
מעשה אירוסין נקראת מאורסת ,ואם נימא דיש כאן
חלות יתפרש כוונתו דהוי מאורסת במקצת .עוד יל"ע דאי
הוי חלות מסוימת מאי שנא מקידושי אשם (עד-כמה שהם
קלושים  -יעוין בדברינו בארוכה לעיל) והרי בגמ' מבואר דזה ב'
שיטות אי מיוחדת או מקודשת קידושי אשם.
פקעי קידושין
מג - :סברת פקעי :א] רש"י ביאר דכקטן שנולד דמי
והיינו שגם החלק חירות נחשב שנשתנה .ובפשטות הא
דנחשב כנולד הוא משום המקצת גירות שבשחרור ,אבל
י"ל דכמו שגירות היא שינוי מצב כך שחרור ומעבר
מעבדות לחירות הוא ג"כ סיבה למצב של כנולד ,שו"ר
בריטב"א שכתב גר שנתגייר כקט"ש.
ב] ובתורא"ש ביאר בדרך אחר דמעיקרא מ"ט אלו
קידושין משום דההיא שעתא לא שייר בקניינו והשתא
שנשתחררה וצד חירות ראוי לקידושין הו"ל שייר בקנינו
ואין קידושין לחצי אשה הלכך פקעי .וכן משמע בתוס'
ע"ש .ובדעת רש"י שלא פי' כן כ' בקוה"ע צ"ל דהדין חצי
אשה הוא רק במעשה הקידושין וכל שבשעתו לא שייר
בקנינו אע"ג דאח"כ נשתנה לית לן בה.
ג] בדעת הרמב"ם כ' באחיעזר (ח"א כ"ט סק"ט) בהקדם
דקדוק בלשון הגמ' דאמרי' ח"ש וחב"ח שנתקדשה
לראובן ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון רב יוסף
אר"נ פקעי קדושין וכו' ותמה בנוב"י למה נקיט נתקדשה
לשמעון תיפו"ל דאף אי לא נתקדשה איכא נפ"מ אי גמרי
קידושי ראשון וצריך גט או פקעי וא"צ גט ,וביאר
האחיעזר בשיטת הרמב"ם דהא דפקעי קידושי ראשון אין
הטעם כרש"י אלא משום דקדושי שמעון מפקיעים קדושי
ראשון וכל זמן שלא נתקדשה לאחר א"צ קדושין אחרים
דפשטה קדושה בכולה ויש בה קדושי שפחה חרופה דהוי
בלאו
גמרו קידושין
מג - :סברת גמרי :בתורא"ש ביאר דעכשיו
שנשתחררה פשטו קידושין בכולה כיון שמצאו מקום
ולביאוה"ד ראה דברינו על התוס' .ובחת"ס ביאר [וכן הביא
מהבני אהובה וכעי"ז מההפלאה] דה"ל כמקדש מעיקרא
מעכשיו לכשתחזור ול"ה דשלבל"ע כיון שכבר היא
משוחררת חציה עומדת להשתחרר ע"ש .מיהו בתורא"ש
הנ"ל לא משמע כלל כן ,רק דהוי כהתפשטות.
בדברי התוס' גבי גמרו ופקעו
מג - :תוד"ה גמרו .ביאור תי' א' בתוס' דיש חילוק
בין המניעה לחצי בבהמה למניעה לחצי באשה ,דבבהמה
הוא משום דין פשטה וזה שייך רק בשעת ההקדש  -דא"א
להגביל חלות ההקדש על חצי ,אבל כל שבשעת ההקדש
היה לבהמה שותף נוסף א"כ הוכרחה החלות להצטמצם
בחצי אזי אף אחרי שקנה מחבירו חלקו נשאר הבהמה
קדושה בחציה דאין דין פשטה בחלות אחרי המעשה.
משא"כ באשה הוא דין בעיקר מציאות הקידושין שאין
מציאות של חצי אשה מקודשת ,ומה שאפשר לקדש חצי
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חירות היינו דהחצי חירות חשיב כאשה שלימה כיון
שא"א יותר ,ונמצא שחלות הקידושין הוא חלות שלימה
של אישה שלימה ,על כן אחרי שנשתחררה גמרי
הקידושין דמעתה הגדרת 'כולה' משתנה ומקיפה עתה את
כולה ממש ,ואין זה 'התפשטות' רק קיום עצם דין החלות
כמאז .וזה התי' לקושיא אמאי גמרו הרי יש כאן דעת
אחרת ,אלא דדעת אחרת מונעת התפשטות אבל כאן אי"ז
התפשטות וכנ"ל.
והתי' הב' סובר דלעולם יש דין התפשטות גם לאחר
המעשה אלא דבבהמה שכולה ראויה להתקדש והחסרון
משום בעלותו המוגבלת אין התפשטות משום דשייר
בקנינו קצת ,והדברים טעונים ביאור .ונלענ"ד בכונתם
בהקדם גדר שותפות דלכל אחד יש 'כולו לחציו' וכנודע
ומעתה כששותף אחד מקדיש חלקו אין זה רק שחצי
קדוש אלא שההקדש חל בכולו לחציו שזהו חלקו ואת זה
הקדיש ,ונמצא דשותף שמקדיש חלקו לא דמי לרגל זו
עולה ,דהתם הרגל שלו לגמרי וממילא התפיס ברגל
קדושה גמורה על כן הקדושה מתפשטת לכל הבהמה דשם
הקדושה היא קדושת 'כל' דבהתיחסותו לרגל היא ה'כל',
משא"כ בשותף לא התיחס לחצי בתור 'כל' אלא כל עיקר
פעולתו היא ב'חצי' מתוך ה'כל' וזהו שם ההקדש הקדש
של 'חצי' לא במקרה כמו רגל אלא בעצם ,על כן אין שייך בזה
פשטה דמהיכ"ת שהחצי יגרור יותר ולא דמי לרגל
שגוררת השאר דהתם בעלותו ברגל היא בעלות של 'כל'
וכן הוא הקדשו ושפיר הכל נגרר לקבל שם זה והבן.
המוכר עבדו לעכו"ם
מג - :ג' פרטים בתקנה :א] שאסרו חכמים למכרו
כמבואר מד .סוע"א דאיכא איסורא דרבנן .וטעם האיסור
משום שמפקיעו מן המצוות כדאמרי' בבכורת לד ,:וברש"י במתני' מג:
ובטל תורה הק' אמאי הוי רק איסור דרבנן והא זה אסור מה"ת מקרא
דהוא ישא את עונה וברש"י שם שהמכשיל את חבירו נכנס תחתיו לכל
ענשין ,ואפשר דעבד שאני דאין ישראל בכלל ערבות עבורו ע"ש ועי'
איה"ש .ב] שהעבד יצא לחירות ,היינו שהפקיעו הממונות
(וצריך ג"ש מרבו ראשון) .ג] שחייב האדון לפדותו כדאמר

ריב"ל דקונסים אותו עד מאה בדמיו.
פרטי דינים:
לוה עליו – לל"ק :לרש"י יוצא שצריך צירוף של
קביעת הזמן לגביית הגוף ,וגם שמעתה משתעבד בו הגוי,
אז קנסוהו כיון שבקביעת הזמן מזלזל בתקנת חכמים
וצ"ע א"כ למה צריך התנאי השני שמשתעבד בו .ובתוס'
משמע שאין זה קנס על הזלזול שבקביעת הזמן רק מכיון
שבפועל כעת העבד נמצא אצל העכו"ם מפקיעו מן
המצוות .ומשמע נמי דא"צ שישתעבד בו וסגי שנמצא
בביתו.
וללישנא בתרא :לוה ע"מ למשכנו והגיע הזמן ואכתי
לא משכנו .ופרש"י דקנסוהו הואיל ועבר זמנו ולא פרע.
ותוס' כתבו הואיל ובידו למשכנו וצ"ע אם יש הבדל בין
ההסברים ועי' ברשב"א שמסביר את תוס' על דרך רש"י.
גבאו בחובו או שלקחו סקריקון – לא יצא לחירות.
ופרש"י דאנוס הוא וליכא למקנסיה .ואף שלא פרע ולעיל
גבי משכנו אמרי' דכשלא חשש לפרוע קנסוהו ,שאני התם
שלוה על העבד אבל הכא לא קבע שום דבר ביחס לעבד
ולקחו אותו שלא מדעתו.
מוכר לפרהנג – לרש"י הפי' דהמציק שם עליו
עלילות שחייב לו הישראל ממון ובא הישראל ונותן
למציק את העבד לשלם בו את 'חובו' ,ומקשה הגמ' מאי
שנא מגבאו בחובו ומשני דבפרהנג היה לו לפייס ולא

פייס .אמנם אי משום הא הרי גם בגבאו בחובו נימא הכי
על כן כ' רש"י ד"ה ולא פייס "ומסרו לו מדעתו" .לתוס' הפי'
דהמציק בא ישירות לעבד ולוקח אותו ואז מתפרש הגמ'
דהיה לו לפייס בדבר מועט משא"כ בגבאו בחובו יצטרך
ממון הרבה ,ואפשר לומר דמש"ה לא פירש רש"י כתוס'
דס"ל דאף אם יכול לפדות בדמים מועטים אין לקנסו
כשלא עשה כן דסו"ס לא מכרו כלל ודו"ק.
מכרו לל' יום – ספק .וביאור הצדדים האם גם בזמן
קצוב יש הפקעה או דלא חישינן שבזמן זה יתקלקל .וצ"ב
האם גם מכרו לעשרים שנה יש ספק ,וי"ל דהספק האם
כאשר ביום מן הימים יחזור יש תקוה למצבו.
חוץ ממלאכתו – ספק .ופרש"י א' שלא תשתעבד בו
למלאכה והשתא לא מפקיעו ממצות שמירת שבת .ב' חוץ
ממלאכת שבת .ויוצא שהספק אם אכפת לן רק ממצות
שבת וצ"ע אטו שאר מצוות לא חשיבי ,וי"ל דע"י שמירת
שבת יחזיק בכל המצוות.
חוץ מן המצוות – ספק .לכאו' ר"ל שהתנה עם הגוי
שיתן לו לקיים המצות והספק הוא אם חשש הקלקול
הוא שיכפנו לעבור על המצוות דא"כ הכא ליכא למיחש,
או שהחשש שיתקלקל מעצם השהות שם.
חוץ משבת ויו"ט – ספק .וצ"ע מאי מוסיף בספק זה
אחרי חוץ ממלאכתו.
לגר תושב – נפשט שכעכו"ם .ומהו השאלה כאן ,י"ל
דגר תושב אדם הגון הוא ואינו חשוד להעביר העבד על
דתו ,אך מ"מ יצא לחירות דסו"ס מעצמו ילמד ממעשיו
של אדונו.
לכותי וישראל מומר – אמרי לה כישראל ואמרי לה
כעכו"ם .ויש לבאר המח' ,אי אמרי' לא פלוג לקולא היינו
דגדר התקנה היה 'גוי' וכותי ומומר סו"ס זרע ישראל
ואינם בכלל התקנה ,או"ד זיל בתר טעמא .אך יתכן גם
לומר שהצד השני גם מודה דאזלינן לפי הגדר אלא שסובר
שמעיקרא הכניסו כל מי שנוהג כגוי ולא רק 'גוי' ממש.
לא תסגיר עבד אל אדוניו
מה – .קיי"ל כר' אחי בר' יאשיה דהכתוב מדבר
בעבד שברח מחו"ל לא"י .ונח' ראשונים מה אסרה התורה
על האדון ,הרא"ש כתב שיכול למכרו בא"י לאחר ,דנהי
שדרשו חכמים שאין להסגירו לאדוניו להוציאו לחו"ל
מיהו לא יצא לחירות במה שברח לא"י ,מיהו אם ירצה
האדון להשתעבד בו בא"י לא שבקינן ליה שמא ישדלנו
בדברים וילך אחריו (וצ"ע אם זה מדאו' או מדרבנן) .והר"ן
כתב שיכול להשתעבד בו בא"י .מאידך הרמב"ם כתב
שאין מחזירין אותו לעבדות ומפרש הר"ן שאין מחזירין
אותו לעבדות כלל אפי' בא"י .מיהו מבואר בר"מ דלא
פקע ממנו העבדות ולא מיבעיא שהקנין איסור לא נפקע
מדצריך ג"ש ,אלא גם הממון לא פקע ,שמסיים הרמב"ם
דאם לא רצה האדון לשחררו מפקיעין בי"ד את שעבודו
מעליו וילך לו ,הרי דעד שב"ד מפקיעים נשאר עליו
שעבוד .וכן מבואר בפר"ח במים חיים על הר"מ שכתב
דמסתברא שאם חזר ויצא לחו"ל שיכול לחזור
ולהשתעבד בו .ולא מסתבר דלעולם פקעו הממונות אבל רק לכל
הזמן שהוא בא"י.

מיהו המנ"ח תקס"ח לומד ברמב"ם שמדין תורה
נפקע מעליו השעבדו ,ומש"כ הר"מ שבי"ד מפקיעין מעליו
השעבוד רצונו לומר שנפקע שעבודו ע"פ התורה והב"ד
כתורה יעשו.
והנה ע"ש ברמב"ם שאותו עבד הרי הוא גר צדק,
ובפשטות מיירי גם שלא כתב לו ג"ש (וכ"כ המים חיים
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והרדב"ז ועי' קרי"ס) ומזה ראיה לכאו' למנ"ח דאם לא פקע
הממונות הרי הוא עבד גמור .והמנ"ח לשיטתו מבאר
דכיון דפקע הממונות נתחייב במצוות .ויש ליישב לשיטת
המים חיים דהר"מ בהלכה זו קאי על סוף הלכה הקודמת
ונמצא דמיירי באחד משני האופנים או שנתן לו אדונו גט
או שהפקיעו ב"ד שעבודו.

ומפולפל ואפשר שיהיה אדם גדול .אמנם ברמב"ן
ורשב"א ועו"ר משמע דדוקא מי שכבר ת"ח שכן כתבו
דהכיר באותו תינוק שהוא תלמיד ותיק .וצ"ע.
כשהציבור מסכים – כ' ביש"ש דהאידנא אנשי גומלי
חסדים בארץ תוגרמא פודים השבוים יותר ויותר מכדי
דמיהם והיינו דמוותרים על דוחקייהו דציבורא שלהם.
וצ"ע כשחלק מן הציבור מתנגדים אם אזלי' בתר רובא.

ומאי שנא דשלח להו כדר' אחי
אין מבריחין את השבוים
מה – .ומאי שנא דשלח להו כדר' אחי בר' יאשיה.
והק' הגרעק"א (קושיות עצומות ,גליון הש"ס) דמאי פרכי'
דלישלח להו כרבי הא קיי"ל דאין אדם מקנה דשלבל"ע
וליתא לדרבי ואיך ישלח להו במה דגם לעצמו לא ס"ל
הכי וצ"ע .וכן הק' בשעה"מ (פכ"ב ה"א ממכירה).
ולא הבנתי הקושיא ,דהא מה ששלח להו לא כוון
בזה אלא לאפוקי ממה שהבינו שהכתוב מזהיר על החזרת
עבד לאדונו ,ובזה שאין פירוש זה נכון מסכימים גם רבי
וגם ר' אחי .והסיבה ששלח דוקא מרבי ולא מר' אחי י"ל
כיון שבא לשכנע אותם שהם עמי הארצות ורבי הוא תנא
יותר גדול ומפורסם וקרוב יותר שיקבלו דבריו.
סיכום ופרטים בדין אין פודין את השבויין יותר
מכדי דמיהן
בסכנת נפשות – התוס' נח .כ' דכשיש סכנת נפשות
פודין אף יותר על כדי דמיהן .והרמב"ן מה .תמה ע"ז
דהרי כל שבי כולהו איתנהו ביה ומ"מ אין פודין יתר על
דמיהן ,ועוד דגבי אשה איכא חששא דעריות ולא חששו
ואע"ג שקרקע עולם היא היה להם לחוש .וצ"ב מה הק'
הרמב"ן דהיה להם לחוש לעריות הרי עריות דאשה
דקילא ממיתה ,דכך הוא הדין דתעבור ולא תיהרג משום
דקרקע עולם היא .ונראה כונתו דסברת התוס' שבסכ"נ
שאני היינו שיש דברים שא"א לעבור עליהם בשתיקה,
וטוען הרמב"ן דעד כמה שצודקים התוס' שלא אסרו
באיסור מוחלט אלא השאירו פתח לדברים 'בלתי
נסבלים' ,א"כ ה"נ עריות הם דבר בלתי נסבל ודו"ק.
עי' בפ"ת (רנב ,ד) שהביא שנח' האחרונים להלכה אם
קי"ל שמשום סכנה שרי .בתשו' מהר"ם לובלין אסר
והקשו עליו מהתוס' שהתיר ,ותי' הכנסת יחזקאל דדברי
התוס' אמורים לפי הטעם של דוחקא דציבורא אבל
להטעם שלא ליגרבו טפי הרי אדרבה אם יראו שעל סכ"נ
משלמים הרבה יתחילו להרוג שבויים כדי ליצור מצב של
סכנה ,ומכיון דהרי"ף ורמב"ם פסקו כהטעם שלא ליגרבו
שפיר פסק המהר"ם שאף בסכנה אין לפדות .וילה"ק על
דבריו מד' הרדב"ז שנביא בקטע הבא דההתר לפדות ת"ח
מבוסס על הטעם של ליגרבו ולכנסת יחזקאל נמצאו ד'
התוס' סתראי ,דגבי פקו"נ נקטו כהטעם של דוחקא וגבי
ת"ח נקטו הטעם של ליגרבו.
תלמיד חכם – הרמב"ן כ' דמסתבר דת"ח פודין בכל
ממון שבעולם ,שאם אבדו ישראל ממון או מתו
משונאיהם הרבה יש לנו כיוצא בהם ות"ח אין לנו כיוצא
בו .ברדב"ז (ח"א תצ"ח) כ' דהטעם שמותר לפדות ת"ח
דכיון שיודע השבאי שלפי שהוא ת"ח נותנין בו ערך כזה
ל"ש ה"ט דימסרו עצמן לשבותם דלאו בכל אתר שכיחי
ת"ח וגם השבאים בעצמם אינם מכירים מיהו ת"ח ולפי
טעם זה כשפודין ת"ח יותר מכדי שוויו מודיעין לשבאי
שמפני שהוא ת"ח נותנין בו כ"כ.
תלמיד חריף שעדיין איננו ת"ח – ברא"ש כ' בהא דר'
יהושע פדה תינוק שבוי בדמים מרובים לפי שראהו חריף

מד – .אין מבריחין את השבוים .להשתדל לעזור
להם לברוח .מאירי .אין משיאין להם עיצה לברוח .חי'
הרמ"ה .ובמים חיים וחוו"י הובא בפ"ת (רנב ,ו) שהשבוי
עצמו יכול לברוח כדאיתא להלן שרב עיליש ברח .אבל
ילה"ק התינח הוא עצמו אבל איך רצה לקחת עמו את
בנות ר"נ ,ועכצ"ל כמש"כ בדברות משה דלא היו שם עוד
שבוים.
לא תסגיר עבד
מה – .לפי רבי צע"ק למה הפסוק צריך להזהיר ע"ז
הרי זה סתם גזל ועי' רש"י.
לפי ר' יאשיה שהאיסור מתיחס למוכר עבדו לחו"ל,
יוצא שזה איסור דאו' ,ויל"ע האם כלול בזה שיצא
לחירות .ונראה דלא הוי גדר ממוני אלא רק איסור ובאו
רבנן ותקנו שיצא לחירות.
לפי ר' אחי בר יאשיה האם לאדונו אסור לרדוף
אחריו .והוכיח הר"י כהן נ"י שאסור מדאמר ר' אמי
מפיקנא וכו' מדר' אחי מוכח שזה איסור על האדון.
הסיבות הפוסלות כתיבת סת"ם
א] שכותב לשם ע"ז .כגון מין .ולר"א כל גוי בסתמא
כותב לשם ע"ז.
ב] שכותב שלא לשמה
ג] שכותב מי שאינו בר קשירה .ואע"ג שהדרשא
שייכת ישירות למזוזה ותפילין א"כ מה המקור לס"ת,
כתבו הראשונים דכ"ש ס"ת דקדיש טפי.
כל שאינו בקשירה אינו בכתיבה
קטן – הק' בהגהות מהרש"ם וכעי"ז בקוה"ע אמאי
חשבינן הכא לקטן שאינו בקשירה הרי כ' התוס' בדף כב:
דקטן נחשב בר כריתות כיון שיבוא לכלל כריתות
כשיגדיל .וכמו"כ ילה"ק על שוטה ,שגם עליו כ' התוס'
שם דחשיב בר כריתות.
ונלענ"ד לישב דשאני ענין בר כריתות מענין כל שישנו
בקשירה ,ד'בר כריתות' פירושו שהגברא שייך בחלות זו
ואינו מופקע ממנה ,ומה שקטן ישנו בכלל גו"ק לכשיגדיל
מהווה סימן שאין גברא זה מופקע מהחלות ולכן גם
שוטה נחשב בר כריתות כמ"ש התוס' שם מכיון שחסר לו
רק דעת ופומיה כאיב ליה ,משא"כ הגדרת אינו בקשירה
הכונה דבעינן שיהא מ'הקושרים' ,וכדמוכח מהא דמומר
חשיב אינו בקשירה אע"ג דמחויב ,ולפיכך קטן אינו כזה,
ודוק.
מסור ומומר – רש"י כתב על מומר ומסור שהרי
פרקו מעליהן עול ,ועי' בר"ן שלמד ברש"י שזה מדאו',
וביאר בדברו"מ (הערה קכח) שרש"י בא להסביר שאף
שהמסור הוא זהיר ומקיים כל שאר המצוות וכן המומר,
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אין בזה כלום משום שחזינן מזה שהוא מוסר ומומר
שאין קיומם מחמת שהם רוצים לקיים מצות התורה מצד
שמאמינים בהשי"ת ושציוה המצוות דהא בזה שהמסור
עובר אפי' פעם א' על עבירה חמורה כזו חזינן שפרק ממנו
כל עולו של התורה והמצוות ואין מעשיו בקיום המצוות
רק ענין התעסקות בעלמא עכ"ד.
והדברים מתאימים למה שכתב הרמב"ן בהקדמה
לאיוב שכופר המקיים מצוה אין לו שום שכר ,והוא
כמבואר כאן שפורק-עול אע"פ שבפועל מניח תפילין נחשב
שאיננו בר קשירה הרי שאין למעשה זה שם מעשה מצוה.
וכ"ש כופר ממש.
מיהו בר"ן וריטב"א כתבו דמסור פסולו רק מדרבנן.
ויש להסתפק באיזו נקודה אינם מסכימים עם רש"י ,י"ל
מפני שממה שהוא מסור או שביק התירא ואכיל איסורא
אין ראיה שקיום כל שאר המצוות הוא מתעסק בעלמא
ושפיר יתכן שמקיים שאר מצוות במידה מסוימת של
אמת ,שנפשו חצויה ושסועה .או י"ל שמודים שאכן פרק
מעליו עול כל התורה אבל כיון שבפועל מניח תפילין הוי
בר קשירה דיש למעשהו שם מעשה מצוה אע"פ שהוא
פורק עול .מיהו גם לצד זה אפשר דמודו בכופר ממש שאינו מאמין
ח"ו באלקים דהוי מתעסק בעלמא ורק במסור שאיננו כופר רק פורק
עול פליגי וק"ל.

נקטעה ידו – כ' המג"א (סי' ל"ט) דחשיב ישנו
בקשירה .והק' הקוה"ע מאי שנא ממומר דחשיב אינו
בקשירה אע"ג דמחויב ומכיון שבפועל אינו קושר א"כ
ה"ה נקטעה ידו.
ונראה ליישב קושיתו ,דאמנם חזינן במומר שדין
'ישנו בקשירה' אינו תלוי בחיוב ופטור רק לאי-קשירה
במציאות ,מ"מ אכתי יש לחלק דנקטעה ידו מה שמפקיעו
מהקשירה הוא ה'יד' ,והיא המופקעת ,לא 'האדם',
משא"כ מומר הפקיע עצמו מקהל הקושרים ודוק.
ויוצא מדברינו (בצירוף מש"כ למעלה לענין קטן)
שיש ג' מדריגות:
א) ענין 'לאו בר כריתות' שענינו שהגברא מופקע
מהך חלות.
ב) ענין 'לאו בר קשירה' שענינו שהאדם מנותק
מהקשירה.
ג) כשהיד מופקעת ,דאפי' לא נחשב לאו בר קשירה.
המוכר עצמו לעכו"ם אין פודין אותו
מו - :המוכר עצמו אין פודין אותו .בפשטות הוא
קנס (וכ"כ בפשיטות בדרך אמונה) ,ולכן רק שנה ושילש דשנה
בחטא ויש לקנסו טפי .וקצת ראיה לזה מדלא אמרה
מתני' מפני תיקון העולם כשאר המשניות ,אלמא דהוי
קנס .אבל קשה דאמאי קנסינן לבניו ,וי"ל דאין קיום
לקנס על האב אם לא נמנע את פדיון הבנים ,דבהנהגה
המעשית של אי-פדיון לא ניתן לחלק ביניהם ואם יפדו
הבנים יפדו גם האב .עוד קשה דמבואר בגמ' דכשיש חשש
קלקול פודין ,וכגון שמת האב ,וק"ק דא"כ שכל זמן
שהאב חי אין חשש קלקול אמאי מצוה לפדותן בדלא
שנה .וצ"ל דמקצת קלקולא מיהא איכא ,א"נ משום דשבי
כולהו איתנהו ביה.
ויש אפשרות לפרש הדין משום דוחקא דצבורא.
דכשמוכר עצמו אם נפדה אותו ימכור שוב ושוב (ולא דמי
לשבאוהו בעל כרחו דבכדי דמיהן פודין) ,והא דרק בשנה ושילש,
כי אז נראה שהורגל בזה ואם נפדהו ימכור עצמו שוב.
ועי' תוס' נח .שהוכיחו מסוגין דבמקום פקו"נ אפשר
לפדות השבויים יותר מכדי דמיהן ,משמע דחד דינא הוא.

והיינו כהסבר הב' משום דוחקא דצבורא .מיהו הרמב"ן
חולק על התוס' ולא מתיחס לראיה שהביאו מסוגין וי"ל
דס"ל דטעמא דסוגין משום קנסא .ועי' אילת השחר
שהוכיח דלאו משום קנסא הוא מהא דמייתי הגמ' ראיה
דבחשש טימוע פודין מדתנן דלאחר מיתת האב פודין,
ואם משום קנס הא כשמת אין בסיס לקנס.
סכנת חיים מול סכנת טמיעה
מז – .אבל פודין את הבנים אחר מיתת האב משום
קלקולא כ"ש הכא דאיכא קטלא .והק' ידידי הרב ישראל
ברוך כהן נ"י (בלומדינו בצוותא בישיבת מיר קיץ תשס"ב) מאי
ק"ו והא גדול המחטיאו יותר מן ההורגו.
והיסוד שרואים כאן הוא דבגדרי הלכה של חיוב
הצלה ואחריות לצרכי חבירו דנים סכנת הגוף כחמורה
טפי מסכנת הנפש.
המוכר שדהו לעכו"ם לוקח ומביא בכורים
שיטת רש"י – לגרסתו נאמר במשנה ב' חיובים :א]
ליקח ,ב] להביא בכורים .למ"ד אין קנין לעכו"ם מדאו'
חייב ליקח ולהביא כיון דלענין קדושה נשארה בבעלות
הישראל וממילא מחויב במצות בכורים דרמיא אגברא
(משא"כ מתרו"מ פטור דהוי חיוב הפירות אם רוצה לאכול) .ויל"ע
אם גם קורא ,דמצד אחד כיון שקנה רק פירות הוי כקונה
פירות בשוק מאידך הרי הקרקע שייכת לישראל לענין
קדושה .וצ"ע אם מהני גם לענין שיוכל לקרות ,דלכאו' מסתבר
דקרייה לא תליא בבעלות לענין קדושה כי אם בבעלות לענין ממונות
דהיא המביאה לו אפשרות להביא הפירות ואלולי היא אין שייך לומר
אשר נתתה לי דהרי לא מתוקף בעלותו בקרקע באו לו הפירות כי הגוי
בעלים לעכב הפירות בידו ודו"ק.

ולמ"ד יש קנין תקנו חכמים לקנות מהגוי ולהביא
בכורים כדי שלא תשתקע הקרקע ביד עכו"ם.
שיטת תוס' – "לוקח (-הפירות) מביא בכורים".
לגרסתו מחייבת המשנה רק דבר אחד ,שאם לקח צריך
להביא בכורים .ולמ"ד אין קנין לעכו"ם מדאו' חייב
להביא מכיון שהשדה יש בה קדושה .ובוודאי דמביא
ואינו קורא כיון שקנה רק הפירות והוי כקונה פירות
בשוק דאמר בירושלמי דאינו קורא.
ולמ"ד יש קנין תקנו חכמים שיביא כדי שיסברו שיש
בה קדושה ויחזרו ויקנו מהגוי אע"פ שאינו כן מ"מ עשו
כן כדי להטעותם כדי שלא תשתקע הקרקע ביד גוי.
שיטת הרמב"ם – "הלוקחה (-לקרקע) מביא בכורים".
על דרך תוס' ,רק דלא קאי אקונה פירות רק אקונה
השדה .כי ס"ל לרמב"ם דבקונה פירות אין חיוב אף למ"ד דאין קנין,
דהנפ"מ בהא דין קנין שכשחוזר וקונה ישראל את הקרקע חוזרת

להתחייב .ולמ"ד אין קנין לעכו"ם חייב מדאו' להביא אחר
דחזרה ונתחייבה ,ולמ"ד יש קנין חייב משום תקנה
דאע"ג שכבר הופקעה קדושתה לעולם ושוב לא תתחיב
דה"ל כבוש יחיד ,מ"מ תקנו שיביא בכורים כדי שיסבור
שלא פקעה קדושתה וישתדל לקנותה אע"ג שבאמת אינו
כן ,והטעם שרצו חכמים שתחזור לישראל אע"ג דלא
תתחייב ,מ"מ משום ישוב א"י טוב שתהיה הקרקע ביד
ישראל.
שתי תקנות הוו
מז - :אמר רב אשי ב' תקנות הוו וכו' .העולה מד' רב
אשי דחכמים העדיפו שישאר המצב של חיוב לקנות מהגוי
ולהביא אע"פ שרבים מוכרים לגוי מתוך מחשבה
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שבקדושתייהו קיימי ,כדי שיפדוהו מתוך שאינם רוצים
לטרוח ולקנות מהגוי ולהביא בכורים ,מאשר שיהיו
פטורים מלקנות ורבים לא ימכרו ורק מי שאינו יכול
להמנע ('לא סגי ליה') ימכור ולא יפדה .ולענ"ד אינו מובן
דהרי מבחינת איסור והתר למכור לגוי הוא איסור גמור
של לא תחנם ואילו כאשר כבר מכר איסורא דקעבר עבר
ואם יפדה או לא אינו שאלה של איסור אלא של 'ענין',
וזה חידוש בעינינו שחשו לזה יותר מלזה.
אדם מביא בכורי אשתו וקורא
מז - :ולביתך מלמד שאדם מביא בכורי אשתו
וקורא.
לר' יוחנן – נתחדש כאן דק"פ שיש לו בנכסי אשתו
(דהתורה מדברת על הרגילות שמקנה לו בנכסיה פירות) חשיב
כקה"ג ,ומכאן למד ריו"ח דק"פ כקה"ג (מיהו לשון הגמ'
טעמא דידי נמי מהכא משמע דלא זהו המקור היחיד .ובאמת יש
להעיר מהא דלהלן מח .אי לאו דאריו"ח ק"פ כקה"ג לא מצא ידיו
ורגליו בבהמ"ד דא"ר אסי אריו"ח האחין שחלקו וכו' ,ולפי"ז נמצא
מקור נוסף לריו"ח ,דלשיטתו באחין שחלקו מוכרח לסבור דק"פ
כקה"ג) .מיהו הריטב"א מבאר דלריו"ח ודאי קרא
אסמכתא בעלמא דהרי מדאו' אין לבעל פירות (ולא ניחא
ליה למימר כתוס' שדברה תורה על הרגילות) .וקשה איך מפרש
הריטב"א דברי הגמ' טעמא דידי נמי מהכא וצ"ל דגרסא אחרת לו.

לריש לקיש – נתחדש כאן דין פרטי דבעל קורא.
והיינו דין מיוחד בבעל בנכסי אשתו ולא דנתחדש כאן דין
מיוחד בבכורים דק"פ כקה"ג שהרי אמר ר"ל דהמוכר
שדהו לפירות מביא ואינו קורא .ועי' בחי' מכ"י שהק' על
ר"ל וא"ת ונגמר מיניה וי"ל דשאני נכסי אשתו שהם
קנויים לו לבעל יותר משאר ק"פ ולבסוף עתיד לירשנה
אם תמות בחייו בעודה תחתיו .ועי' תורא"ש (מח .ד"ה אי
לאו) בשם ר"ת.
ושיטת הריטב"א (לשיטתו דלא מיירי קרא בפירות שהם
מדרבנן) בדעת ריש לקיש דלא מיירי כלל ביש לו לבעל ק"פ
אלא דקמ"ל דאף דאין לו פירות גזה"כ הוא דקורא משום
דאשתו כגופו.
בענין אינו ראוי לקרייה
מז - :תוד"ה מביא ואינו קורא .וא"ת נימא ירקבו
וכו' משום דנראו לקריאה ונדחו וכל שאין ראוי לבילה
בילה מעכבת בו .וי"ל דאמר בירושלמי כשליקטן לשלחן
ביד אחר וכו' .והיינו דע"י כוונה זו חשיב כאינו נראה
מעולם ,והדבר טעון הסבר במה גדול כח מחשבתו
שמתכנן שלא להביא באופן המאפשר קריאה לקבוע
שהפירות אינן ראויים לקריאה ,והרי צריך שהאינו ראוי
ייקבע בפירות עצמם.
פסק ההלכה במח' ריו"ח ור"ל בדין קנין פירות
מח – .ביבמות לו :פסקינן כר"ל דק"פ לאו כקה"ג
אמנם הק' הראשונים כיון דקיי"ל נמי דאין ברירה ואחין
שחלקו כלקוחות ומחזירין זל"ז ביובל הדר דינא דהוי
כק"פ ואיך משכח"ל בכורים .וחלק מהתירוצים הוא שלא
קיי"ל לגמרי כר"ל:
שיטת התוס' – לתי' א' קיי"ל כר"ל דוקא בהכותב
לבנו כיון דאב לגבי בריה אחולי מחיל ומשאיר לעצמו
זכות פחותה שאינה כקה"ג .ולתי' ב' קיי"ל כר"ל בכל
דוכתי.

שיטת ר"ת – כ' התורא"ש :ותי' ר"ת דהא דקיי"ל
כר"ל בק"פ היינו בכל דוכתא בר משדה אחוזה ובכורים
דכתיבי בהו קראי כדדרשינן בבכורים ולביתך ובשדה
אחוזה כתיב ואם משדה מקנתו כדדריש ר"מ
דמדאיצטריך קרא ע"כ בשדה אחוזה ק"פ כקה"ג דמי,
ומהכא לא גמרי' בעלמא דשאני הכא דסוף לבא הגוף
לידו ,עע"ש .והיינו דדרשת 'ולביתך' גלי דלענין בכורים
ק"פ כקה"ג דמי ,וזה דרך שלישית ,לא כריו"ח דיליף מזה
לכל התורה ולא כר"ל שסובר שזו דרשה מיוחדת לענין
בעל בנכסי אשתו אלא זו דרשה מיוחדת לענין בכורים
אולם לא רק בבעל.
קונה שדה מאביו והקדישה
מח – .מבואר בגמ' דלמ"ד ק"פ כקה"ג הקונה מאביו
ק"פ (עד היובל) ואח"כ מת אביו לא חשיב שדה אחוזה כי
אם שדה מקנה ,ובלשון הגמ' "ובמיתת אביו הוא דלא
ירית ולא מידי" .וקשה איך ניתן לומר כן סו"ס את
הקה"ג לא היה לו וסופה היה לחזור לאביו ביובל ובודאי
שיורש מאביו מידי .וא"כ אותו חלק שיורש מיהת מאביו
יש לו להחשב כשדה אחוזה ומדוע הדין דלגמרי אינה
חוזרת .וצ"ל דאין כוונת הגמ' כפשוטה דלא ירית מידי רק
ששדה אחוזה הוא הגדרה שחלה כלפי השדה בכללותה
ולכן אזלינן בתר הבעלים העקרי ,ואם ק"פ כקה"ג הוא
נחשב בעלים היום ולכשמת אביו אכן ודאי שנוסף לו כאן
משהו אבל עצם השם בעלות על השדה לא נתעלה עי"ז.

פרק חמישי – הניזקין
סיכום מהיכן דין הגבייה בנזקין בע"ח וכתובת אשה
נזקין – מדאו' בעידית.
לר' ישמעאל בדניזק שיימינן דאהני גז"ש .ולמהלך
ראשון בגמ' מודה רי"ש דמדרבנן תקנו בדמזיק מפני
תיקון העולם .ובסוגיא דדף נ .אמרי' לדעת רבא דביתמי
העמידוהו אד"ת דבניזק וצ"ע אי קיימא הכי למסקנא.
ולר"ע בדמזיק שיימינן דאזלי' בתר פשטות הכתוב
מיטב שדהו דהאיך דקא משלם .וטעם נוסף לשיטת ר"ע
כר"ש דדריש טעמא דקרא וכדביארו התוס' דשיטת ר"ש
שיש לטעם השלכה על הדין דכיון דהטעם שאמרה תורה
נזיקין בעידית הוא מפני תיקון העולם משום כך יש לשום
בדמזיק (וק"ק דגם לולי שנדע הך טעמא יש הרי טעם למה מגיע
לניזק תשלום טוב א"כ מה"ט יהא אשר יהא נימא דיש להעדיף
התשלום עוד יותר ,וכ"ת מנ"ל דעד כדי כך יש להיטיב עמו ,ה"נ תקשי
לטעמא דר"ש (מפני תיקוה"ע) מנ"ל דעד כדי כך ).וצ"ל (הרב ח.ל.
מנדלסון שליט"א) שאינו סותר להמבו' בע"א דר"ע יליף

מפשטיה דקרא ,דהרי גם רי"ש אינו מכחיש פשטיה דקרא
אלא לומד דבר אחר מה'אהני קרא' לזה בא ר"ש ולומד
מהטעמא דקרא להכריע ללמוד מהפשטא דקרא כר"ע
ולא כרי"ש.
בעל חוב – למעשה גובה מבינונית אלא שנח' הדעות
מה דינו מדאו' .א] נקטי' לעיקר כדעת עולא נ .דמדאו'
בזיבורית דדרכו של לוה להוציא פחות שבכלים .ותקנו
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רבנן משום נעילת דלת ליפות כוחו ,והיה מן הדין להגבותו
עידית אלא דהעמידוהו אבינונית כדי שלא יקפוץ וילוונו.
ב] הפנ"י (מט .ד"ה לא יהא) כ' דלר"ש דדריש טעד"ק
בברייתא דף מט :משמע דלדידיה בע"ח מדאו' בבינונית
וכן משמע מלשון הרי"ף וכן מבואר בפ"ק דב"ק דתנאי
היא וכן מבואר בירושלמי.
ג] החי' מכ"י כ' דתנא דברייתא מט :סובר דבע"ח
מדאו' בעידית (דלא כהרשב"א שם) וכ' דהמקור א] או משום דיליף
לה בג"ש דכסף כסף מנזיקין ,ב] או משום דסבר פחות שבכלים נמי
עידית הוי ,ג] ובמאירי כ' טעם אחר דכיון דהלוה לו מעותיו שהן מיטב
כל הנכסים דין הוא שיפרענו בעידית .ויצוין גם שבדף מט .רצתה

הגמ' לומר בדעת ר"ע דבע"ח מדאו' בעידית.
כתובת אשה – למ"ד כתובה דאו' כ' התוס' דדינה
בעידית דילפי' מאונס ומפתה ,ולמ"ד כתובה לאו דאו'
דינה כבע"ח .אבל עי' ריטב"א.
ולדינא – לר"מ בבינונית ולר' יהודה בזיבורית.
שיטת רש"י :לר"מ דכתובה דאו' הטעם שהפקיעו
חכמים דינה צ"ל כמש"כ התוס' מח :כדי שלא תקפוץ
ותקניטנו .והטעם שלא הפקיעו עד זיבורית משום חינא
שפי' לרש"י כדי שהנשים ירצו להתחתן .ור' יהודה סובר
דאין טעם של חינא כיון שיותר משהאיש רוצה לישא
אישה רוצה לינשא ,ויוצא שדעותיהם של ר"מ ור"י הפוכות אם
אשה רוצה או לא רוצה ולמהרש"א זה הוקשה לתוס' על רש"י .ואין
הכרח לר' יהודה לסבור דכתובה דרבנן דאף אי ס"ל דאו'
מ"מ משום שלא תקניטנו הפקיעוה לגמרי עד זיבורית
דאין סיבה למנוע זאת דהרי יותר משהאיש רוצה כו'.
שיטת תוס' :שיטת ר"מ שלא הפקיעוה עד זיבורית
אלא העמידוה בבינונית משום חינא דהיינו שיקפצו עליה,
ולר"י הפקיעוה עד זיבורית משום דהעיקר אם זה ימנע
מהנשים מלהתחתן ולזה לא חיישינן כיון דהאשה רוצה
להנשא ,וביאר המהרש"א שיטת תוס' דאין מח' הפכית
בין ר"מ לר"י ,דכו"ע מודו דאשה רוצה להנשא ור"מ
מחזיק שצריך לדאוג שיקפצו עליהם ור"י לא משגיח
בצורך זה ואכפת לו רק אם זה ימנע ומכיון שהאשה רוצה
לינשא וזה לא ימנע לית לן בה .והברייתא שאמרה מפני
מה אמרו כתובת אשה וכו' יותר משהאיש רוצה וכו' אין
זה טענה נגד טענת ר"מ (כמו לפי רש"י) רק זה לשיטתו של
ר"י שהחשש האפשרי הוא משום דממנעי וכלפי זה אמרה
הברייתא שלא חוששים לזה כיון דיותר וכו'.
בעל חוב היכא דליכא משום נעילת דלת
ישנם כמה אופנים:
בחוב שלא ע"י הלואה אלא ע"י התחייבות – בשער
משפט סי' ק"ב סק"א נסתפק במתחייב לחבירו בשטר
בדבר שאינו חייב אי גובה מבינונית דליכא בזה טעמא
דנעילת דלת או"ד לא פלוג .וכ' דאין להוכיח מדאמרי'
מט .דבאומר הרי עלי מנה להקדש לא יהא אלא בע"ח
ובע"ח דינו בבינונית ,אלמא דבהתחייבות דינו בבינונית,
דבלא"ה צ"ב דמיירי מדאו' ומדאו' בזיבורית אע"כ
דלרבותא קאמר דאף בבע"ח גמור (הלואה) אפי' מדרבנן
אינו אלא בבינונית כמ"ש בחי' הרשב"א שם .ולכאו' יש
להוכיח מד' הר"ן בר"פ הניזקין והביאו הרמ"א (אה"ע סי'
ק' ס"ב) דהאשה אינה גובה הנדוניא ושאר נכסי צ"ב אלא
מן הזיבורית אף דהוי כשאר חוב מ"מ כיון דטעמא דבע"ח
בבינונית משום נעילת דלת וזה לא שייך באשה מוקמינן
לה אדינא ואינו גובה אלא מן הזיבורית ,מיהו אפש"ל
דשאני התם כיון דהאשה אינה גובה הכתובה והתוספת

שלה אלא בזיבורית לכך אף בנכסי צ"ב כיון דל"ש נעיל"ד
לא חילקו חז"ל בתקנתן עכ"ד השער משפט עע"ש.
ויש להוסיף בזה דהנה כ' הפנ"י מט .דלר"ש דדריש
טעד"ק בע"ח מדאו' בבינונית משום נעילת דלת ולפי"ז
פשוט לכאו' דבמקום שאין נעילת דלת דדינו בזיבורית
דבדאו' לא שייך לא פלוג.
חיוב נהנה – בתוס' נ .סוד"ה שפאי מבואר דבחיוב
נהנה משלם מבינונית ,ואע"ג דליכא בזה משום נעילת
דלת .ועי' חזו"א (ב"ק י"א י"ח) שמביא ד' הקצות (שצ"א
סק"ב) דמשלם מזיבורית ואע"ג דבע"ח בבינונית הכא
ליכא נעיל"ד ,ואפשר דלא פלוג חכמים בבע"ח ודיני'
בבינונית וכן משמע בתוס' גיטין נ..
שמא יש להקדש עידית בסוף העולם
מט – .תוד"ה ועוד .וה"ר שלמה מרודוש תירץ דה"פ
מאי ק"ו להקדש דשיימינן בעידית דניזק ולא בדמזיק מי
ידעינן עידית דהקדש שמא יש להקדש עידית בסוף העולם
טובה שאין כמוה וע"כ בדמזיק שיימינן דלא שייך כלל
לשום בדניזק .וצ"ע למה לא נימא שישלם לפי העידית
הכי יפה שידוע לנו שיש להקדש ומה בכך שיתכן שיש
עידית יותר יפה שאינה ידועה ,הרי כיון שזה ספק המוציא
מחבירו עליו הראיה .וצ"ל דלא יתכן שיש דין שבאופן
כללי אינו מתקיים באופן מדוייק .ודו"ק.
ערב של יתומים
מט - :שיטת התוס' דבערב קבלן שמת הלווה ובא
הבע"ח לגבות ממנו היאך נידון ביה האם יגבה ממנו
זיבורית כפי שהיה גובה מן היתומים או שיגבה ממנו
בינונית כפי שהיה גובה מן האב וכ' התוס' דתליא בהא -
אם יש ליתומים נכסים גובה מהערב זיבורית ואם אין
להם נכסים גובה בינונית .והביאור ,דאם יש להם ממון
יש כאן חלות דין של גבייה מן היתומים (אפי' הן קטנים
כמש"כ התוס') ולהכי גם מן הערב גובין בהתאם לדין גבייה
זה ,וזה לכאו' ראיה למש"כ התומים (סו,מג ולט,ב)
והנתיבות (קיב,ה ולג,ב) ופנ"י (כתובות פ"ו) שכל שנשאר קרקע
ליורשים יש ג"כ שעבוד הגוף על היורשים ומובן אפוא
שכשיש ליתומים נכסים שאז יש עליהם גם שעבוה"ג
נחשב הערב כערב עליהם וממילא דינו כדינם .אבל אם
כהקצות (במשובב סי' ל"ג) שחלק על זה דאין על היתומים
אלא שעבו"נ גרידא נמצא שאין היתומים שייכים
בהשעבוה"ג ואין שייך לומר שהוא ערב שלהם דודאי דין
ערבות הוא ביחס לשעבוה"ג א"כ מדוע יש השפעה לדין הגבייה
מהם על דין הגבייה מהערב היה לו להיות תלוי רק בדין
הגבייה מהאב שהוא החייב ועל חיובו נתערב זה.
שעבוד נכסים בשעבדו בפירוש
נ – .שטר שכתוב בו שבח .התוס' כ' דרבא ואביי
פליגי בשעבודא דאו' ,רבא ס"ל ש"ד וממילא בכתב ליה
שבח משתעבד מדאו' ,ואביי ס"ל של"ד ומשתעבד רק
מדרבנן .ומבואר שיטת התוס' דהמח' בש"ד היא גם
בשעבדו בפירוש .מיהו הרשב"א כאן כתב דכל ששעבדו
בפי' כו"ע מודו דש"ד .ובביאור מחלוקתם נראה דהתוס'
ס"ל דהחסרון למ"ד של"ד הוא בעצם המושג שעבוד דאין
כזה דבר מדאו' שיהא זכות גבייה בקרקע אלא רק מיניה
דידיה יחד עם שעבוד הגוף אבל שיהא שעבוד אצל
הלקוחות שאין להם שעה"ג זה אינו .והרשב"א ס"ל
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דהחסרון הוא שאין החוב סיבה ליצור שעבוד ,אבל אם
שעבד במפורש שאז הסיבה היא קנין פרטי אין מניעה
לזה.
ועי' קצה"ח שרצה לחלק בהיפך מהרשב"א ולומר
דגם מ"ד ש"ד מודה דשעבדו בפי' לא חל
והנה יעוין מש"כ רש"י בסוגין ושמעינן מדבריו
דבשעבוד בפירוש אין הדבר כהקנאה רגילה שמקנה חפץ
וכאן מקנה זכות גבייה ,אלא שהקנין מכניס קרקע זו
לגדר מיוחד של ערבות וממילא משתעבדת ולא הקנין
מחיל השעבוד אלא השם ערב .ועי' בקצה"ח ס,ו שכתב
דנראה דאין אדם יכול לשעבד נכסיו אא"כ נתחייב גופו
קודם ואז נכסוהי דבר אינש אינון ערבין ליה.
חילוק בין תיקון העולם בנזיקין לתיקון העולם
בבע"ח
נ – .בעי רב אחדבוי וכו' או דלמא משום דלא מסיק
אדעתיה דמלוה דמית לוה ונפלי נכסי קמי יתמי וכך
הלכתא .והק' הרשב"א דהרי המשנה אמרה טעם מפני
תיקוה"ע ותי' דקאי אנזיקין שמדאו' גובה מעידית שם
צריך להגיע לטעם זה של תיקוה"ע .והק' הרבנים שורצמן
וקפלן נ"י דלעיל אמרי' אליבא דרבא דהא דתני אברם
חוזאה דנזיקין גובים מן היתומין מן הזיבורית היינו
לרי"ש דתקנו לשום בדמזיק מפני תיקוה"ע וביתומים
אוקמוה אדאו' ,ולפי"ז איך נוכל להעמיד ד' הרשב"א
הלא מעתה זה מדרבנן ושוב לא צריך לטעם של תיקוה"ע
אלא מאותו טעם שבע"ח גובה מיתמי בזיבורית כיון דאין
בזה משום תיקוה"ע דלא יימנע מלהלוות וה"נ בנזיקין
עדיין יימנע מלהזיק הגם שיודע שמיתמי יגבה מעידית
דניזק.
ונראה ליישב דבמצב כזה אין זה מוחלט שאין חשש
לתיקוה"ע כלל רק דכבר לא חוששים עד כדי כך ,כל זה
בבע"ח שהחשש לנעילת דלת אבל בנזיקין שהחשש הוא
להיזק בזה חששו יותר .וביותר נראה דלגבי נזיקין די
באדם אחד כדי להזיק לכל העולם וכיון שיתכן שיש אדם
שאם ידע שיתמי יגבו ממנו רק מעידית דניזק כבר לא
יזהר כ"כ (או בציור שהניזק עומד למות) ממילא כבר נפל הכל
בבירא ,משא"כ בבע"ח אם אחד לא ינעול דלתו ילכו
לאחרים.
אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני
חורין – מדאו' או מדרבנן
נ - :במשנה מח :מבואר שדין זה הוא תקנ"ח מפני
תיקון העולם .אמנם בסוגית הגמ' דדף נ :מתבאר בהדיא
דכאשר הקרקעות שוות א"צ לתקנה( ,כן רואים בתי' האחרון
של הגמ' ,וכן מבואר ברש"י ד"ה במתנה היאך) .וצריך להבין מאי
שנא.
ויעוין ברשב"א בסוף הסוגיא שהק' :תמיהא לי
למאי דס"ל למימר דבמתנה לא עבוד רבנן תקנתא תיפו"ל
משום דאין נפרעין מן הערב תחלה ,וקיי"ל דנכסי דבר
אינש אינון ערבין ביה .וגבי לקוחות נמי אמאי אצטריכו
לתקוני ,הא מדינא לא גבי מה"ט דאמרן .וי"ל דלאו ערבין
לגמרי קאמר ,דטעמא דערב משום דלא גמר ומשעבד
נפשיה ,אלא היכא דלית ליה נכסי ללוה לאפרועי מיניה,
ומלוה גופיה עיקר שעבודיה ליתיה אערב אלא אלוה אבל
גבי נכסי דלוה ודאי עיקר אסמכתיה עליהו ולאוה נמי
בעידן מלוה גמר ושעבד כולוהו נכסי והלכך אי לאו
תקנתא דעבוד רבנן גבי לקוחות הו"א כיון דעיקר

שעבודהיה אהאי בינונית הוא ,אע"ג דשייר לוה זבורית
קמיה מלוה ליגביה מבינונית דהוה שעבודא עליה וכו'.
עולה מד' הרשב"א שהיה לו סברא לומר שמדאו' אין
לגבות מהלקוח תחלה ,מחמת דהנכסים דין ערב יש להם
ואין נפרעין מן הערב תחלה ,ודחה דלא דמי לערב ,דבערב
אין נפרעין ממנו תחילה כי על דעת זה התחייב אבל
בקרקע הגם שיש לה דין ערב אדרבה עיקר אסמכתיה
דמלוה עליה ,ואין סיבה שלא יגבו ממנה תחלה.
ותמוה טובא דהנה בב"ב קעד .הוא מקור הגדר של
נכסי דבר איניש אינון ערבין ליה ומבואר שם דמכח גדר
זה אין לפרוע מנכסים לפני שתובעים את החייב דומיא
דמה שאין לתבוע הערב תחלה ,א"כ מה תי' הרשב"א דלא
דמי נכסים לערב הרי להדיא הגמרא מדמה אותם לענין
זה .ומצאתי בס"ד שכן הקשה בחי' ר' לייב (סי' נח ,ז) ותי'
דשני דינים יש באין נפרעין מן הערב תחלה ,האחד שלא
יתבע ממנו לפני שיתבע מן הלוה והשני של אין נפרעין מן
הערב תחלה ומשום דאדעתא דהכי לא אשתעבד כמש"כ
הרשב"א ,וגבי קרקע דאין שייך הסברא שאדעתא דהכי
לא אשתעבד מיהו שייך הדין הראשון שאין לתבוע לפני
שתובע הלוה וזהו ד' הגמ' ב"ב ע"ש בר' לייב.
לכאו' אחרי תי' הרשב"א יוצא שאין מדאו' סיבה
לגבות קודם מבני חורין ,ברם זה אינו אלא במכר בינונית
ושייר זיבורית אבל בשוות כבר כתבנו דמוכח מהסוגיא
שמדאו' גובין מן הלוה תחלה .והדבר צריך טעם ועמד
בכך הפנ"י וכתב דאין לומר משום אין נפרעין מן הערב
תחלה דא"כ אף באינן שוות (שכן הדין בערב שגם כשיש אצלו
בינונית ואצל הלוה זיבורית דגובה מהלוה) ולא ביאר מדוע באמת אין

זה נכון לדמות לערב אמנם נתבאר הדבר בד' הרשב"א .לכן ביאר
הפנ"י דבינונית ובינונית מדינא לא מצי למיגבי מלקוחות
כיון דאיהו גופיה מצי למידחי מבינונית לבינונית מאיזו
שירצה אע"פ שמכר ללוקח מכר לו כל זכות שבידו נמצא
דהלוקח יכול לדחותו מבינונית שלו לבינונית דב"ח.
וכהסבר זה איתא ברעק"א () ותמהנו על דבריהם הא כשם
שלהלוקח יש זכות לסלקו לקרקע אחרת ודאי לא גרע
הלוה ממנו .וצ"ע.
וביאר לי הרב יוסף גולדשטיין שליט"א (בכולל ערב
שע"י הרב ניימן שליט"א) דכיון שאצל הלוה יש גם שעבוד
הגוף איננו יכול לדחותו לגבות מהלוקח דמאחר והוא
מחוייב אינו יכול להשתמט מחובתו ולטעון שיגבה מאחר
דאם הוא חייב עליו לשלם ,והנחה זו היתה פשוטה לפנ"י
גם בקושיא ורק הוקשה לו דמ"מ אם ילך המלוה מעצמו
אל הלוקח לא יוכל לדחותו ע"ז תירץ דכיון שתביעתו
מהלוקח היא רק מכח שעבוד נכסים ובקנייתו את הקרקע
קנה זכות דחייה לקרקע אחרת יכול לדחותו אצל הלווה,
ונמצא שהלוקח יכול לדחות והלווה לא יכול .ברם
העמידני הרב משה רבי נ"י על האמת דאין תי' זה נכון
שהרי גם בלוקח מאוחר ולוקח מוקדם מבואר בסוגין
דבשווין יכול המוקדם לדחות למאוחר אע"ג דבתרוויהו
ליכא שעבוד הגוף.
כח האפוטרופוס להפריש תרו"מ
נב – .אתם ולא אפוטרופוסין .וקשה א"כ איך יכול
האפוטרופוס להפריש .ובתוס' מ :מבואר דהקושיא היא
איך אוכל התינוק טבל וכ"ה בעוד ראשונים .מיהו
בתורי"ד נב .כתב "היאך תורמין כדי להאכיל והלא
תרומתן היא טבל והיאך יאכלו אותה הכהנים" אלמא
דמאכילת הקטן ל"ק ליה ,וי"ל דאין אנו מאכילים
הקטנים וכשאוכלים מעצמם אין בי"ד מצווין להפרישו
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ממילא אין קושיא איך אוכל הקטן ,דאין עלינו שום חיוב
למנעו ,ע"כ הקשה מאכילת הכהן .ובדעת שאר ראשונים
י"ל דמיירי גם בקטנים שצריכים להאכילם וקעבר בלא
תאכילום .ועוד דגם אם אנו לא עוברים באיסור מה בצע
בהפרשה שלא מועילה ולמה אמרה המשנה שחייב
להפריש.
ונאמרו בזה כמה ביאורים בראשונים.
הפקר בי"ד – כן כתבו התוס' מ :דהפקר בי"ד הפקר
והפקירו בי"ד התבואה של תינוק ונתנוה לאפוט' שיוכל
לתרום ואינו אוכל טבלים
זכין – כ"כ הרמב"ן :ולי נראה שכל מה שעושה
האפוט' לטובת יתומים ,מה שעשה עשוי מה"ת ,דזכין
לאדם שלא בפניו כדאמרי' בקדושין מנין שזכין לאדם
שלא בפניו שנא' נשיא אחד נשיא אחד והתם קטנים הוו.
ע"כ .ולפי"ז אין צריך לומר דדרשת אתם ולא אפוט' היא
אסמכתא בלבד דאפשר דבעינן לה כשמעשרין להניח דאז
אין כאן זכיה ולפי"ז מדוקדק היטב המהלך בגמ' דמקשה איך
אמרת שיש דין זכין והרי ממעטינן להו ומשני דלאכול הוא זכות
ולהניח הוא חובה.

והרשב"א שלא פירש משום זכין מבארים דאזיל
לשיטתו בנדרים לו :דבתורם משל בעה"ב ודאי בעינן
דעתו וא"א להפריש עבורו בתורת זכין ואכמ"ל.
יד אפוט' כיד יתומים – כן כתב הרשב"א באי נמי.
והא דדרשינן אתם ולא שותפים אתם ולא אפוט' מדרבנן
וקרא אסמכתא בעלמא הוא .וצ"ע מה המקור שיש מדאו' ענין
של יד אפוט' כיד יתומים וכן התקשה באיה"ש והוסיף שכן קשה ענין
יד עניים אנן וצ"ע .עכ"פ הרשב"א יחידאה הוא בזה וכל הראשונים לא
נקטו כן .והרב משה רבי נ"י טוען דכמו שגזבר הוא יד הקדש מאחר
שאל"כ אין להקדש פעולה דינית בעולמנו והוא מוציא לפועל כח
ההקדש ,ה"נ יתומים אם לא האפוט' אין להם שום עשייה ופעולה
ומוכרח שיש ענין של אפוט' שהוא המוציא לפועל את כחם .והא

דאין מפרישין להניח הוא איסור שאסרו עליהם כדי שלא
יהא נראה כזלזול בנכסי יתומים( .והוצרך לזה הרשב"א דאילו
למהלך של הפקר בי"ד אין צורך לחדש שיש זלזול בהפרשה להניח רק
שלא ראו צורך לחדש הפקר בי"ד כי אם לצורך גדול של אכילה
ובלהניח אוקמה אדינא ,משא"כ לא"נ של הרשב"א דמהני מדאו' צריך
אפוא לחדש שבלהניח איכא זלזול ורבנן אסרו ).עכ"פ לא"נ אם

הפריש האפוט' להניח מהני בדיעבד .ולפי' זה מהלך הגמ'
הוא כך ,דמקשה לא על כך שמהני מדאו' אלא דהרי
בברייתא חזינן שרבנן אסרו ומשני דאכן אסרו אבל רק
בלהניח.
פרטי דינים בדיני אפוטרופוס
נב – .לענין דיעבד בעשו האפוט' שלא כדין – כ' החי'
הר"ן סוד"ה ומוכרין :הילכך כל שצוו חכמים לאפוט'
לעשותו זכות הוא ומעשיהם קיימים מה"ת וכל שאין
להם לעשותו אפי' אם עשו אין מעשיהם כלום.
החילוק בין לאכול ולהניח – רש"י מפרש להניח
לכשיגדלו והיינו דאז יש להם להניח ההפרשה ליתומים
שיגדלו .והתורא"ש חולק על רש"י דהלשון ל"מ הכי,
ומפרש שאין להם רשות לתרום אלא לצורך אכילת
היתומים דבזה הפקירו ממון היתומים וכו' אבל שלא
לצורך אכילתם אין תרומתן תרומה .משמע בדבריו שמתבסס
על כך שצריך להגיע להפקר בי"ד ,דעל כן צמצמו את החידוש הזה רק
לצורך אכילת היתומים שאז אין ברירה.

למכור חפצים – מבואר בברייתא דאין יכולים
למכור שום דבר אלא לאכול ולא להניח .והטעם כ' רש"י
שמא יגנבו א"נ משום שבח בית אביהן נוי וכבוד הוא
להם .ולכאו' נפק"מ בין הטעמים אם יכולים למכור חפץ
תמורת חפץ אחר ,דלטעם הא' יוכלו למכור דאין הבדל

לענין גניבה (מיהו יל"ע בזה להמבו' להלן דלמכור ברחוק ולגאול
בקרוב א"א שמא ישתדפו אע"ג דשניהם בסכנה א"כ ה"נ .לכן יש לומר
נפק"מ דומה אם יכולים למכור חפץ תמורת קרקע שאינה נגזלת כלל
וכ"כ בחי' ר' עזריאל) .ולטעם הב' לא יוכלו למכור דרק בחפץ

המקורי איכא שבח בית אביהן.
עושין להן לולב וערבה וכו' – כ' החי' מכ"י דדוקא
בהגיעו לחינוך .ועי' ברמב"ם (נחלות יא ,י) כללו של דבר כל
מ"ע שיש להם קצבה בין שהוא מד"ת בין שהוא מד"ס
עושין להם אע"פ שאינן חייבין במצוה מכל אלו אלא כדי
לחנכן .ובחקרי לב כ' דאע"פ שמצות חינוך מוטלת רק על
האב (תו"י יומא פב .ד"ה בן ח') מ"מ מממון יתומים חייבים
גם הבי"ד לחנכם.
לוקחין להן ס"ת – לשם מה לוקחין ס"ת ,יתכן
לשמיעת קריה"ת ,אבל בחי' מכ"י מוכח שלא כן שכתב
ששופר ומגילה נתיחדו שיכולים לשמוע מאחרים ואם
הס"ת לקריה"ת בא ה"נ יכולים לשמוע מאחרים .אלא
אפשר משום מצות כתיבת ס"ת אבל אין נראה כיון
שיכולים לקיים כשיגדלו ואין חיוב בכל רגע ורגע .אלא
צ"ל שהוצרכו לס"ת כדי ללמוד תורה ממנו ,וק"ק א"כ
הול"ל נמי נביאים וכתובים.
למכור ברחוק ולגאול בקרוב – אין רשאין דלמא
משתדפן .וקשה דכל השדות מוטלות בספק שידוף ואין
נוסף יותר סיכון כשמחליף שדה אחת בשניה .והעיר כן
במהרמ"ש .וצ"ל כמש"כ בגרש ירחים דמ"מ ידו אל תהי
בם .והיינו דכל פעולה שיתכן להתברר לבסוף שגרם
ליתמי הפסד אע"פ שבזמנו זו היתה פעולה נכונה
ומשתלמת אין לאפוט' לעשות.
אפוטרופוס דמפסיד – נח' בזה אמוראי אי מסלקינן
ליה .והלכתא דמסלקינן .ולא מובן לכאו' דעת ר' שילא
דלא מסלקינן ליה .ואולי לא מיירי שמפסיד כסדר אלא
שאירע פעם אחת כן ,ואולי הנזק שיהא ליתומים
משינויים הוא יותר גדול (שמעתי).
התמנות אפוטרופוס
נב – .מבואר בסוגין ג' אופני מינוי אפוט' :שמינהו
האב ,שמינוהו בי"ד ושסמכו עליו יתומים.
שמינהו האב – צריך להבין איזה כח יש לאב למנות
אפוט' לזמן שלאחר מותו .וי"ל שזו סברא פשוטה דבחייו
הוא האחראי על בניו והרי הוא כממנה מישהו להמשיך
את תפקידו לאחר מותו .ומבואר ברמב"ם ושו"ע שהאב
מחויב למנות אפוט' .והנה אמרו בגמ' דאין עושין אפוט'
נשים עבדים וקטנים ואם מינהו אבי יתומים רשאי והק'
הרשב"א פשיטא ותי' דסד"א דהוי כאפוט' שמפסיד נכסי
דיתמי דמסלקינן ליה אף במינהו האב קמ"ל דשאני הכא
דהפסד זה כבר נודע וניכר לאב וסבר וקביל .שמעינן
מדבריו שבידו של האב לא רק למנות אלא שבידו לקבל
הפסדים וזה קשה וכי למה יפסידו היתומים מחמת האב.
ואולי נדחוק דודאי הפסד ממש אין בידו לקבל אבל הרי
נחזי אנן דודאי אין רצון האב להפסיד לבניו א"כ איך
יתכן שקבל את הנשים עבדים וקטנים ,בעל כרחך ששקל
בדעתו שאמנם יהא הפסד ואעפ"כ צריך דוקא אותם
מאיזה טעם .עוד תי' הרשב"א דמיירי דבחיי האב היו
אלה נושאין ונותנין בנכסיו אלמא זריזין ונאמנין הן.
שסמכו אצל בעה"ב – ברא"ש בשם רמ"ה דדוקא
מגיל ט' והיינו שאז מקחו מקח כדלקמן נט ,.עוד כתב שם
שאין לבעה"ב כח למכור אלא מטלטלי כי היכי דקטן
גופיה מצי לזבוני .מבואר שיטתו דיתומים שסמכו אצל
בעה"ב יש לו גדר אחר של אפוט' מזה שנתמנה ,שאותו
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הממונה קיבל כח עצמי אבל זה שסמכו אליו היתומים
כאילו נתרוקן כח היתומים אליו ולפיכך דוקא שיש להם
כח (שהגיעו לגיל ט') ,ודוקא במטלטלי .מיהו הב"ח כתב
בטעם הרמ"ה דבגיל ט' מסתמא הוא חריף וסמיכתו אצל
בעה"ב הוי סמיכה .הרי שאין כאן גדר שונה אלא שפחות
מכאן אין זה סמיכה אבל קשה דא"כ אין לזה שייכות עם
הדין הנוסף שחידש הרמ"ה דדוקא מטלטלי (ומשמע קצת
שיש קשר ביניהם וגם מדהרא"ש חלק על שניהם בחדא מחתא .שו"ר

בחי' מכ"י דמפורש שהכל דבר אחד) ואין נראה לומר דיש
סמיכה נפרדת כלפי הקרקעות אשר עבורה צריך שיהא לו
דעת למכירת קרקעות דודאי הסמיכה היא סתמא וא"צ
דעת מיוחדת על הפרטים ,מה גם שסמיכה יכולה להיות
בלי החלטה כלל רק ע"י שמושכם בקליות ואגוזים ובזה
ודאי שקשה לומר שבסמיכה מונח החלטה על מכירת
הקרקעות.
ועי' בחכם צבי הובא בפ"ת דדברי הרמ"ה אמורים
רק באפוט' גרוע שמועיל רק בסמיכה כגון אשה ,ולפי"ד
יוצא דמה שהרמ"ה דיבר על יתומים שסמכו הוא רק
משום שמדבר על אשה וסיבת הקפידא שיהיו גדולים הוא
גריעות האפוט' ולא אופן התמנותו .וזה דלא כהב"ח
שביאר דפחות מבן ט' אין סמיכתו סמיכה דא"כ אף
באפוט' מעליא שסמכו עליו אין כאן סמיכה.
שו"ר לשון הרמ"ה בחי' מכ"י :דכי אמרי' דיתומים
שסמכו אצל בעה"ב רשאין למכור דוקא במטלטלין דכיון
דלא מתמנו מבי"ד ולא מאביהן של יתומים אלא מחמת
יתמי גופיהו דוקא במטלטלי וכו' אפוט' דאתי מחמתיהו
נמי לא מצי מיזבן .עכ"ל .מבואר להדיא דהטעם הוא
שכיון שלא נתמנה אלא בסמיכה מהיתמי על כן לא עדיף
מיניהו .ודלא כהחכ"צ ,דלדבריו אם ראוי האפוט' למינוי
אף שלא נתמנה אלא ע"י סמיכה יש לו כח יותר מהיתמי
ואולי י"ל .עוד קשה על החכ"צ דהרמ"ה מוסב על מתני'
יתומים שסמכו אצל בעה"ב משמע שאינו אשה עבד או
קטן.
הרא"ש פליג על שני הדינים (ק"נ ודרישה) וכתב :ולא
מסתבר לחלק מאחר שיש לו כח לתרום הוי כאפוט' גמור
להתעסק בכל תועלת היתומים .ולא הבנתי מה הכניס כאן
תרומה ומה הטענה כאן.
דברי חלומות אין מעלין ואין מורידין
נב – .אחוו ליה בחלמיה אני להרוס ואתה לבנות
אפ"ה לא אשגח ביה אמר דברי חלומות לא מעלין ולא
מורידין .ועורר באילה"ש דהנה החלום תבע ממנו לשנות
מכפי הדין וא"כ אמאי הוצרך לומר ד"ח לא מעלין וכו'
תיפו"ל שא"א לשנות הדין כי אם בהוראת שעה ע"פ נביא.
ויעוין בחי' מכ"י על מש"כ ד"ח לא מעלין :כלומר
דכל להדורי בתר זכותא דיתמי מצוה היא ולא דחינן
מצוה בדברי חלומות .הרי דמפרש שזה גופא מונח בדברי
ר"מ .ברם העיר הרב מנדלסון נ"י דבברכות אמרו לשון זה
בדבר שאינו קשור להלכה.
אפוטרופוס שרוצה לחזור בו
נב - :אי רמית שבוע עליה אתי לאמנועי .וכ'
הרשב"א כלומר קודם שיחזיקו בנכסים וכ"פ רש"י ז"ל.
אבל לאחר שהחזיק בנכסים לאו כל הימנו ואינו יכול
להסתלק ,וכן מפורש בתוספתא ב"ב פ"ח אפוט' עד שלא
החזיקו בנכסי יתומין יכולים לחזור בהן משהחזיקו
בנכסי יתומין אין יכולין לחזור בהן.

ויש להבין מדוע אינו יכול לחזור .ובקצה"ח (רצ ,ה)
שאל זאת דמאי שנא מפועל דיכול לחזור בחצי יום וביאר
משום דטעמא דפועל חוזר היינו משום דכתיב כי לי בני
ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים וכיון דאפוט' מצוה קא
עביד הו"ל עבד ה' .ע"ש .נראה בכונת הקצה"ח דלעולם
עיקר חיובו משום פועל ואף דשאר פועל מצי הדר ביה,
שאני אפוט' שהוא פועל של ה' .ויל"ע דא"כ בכל פועל אצל
אדם מסכן שעושה בכך גמ"ח לא יוכל לחזור בו דמצוה
קעביד ולאו דוקא יתום ,ואפשר דשאני יתומין ועפמש"כ
הרמב"ם סוף הלכות נחלות" :צריך לחשב בינו לבין עצמו
ולדקדק ולהזהר הרבה מאביהן של אלו היתומים שהוא
רוכב ערבות וכו' אבי יתומים ודיין אלמנות אל' במעון
קדשו" .א"כ אפשר דלא מחמת המצוה שיש בזה גרידא
אלא מצד שהוא הפועל של אביהן של יתומים ממש ,מיהו
בקצות שם בדבריו אח"כ משמע דמשום מצוה אתינן עלה
ע"ש.

במח' רב ושמואל אי פטרינן מנסך משום קלב"מ
נב - :ביארו בזה הראשונים בכמה פנים:
רשב"א – כו"ע מודו דבדאגבהה כבר נתחייב משעת
הגבהה וליכא קלב"מ ,אלא דשמואל לא משמע לו
להעמיד בהגביה דא"כ הול"ל הגביה וניסך ,אלא מיירי
בניסך בלי להגביה [או בהגביה ע"מ שלא לקנותו] ובכה"ג
ודאי דנפטר מצד קלב"מ ,נמצא שאין שום מח' עקרונית
בין רב ושמואל.
תוס' א' – שמואל סובר דגם על ההגבהה יש קלב"מ
כיון דא"א לניסוך בלא הגבהה .ורב סובר :א' הגבהה אינו
צורך ניסוך .ויש לפרש כיון דאפשר לשכשך ושמואל סובר
כמש"כ בתורא"ש .ויש לפרש כיון שאפשר להטות בלי
להגביה וצ"ב מה מחלוקת שייך בזה .ב' לענין קלב"מ
במעשה שאינו העבירה עצמה הקובע אינו ה'צורך' אלא
ה'לא מצי לאהדורה' והכא דמצי לאהדורה אין קלב"מ
אלא במעשה הניסוך עצמו .ג' רב חולק לגמרי על החידוש
שיש קלב"מ במעשה שאינו ממש העבירה.
תוס' ב' – אמנם על ההגבהה אין קלב"מ אבל כיון
דעל הניסוך איכא קלב"מ אף על ההגבהה לא מתחייב
דיכול לומר הש"ל.
ונמצא נפק"מ לדינא בין תי' התוס' ,דלתי' הא' פטור לשמואל
אף מלומר הש"ל ,דאיכא קלב"מ על עצם הגזילה .ולתי' הב' חייב
להחזיר לו היין דאין לו פטור על הגזילה כי אם דיכול לומר הש"ל.

גדר התקנה בהזק שאינו ניכר
נב - :תוד"ה מנסך קם ליה בדרבה מיניה .ומטעם
שלא יהיה כאו"א הולך ומטמא טהרות של חבירו אין
לחייבו דמה"ט לא מחייבינן ליה טפי אלא כאילו הוא
היזק ניכר .עכ"ל .והעיר באילה"ש דאמאי לא הקשו על
כל שורף גדישו של חבירו בשבת נחייבנו מטעם שלא יהא
כל אחד הולך ושורף גדישו של חבירו בשבת .וי"ל
בפשטות דלמ"ד קנסא מקנסא לא ילפינן אין לנו אלא הנך
דמתני' .ועוי"ל דבמזיק הזק ניכר באופן של קלב"מ היה
פשוט לתוס' התי' דאם נרצה לתקן חיוב במזיק הזק ניכר
ע"י קלב"מ זה א"א ,דנמצא שיחרוג מכללי התורה
שנאמר שם קלב"מ ,וכל מה שהקשו הוא בהזק שאינו
ניכר שחכמים חידשו חיוב במקום שמדאו' אין כלל מחייב
בזה ס"ד דהתוס' דא"צ להיות בגדר של מזיק דאו' דכיון
דכל עיקר החיוב הוא קנסא יחייבוהו גם במקום קלב"מ
משום דאף בזה איכא טעם הקנס שיש כאן כביכול שו"ע חדש,
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ותירצו דגם בזה צריך להיות כעין דאו' ולהחשיבו לכל
היותר כאילו הוי הזק ניכר.
בדברי התוס' הנ"ל .יעוין ברעק"א שביאר המהלך
האחרון בתוס' בביאור מח' רב ושמואל דשמואל סובר
דע"י דין קלב"מ הוי כאילו עשאו אחר ,ובדעת רב ביאר
הרעק"א ע"פ מש"כ התוס' בתחילת דבריהם דלשמואל
דמנסך קלב"מ ול"א דמ"מ חייב משום קנס היינו משום
קנס לא עשו רבנן יותר מאילו הי' באמת ההיזק ניכר ולזה
ס"ל לרב דקנסו אותו במעשה ניסוך דידיה שיהי' כאילו
ניכר וממילא הי' חיב דלא הי' מהני קלב"מ דאף אם הזיק
אחר בהיזק אחר דהוי כמו שינוי חייב דאי"ל הש"ל כמבו'
בסוגיא שם ,ושמואל ס"ל דמ"מ אילו הניסוך הזה עשאו
אחר לא היינו דנין אותו להיזק ניכר לחייב לזה שהגביה
מש"ה גם בניסך הוא משום דקלב"מ הוי כאילו עשאו
אחר .ולא הבנתי דבריו בדעת רב דאף דכ' התוס' דכאילו
הוי היזק ניכר היינו רק במה שנוגע לדין מזיק כלומר
שדנו אותו בדין מזיק כמו שבהזק ניכר יש לו דין מזיק,
אבל שנבוא מכח סברא זו לומר דהוי כאילו נשתנה שינוי
גמור שעל ידו אינו יכול לומר הש"ל גם בעשאו אחר,
מהיכ"ת .וגם בדעת שמואל לא ביאר רעק"א כסברתנו
אלא דכל מה שהחשיבוהו כהזק ניכר הוא קנס על שניסך,
אולם עד כמה שע"י קלב"מ כאילו עשאו אחר ממילא אין
על מה לקנסו דלא עשה כלום .וצ"ע דאטו אין כאן סיבה
לקנסו הרי במציאות הוא עשה ולא אחר.
קנסא מקנסא לא ילפינן
נג – .נח' רב ושמואל ,לרב קנסא מקנסא ילפינן,
לשמואל לא ילפינן .והנה אין לדמות הענין למה שמצינו
גבי דרשות שאין ללמוד מקנס הואיל וחידוש הוא שהרי
מבואר במכות ד :דקנס מקנס שפיר ילפי' וכל הסברא של
חידוש מונעת רק ללמוד לדבר אחר שאינו קנס .אלא
סברת לא ילפינן דסוגין היא מיוחדת בקנסות דרבנן .ומה
הטעם ,אין לומר דמי ידעינן מה חמור יותר ,דא"כ גם
לשמואל צריך לעשות צריכותא כמו לרב ,אלא בע"כ
דלמ"ד לא ילפינן אין זה מכח סיבה ופירכא אלא דאף
שיש בשניהם סיבה שוה מ"מ לא ילפינן וצ"ב .והרב ברגר
נ"י אמר דשמא גזרו מכח מעשה שהיה עי' שלהי יבמות.
ואגב ,ממה שהגזירה שלא יהא כל אחד הולך ומטמא נקראת
קנס שמעינן דקנס אין פירושו עונש אלא הרתעה .ולקמן נה :אמרי'
דגזל והקדיש אוקמוה רבנן ברשותיה כי היכי דליחייב עליה כרת
כששחטו בחוץ ,וכ' באילה"ש דלא מצינו כזה קנס שרבנן רוצים
שיתחייב עונש יותר חמור .אבל לא ידעתי מאי קשיא ליה דקנס אין
הפי' שרוצים שיהא לו רע ולכן גורמים לו להתחייב בעונש חמור אלא
הכל עושים כדי להרתיעו מלעשות כן ,על כן סיבבו שיתחייב כרת כדי
שיפחד לעשות כן.

מקומות שמתישבים ע"פ היסוד דקנסא מקנסא לא
ילפי' :הק' החת"ס (נג ).אמאי לעיל מא .לעולא ס"ל לרבנן
ל"ש הזק וק' דעכ"פ נגזור שלא יהא כל אחד הולך וכו'
וצ"ל עולא ס"ל קנסא מקנסא לא ילפינן.
כללים וגדרים בעניני קנסות מסוגין
א] רואים בכמה מקומות בסוגין שכשעשה איסור יש
יותר לקנסו אע"פ שהקנס הוא על הנזק ואיסור צדדי
נסתפח אליו ,כגון הצריכותא בדף נג .דמטמא חולין יש
יותר לקנסו הואיל ועבד איסורא ,אע"פ שהאיסור לטמא
חולין הוא גם בחולין דידיה .וכן מבואר בע"ב דר' יהודה
קניס שוגג אטו מזיד כשעבר על איסור דאו' ,ור"מ קונס

במנסך היות וקעבר באיסור ע"ז אע"ג דהקנס הוא על
ההיזק והאיסור אינו תלוי דוקא בהיזק .והדבר צ"ב דהרי
ענין קנס בסוגין הוא כדי שלא יפסיד את הניזק שוב (כלשון
הגמ' שלא יהא כל אחד הולך ומטמא טהרותיו של חבירו) ומצד זה
איזה משמעות יש לאיסור שעשה יחד עם הנזק .וצ"ל
דאע"פ שהמטרה בקנס למנוע הפסד הניזק אבל אין
הצדקה לקנוס את המזיק לשלם כשלא עשה מעשה שלא
יעשה ,ולזה צריך שיהא בדבר איסור ואין הקנס על
האיסור כלל אלא רק בתור הצדקה
ב] בדף נד .משני כמה פעמים דכשהאדם לטובה
מכוין אין לקנוס שוגג אטו מזיד .וצ"ע דאם מצד רמת
הפשיעה מה החילוק בין שוגג כזה לכזה .ועי' ברש"י
שכתב ,לשלומי מכוין – ואדם כשר הוא .ואנן ניקום
ונקנסיה – על שגגתו ,אבל מטמא ומדמע שוגג אינו
מתעסק בטובה .מבואר שהנושא אינו דרגת הפשיעה אלא
הגדרת המעשה ,ואין כונת רש"י שמטמא בשוגג הוא אינו
כשר דמאי חזית ביה שאינו כשר הרי שוגג הוא ,רק ר"ל
דמצד המעשה שעסק בו אין זה מעשה של כשרות ויש
יותר הצדקה לקנוס אדם על מעשה שמוגדר מעשה שאינו
טוב אע"פ שאינו פושע בזה ודוק.
במח' חזקיה וריו"ח
נג – .לפו"ר היה נראה דאין נפק"מ לדינא בין חזקיה
לריו"ח דהרי לכו"ע בשוגג פטור במזיד חייב ,ברם יש כמה
נפק"מ.
א] אם דוקא הנך ג' דמתני' ,דלריו"ח דבמזיד הוא
משום קנס א"כ תליא אי ילפי' קנסא מקנסא .ולחזקיה
דבמזיד חייב מעיקר הדין לא שנא.
ב] מהו דרגת המזיד .דעי' בתוס' דלריו"ח גם פשיעה
נחשבת מזיד ,ומשמע דזה היה פשוט ולא חידשו בתירוצם אלא
דהתם הדיין הוא באמת פושע .ואילו לחזקיה מזיד הוא דוקא
שמכוין להקניטו דאז ודאי יודיעו.
ג] באופן של שוגג אבל ודאי שיודיעו ,מבואר בתוס'
דלחזקיה חייב .ולריו"ח ודאי פטור דאין לקנסו.
הגדרת הזק שאינו ניכר
נג – .שיטת הרמב"ם (חובל ז,א) – "הואיל ולא נשתנה
הדבר ולא נפסדה צורתו ה"ז פטור מן התשלומין ד"ת".
מבואר שהחסרון הוא בנזק ,ונראה דהרמב"ם לשיטתו
בענין תביעת נזיקין שגדרה השלמת החפץ (תביעת קרקע)
ודו"ק .וכן משמע בלשון רש"י נג .ד"ה היזק שאינו ניכר,
שלא נשתנו מכמות שהיו.
שיטת התוס' (ב"ב ב " – ):נראה לר"י דהאי חשיב
היזק ניכר שהרי ניכר הוא שהוא כלאים כשרואה הגפנים
בשדה ,ומטמא אע"פ שרואין השרץ על הטהרות לא חשיב
היזק ניכר דמי יודע אם הוכשרו".
בענין הזק שאינו ניכר
 בחת"ס נג .ד"ה לא שמיה הזק כתב בודאי אין שוםסברא בעולם דמה"ת הפקר והיתר הוא להפסיד אלפים
רבבות של חברו בהיזק שאינו ניכר חלילה וחלילה אלא
שאינו נזכר פרשת נזיקין דקרא לשלם ממיטב אלא הוא
בכלל בי"ד מכין ועונשין שלא מן הדין וקונסין לפי המקום
והזמן והאיש המזיק ולפי הניזק עד שתיקנו חכמים שיהי'
ככל ניזקין שבתורה (ולא הבנתי מש"כ דודאי אין התר מה"ת,
והרי בגמ' מבואר דלמ"ד הזק שא"נ ל"ש הזק אין איסור מדאו' להזיק
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כה"ג אלא רק מדרבנן) .אבל הדבר צל"ע מנ"ל מה"ת למעט
היזק שאינו ניכר שלא יהיה בכלל מכה בהמה ישלמנו,
יעו"ש בחת"ס שמסיק המקור מב"ק פד :לבן עזאי דאיכא
מיעוטא לפטור הכהו בשפוד על הציפורן דהוה צער שאינו
ניכר א"כ י"ל אדם באדם פטור באינו ניכר כ"ש אדם
בבהמה ולרבי דהלכתא כוותי' צ"ל מדאיצרטיך לחייב
באדם ש"מ בבהמה פטור וצ"ע עכ"ד.
מפגל לענין דין מזיק
נג – .תנן הכהנים שפגלו במקדש בשוגג פטורין במזיד
חייבין ואי אמרת הזק שאינו ניכר שמיה הזק וכו' .וקשה
אמאי לא תי' הש"ס כדמתרץ להלן הקו' מפרת חטאת
דאין חיוב מזיק על מחשבה דהוי גרמא וה"נ הרי פיגול
פוסל ע"י מחשבה.
א] הרמב"ן בדינא דגרמי כתב :לא קשיא ,דהתם
מעשה הוא שהוא שוחטו לכך אלא שאין האיסור ניכר בו.
וכ"כ הריטב"א כאן (שהקשה מאי שנא פיגול מפרה) שאני התם
(-פיגול) דעביד איהו מעשה [ו]במחשבה נפסל המעשה אבל
הכא דליכא מעשה אלא מחשבה לא .וכן בתורי"ד :אע"פ
שבדבור בעלמא הוא ,מעשה גמור יש שם שהוא שוחט
וזורק באותו הדיבור ופוסלו בידים .ונראה בכוונת הני
רבוותא דהמחשבה פועלת להגדיר את הפעולה כעבודת
פיגול וכלשון התורי"ד שהוא שוחט 'באותו הדיבור' ,וזהו
הפוסל מה שעבד עבודת פיגול (וראיתי שכתבו נוסח שונה ,לא
מצד שהמחשבה מגדירה את העבודה ומעתה העבודה היא עבודת פיגול
אלא שהמחשבה פוסלת את המעשה ,והיינו שהמחשבת פיגול מונעת
מהמעשה להיות כשר ומעתה כששחטה אין זו אלא פעולת הרס ומיתה
דחסר ההכשר שיפקיע מהמעשה ענין ההרס ,אך א"כ דוקא בשחיטה
אבל בפיגול בזריקה המעשה זריקה לא שותף לנזק נמצא דהמעשה
שעשה אינו יכול להקראת מעשה שפועל נזק שהרי הפסול חל על גביו
ולא מחמתו (ובתורי"ד איתא דה"ה זריקה) והבן ועיין ).מיהו אכתי

קשה סו"ס מאי שנא מפרה שהכניסה לינק ולדוש דה"נ
נימא דמחשבתו מגדירה את הפעולה להיות עבודה ומעתה
העבודה פוסלת ולא המחשבה .וצ"ע .וא"כ צ"ל דבפרה
אין ענין המחשבה להגדיר את המעשה אבל גם זה מוקשה
דא"כ גם בהכניסה לדוש בלבד הרי צריך מחשבה וע"כ
לחלק כדחילקנו להלן שכאן מוגדר המעשה מצד עצמו
וכו' וצ"ע.
ב] התוס' ב"ק ק .כתבו :וצ"ע לרבנן מ"ש דפטרי
משורף שטרות חבירו מטימא הטהור וכהנים שפיגלו דלא
חשיב דד"ג דמה לי אם גורם לו הפסד ע"י ששורף
שטרותיו ומה לי ע"י דיבורו וצ"ל דדיבור חשיב כמעשה
והוי מזיק בגוף הממון בידים .ובתורא"ש (נד :ד"ה ודילמא)
הוכיח דפיגול אינו אלא ע"י דיבור דאי במחשבה אמאי
מתחייב עליו בדין מזיק הא אמחשבה לא מחייבינן ליה
כדאמרי' גבי פרה .ומבואר בדבריו דדוקא מפני שפיגול
אינו אלא ע"י דיבור הוא דחשיב מעשה לענין מזיק ולא די
היה לומר שמדובר שדיבר ,והביאור דאם גם ע"י מחשבה
נעשה פיגול אזי גם באופן שדיבר מה שפיגל היה המחשבה
שבדיבור ודו"ק .אמנם יעוין בחי' מכ"י בתי' שני :י"ל
דשמעיניה דפגיל בהדיא .משמע לא כהתורא"ש.
הטעם דבעושה מלאכה בפרת חטאת פטור מדיני
אדם ולא קנסוהו
רמב"ן – הוכיח מזה דקיי"ל כשמואל דקנסא
מקנסא ל"י .ועי' מהרש"א.
ראב"ד (השגות פ"ז חובל ומזיק) – דלא קנסו אלא
המשחיתים המכוונים להזיק אבל זה שעשה מלאכה

לטובתו ולהנאתו עשה לא קנסוהו .וכ' החת"ס פי' אע"פ
שמ"מ אסור לעשות היזק לחברו להנאתו ואי היה היזק
ניכר חייב לשלם מ"מ באינו ניכר לא גזרו על זה .והמ"מ
טען ע"ז א"כ במטמא נמי אי עשה לצרכו לשון הנאה יפטר
ולא לשתמיט שום פוסק שיאמר כן ,וכ' בחת"ס דלק"מ
דרוב מטמא הוא דרך השחתה וגזרו עליו רבנן לחייבו
בתשלומין אפי' להנאתווד משא"כ במלאכה בפרת חטאת
א"א אלא להנאתו דבעי' עובד דומיא דעבד דניח"ל ופשוט
דאי לא צריך למלאכה רק כדי להשחית חברו בעל הפרה
זה לא נקרא ניחא ואותה המלאכה אינה אוסרת נמצא
א"א אלא בהנאתו ושפיר כ' הראב"ד .ע"כ .ודברי החת"ס
מחודשים לכאו' דבעושה מלאכה ע"מ להזיק את בעל
הפרה לא נחשב ניחותא דעושה ,וי"ל בביאור דבריו דענין
ניחותא היינו שבזה המלאכה חשובה טפי ,על כן דוקא
כשהניחותא היא משום התועלת שנותנת המלאכה אבל
כשהתועלת היא מצד עצם הדין שמלאכה פוסלת אין זה
נותן יותר איכות להמלאכה וז"ב.
בגרש ירחים הק' על הראב"ד מההיא דב"ק שהביאו
התוס' דן את הדין ואגע בהו שרץ דמבואר שם שחייב
כמזיד ,והרי לא נתכוין להזיק לחבירו ולדעת הראב"ד
בכה"ג לא קנסוהו .ונ"ל ליישב דאמנם אינו מתכוין הדיין
להרע לחבירו ,אבל מ"מ את המעשה הזה עושה כדי למנוע
מחבירו השימוש בדבר ודי בזה כדי לחייבו.
העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת
נג – .מתיב ר"א העושה מלאכה במי חטאות ובפרת
חטאת פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים וכו' והוא
מפרק לה פרה שהכניסה לרבקה ע"מ שתינק ותדוש .ועי'
רש"י שביאר דתשלומין ליכא אמעשה ידיו דאמר לטובה
הכנסתיה שתינק ופסולה לא הוי אלא מחמת מחשבתו
וכו' .וקשה דהרי גם בהכניסה רק לדוש נפסלת רק מחמת
מחשבתו דניחא ליה (וכמש"כ התוס' דבעינן ניחותא דבעלים או
דעושה) .וי"ל דמאי דבעינן ניחותא אינו תנאי מסוים
שצריך מחשבה אלא הוא ע"מ להגדיר את המעשה
למעשה עבודה והיינו דההגדרה של הדבר יכולה להקבע
או ע"י הבעלים או ע"י העושה (או בנוסח שאמר הרב ח.ל.
מנדלסון נ"י ע"פ ד' הראשונים בעמוד ב' לגבי מי חטאת דהניחותא
נצרכת כדי שהעבודה תיקרא 'לצורך' וזה או ע"י שהבעלים רוצה וזה
קובע לזה שם צורך או שהעושה רוצה וגם זה מפקיע מהמעשה את
הסתמיות וחוסר הצורך) ,וממילא כאשר המעשה מוכיח
שהכניסה לדוש א"צ מחשבה דהמעשה עצמו מוכיח .ואין
כוונתי לומר דהמעשה הוא בעל שם 'עבודה' גם בלי לקבלו מהעושה
דזה אינו שהרי בעלה עליה זכר בעינן ניחותא ולא אמרי' דהמעשה
מוגדר מצד עצמו הגם שאין בזה אפשרות לשם אחר ומשום דאין זה
מעשה אדם ,רק רצוני דכאשר אין הסבר אחר למעשה הרי נחשב
שה אדם העושה קבע את שם המעשה לא ע"י מחשבתו רק ע"י עצם
העשייה דהמחשבה מונחת בעשייה והבן .ולכן אין להקשות דגם
בהכניסה לינק ולדוש סו"ס אחרי שחשב גם לדוש שוב זה הגדרת
המעשה ואמאי מקרי שהזיק במחשבה ,דבאמת המחשבה הנצרכת
אינה להגדיר את המעשה אלא שיש דין ניחותא רק שכאשר הכניסה
רק לדוש נחשב שהניחותא נמצאת בעצם העשייה ,ויובן יותר לפי
ההגדרה שניחותא הוא 'צורך' ,דכאשר מכניס רק לדוש הצורך נמצא
בעצם המעשה אבל בהכניסה לינק ולדוש הצורך נמצא במחשבה.

וזהו שתירץ ר' אלעזר ,דכיון שהכניסה גם לינק ואין
הוכחה מגוף המעשה שנעשה לצורך דישה ובעינן שיחשוב
לשם דישה נמצא שהזיק ע"י מחשבתו .ולמה לא נחייבו
על מחשבתו ,לפו"ר נראה ברש"י דמחשבתו איקרי גרמא,
אבל דקדוק לשונו אינו מורה כן שכ' "וגרמא בניזקין
פטור דאמחשבה לא מחייבינן ליה" ,הרי דהא דאמחשבה
לא מחייבינן ליה אינו מטעם גרמא ,וצ"ל שהוא מטעם

103

שאין כאן מעשה מזיק ,ומש"כ רש"י גרמא זה לבאר מדוע
לא נחייבו על שעשה מעשה שגרם לאיסור ע"י המחשבה,
ע"ז תי' דהוי גרמא.
מי חטאת ששקל בהן משקלות
נג – .מי חטאת ששקל בהן משקלות ,פרש"י שהיו
תלויות בכף מאזנים והיה יודע משקלם ונתן בשר לשקלו
בכף שניה דלא עבד בהן מעשה בידיו אלא במחשבה
מיפסל .וקשה מפני מה נחשב למחשבה והרי עשה בהן
מלאכת שקילה .ואפשר משום דכל עצמה של מלאכת
שקילה תועלתה היא במחשבה ואין בה תועלת מלבד
תוספת הידיעה במחשבתו .מיהו משמע ברש"י דדוקא
מפני שכבר היו בכף המאזנים אבל אם בידים שם המים
על כף המאזנים חשיב מעשה הרי דאין הטעם כמו
שכתבנו שכל מלאכת שקילה היא מחשבה .לכן צ"ל הטעם
דלא עביד מעשה במים שהם נשארו במקומם והמלאכה
נעשתה שלא ע"י פעולה במים אלא ע"י פעולה בדברים
חוץ למים ומ"מ השתא ס"ד דהמים נפסלים דגם זה נקרא
שנעשה בהן מלאכה אולם בהלכות מזיק אין נקרא שעשה
בהם מעשה מזיק שדוקא אם עשה פעולה בדבר הניזוק
וזולת זה נחשב כמחשבה לענין שם מזיק.
ברם מסיקה הגמ' דבכה"ג ששקל כנגדם אין המים
נפסלים כלל ,והיינו דהא דנפסלים במלאכה הוא דוקא
במלאכה שנעשתה בגופן .ונראה לבאר דהמקור לפסול
מלאכה הביא רש"י בע"א דכתיב למשמרת למי נידה
כלומר שיהיו משומרות לכך ולא לדבר אחר ,על כן דוקא
בעשה מלאכה בגוף המים נקרא שהמים משומרים לד"א,
אבל כשהמים נשארו במקומם ולא נגע בהם ורק השתמש
בהם באופן עקיף לית לן בה דבזה לא 'שמרם' לד"א ודוק.
ואמרי' דבשקל בגופן נפסלים ,ופרש"י שע"י הכנסת
הבשר למים עולים המים על פני השנתות ,וביאור הדבר
לפמש"כ לעיל דבכה"ג המלאכה נעשתה ע"י הוזזת המים.
וא"ת דגם בגונא דלעיל ששקל בכף מאזנים כנגדם מוזיז את המים י"ל
דסו"ס אינו מטפל בהם אלא בכף השניה ,ועוי"ל דהתם אין לו ענין
במים כמים אלא כחומר בעל משקל.

ויעוין בריטב"א שהביא בשם רבינו לפרש הגוונא
ד'בגופן' כרש"י שהכניס בשר לתוך המים וכו' אבל לא
מיפסיל משום המשקל אלא משום לחלוחית הבשר
שנתערב בהן שנפסלים הם בתערובות .נמצא שהקיל טפי
מרש"י ובכל אופן של שקילה אין פסול מלאכה .והטעם
צ"ל דכל ענין שקילה הוא מלאכה שאינה בעצם המים
וצ"ת.
מאידך דעת ר"ח היא חומרא לאידך גיסא דהרמב"ן
הביא בשמו לפרש דבגופן ר"ל ששקל כנגדן בשר בכף
מאזנים .הרי דפליג על רש"י דלדידיה בכה"ג אין המים
נפסלים ולר"ח נפסלים .וכנגדן ר"ל ששקל כנגדן אבן שלא
לצורך ובאותה האבן חזר ושקל כנגדן צרכיו ולא נפסלו
אותם מי חטאת דלא קרינא ביה עובד דומיא דעבד
וכשירה.
לסיכום יש ג' שיטות בראשונים בדין שקילה במי
חטאת :שיטת הריטב"א בשם רבינו דכל אופני שקילה
אינו מלאכה .שיטת רש"י לחלק בין שקילה בכף לשקילה
בשנתות .שיטת ר"ח דגם שקילה בכף חשיבא מלאכה
כשיש צורך.
הסח הדעת

נג - :ולא קשיא הא דאסח דעתיה וכו' .ופרש"י דע"י
המלאכה הסיח דעתו ובדיני אדם לא מיחייב דגרמא
בעלמא הוא .ויל"ע על מה כוון לומר דהוי גרמא ,אם על
עצם ההסח דעת הרי נתבאר ברש"י בע"א (עי' מש"כ שם)
דאמחשבה פטור לא מטעם גרמא והסח הדעת מחשבה
הוא ,אלא צ"ל דכונתו על המלאכה שמחמתה הסיח
דעתו ,וקצ"ב דלכאו' אפי' גרמא איננה ,דהמלאכה לא
גרמה להסח הדעת רק שבזה ששקל הסיח דעת שבהפנותו
למלאכה בזה גופא הסיח דעתו .וי"ל דזה אינו ,דהרי שייך
שיעשה מלאכה בלי להסיח דעת א"כ לא שהסיח דעת כדי
לעשות מלאכה רק שבגלל המלאכה נמשך להסחת דעת
ושפיר הוי גרמא .ועדין רואה אני כאן חידוש דכשגורם
לעצמו מעשה מזיק נחשב גרמא ועיין.
בענין קנסו שוגג אטו מזיד
נג - :מח' ר"מ ור' יהודה מתי קנסינן שוגג אטו מזיד.
ר' מאיר קניס א] בדרבנן דצריך חיזוק .ב] או בדאו'
שחמור מאד כאיסור ע"ז .ויוצא שר"מ קונס באחד
מהשנים – או הכי פרוץ כמו דרבנן .או הכי חמור כמו ע"ז.
עלינו לחשוש לאיסור קל שייפרץ במידה רבה (ריבוי כמות
איסורים) וכמו"כ עלינו לחשוש לאיסור חמור אפי' נדיר
(איכות חמורה של איסור).
ר' יהודה קניס בדאו' .איפכא ממש מר' מאיר ,דלר"י
איסור דרבנן קיל ולא קנסי' ואיסור ע"ז בדלים מיניה,
וכדי לקנוס צריך תרתי לריעותא ,חדא שיהא שכיח
במידה מסוימת לאפוקי ע"ז ,וגם שיהא חמור במידה
מסוימת לאפוקי דרבנן .ולר"מ מספיק חדא לריעותא,
ואין מחלוקת ביניהם בעקרונות ,דכולם מודים שיש
משמעות לשכיחות ולחומר אלא שר' יהודה סובר שצריך
רמה מסוימת משניהם יחד ,ור"מ סובר דדי בצד אחד של
חומרא ,דא"א להתעלם מצד חמור ודוק.
האיסור להזיק
נג - :כי קניס בדרבנן .ופרש"י מטמא ומדמע איסור
דרבנן הוא כיון דלא שמיה הזק אין כאן איסורא דאו'.
שמעינן מהכא דהאיסור להזיק נובע מכך שצריך לשלם,
וגיסי הרב ארונספלד נ"י הראני דברי הפרישה חו"מ
שע"ח על מש"כ הטור שאסור להזיק ממון חבירו וכ'
הפרישה שמעצם מש"כ בתורה שצריך לשלם יוצא שיש
איסור בדבר ע"ש.
וכנראה הביאור דתביעת התשלומין באה מכח זכותו
של הניזק שלא להיות מוזק וזהו איסורו של המזיק –
לפגוע בזכות הניזק שלא להיזוק ,ואם היזק שאינו ניכר
ל"ש היזק מונח בזה תרתי שהם חדא ,שאין זה כלול
בזכות של הניזק שלא להנזק ושאין תשלומין ע"ז.
ויוצא לפי"ז דהבא להזיק את חבירו בהיזק שאינו
ניכר אין לניזק זכות למנוע בכח את המזיק ,וי"ל דמדרבנן
יש לו כח כשם שחייבוהו המזיק בתשלומין מדרבנן .וצ"ע.
האיסור לטמא תרומה
נג - :כי קניס בדרבנן .הק' הרשב"א ד"ה משום
דמטמא תרומה הוי איסורא דאו' דכתיב ושמרתם את
משמרת תרומותי .ונראה מכאן דאפי' מטמא את
התרומה אינו אסור מדאו' וקרא אסמכתא דרבנן .וא"נ
י"ל דליכא לאו אלא עשה ,ולפיכך אינו חמור כ"כ ,כן תי'
בתוס' ,ואין דברים אלו מחוורים בעיני ,אלא מסתברא
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דאי אקשי' הכי הוה אפשר לאוקמי במטמא חולין ,אבל
שלא לטמא תרומה דאו' היא ,וכן פרש"י בשלהי פרקין
גבי חלה.
ויעוין במרומי שדה להנצי"ב דבסוגיא בכורות לד.
משמע דלא הוי אסמכתא בעלמא .וצידד לומר לולי ד'
הרשב"א דאזהרה זו לא ניתנה אלא לכהנים דכתיב בהו
ואני הנני נותן לך את משמרת תרומותי וכמו בדרשה דלך
להנאתך בב' תרומות כו' שרק לכהנים כן בשמירתן והמה
שמצווין באכילתן מצווין על טהרתן שלא יטמאו וכיו"ב
איכא כמה אזהרות בכהנים ואין ישראל מוזהרין כמו
ביאה לקה"ק ושמוש בטומאה.
הסיבה שבנטמאו טהרותיך צריך סיבה מיוחדת
להאמינו
נג - :בד' אביי מפורש שלולי בידו אינו נאמן ,מיהו
בדעת רבא היה אפשר להבין לכאו' דבזה גופא פליג אאביי
וס"ל דנאמן גם בלי בידו ,ברם התוס' כתבו דגם לרבא
נאמן רק משום דמתחילה היה בידו וכ"כ הרא"ש.
ובמהרמ"ש דייק כן מהא דברייתא קתני היה עושה עמו
בטהרות משמע דבלא"ה לא .אמנם ברש"י קצת משמע
דנאמן גם בלא בידו.
ומפני מה אינו נאמן בסתמא ,כ' הרא"ש משום
דאתחזק התירא .אמנם מבואר מדברי הרא"ש דיש בזה
חידוש מיוחד יותר מאתחזק איסורא ,שכן באות ב' כ'
"היכא דאתחזיק התירא וכו' אינו נאמן כדמוכח בפ'
הניזקין וכו'" ובאות ג' כ' "היכא דאתחזיק איסורא וכו'
אינו נאמן כדאיתא פ' האשה רבה וכו'" הרי דחילק
הדברים ,דאתחזיק איסורא מתבאר ביבמות ואתחזיק
התירא מתבאר בגיטין ,אלמא דאין אחד מכריח את
זולתו ,ואפשר לבאר דצריכא ,דאי הוי שמעינן רק
אתחזיק איסורא הו"א דאתחזיק התירא לא אמרי' כלל
וכמש"כ הראשונים בקידושין ,ואי הוי שמעינן רק
אתחזיק התירא הו"א ד ויש לתמוה לפי"ז על מה שכתוב
בהערות הגריש"א להוכיח דגם לרבא צריך לבידו מתחילה
ואין לומר דנאמן בלא בידו ,דביבמות מבואר דע"א אינו
נאמן נגד חזקה ,וה"נ אתחזיק התירא ,אע"כ משום בידו
הוא דנאמן ,דלפי מה שדייקנו מוכח ברא"ש שאין
מאתחזיק איסורא דיבמות הכרח לאתחזיק התירא.
בענין אין מבטלין איסור לכתחילה באיסוה"נ
נד :תי' החוו"ד וצ"ע אמאי נחשב שנהנה מאיסוה"נ
הרי ברגע שמתבטל האיסור שאז נהנה כבר האיסור איננו
והדברים באין כאחת ,ביטול האיסור וההנאה .וגם בלא
יסוד 'באין כאחד' ,התבטלות האיסור היא היא ההנאה
ולא שייך לצייר שהנאה זו של ביטול האיסור נובעת מן
האיסור.
בדין בידו
שיטת רש"י ודעימיה – דבידו מתורת מיגו.
שיטת הרא"ש ודעימיה – דבידו מתורת בעלים,
דא"א לפרש מטעם מיגו דהכא ליכא מיגו .והק' הגרעק"א
דאם סברת בידו מדין בעלים הוא איך אמרי' ביבמות אי
הקדש דידיה משום דבידו לאתשולי וכן באינך ,נימא
פשוט אי הקדש דידיה משום דהוי בעליו ומה הוסיפו
בסברת משום דבידו.

חטאת הגזולה שלא נודעה מכפרת – שיטת עולא
נה – .אמר עולא דבר תורה וכו'.
שיטת רש"י – שהכהנים עצבים מפני שאכלו חולין
שנשחטו בעזרה (העירו הרבנים רוטנר וויס נ"י דלפי מה שכ' רש"י
לעיל מינה ד'יאוש לא קני' היינו לענין הקרבה ומשמע דקדיש ,וכן מבו'
ברש"י בע"ב ,א"כ אינו חולין שנשחטו בעזרה ורק דהוי קרבן פסול
משום שנא' קרבנו .וציין הרב מנדלסון נ"י לרעק"א לעיל כח :על ד'
הגמ' דהשולח חטאתו יש לחוש דהוי חולין בעזרה והק' רעק"א מאי
שיאטי' דחולין בעזרה הכא הלא קדוש בוודאי והס' הוא משום איסור
שמתו בעלים ואם נדחוק דהש"ס לאו דוקא נקט…ע"ש ,א"כ ה"נ י"ל
דלאו דוקא נקט .מיהו ברש"י בע"ב מבואר דשייך כאן הפקר ב"ד על
חסרון ההקדש וע"כ דהוי חולין במידת מה וא"ש בפשיטות מה דעובר
בחולין בעזרה ).ודוקא משום האכילה ולא משום ההקרבה

כמבו' בגמ' בע"ב דבחטאת דוקא ולא בעולה ,והביאור
כמש"כ הרש"ש ע"פ התוס' לעיל ז .דבאכילת איסור איכא
פגם טפי ,וכ"כ החת"ס (ד"ה ועל) .ובקטע אחר ביאר
החת"ס דאי משום מה שהקריבו חוב"ע הוה כאנוס
ומתעסק דפטור אבל אכילת איסור ה"ל מתעסק בחלבים
ועריות שחייב שכן נהנה .ועיין באילה"ש מזה.
ומשום שעצבים חישינן שיימנעו מלהקריב כל
החטאות מפחד שמא גזולות הן על כן תקנו שעד כמה
שלא נודע שגזולה מתכפר ושוב לא יחששו הכהנים .והק'
רש"י איך יכולים לתקן שמתכפר נגד הדין ותי' דשוא"ת
הוא ,והק' הרשב"א דהרי יש בזה גם קו"ע שהכהנים
אוכלים הבשר ומקטירים האימורים של חולין ע"ג
המזבח .ופשוט בדעת רש"י כמש"כ בפנ"י ורעק"א דבאמת
לא התירו לכהנים לאכול ולהקטיר ורק פטרו המקריב
מלהביא חטאת נוספת ,אלא שקשה א"כ מה הרוחנו ,עדין
יימנעו הכהנים מלהקריב שמא זה גזול ולא ידעו מזה
ואכלי חולין בעזרה .ומתחילה חשבנו די"ל דכיון שהדין
הוא שפטור מלהביא אחרת חושבים הכהנים (בטעות)
שהקרבן הזה כשר ולא יהיו עצבים .אבל אמר הרב רוטנר
יותר פשוט דכיון שפטרוהו מלהביא חטאת נוספת לא
יתודע כלל שהיה הקרבן גזול .וצריך להוסיף לזה דהא
שימנעו הכהנים אינו מצד שסתם חוששים הם שמא מה
שבא לפניהם הוא גזול ,אלא דכאשר יקרו כמה מקרים
שיקריבו ויאכלו ואח"כ יבא שוב להקריב ויוודע שנכשלו
אז ייתקפו בעצבות ויפסיקו להקריב ,ומכיון שפטרו
חכמים הגזלן מלהקריב שוב לא יתוודע .וק"ק דסו"ס יש
גם מקרים שנודע שלא ע"י הגזלן וממקרים אלו ייעצבו.
והמחוור לומר כמש"כ בחת"ס דע"י התקנה באמת
מתכפר לו אף כלפי שמיא וז"ל דכיון שאמרו חכמים
שיכפר א"כ הרי נתכפר חטאו והקב"ה מסכים עם חכמי
ישראל והרי פטור מעונש שמים אלא שחכמים בטלוהו
ממ"ע של הבאת חטאת וזהו שוא"ת .ונראה שהוצרך לזה
החת"ס מכח לשון המשנה 'מכפרת' לכן פי' דבאמת
מכפרת ,ונראה דלפי"ד מיושב משה"ק לפרש"י דעדיין
יעצבו הכהנים ,דלעולם יש כח ביד חכמים לקבוע
שהקרבן כשר ואין זה חולין בעזרה ,ברם אין להם לעקור
בקו"ע ולהורות לכהנים שהגם שיודעים שזו גזולה
יקריבוה אולם כאשר לא נודע מתחילה והקריבו שוב יש
כח לחכמים לקבוע (-לענין נפק"מ של שוא"ת היינו לפטרו
מלהביא חטאת אחרת )-שהדבר היה התר ושוב מעתה אגלאי
למפרע שלא עברו הכהנים באיסור והדברים מחודשים
וצ"ע שו"ר שכ"כ בהערות הגריש"א.
עכ"פ לפי רש"י כל שנודעה בטרם איזו פעולה כגון
הקטרה או אכילה אין היתר להמשיך דשוב הו"ל קו"ע
ורק כשנודע אחרי הכל דהוי שוא"ת חלה התקנה
שנתכפר .כן כתבו בד' רש"י הפנ"י ומהרמ"ש ורעק"א
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וחת"ס .ויש להוסיף לענ"ד דבנודע קודם אכילה אין טעם
לתקן דכל החשש שיהיו הכהנים עצבים הוא מחמת
שאכלו איסור ואם נודע לפני האכילה ישמחו שניצלו
מאיסור בעוד מועד ,ושוב אין סיבה לתקן שיכפר.
וכ' החת"ס להקשות מה נעשה אם יוודע לכהנים
בתוך זמן אכילה אם נאמר שיאכלו עוד הו"ל קו"ע ואם
לא יאכלו יהיו עצבים על מה שכבר אכלו.
ומדוע לא תי' רש"י כמש"כ הרשב"א דתקנו הפקר
בי"ד .כ' החת"ס דאין לב"ד להפקיר על מגן כמ"ש התוס'
ביבמות צ..
אמנם בדעת רש"י יש סתירה שהרי בעמוד ב' ד"ה
אוקמוה רבנן משמע שגם לענין כפרה הדבר פועל עם הפקר
בי"ד וצ"ע.
שיטת הרשב"א ועוד – דבלא נודעה שתקנו שמתכפר
הוא מכח הפקר בי"ד הפקר וכדאמרי' בסמוך כרת שע"י
דבריהם באה לו אוקמוה רבנן ברשותיה כי היכי דליחייב
עליה כרת ואפי' גיזות וולדות .ובזה מיישב הרשב"א
דמותר להקטיר ולאכול אע"ג דהוי קו"ע .ולדבריו כל
ששחטוה ואח"כ נודע שגזולה מותר להמשיך בהקרבה
ובאכילה ודלא כרש"י שדוקא בנודע אחרי הכל .ברם צ"ע
בדעת הרשב"א ,דהתינח שמצד הכח לתקן שפיר מצו
להתיר אכילה והקטרה אע"ג דהוי קו"ע  -ע"י הפקר ב"ד,
אולם מה טעם לתקן כיון דכל החשש שיהיו הכהנים
עצבים מחמת אכילת איסור ועדיין לא אכלו א"כ נעצור
בעדם לאכול והכל יבא בשלום .ולומר דאין החשש מצד
אכילת איסור דוקא דבר זה צ"ע דהא מוכח בגמ' בע"ב
דדוקא בחטאת חישינן אלמא דמשום אכילת איסור
אתינן עלה.
והנראה בדעת הרשב"א דבאמת פליג אעיקר טעמו
של רש"י ,דלרש"י הכהנים יימנעו משום פחד לאכול
איסור ולהרשב"א הכהנים יימנעו משום פחד להקריב
חולין בעזרה וזה כבר עוברים בשחיטה על כן יש כבר
סיבה לתקן ברגע ששחטו שאם לא נכשיר הקרבן יימנעו
לעתיד .ומה שהקשינו מהגמ' בע"ב יש ליישב ע"פ גירסא
אחרת בגמ' כאן שהובאה בחי' מכ"י :כיון דמזבח בטל
נמצאו כהנים עציבין .ומפרש החי' מכ"י דה"פ ומה טעם
אמרו לא נודעה מכפרת שלא יהו הכהנים עציבין שאין
להם חטאות ואשמות להקריב לפי שלבן נוקפן בכל חטאת
שמא גזולה היא ואכלי חולין שנשחטו בעזרה ונמצא
מזבח בטל והן עצבין .ועולה לגיר' זו דהסיבה הסופית
לתקנה אינה לטובת המזבח אלא שלא יהו הכהנים עצבין
רק שמדוע יתעצבו משום שאין להם בשר לאכול אחרי
שלא מקריבים חטאות ואשמות .וא"כ י"ל בדעת הרשב"א
דהסיבה שנמנעים הוא מחשש הקרבת חולין בעזרה ולא
משום אכילה ומשום כן יימנעו מכל הקרבנות אלא
שהעצבות נגרמת רק מהעדר החטאות ואשמות הנאכלות
לכהנים ומיושב הא דבע"ב אמרי' דרק בחטאת תקנו דרק
בה נעצבים.
חטאת הגזולה שנודעה אינה מכפרת – שיטת רב
יהודה
נה – .ורב יהודה אמר דבר תורה וכו'
שיטת התוס' – הק' התוס' איך כדי שלא יאמרו
מזבח אוכל גזילות תקנו שאינה מכפרת הרי עוקרים
בקו"ע שמחייבים אותו להביא קרבן נוסף ,ותי' דבאמת
כל התקנה היתה להמנע מהזריקה ואז באמת לא מתכפר.
ולפי"ז מתפרש החילוק בין נודעה ללא נודעה ,דלכאו' לפי
רב יהודה צ"ב מאי שנא דרק בנודעה תקנו ,וגם לא

נתפרש מתי נודעה .ובפשטות הטעם דבנודעה מתפרסם
הדבר ואז יש קול שמזבח אוכל גזילות .אבל עד מתי ,אם
נודע הדבר אחרי שנים האם נימא דלמפרע לא נתכפר.
ולפי התוס' אפשר לומר דאולי באמת מצד אם יש סיבה
לתקנה גם בלא נודעה היו מתקנים דשמא יתוודע הדבר
ויצא לעז ,אבל היו מוגבלים בתקנתם שלא יהא מצב של
עקירה בקו"ע ,לכן רק בנודעה לפני הזריקה.
על כל פנים יוצא מהתוס' ברור דנודעה ולא נודעה
דקאמר רב יהודה היינו לפני זריקה.
עוד יש להבחין דלפי התוס' לא היתה כלל תקנה
שלא יכפר אלא אסרו על הכהנים לזרוק וממילא לא
נתכפר ,על כן בלא נודעה עד אחרי הזריקה מה יש לנו
לעשות כדי שלא יתכפר.
שיטת השיטמ"ק ומהר"י קורקוס – תירצו תי' אחר
על קו' התוס' ,דיש כח לחכמים ע"י הפקר בי"ד ולהפקיע
מהגזלן את בעלותו וממילא לא הוי קרבנו ולא נתכפר.
כלומר דעשו הפקר בי"ד על תנאי דאם לבסוף תהא נודעה
הפקירו ממנו הבהמה למפרע לפני ההקדשה.
וצ"ע בדעת התוס' אמאי לא תי' כן שהרי הם עצמם
להלן (ד"ה כי היכי) ביארו בדרך זו את התקנה לפי עולא.
וירוויחו בזה דגם בנודעה אחר זריקה יוכלו לתקן שלא
יכפר ולא יאמרו מזבח אוכל גזילות.
בדין סיקריקון
נה - :משנה ראשונה – לפני שתקנו חכמים עיקר
הדין הוא דתלוי באיזו תקופה של סיקריקות ,בשתי
התקופות הראשונות אמרי' אגב אונסיה גמר ומקני
והלוקח מן הסיקריקון קנה .ובתקופה השלישית לא גמר
ומקני והלוקח מן הסיקריקון מחזיר לבעלים ,ולא זו
בלבד אלא אפי' חזר ולקח מן הבעלים מקחו בטל.
משנה אחרונה – תקנו חכמים שהלוקח מן
הסיקריקון .וטעם התקנה כ' הרשב"א כדי שלא תהא
הארץ חלוטה ביד סיקריקון וכ"כ בירושלמי .ובגר"א ריש
סי' רל"ו כתב דהכי משמע במשנה דמשום כך הובאה
המשנה הזו בפרק זה של תיקון העולם (רואים בגר"א שצריך
להביא ראיה שזה מטעם תקנה ולא מעיקר הדין משמע שהיה לו צד
לפרש דמשנה אחרונה היא מדינא ועי' מש"כ בד"ה רבי על דעת רש"י).

רבי – הושיב רבי בי"ד ונמנו שאם שהתה בפני סיק'
י"ב חודש כל הקודם ליקח זכה .ברש"י נח :מבואר דדינא
דרבי אינו תקנה אלא עיקר הדין "דכיון דגמר ואקני אגב
אונס מיתה ואפי' בתר דגזור כל דקטיל לקטלוה מסתפי
ליה מקמא דקמיה דאקטול וסופו הוכיח שהניחה בידו
י"ב חדש ולא צעק עליו" והיינו שרבי ראה שהמציאות
השתנתה וממילא השתנה הדין[ ,ולכן באנפרות שאינו
מפחד לא תקף דינו של רבי וחוזר לעיקר הדין שאין
מכירתו מכירה כלל וחוזר לבעלים בחנם וק' דמשמע
דבאנפרות ליכא כלל אופן שיוכל הלוקח להחזיק בקרקע אבל סו"ס
מלבד דינו של רבי יש גם התקנה של משנה אחרונה ,וי"ל דבאנפרות
לא תקנו שלא חששו שישאר הקרקע ביד הגוי ועי' בסמוך בד'
הרשב"א].

אמנם ברשב"א במתני' כתב שדינו של רבי הוא
מתקנה שהמשיך את התקנה של משנה אחרונה "ורבי
הושיב ב"ד והוסיף על התקנה והכל כדי שלא תהא הארץ
חלוטה ביד סיקריקון" .וצ"ע איך מפרש הגמ' נח:
דבאנפרות ליכא דין סיקריקון מדוע שלא יתקנו גם בזה.
וי"ל דרק בסיקריקון שמפחד הבעלים על נפשו חששו
שלעולם לא יפדה וייחלט ביד הסיק' אבל באנפרות סמכו
שלבסוף יוציא מידו.
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זכות הקדימה של הבעלים – "אימתי בזמן שאין
בידם ליקח אבל יש בידם ליקח הן קודמין לכל אדם" .וכ'
הסמ"ע דמוכח מד' הרמב"ם ושו"ע דאף אם לקח מוציא
הבעלים מידו ונותן לו דמים .וכ' בגר"א ר"ס רל"ו דאם
אין בידן ליקח בשעה שלקח הלוקח זכה ואינו יכול
לסלקו ,ומשום דהרי חששו שלא תחלט הקרקע ביד הגוי
ולכן נתנו ללוקח זכות לקנות הקרקע ואם יהיה הדין שגם
בדלית ליה לבעלים מעות וקנה הלוקח יוכל הבעלים
לסלקו אח"כ ,שוב לא ירצו הלוקחים לקנות ותחלט
הקרקע ביד הגוי .אבל בטור כתב לא כך ע"ש.
דין רביע – הלוקח נותן לבעלים רביע ונח' בגמ' רב
ושמואל מהו רביע ,וקיי"ל כשמואל דשליש מהמעות
ששילם שהוא רביע בקרקע[ ,דזה מוזיל הסיק' לגבי
הלוקח] .וכ' הריטב"א דאע"ג דאוזיל גבי' טפי אין לו אלא
ריבעא שתקנה קבועה היתה שאם אי אתה אומר כן נתת
דבריך לשעורין ולעולם יצטרכו בי"ד לשום את הדבר.
והובא בסמ"ע.
מבואר ברש"י נח :ד"ה מינך זבנה דאם לא נתן רביע
בטל המקח ,והיינו דגדר התקנה של משנה אחרונה הוא דיכול
לקנות את השדה מן הבעלים במחיר של רביע.

מסירת נפש הילדים שנשבו לקלון
נז - :מעשה בד' מאות ילדים וכו' .וצ"ב איך הותר
להם למסור נפשם ,והשאלה כפולה :א' איפה יש כאן
עבירה של יהרג ואל יעבור ,ראשית הרי קרקע עולם הם,
ועוד הבנות היו פנויות ואין כאן גילוי עריות .ולכאו' יש
מכאן ראיה לשיטות שבשעת השמד צריך למסור נפש גם
כשהגוי עושה להנאת עצמו .ב' האם מותר ליטול נפשו,
ובזה עמדו התוס' ע"ש (ומה שהוכיחו מרחב"ת צ"ב דהא
התם הריגת עצמו אינה באה להצילו מלעבור עבירה).
רמיזה וקפיצה בחרש
נט – .א"ר נחמן מחלוקת במטלטלין וכו' .מבואר לפי
ב' הלישנות שיש סברא להחמיר בגט יותר ממטלטלין
ומאידך יש סברא איפכא ,ונח' מה הסברא העיקרית.
הטעם להחמיר בגט כנראה הוא משום דאשת איש
חמירא (ראה יבמות קיז .אם הקלנו באשת איש החמורה לא נקיל
בממון הקל) ,א"נ לא מצד החומר רק מצד דבממון יש יותר
מקום לחכמים לפעול ולשנות בכח הפקר בי"ד .והטעם
להקל בגט כ' רש"י "משום דבקפיצה כנס בקפיצה יוציא
אבל מטלטלין שנפלו בירושה לא" ,ובפשוטו ר"ל דמאחר
שהכניסה היתה בקפיצה (וצ"ע דהיא גופה מנלן ואמאי פשיטא
דמהני קפיצה לקידושין טפי ממטלטלין ,וכ"ת משום דהוא דרבנן
ומטלטלין שירש הוא דאו' א"כ ה"ה לגיטין ולמה צריך לסברא
מיוחדת דכנס בקפיצה ומוציא בקפיצה ומזה נראה דלאו דוקא קאמר
וכונת רש"י כהתורי"ד דלהלן) יש יותר מקום לומר שהיציאה
תהא גם בדרך זו ,קמ"ל (לל"ק דר"נ) שלא ,ומדוע אין

הסברא נכונה ,כי החולשה של קפיצה ביאר רש"י במשנה
שאינו סימן ניכר כרמיזה כלומר שאין ודאות שמתכון
לרמוז ,א"כ יש חילוק בין כניסה להוצאה ,דכשכנס
בקפיצה שפיר מקודשת מיהת מספק אבל כדי להוציא
בקפיצה צריך ודאות .וכן ביאר המהר"ם שי"ף .אולם
לישנא בתרא ס"ל אליבא דאמת כסברא זו דמטלטלין גרע
מגט ו'אף מטלטלין' קאמר .וצ"ל דאין הפי' שיש ספק
בקפיצתו אם מתכון לרמז או שמא סתם קפץ פיו ,כי אם
דאינו מראה על גמירות דעת מושלמת ולפי"ז אין חילוק
בין כניסה להוצאה .א"נ דמשמע ליה דכשכנסה בקפיצה

דמקודשת קידושין ודאין קאמרינן ולא מכח הספק
לחומרא.
כל זה בד' רש"י מיהו יעויין בתורי"ד שכתב "פי' דלא
תימא גיטין הוא דקילי משום דברמיזה כנס וברמיזה
יוציא אבל במטלטלין שנפלו לו בירושה לא" הרי דלא כ'
כרש"י דבקפיצה כנס רק ברמיזה כנס ומבואר דעיקר
החילוק בין גט למטלטלין דזה להפקיע קידושין דרבנן
וזה להפקיע קנין דאו'.
רמיזה וקפיצה – שיטת הראב"ד
נט – .רש"י והערוך פירשו דקפיצה היא בפה וגריעא
מרמיזה דהיא בראש ועין .והראב"ד הק' מה מעלה יש בין
רמיזת העין לרמיזת הפה לכן פירש בדרך אחר דבקפיצה
מראה נתינת המעות ונטילת החפץ והוא יותר מן הרמיזה.
ומפרש הגמ' לפי שיטתו איפכא מרש"י ,דבן בתירא
מחמיר ומצריך קפיצה ,ורב נחמן בל"ק אומר מח'
במטלטלין אבל בגיטין ד"ה אף ברמיזה מ"ט כשם שכונס
ברמיזה כך מוציא ברמיזה ובקידושין ובגירושין לא
שייכא בהו נטילה ונתינה .מהו דתימא אף במטלטלין
כלומר דחמיר עליה גיטין ממטלטלין וקאמר דאף
במטלטלין בעינן קפיצה קמ"ל דקיל ליה גיטין ממטלטלין
דגיטין ברמיזה סגי ליה .ע"כ פירושו .וצ"ב דאם כמו
שכתב דבגו"ק לא שייך נטילה ונתינה מהו הס"ד דאף
במטלטלין קאמר וגם מה סובר הלישנא בתרא .וצ"ל
דלאו דוקא דלא שייך בגו"ק אלא דאין טעם לזה כ"כ,
דדוקא במטלטלין שמתעסקים בלקנות חפץ שם יש מקום
להצריך נטילת החפץ משא"כ בגו"ק שהוא ענין בין
האישים וצ"ע.
שו"ר בריטב"א שכתב כפי' הראב"ד וביאר ענין
רמיזה וקפיצה גבי גט ,דרמיזה היא שמצוה לכתוב הגט
ברמיזה וקפיצה היא להצריך שבשעת נתינה יהא רומז
שכוונתו לשם גירושין.
פעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר
פרטי דינים:
מטלטלין ולא קרקעות – הטעם דרק במטלטלין
דבזה הוי כדי חייו.
עבדים – בחי' רעק"א ר"ס רל"ה כתב דגם בעבדים
מקחן מקח דבמידי דרבנן עבדא כמטלטלא דמי ,וראיה
מרש"י גיטין מ :ודו"ק .פי' ממש"כ רש"י דהקטן מצי
לשחרר העבד משום דפעוטות מקחן מקח.
כדי חייו – דעת רב האי דלא יכול למכור אלא כדי
חייו ואם יש שם ממון הרבה שנתן לו ממנו מקצת
לסחורה במה שיתלמד מקח וממכר ואע"פ שאינו צריך
לכדי חייו ולפי מראית עיני הדיין .אבל הרמב"ן כתב דכיון
דתקון רבנן שיהא ממכרו ממכר לא פלוג בין מוכר לכדי
חייו למוכר יותר מכדי חייו ,וראיה שעשו לא פלוג
מדאמרי' דגם מתנה מרובה וגם במתנת שכ"מ מתנתו
קיימת אע"פ שלא שייך בהו טעם דלעבדו מילי' .וצ"ל
כונת הרמב"ן במש"כ כי היכי דלעבדו מיליה ,שזה ההסבר
שכ' רש"י כדי שלא יימנעו מלעשות לו נייח נפשיה ,וזהו
שהוכיח הרמב"ן ,דהא גם בעבדו ליה נייח נפשיה די להם
להחזיר מתנה מועטת ,מיהו בדעת רב האי י"ל כמש"כ
הסמ"ע ס"ק ו :בין במתנה מרובה .דלפי הטובה שעשה זה
המקבל עמו הוא נותן לו מתנה .ע"כ .ועוד הוכיח רמב"ן
ממתנת שכ"מ והיינו דעיקר התקנה היא שאם לא תהא
מתנתן מתנה יימנעו מכאן ולהבא להיטיב להם ,ובשכ"מ
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מה בכך שיפסיקו הרי הולך כבר לבית עולמו .אמנם בדעת
רב האי י"ל דחיישינן שכשידעו אינשי שהקטן שכ"מ
ימשכו ידיהם מלהיטיב לו בידעם שלא יכול לתת להם
מתנת שכ"מ ויפסיד עתה את העזרה.
קנינים שונים – עי' רמב"ם (כ"ט ח') ובנה"מ (ס"ק
יב).
ביש לו אפוטרופוס – מימרא דרפרם בכתובות ע.
דכשיש לו אפוט' אין מעשיו כלום .ובתוס' שם הביאו דעת
ר"ח דוקא מכר אבל מתנתן מתנה דלענין מתנה אין סברא
לחלק בין יש שם אפוט' לאין שם .אולם דעת הרמב"ם
דה"ה מתנה .ובריטב"א שם ביאר הצדדים ,סברת ר"ח
היא דהא טעמא דמתנה מפרש התם משום דאי לאו
דעביד ליה נייח נפשיה לא הוו יהבי לאידך מתנה והאי
טעמא איתיה אפי' במקום אפוט' .ואין זה נכון דבמקום
שמקחן מקח וממכרן ממכר עשו חכמים מתנתו כממכרו
מה"ט ,אבל במקום שאין ממכרם ממכר כלום אין מתנתן
כלום דבמקח וממכר נמי איכא נייח נפשיה ואפ"ה אין
מעשיהם כלום במקום אפוט' וכן עיקר עכ"ד .ולא הבנתי
דבריו ,ולכאו' כוונתו בסברת ר"ח היא כמש"כ הרא"ש
שם דטעמא מאי במקום אפוט' אין ממכרן ממכר לפי שעל
האפוט' ליקח ולמכור אבל ליתן אין הרשות בידו ,וא"כ
מה טוען ע"ז הריטב"א ,ואולי ר"ל דהא דמתנה כמכר אין
לזה סיבה גמורה ורק במקום שממכרו ממכר חזי
לאצטרופי לתקן להם מכירה ,אבל במקום שאין ממכרן
ממכר מאיזה טעם שיהא לא תקנו מתנה אע"ג שהטעם
שייך גם כאן .אלא מדעת האפוט' שאם רצה לקיים מקחו
וממכרו במטלטלים קיים
אונאה – לשון הגמ' :טעותן עד כמה  -עד שתות
כגדול .ודעת הרמב"ם דממש דינן כגדול ועד שתות קנה
ולא מחזיר אונאה (ומסייע ליה לשון הגמ' 'כגדול' ,ועי' במאירי
ליישוב הדעה האחרת דמלמעלה למטה קאמר כלומר כל שנתאנה
בחצי או שליש ורביע עד שתות בטל מקח .).והראב"ד השיג

דיתמי לאו בני מחילה נינהו ,ותי' המ"מ דחכמים שתיקנו
שיהא ממכרן ממכר משום כדי חייהן הן תיקנו שתהיה
טעותם כגדול.
והראב"ד נראה דס"ל דלא נכלל בתקנה אלא ייפוי
כח למה שבאופן ישיר נותן רווחה ליתמי ,כגון מקח
וממכר וגם מתנה דנחשבת כעיסקא של מקח וממכר
תמורת הטובה ,אבל מחילה הגם שאולי נצרכת לא הוה
בגדר התקנה ודו"ק (ובזה אפשר לבאר המח' גבי מתנה דלא פליגי
במציאות דכו"ע מודו דזה נצרך אלא דרב יימר סובר דאין זה נכלל

בתקנה וכנ"ל) .א"נ ס"ל דאין המחילה נצרכת לכדי חייו
דאנשים לא יימנעו מלעשות אתם עסק הגם שאינם
מוחלים על פחות משתות.
הדרשות להקדמת כהן בקריאת התורה
נט - :א] ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל
הכהנים בני לוי וכו' אלא כהן ברישא והדר לוי .וצ"ב הלא
'בני' משמע שהם פחותים מהלויים ולמה כתבה התורה
לשון כזה להורות על קדימת הכהן .ונראה לבאר דהנה
שבט לוי הוא שבט מקודש כמבו' בתורה בכמה מקומות,
וא"כ מדוע יש התיחסות מיוחדת לקדושת הכהנים כשבין
כה קדושים מצד היותם בני לוי ,וע"כ שקדושתם למעלה
מקדושת בני לוי ,לכן נרמזה עדיפות הכהנים במש"כ
שהם בני לוי.
ב] ונגשו הכהנים בני לוי וכו' .וצ"ב אמאי לא ניחא
ליה בדרשה הקודמת שהיא באותו אופן .וי"ל דס"ל
לרי"צ נפחא דלא שייך להתבטא על עלייה לקריאת

התורה 'ויתנה' ,ויותר מתאים הפסוק של 'ונגשו' ,דהרי
אין התורה באה אל העולה כי אם שהוא ניגש ובא אליה.
ברם רב מתנה סבר דאמנם העולה ניגש אל התורה אבל
כשהוא קורא מתחוללת נתינה מחודשת של תורה מאת ה'
וכמש"כ המהר"ל בביאור לשון 'נותן' התורה לשון הווה.
ג] וייבדל אהרן להקדישו קדש קדשים.
ד] וקדשתו.
עי' פמ"ג (ריש סי' קל"ה) כמה נפק"מ בין הלימודים:
א' מקרא דכהנים בני לוי שמעינן רק לקריה"ת הא לשאר
דברים לא ,ומוקדשתו שמעינן לכל דבר שבקדושה .ב'
מקרא דויתנה י"ל כהן קודם ללוי ולוי לישראל דהכי
כתיב קרא .ומיהו בירושלמי מבואר דמפסוק זה אין
עדיפות לוי לישראל .ג' כהן בעל מום מקרא דכהנים בני
לוי הנך נמי כן הוא משא"כ לחם אלקיך הוא מקריב י"ל
דבעל מום ליתא לעשה .ד' אם נאמר הכהנים בני לוי
ואח"כ אל זקני ישראל (כמש"כ המשך הקרא) שמעינן דכהן
קודם אפי' ע"ה לזקן ת"ח משא"כ וקדשתו כי קדוש הוא
י"ל קדושת התורה יותר חמירה מקדושת הכהן ודוקא
בשוין מ"ע הוא.
כהן ולוי ממזרים
נט - :אלא אמרו ממזרת או נתינה נסיב ופסיל
לזרעיה .מכאן מבואר דלוי או כהן שנשא ממזרת או
נתינה אין הוולד לוי וכהן .וב'טל תורה' תמה מכאן על
המנ"ח (רס"ג) שהאריך להסתפק בכהן שנשא מצרית
שיתכן דהוי כהן מצרי וכן לענין ממזר נסתפק שם והדבר
מוכרח מכאן דמי שאסור לבוא בקהל לא יתכן שתהא
עליו קדושת כהונה.
מעלין בקודש בעליות לתורה
נט :צ"ב במה שהסדר הוא כהן לוי ישראל והרי
מעלין בקודש ואין מורידין.
'וקדשתו' – מדאו' או מדרבנן
בטור (יו"ד סו"ס כ"ח) הובא בשם ה"ר חזקיה דהא
דאמרי' וקדשתו לכל דבר שבקדושה וכו' אסמכתא
בעלמא היא ,ובב"ח תמה מדאמרי' בסוגין "דאורייתא
היא" ,וגם הסמ"ג מנאה למ"ע .ואפשר דה"ר חזקיה ס"ל
כמש"כ הרמב"ם פ"ד מכלי המקדש דעיקר קרא אתי
לקדשם ולהכינם לקרבן.
גם במג"א (סי' ר"א סק"ד) כתב בשם התוס' חולין
פז .דאינו אלא אסמכתא וכתב "וצ"ע דבגיטין נט :אמרי'
בהדיא דאו' היא (בנתיב חיים דחה הראיה ע"ש) וגם הרמב"ם
מנאו במנין המצוות וכ"כ הריב"ש בפשיטות דדאו' היא
וכ"כ בתשו' מהר"ם מרוטנבורג .ובירושלמי (פ"ה דגיטין
ה"ט) מייתי פלוגתא בזה".
במג"א (סי' ר"א סק"ד) העיר מדוע אין נזהרין עכשיו
להקדים הכהן לכל הנך מילי [דמנה יפה ולפתוח ראשון
וכו'] אלא יש ליזהר בהם מאחר שמדאו' הם ואפשר דאין
אנו בקיאין ביחוסי הכהונה .ותמהו על המג"א דאמאי לא
נסמוך על החזקה דהא אפי' סוקלין על החזקות .ובתומים
(ט"ו סק"ג) יישב ד' המג"א דאיתרע הך חזקה כדאמרי'
דעבדים נתערבו בכהנים .ובמל"מ (הובא במנ"ח סוף רסט)
פקפק על הטענה שאינם מיוחסים כיון דהוא ספק הוי ליה
ספיקא דאורייתא.
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וקדשתו – לדבר שבקדושה
צריך לידע מה הכוונה 'דבר שבקדושה' ,דהנה
אמרינן ליטול מנה יפה ראשון ומשמע דגם בדברי חולין
כאכילה יש להקדים את הכהן (ובמהרמ"ש כאן כתב
דלצדדים הוא וקאי רק על לברך) .ובמפרש בנדרים סב:
כתב "ליטול מנה יפה ראשון כשחולק עם אחיו הכהנים
בלחם הפנים" .וביאר המהרש"א כונתו "פי' הת"ח
שבכהנים וכהן דקרא דוקדשתו מיירי נמי בת"ח הנקרא
כהן כמו ובני דוד כהנים אבל הרא"ש והר"ן פירשו
כפשטיה דנוטל מנה יפה בחולק עם ישראל ובכהן דעלמא
איירי ואפשר שרש"י דקדק לפרש כן מלישנא דקאמר לכל
דבר שבקדושה ובחולק עם ישראל ליכא בדבר ההוא
שחולק דבר קדושה ."52ובאמת הרא"ש לשיטתו מפרש
דלכל דבר שבקדושה היינו "בכל דבר שייראה גדול
ומקודש".
ויש לתמוה על המפרש והמהרש"א איך אפשר לפרש
קרא דוקדשתו על ת"ח הרי הסוגיא בנדרים פותחת בדין
שיש להקדים צורבא מרבנן למישרי בתיגרא דכתיב ובני
דוד כהנים היו מה כהן נוטל בראש אף ת"ח נוטל בראש
וכהן מנא לן דכתיב וקדשתו וכו' ,מבואר דהקדמת ת"ח
נלמדת מגז"ש בין ובני דוד כהנים לוקדשתו .וליישב
דבריהם צ"ל דאה"נ עיקר קרא דוקדשתו לא מלמד על
ת"ח אולם אחרי שיש פסוק של ובני דוד כהנים מכניסה
הברייתא את הדין של ת"ח יחד עם הדין של כהן.
אולם בעיקר הנחתם דוקדשתו מלמד רק על דברים
שבקדושה ,תמוה נמי מהגמ' בנדרים דמקדימים כהן
ות"ח למישרי בתיגרא אע"ג דאינו דבר שבקדושה ,וי"ל
דהתם הוא לסלק בזיון ובזה מעדיפים הכהן גם בדברי
חול ,ורק לתת כבוד חיובי זהו רק בדבר שבקדושה ,אך
צ"ב מנא לן חילוק זה עד כמה שבפסוק מוזכר רק ענין
שבקדושה .ועוד יש להקשות מגמ' סוף מו"ק דכהן יושב
בראש ,וצריך להעמיד במסיבה של מצוה.
'וקדשתו' – גדר המצוה
כ' הרמב"ם בספהמ"צ (עשה ל"ב) "שצונו לכבד זרע
אהרן ולנשאם ולרוממם ונשים מדרגתם מדרגה קודמת
וראשונה ואפי' ימאנו אותו לא נשמע מהם .וזה כולו
הגדולה לא' ית' אחר שהוא לקחם ובחרם לעבודתו
ולהקריב קרבנותיו" .מבואר דהכבוד שנצטוינו לתת
לכהנים הוא כשאר דיני כבוד בתורה ,דכאשר ישנו דבר
חשוב ומכובד יש לנהוג בו בהתאם.
לעומת זה עי' בדברי הר"מ במנין המצוות ריש הל'
כלי המקדש שכתב – "לקדש הכהן לעבודה" ,ובריש פ"ד
– "ומ"ע היא להבדיל הכהנים ולקדשם ולהכינם לקרבן
שנ' וקדשתו" .משמע בדבריו אלה דאין זה דין כבוד
גרידא רק כהיכי תמצי ,שע"י הכבוד מתבדלים ומתיחדים
לעבודה .נראה הפי' דע"י הכבוד בא לידי ביטוי היותם
מקודשים משאר כל העם ,ובמה מקודשים בהיותם
מקריבים הקרבנות נמצא הכבוד קורא להם שם של
 52אך צ"ב איך זה נכנס ללישנא דקרא דכתיב 'וקדשתו' ,אטו
הכהן נהפך לדבר שבקדושה (הר"א וינבך נ"י) .וי"ל דגם
להמפרש מתפרש הפסוק כמש"כ הרא"ש דיש להראות שהוא
מקודש ,אלא דס"ל דלא נראה דבר זה רק כשמקדימים אותו
לענין של קדושה דבזה מתבטא שהכהן שייך יותר לענינים של
קדושה לכן הוא קודם ,אבל בהקדמה לענינים של חול לא נראה
שהוא קדוש אלא שהוא מכובד והם ב' ענינים נפרדים .וק"ל.

מקריבי קרבן .אמנם בב"ח (יו"ד סו"ס כ"ח) כ' בדעת
הרמב"ם דמה שכתוב בתורה וקדשתו הוא ציווי לישראל
להכניס הכהנים לעבודה ,והדיני כבוד שיש לכבד את
הכהנים אינם אלא מדרבנן .ועל דרך זו נקט בגרי"פ
פערלא (ח"ג קצו ע"ד) בכונת הרמב"ם דעיקר הקרא בא
לחנך הכהנים לעבודת מקדש אלא דאין מקרא יוצא מידי
פשוטו ונשמע ג"כ שצריך להקדימם לכל דבר שבקדושה
(ולא כמש"כ הב"ח דאינו אלא מדרבנן ,רק דהוי דאו' אם כי לא זהו
עיקר הקרא) ,ותמה על שתיקת האחרונים בזה ,ונראה

שלמדו כמש"כ שלא כתוב כאן איזה דין מלבד הכבוד
וצ"ע.
מיהו אין דבריהם מתיישבים עם הרמב"ם בסהמ"צ,
אלא נוקטים הם שהרמב"ם בהל' כלי המקדש חזר בו ,עי'
להלן ד"ה ובגרי"פ.
וכבר העיר במנ"ח שהשמיט הר"מ כאן מש"כ
בסהמ"צ דל"מ מחילה( ,ויש שיישבו דסמך על מש"כ בסהמ"צ
דהוא ההקדמה ליד החזקה).

ובגרי"פ פערלא (שם) כ' דהר"מ חזר בו ממש"כ
בסהמ"צ .ונראה להוסיף דמוסברת החזרה בהיות ששינה
גם גדר המצוה כמש"כ ,והוא דלפי מש"כ בסהמ"צ
דהמצוה לכבדם מפני שהם משרתי ה' הרי זה חלק מדיני
הכהונה שכשם שהיותם משרתי ה' מחייבם לפרוש
מגרושה כך זה נותן להם דיני כבוד ,ועל כן שפיר יש להסב
דרשת הספרא וקדשתו בעל כרחו גם על הכבוד ,אבל לפי
מש"כ בס' היד שהכבוד הניתן להם הוא בתורת ייחוד
וקידוש לקרבן ,נמצא ששונה הדבר לגמרי משאר דיני
כהונה ,דדין זה אינו בעצם מדיני הכהונה אלא סדר
קירובם לעבודתם ,על כן אין הכרח לדרוש ע"ז וקדשתו
בע"כ.
ובאופן פשוט יותר י"ל ע"פ הב"ח שהובא לעיל שכ'
בדעת הרמב"ם דדין כבוד הכהן אינו אלא מדרבנן ,וא"כ
ודאי דחזר בו מספהמ"צ ששם הביא ענין הכבוד בתור
עיקר המצוה ולא הזכיר כלל הכנסה לקרבן ,וממילא יש
לומר כלפי דין מחילה ,דלפמש"כ בסהמ"צ דהכבוד הוא
עיקר המצוה שפיר נקט שדרשת הספרי וקדשתו בע"כ
מוסב על זה ,אבל לפמש"כ בהל' כלי המקדש דאין זה
עיקר המצוה והוא רק מדרבנן מאד מסתבר שאין לנו
להעמיד ע"ז דין דוקדשתו בעל כרחו .וא"ש גם ע"פ הגרי"פ
שהבאנו.

ובד' החינוך אני נבוך שכתב (רס"ט) "לקדש זרע
אהרן ,כלומר לקדשם ולהכניסם לקרבן ,וזהו עיקר
העשה ,וכן להקדימם לכל דבר שבקדושה ,ואם מיאנו בזה
לא נשמע אליהם .וזה כולו לכבוד ה' יתעלה אחר שהוא
לקחם ובחרם לעבודתו" .הנה שילב ד' הרמב"ם בסהמ"צ
עם דבריו בכלי המקדש ,וזה צ"ע דלכאו' נראה בעליל
שהרמב"ם חזר בו דאיך יתכן שבסהמ"צ לא יכתוב כלל
ענין ההכנסה לקרבן ובהל' כלהמ"ק עשה מזה עיקר
המצוה .וצ"ל דאה"נ החינוך עשה שיטה חדשה משילוב ד'
הרמב"ם בב' המקומות.
כתב החינוך דאם היו הכהנים בעלי עבירות נמנעים
מלכבדם .וכ' ע"ז המנ"ח דמצד הסברא נראה כן כמו
כיבוד אב ואם דכשהם רשעים א"צ לכבדם .ויש לעיין
בדבריו דנ"ל דיש לחלק דבכיבוד או"א מכבדם מצד
עצמם שבהיות והם הוריו זכותם להתכבד על ידו וכאשר
הם רשעים לא 'מגיע' להם כבוד מאף אחד ,אבל בכהנים
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אין הפי' ש'מגיע' להם עצמם כבוד 53אלא או כדי
להכניסם לקרבן (כרמב"ם בכלי המקדש) או שבזה מכבד
את ה' (כרמב"ם בספהמ"צ) או שניהם יחד (כחינוך) על כן
יש מקום לומר דגם כשהוא רשע יש לכבדו דמה בכך
שהוא אדם שראוי לביזוי ,זה הוא במישור האישי שלו
ואילו כבוד הכהונה אינו לאדם פרטי זה אלא באשר הוא
משרת ה' ודוק .ומודינא שיתכן דאליבא דאמת היותו
רשע מפקיע ממנו כל אופן של כבוד ,רק רצוני לומר
שראיה מכיבוד או"א אין.
כתב בעל הטורים על הפסוק 'וקדשתו'" :וקדשתו ג'
קדושות בפסוק ,לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה
יפה ראשון" .חזינן מדבריו שאותם שלשה דברים הם ג'
סוגים של כבוד שעל כן כל אחד רמוז בקרא ,ונראה
להסביר :לפתוח ראשון באסיפת אנשים הוא ענין כבוד
בין בני אדם .לברך ראשון הוא בעניני קדושה ומצוה.
ליטול מנה יפה ראשון הוא בענינים גשמיים.
במועד קטן (כח" ):חתן מיסב בראש שנאמר כחתן
יכהן פאר ,וכהן גופיה מנלן דכתיב וקדשתו לכל ה לפתוח
ראשון" וכו' .ויוצא מכאן שכהן מיסב בראש ,שהבינה
הגמ' דלא רק מה שנזכר בברייתא – לפתוח וכו' ,אלא כל
ענין של כבוד ,כולל מקום ישיבה סביב השולחן (ולכאו'
ה"ה בבהכנ"ס מקום הכהנים הוא ב'מזרח' אולם בזה י"ל
דכיון שגם הת"ח יושבים שם ,אם נושיב שם גם הכהנים
לא יהא ניכר כבוד ת"ח ,וישראל ת"ח קודם לכהן וצ"ע).

באיזה כהן נוהג וקדשתו
חלל – כ' המנ"ח (רסט [ג]) דודאי אין מצוה לכבדם
דהרי הם כזרים לכל דבר.
כהן קטן – במג"א (רפ"ב סק"ו) כתב דלא שייך בו
מצות וקדשתו לפי שאינו ראוי לעבודה וכתיב כי את לחם
אלקיך הוא מקריב .ובהגהות רעק"א ובמנ"ח (שם) השיגו
עליו מד' הספרא דוהיו קודש לרבות בעלי מומין אע"פ
שאינם ראויים להקריב (והובא בסהמ"צ לרמב"ם ובחינוך).
ובהר צבי מחלק בין בעל מום דמצווה לאכול קדשים
ואילו קטן רשאי ואינו מצווה .ואולי יש לחלק עוד דבעל
מום פומיה הוא דכאיב ליה דהאדם בעצמו ראוי לעבודה
ורק שיש בגופו דבר המעכב ,ודומה למה שאמרו ביבמות
סו .דכהן ערל וטמא מאכיל את קניינו תרומה אע"פ דרק
מי שאוכל מאכיל ,דערל וטמא פומייהו כאיב להו .מיהו
ע"ש ברש"י שמבאר סברת הגמ' ,דעומדים ליתקן ולאכול,
ולפי"ז בעל מום שאינו עובר לא דומה לשם.
כהן שאינו מיוחס – במנ"ח הביא בשם מהר"ש יפה
דבכהן שאינו מיוחס מותר להשתמש בו ,והמל"מ פקפק
בדבר .וגם ממעשה שיצק מים על ידי ר"ת ומהרמ"א
או"ח קכ"ב סמ"ה מפורש דאף בזה"ז אף שאין לנו כהן
מיוחס אסור להשתמש בו .וגם המג"א (ר"א סק"ד) צידד
להקל מצד שבזה"ז אין הכהנים מיוחסים אלא ע"י
חזקה ,עי' לעיל שהבאנו דבריו.
מחילת הכהן

'וקדשתו' – א) קדימה ,ב) איסור השתמשות
יש ב' חלקים במצוה זו :א) המבואר בסוגין
להקדימו לכל דבר שבקדושה .ב) המבואר בירושלמי
(ברכות ח ,ה) דהמשתמש בכהן מעל והובא ברמ"א סו"ס
קכ"ח.
ויש לדון אם יסוד שני החלקים אחד הוא.
ובט"ז (סוס"ק לט) מבואר דאיסור ההשתמשות קשור
לוקדשתו ,וכן מבו' בגר"א המציין מקור שמועילה מחילה
על השתמשות מסוגין דיכול הכהן לכבד אחר בעלייה,
והרי ההיא דסוגין משום וקדשתו היא אלמא דחד דינא
הוא ,ועי' בחכמת שלמה (שם) שבסוף דבריו כתב דאיסור
ההשתמשות ודין קדימה לדבר שבקדושה שניהם נלמדים
מקרא אחד דוקדשתו .וכן כתב בפשיטות המשנ"ב (בלי
לציין מקור) .ברם קצ"ע מדוע בש"ס דילן עה"פ וקדשתו לא
מייתי איסור השתמשות ,וי"ל דבאמת לא נלמד זה
מוקדשתו אלא מהדרשא שבירושלמי ,רק שהגדר הוא
שוה ,דהכל מחמת קדושת הכהונה.
פרטים בדין איסור השתמשות בכהן
כהן בכהן – במנ"ח (אות ד) הביא בשם המקנה דכהן
רשאי להשתמש בכהן.
ישראל ת"ח בכהן עם הארץ – כ' הט"ז דהכהן יכול
למחול באופן שיש לו הנאה מזה ומה"ט לא מיחה ר"ת
בכהן שיצק מים על ידו משום דודאי ניחא ליה שזכה
לשרת בקודש וזו היא קדושתו .ור"ת שתק לפי שלא רצה
ליטול שם ת"ח עליו .ועי' מנ"ח (תחילת עמ' שלב).
 53פוק חזי שאצל כבוד ת"ח לא כ' החינוך דזהו כבוד ה' ,כי שם
באמת הכבוד הוא לת"ח עצמו ,א"כ ש"מ דכבוד הכהנים הוא
ענין אחר של כבוד.

הרמב"ם בספהמ"צ כתב שאין הכהן יכול למחול
כדרשת הספרי "וקדשתו  -בעל כרחו"( .מיהו בספרו הגדול
השמיט זאת ועי' מש"כ בזה לעיל ד"ה 'וקדשתו – גדר המצוה').
לעומתו המרדכי כ' דיכול למחול (וציין הגר"א דהרמב"ם
פליג) והט"ז נוקט דאינו יכול למחול על השתמשות בו

משום וקדשתו בעל כרחו ,אא"כ יש לכהן הנאה .והחכמת
שלמה בסו"ד תמה על הט"ז דהרי מנהג בכל ישראל אם
הכהן מכבד לאחד בבהמ"ז מברך ע"ש .והמ"ב מביא ב'
דיעות אם הכהן יכול למחול על שימוש בו וטוב להחמיר
לכתחילה ושירות בזוי בודאי יש ליזהר ,משמע בדבריו
דדוקא לענין שימוש יש מח' אבל לענין כבוד לכו"ע יכול
למחול ,וצ"ע דהרמב"ם בספהמ"צ מדבר על כבוד ולא על
שימוש וע"ז קאמר דא"א למחול ,ועוד ,דמקורו ומקור
הט"ז הוא מדרשת וקדשתו בעל כרחו ,וא"כ הדין נותן
דגם בעניני כבוד שנלמדים אף הם משם לא יועיל מחילה.
ונראה לבאר בדעת הרמב"ם והט"ז דא"א למחול,
דיש לחלק בין אופני המחילה ,מה שמבואר בגמ' שכהן
יכול לכבד ישראל לעלות במקומו אינו סתירה לוקדשתו
בעל כרחו ,כי אין זה ויתור מצידו על הוקדשתו אלא
שמשתמש בזכותו להעניק עלייה למי שרוצה ,ואילו
הרמב"ם מיירי שהכהן מוותר על הכבוד ואומר שאינו
חפץ בזה ושיתעלמו ממנו ,בזה הרי הוא פוגע בכבודו ויש
לקיים וקדשתו בעל כרחו .שו"ר הדברים מבוארים
בהגהות האמרי ברוך (בקובץ מפרשים בסוף השו"ע) וכן ראיתי
מביאים בשם מהר"ם שיק או"ח סי' נ"ט .ומיושב בזה קו'
החכמת שלמה על הט"ז ע"ש .אך עדיין קשה מהנוהגים
לכבד ישראל בזימון ומסתפקים בכך שאומרים 'ברשות
הכהן' והרי הכהן לא נשאל כלל וגם לא בחר מישהו לכבדו
רק מחל.
כבוד הלוי
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כתב המג"א (סי' ר"א סק"ד) :כתב הטור (סי' ר"א)
י"א שצריך להקדים הלוי לישראל ,שהרי ריב"ל אמר
מימי לא בירך ישראל לפני .ואין נראה דהתם מצד גדולתו
קאמר ,שריב"ל היה גדול .והב"ח כתב דזה אינו ,דא"א
שריב"ל לא סעד מימיו אצל מי שגדול ממנו ואפ"ה בירך
הוא .ועוד הביא ראיות ע"ש .וכן יסד בחרוז נודה לשמך
כו' ,ברשות הכהנים והלוים .54וי"ג הכהנים הלוים ,כלומר
דכהנים איקרו לוים .ובמתני' סוף הוריות אמרינן לוי
קודם לישראל ,וכן פסק ביו"ד סי' רנ"א סעיף ט' ,וכיון
דחזינן דליטול צדקה ולקרות בתורה קודם א"כ ה"ה
לשאר דברים ,דאין לימוד למחצה .וצ"ע למה מייתי
בגיטין מקראות אחרים ובהוריות ג"כ ,ועיין במד"ר
פרשת נשא ובירושלמי דהוריות .אח"כ ראיתי בירו' סוף
הוריות דאיתא התם שלוי וישראל שוין ,רק בזמן הדוכן
היה לוי קודם .אבל ביו"ד פסקו דלא כוותיה וכמש"כ
הרב ב"י שם .וצ"ע למה דהרי רש"י פרשת ראה כתב ג"כ
כן (השמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך  -אבל בגולה אינך
מוזהר עליו יותר מעניי ישראל) ,וכן הוא בספרי שם .עכ"ל
המג"א .ובמ"ב כ' טוב להקדים הלוי ג"כ לישראל אם הם
שוין בחכמה ,בברכת המזון ובהמוציא וכן בנתינת צדקה,
דהא מקדימין אותו בקריאה ג"כ לפני ישראל.
ובמחצה"ש מביא דהדרישה הק' סתירת הטור דכאן
באו"ח משמע דעת הטור דאין ללוי קדימה לענין בהמ"ז,
וביו"ד סתם כדעת האומר דקודם לישראל להחיותו .ותי'
דביו"ד מיירי להחיותו ובזה ודאי יש ללוי קדימה דהיום
או מחר יבנה בהמ"ק ויחזור הלוי לעבודתו ולדוכנו,
משא"כ באו"ח דאיירי לענין לכבדו לפי שעה ואין החיות
תלוי בזה.
מבואר בסוגיין דכשאין כהן נתפרדה החבילה ,ולפי'
אחד ברש"י איבד לוי כבודו וקורא בכל מקום .וצ"ב למה
איבד את כבודו .וצ"ל דכבודו של הלוי הוא רק כאשר הוא
נספח אל הכהן ,ואין לו כבוד מצד עצמו .וצ"ע שהרי
במשנה בהוריות איתא שהלוי קודם להצלת ישראל ואע"פ
שאין שם כהן ,הרי דיש ללוי מעלה על ישראל גם כשאין
כהן וצ"ב.
קדושת חומשין
ס – .מהו לקרות בחומשין בבהכנ"ס וכו' אין קורין
בחומשין מפני כבוד ציבור.
בענין קדושת חומשין נח' הראשונים ,הרמב"ם (הל'
ס"ת ז ,יד) כ' "מותר לכתוב התורה כל חומש וחומש בפני
עצמו ואין בהם קדושת ספר תורה" .וכ' הכ"מ המקור
דאין קדושה מדאמרי' דאין קורין בו בציבור וכ"כ בב"י יו"ד
רפ"ג .אבל הרשב"א כ' בתשובה (ח"א סי' קמ"ד) שאם הם
עשויים בגולל וכתיקונן הרי הן כס"ת לכל דבריהן אלא
שאין קורין בהם בציבור מפני כבוד הציבור בלבד.
מבואר לפנינו מח' הראשונים בהא דאמרי' דאין
קורין בהן מפני כבוד ציבור ,הרמב"ם הוציא מזה דאין
להם קדושה ,ועכצ"ל דמפרש דהפגיעה בכבוד הצבור היא
מפני חסרון הקדושה ,דאין זה כבוד הצבור לקרוא
לפניהם מספר שאין בו קדושת ס"ת וחזינן דמצד גוף תקנת
קריאת התורה אין הכרח לקרוא בספר שיש בו קדושה ודלא כמש"כ
הב"ח יובא בסמוך דיש דין לברך על ס"ת שיש בו קדושה דוקא.

 54אגב ,יש להעיר דכאשר כהן מזמן על הכוס בסעודת ברית,
עליו לדלג על השורה "ברשות הכהנים הלויים" שבחרוז.

ואילו הרשב"א סובר שכבוד ציבור הוא ענין חיצוני
וכמש"כ בחידושיו שלא יאמרו שהציבור עני (וזה נ' כוונת
השעה"צ (קמג ,ו) בשם הלבוש שכ' שלא יאמרו שאין להם ס"ת שלם
וזה גנאי להם).

שו"ר בב"ח שהק' על הטור ,שסובר דאין קדושה
בחומשין כהרמב"ם ,אם אין קדושה בחומשין אמאי
אמרי' דאין קורין משום כבוד ציבור תיפוק ליה מפני
שאין בו קדושת ס"ת ואין לברך עליו .ותי' דאפי'
לכתחילה כשיש ס"ת אחר היו קורין בחומשין כיון שהיו
בגלילה ותפורין בגידין ועשויין כתיקונן ולא מיחסר
במילתיה ועדיף טפי מס"ת חסר הילכך יכול לברך עליו
ג"כ אף בציבור אי לאו משום כבוד ציבור .ביאר בזה
הב"ח דאף הרמב"ם מודה שיש בחומשין קדושה מסוימת
שדי בה לאפשר קריאה וברכה בציבור .ויש לתלות הדבר
בגירסת הטור אי גרסינן ואין בהם קדושת ספר תורה השלם.

ספרא דאפטרתא
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו ספרא דאפטרתא
אסור למקרי.
ריטב"א – משום דברים שבכתב אי אתה רשאי
לאמרם בע"פ .והיינו אע"פ שקורא דברים שכתובים כיון
שאינם כתובים בצורת ספר שלם אין זה מפי ה'כתב'.
מג"א – משום דאין כותבין מגילות מגילות( .ואף
דפליגי תנאי אי כותבים מגילה לתינוק צ"ל דבנביאים כו"ע מודו

דחתומה ניתנה) .וכן צ"ל בדעת תוס' בתמורה שכ' דבנביאים
אין דין דברים שבכתב ,א"כ א"א לפרש כהריטב"א.
ולדרך המג"א מבואר דכיון שאין כותבין מגילות יש
איסור לקרוא בזה וצ"ב.
ההתר של עת לעשות – למי שיכול לעמוד באיסור
בשד"ח (ח"ב עמ' קכט) כ' דהיה נראה לו דאחר שהתירו
לכתוב מחמת השכחה אף מי שאינו שוכח כלום הוא בכלל
ההתר ,דלא פלוג רבנן בין גברא לגברא .אמנם בחוט
המשולש מסופר על מהר"נ אדלר שלא היה שוכח כלום
מתלמודו ולפיכך לא היה כותב מאומה ,ומסיים השד"ח
דמשנת חסידים היא ואף בזה לא נתקררה דעתי לפי מה
שהחמירו ספרי מוסר והיראה מחובת האדם לכתוב כל
אשר יחננו השי"ת להועיל לבני דורו ולדורות הבאים
ובפרט בחדו"ת לגברא רבא ויקירא שר התורה .ע"כ.
כלומר כיון דהוי רק משנת חסידים אין לו להחמיר
ולהתחסד כאשר מונע גילוי החדו"ת לאחריני.
ועיקר דברי השד"ח דהתירו אף למי שאינו שוכח
צ"ב דבשלמא אם איסור הכתיבה הוא מדרבנן שפיר י"ל
דההתר של עת לעשות הוא דבטלו את האיסור ולא פלוג
רבנן והתירו לגמרי ,אבל אם הוא איסור דאו' נהי שיש
היתר של עת לעשות אבל האיסור כדקאי קאי ורק
שהאיסור 'נדחה' לצורך קיום התורה ,ואיך נתיר יותר מן
המחויב להעמיד את ה'עת לעשות'.
תורה חתומה ניתנה או מגילות מגילות ניתנה
ס – .בביאור המחלוקת אי חתומה ניתנה או מגילות
ניתנה .בתוס' הוכיחו מהא דכתב משה ספר הברית
(מבראשית עד מתן תורה) דאף למ"ד חתומה ניתנה לא נכתב
הכל בבת אחת אלא הכוונה דנכתבה על סדר הכתיבה.
וא"כ מדוע נקרא שחתומה ניתנה י"ל דהרי גם אם לא
כהתוס' אלא נכתב הכל בב"א א"א לכתוב הכל ממש
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כאחת ומוכרח לכתוב פרשה אחר פרשה עד שמסיים
ומ"מ מובן שנקרא חתומה ניתנה כי ענינה בהיותה ספר
שלם ה"נ אם נכתבה במשך זמן יותר ממושך אין חילוק,
משא"כ למ"ד מגילה מגילה ניתנה דנכתבה לפי סדר
האמירה ולא לפי סדר הכתיבה הרי ענינה של התורה אינו
רק ספר התורה השלם כצורתו אלא יש מהות של מגילה.
והמשך התוס' שמבארים דברי ר' לוי – לפי
המהרש"א הכונה דמכיון שהמח' בפרשיות שנאמרו שלא
לפי סדר הכתיבה הביאה הגמ' מקור שיש כזה דבר דהיינו
שאין מוקדם ומאוחר בתורה וזה חזינן בר' לוי .לפי
המהר"ם הכונה בזה לתת הוכחה למ"ד חתומה ניתנה,
דאילו למ"ד מגילה ניתנה נכתבו מגילות שלא לפי סדר
כתיבתן בתורה ובהנך ח' פרשיות שנאמרו ביום אחד
נצטרך לומר שנכתבו כולם יחד ואיך אח"כ נתפזרו
למקומות שונים בתורה .והוסיף המהרמ"ש דלא מסתבר
שנכתבו ח' מגילות נפרדות.
בתורא"ש הק' למ"ד מגילות מגילות אמאי מתירים
משום כך לכתוב מגילה לתינוק שאני משה שדעתו
להשלים .ותי' ע"ש וביאור דבריו דעד כמה שמשה כתב
שלא לפי סדר הכתיבה לא מהני מה שדעתו להשלים
ומשום דיסוד הסברא של דעתו להשלים היינו דלא מוגדר
שכותב מגילה רק כותב ספר בשלבים במה דברים
אמורים בכותב כסדר הספר אבל בכותב שלא כסדר אין
להגדיר שכותב ספר אלא כותב מגילות וק"ל.
כתיבת פחות מספר שלם (מגילה לתינוק)
ס – .בעא מיניה אביי מרבה מהו לכתוב מגילה
לתינוק להתלמד תיבעי וכו' א"ל אין כותבין .ומסיק
דפליגי בזה תנאי.
ויש להבין עיקר הדברים נהי דחתומה ניתנה או
אדבק ,מ"מ מנין לנו שיש איסור לכתוב מגילה ,היינו
פחות מספר שלם .ועמד בזה החת"ס "ומיהו טעמא בעי
מנ"ל לת"ק שאסור לכתוב מגילה מגילה ומאי בכך
דחתומה ניתנה ודאידבק ,מנ"ל דאסור להפרידם ,ונ"ל
מאותו טעם עצמו דאמרי' בשמעתין דברים שבכתב א"א
רשאי לאומרם בע"פ ויליף מקרא ,וכ' הריטב"א הטעם
דאיכא בכל אות ותיבה רמזים בחסרות ויתירות ואותיות
מלופפות ואין אנו יודעים ,וכשאומר בע"פ אינו נרגש ,אבל
בכתב הרי רואה מה לפניו אע"פ שאינו יודע מה הוא ע"ש,
וה"נ סמיכת הפרשיות יש בהם דרשות ידועים ואינם
ידועים מ"ט נסמכו וכשמפרידם הרי הפסיד הכונה ההיא
ע"כ אסור להפריד כי אם חומש חומש כי אין דורשין
סמוכים מתוך הספר היינו חומש לתחלתו" ,וכן כתב
החת"ס בתשובה (יו"ד רנ"ד בד"ה ובחי').
ולדבריו נמצא דכשיש התר לומר דברים שבכתב ע"פ
יש גם התר לכתוב מגילות ,דחד דינא הוא .ולהשיטות
דנ"ך מותר לקרוא בע"פ א"כ ממילא גם דבנ"ך שרי
לכתוב מגילות מגילות ,וא"כ יש קושיה על דבריו דהרי
בהא דאסרי למקרי בספרא דאפטרתא יש שני ביאורים,
או מצד דברים שבכתב א"א רשאי לאמרם בע"פ
(ריטב"א) או מצד אין כותבין מגילות מגילות (מג"א),
והשתא לד' החת"ס אותן שיטות דבנביאים אין דין
דברים שבכתב לא יוכלו לבאר אף כהצד הב' דה"נ אין
איסור מגילות.
ובטורי אבן (מגילה ח :ד"ה ה"מ רשב"ג) כתב להוכיח
דאיסור כתיבת פחות מספר שלם הוא דאורייתא מהא
דסנהדרין (כא ):מצוה לכתוב ס"ת שלו שנא' ועתה כתבו
לכם את השירה הזאת ופירש הרמב"ם (פ"ז מהל' ס"ת

הל' א) וז"ל כלומר כתבו לכם תורה שיש בה שירה זו לפי
שאין כותבין את התורה פרשיות פרשיות 55עכ"ל וכ'
הטו"א דאם איתא דהא דאין כותבין מגילה אינו אלא
מדרבנן מצות כתיבת ס"ת מה"ת מנין אלא ודאי אין
כותבין מגילה איסור תורה הוא עכ"ל.
פסק ההלכה בכתיבת מגילה לתינוק
הרמב"ם (ס"ת פ"ז הי"ד) פסק דאין כותבין מגילה
לתינוק להתלמד בה .וכן פסק בשו"ע יו"ד (רפ"ג ס"ב).
מאידך הרי"ף פסק דכותבין מגילה לתינוק () ותמה
הרא"ש על הרי"ף כיון דרבה השיב לאביי אין כותבין
וליכא מאן דפליג עליה איך נטה מזה הרי"ף ,ועוד ראוי
לפסוק הלכה כת"ק דר' יהודה דלא שרי אלא בדעתו
להשלים .ואפשר דסבר הלכה כריו"ח דאמר מגילה מגילה
נתנה ולא חייש להא דקאמר כיון דאידבק אידבק דא"כ
אפי' חומש לא נכתוב אלא תורה שלמה דאדבק (פי' דהוה
קשיא להרי"ף איך כותבין חומש הרי הוי מגילה וע"כ דאזיל למ"ד
מגילות מגילות נכתבה ומוכח דעכ"פ להך מ"ד שרי וסברת אידבק
ליתא) ,ועוד ראה להקל משום דלא אפשר 56לכל עני

בישראל לכתוב תורה שלמה לבנו עכ"ד הרא"ש.
ובב"י תמה על הרא"ש "דמה שכתב דאפשר שטעמו
משום דסבר הלכה כריו"ח ולא חייש להא דאידבק קשה
כיון דרבה חייש ליה ואביי נמי קיבלה מיניה וליכא מאן
דפליג עלייהו היאך אפש"ל דהרי"ף פליג עלייהו .ומש"כ
דאם איתא לסברת אידבק אפי' חומש לא נכתוב וכו' אפי'
לא היינו יודעים תי' לקושיא זו אין כח ביד האחרונים
לחלוק על ד' האמוראים כ"ש כשאפשר לתרץ דכל חומש
וחומש מילתא באנפי נפשיה ואפי' למ"ד חתומה ניתנה
כותבין .57ומה שכתב דראה להקל משום דלא אפשר קשה
דהא אביי נמי אמר או דילמא כיון דלא אפשר כתבינן
ואפ"ה פשט ליה רבה דאין כותבין מיהו י"ל דבזמן הגמ'
לא היה חסרון ספרים כ"כ כמו בזמן הרי"ף ,ויותר נראה
דס"ל להרי"ף דלא קיי"ל כרבה דאיהו לטעמיה אזיל
דאסר לקרא בספר אפטרתא (והיינו דלית ליה ההתר של עת
לעשות) וכיון דאסיקנא ולא היא דהא ריו"ח ור"ל מעייני
בספרא דאגדתא כו' ממילא משמע דנקטינן דכותבין
מגילה לתינוק להתלמד בה מה"ט גופיה דעת לעשות לה'
וזה כפתור ופרח עכ"ד הב"י.
פרטי דינים באיסור כתיבת מגילות
כמה תיבות בכלל האיסור – כ' הרמב"ם דשלשה
תיבות בשיטה אחת מותר ,והדבר מפורש בגמ'
………………………
 55ובשאג"א סי' לד תמה דהרי מותר לכתוב חומש שלם בפני
עצמו וכפי שפסק הרמב"ם עצמו
 56וכן במרדכי ואגודה כתבו להתיר כתיבת פרשת הקרבנות
וק"ש בתפילות משום עת לעשות דאין הכל בקיאין ויבואו לבטל
ק"ש .וזה מתאים למש"כ הרא"ש שהרי"ף התיר משום עת
לעשות.
 57ליישב דעת הרא"ש נראה דכמו שחומש הוא מלתא באנפי
נפשיה כך כל מגילה למ"ד מגילות מגילות הוי מלתא באנפי
נפשיה ואם איתא לסברת כיון דאידבק בשניהם יש לאסור,
ומדשרי לכתוב חומש ש"מ דלית לן סברת אידבק .וכן מוטעם
בהבנה כיון דסברת אידבק היא דהדיבוק שלבסוף הוא צירוף
לחפצא חדש ,וממילא לא אכפת לן שלכל אחד מן החלקים יש
חשיבות בפני עצמו דסו"ס כיון דאדבק נעשה הכל לחפצא של
ספר תורה.
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דברים שבכתב אי אתה רשאי בע"פ ודברים שבע"פ
אי אתה רשאי בכתב – דאורייתא או דרבנן
ס - :דנו הפוסקים אם האיסור מדאו' או מדרבנן. 58
בפשטות כיון דיליף לה מקרא הוי דאו' ,וכ"כ
בחרדים ובשו"ת תשב"ץ (ח"א סי' ב' ד"ה ועלה בידינו) .אבל
ביראים (רס"ח) כתב דהוי מדרבנן וקרא אסמכתא.59
ובחקרי לב העלה כמין פשרה דאמנם הדרשא היא דרשה
גמורה שהיא מבארת את סדר הלימוד שבו מקיימים
מצות ת"ת אבל מי שעושה להיפך לא עובר על איסור רק
שלא קיים בלימוד זה מצות ת"ת וכמש"כ בתמורה יד:
כותבי הלכות וכו' והלומד מהן אינו נוטל שכר ,אלא
שמדרבנן יש גם איסור בדבר .ובברכ"י הביא בשם מהר"ח
אלפנדרי ראיה מגמ' יומא דהוא מדרבנן ובמגן גיבורים
דחו הראיה .עוד כתבו במגן גבורים דמדנתנו הפוסקים
חילוקים להתיר באופנים שונים ש"מ דרבנן הוא .ועצם
טענה זו מבוארת כבר ביראים שם.
דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בע"פ – טעם
הדבר
ס - :מצינו שנתנו הראשונים טעם לאיסור.
הריטב"א כתב בשם רבינו נר"ו :משום דבקורא אותם
ע"פ איכא הפסד ,דליכא למדרש חסירות ויתירות ,וכמה
נונין הן הנדרשים ועקומים ולפופין .וכן כתב בר"ן מגילה
והובא בסתמא בב"י סי' מ"ט .וקצ"ע דא"כ יתחייב לקרוא לא
רק מתוך כתב בעלמא אלא מתוך כתב שהוקפד בו על חסירות ויתירות
ועל העקומים ולפופים .עיין להלן ד"ה דברים שבכתב וכו' – מה נקרא
בע"פ.

והוציאו הפוסקים נפקותות לדינא מטעם זה כגון
היתר דשגור שביאר הלבוש ע"פ הטעם הנ"ל .וצ"ע דהא
אנן לא דרשינן טעמא דקרא ,ואי הוי איסור דרבנן א"ש
ועי' לעיל בשם המגן גבורים ויראים.
וביראים (רס"ח) כתב דהוא איסור מדרבנן ,שאם
היה מותר לאומרם ע"פ היו מתיאשים מלכותבם וגם לא
היו מאמינים עמי הארץ כ"כ כי היו אומרים לא נכתבו
וחכמים רצונם אמרו .וברדב"ז (ח"ד אלף ר"ה) כתב
שצריך שיקרא בכתב כעין נתינתה .ולטעמים נוספים עי'
אוצמה"ת עמ' תקיט.

דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בע"פ – מה
נקרא בע"פ
ס - :עלינו לדעת האם הדין מחייב לקרוא דוקא
מתוך ס"ת כשר או סגי בכתב כל דהו .והדבר מבואר
בתוס' שבת קטו .ד"ה לא ניתנו שכתבו בשם הרב פור"ת
דכיון דלא ניתנו ליכתב אסור לקרות בהן משום דדברים
 58ובתו"י יומא דף ע .מביא י"א דהוי רק מצוה מן
המובחר  .ובזה מתרץ איך התירו שם בגמ' לכהן גדול לקרות
בע"פ משום כבוד ציבור .ונראה דכוונתו שזו מצות תלמוד תורה
מן המובחר ועל דרך שנביא בהמשך מהחקרי לב .יוצא מהתו"י
שיטה שלישית ,דהוי מדאורייתא אולם לא איסור כי אם מצוה
מן המובחר.
 59במהרש"א העיר על דרשת ר' יהודה בר נחמני דלכאו' מהני
קראי (ד'כתוב לך' ו'ע"פ הדברים') אינו מוכח אלא שיש דברים
בכתב ויש דברים שע"פ אבל מה שאי אתה רשאי כו' אינו מוכח
מינייהו וי"ל דמהאלה דכתיב בכל חדא דייק ליה וכדמייתי
מתנא דבי ר"י וחדא מינייהו נקט תנא דבי רי"ש עד כאן .אמנם
להיראים דהוי אסמכתא ל"ק דלכאו' אין צריך שהאסמכתא
יהא כמו דרשה גמורה.

שבכתב אסור לאמרן בע"פ ואף שהתוס' חלקו עליו מודו ליה
בעיקר דין זה ע"ש .וכן מבואר בריטב"א בסוגין במש"כ
דספרא דאפטרתא מכיון דלא ניתן ליכתב אין לקרוא בו
מדין דברים שבכתב א"א רשאי לאמרן בע"פ הרי דחשיב
על פה הגם שכתוב.
וז"ל החזו"א (שבת סי' ס' סוס"ק ט') :ואם קורא בלה"ק
מתוך ספר שאין כתוב כהלכתו כגון שאינו כתוב על העור,
או כתוב בסיקרא ,או שאינו ספר שלם ,משמע מד' התוס'
הנ"ל דמודים להרב פורת דאיכא איסור בע"פ ומיהו
אפשר דלמאי דסתרו ד' הר"פ ס"ל דבכתב אין איסור
ע"פ…
ויעוין במגן גבורים סי' מ"ט (ד"ה ובזה) שצריך להבין
סברת התוס' הנ"ל דכל שלא ניתן ליכתב הוי כקורא ע"פ
הא סו"ס קורא מתוך הכתב אך באמת הדבר נכון דהא כל
הטעם דדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן ע"פ הוא
כמש"כ הר"ן במגילה פ' הקורא דאיכא מילי טובא
דמדרשו מתוך הכתב ואי אמר להו בע"פ בצרו להו וכו'
ע"ש במג"ג.
ועי' עוד בחזו"א שם ס"ק י"ד :אחר שהותר לכתוב
תנ"ך שלא כהלכתו ולקרות בו אין אנו רגילים לשער בכל
שעה ושעה אם אפשר לקרות בתנ"ך כשר דלא הטריחו
בדבר שזה גם כן עשיה לתורה שלא להטריח בדבר ,ומ"מ
אין ללמוד תורה שבכתב ע"פ אף שקורא בחומש שלנו ג"כ
דינו בע"פ .ע"כ .עורר בזה החזו"א קושיא (ולהלן נביא שעמד
בזה כבר הראנ"ח) ,עד כמה דמעיקר הדין יש לקרות מתוך
ספר כשר ואת זה התירו א"כ שוב יהא מותר לקרות בע"פ
ממש דמאי עדיפות לספר שאינו כהלכתו על פני ע"פ.
ומ"מ למעשה לא כן הוא כמבואר בכל הפוסקים שצריך לקרות
מתוך הכתב ולא התכוונו לס"ת כשר כמובן .ולא ביאר החזו"א
מדוע.
והרב יוסף גולדשטיין נ"י רצה לומר דיסוד הדין
דצריך לקרוא מתוך כתב שניתן ליכתב ,ואחר דעת לעשות
לה' וניתן ליכתב גם שלא כהלכתו שוב ממילא הוי זה ניתן
ליכתב .וצ"ע בזה דמ"מ אין זה מדיני הספר רק דין
חיצוני .ועוי"ל דהיסוד הוא לקרוא באופן הקרוב לצורת
הכתיבה וגם כתיבה שלא כדין יותר קרובה מבע"פ.
שו"ר בתשו' ראנ"ח (ח"ב "מים עמוקים" סי' ע"ג) שעמד
בהערה זו מה התועלת בקריאה מתוך הכתב כאשר לא
ניתן ליכתב ורק משום עת לעשות והוכיח מד' המרדכי
דאעפ"כ יש לנו לחייבו לקרות מתוך ספר שהתירו לקרות
בו משום עת לעשות ואין איסור בדבר אבל שיקרא ע"פ
ממש יש בו איסור.

היתרים בדין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמר
ע"פ
שגור – במרדכי (הניזקין ת"ז) שאל איך קרינא שירת
הים ופ' הקרבנות בבהכ"נ בע"פ .ואור"ת דהני מגרס
גריסי תדע דאמרי' תפלין ומזוזות נכתבין שלא מן הכתב
משם דמגרס גריסי .וכן הביא הטור בשם דודו הר"ח דכל
דבר שרגיל ושגור בפי כל אין בו איסור לקרא ע"פ.
בטעם ההיתר כ' בלבוש דהיינו טעמא דאסור משום
שנדרשים הפסוקים בחסירות ויתירות וקרי וכתיב וכדו'
ואם יקראו אותן ע"פ לא ירגישו אלה הענינים אבל אלו
הפסוקים שאומרים כל יום הם שגורים בפי כל חסירותם
ויתירותם ונקודתם.
ובחוו"י סי' קע"ה (ד"ה וכתב הטור) טוען כנגדו דאע"פ
ששגור בפה מ"מ לא יודע במילואים ויתירים וכו' .רק
די"ל בזה דאה"נ אין קפידא באמירת בע"פ רק בדילוג
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אות או מילה ולכן הרגיל ושגור מותר
והב"י שדיברו על חסירות ויתירות).
בדרכי משה כ' בשם או"ז דאם אינו שגור בפי כל
אע"ג דשגור בפיו אסור לאומרו ע"פ .אמנם בב"ח כ' דדי
בכך ששגור בפיו אע"פ שאין שגור בפי כל אדם וראיה לכך
שהרי הביא ר"ת ראיה מתפלין ומזוזות דמגרס גריסי
ואע"ג שאין שגורים אלא לסופרים .אבל אם מוציא
אחרים לא די ששגור בפיו .ע"כ .וצ"ע דיעוין ברש"י שם שכתב
להדיא ששגורים בפי כל אדם .ובברכ"י כ' דבארחות חיים
משמע כהב"ח .ובמג"א פליג על הב"ח ואסר כל שאינו
שגור בפי כל והראיה מסופרים דחה דשפיר גריסן בפי כל
הסופרים .ובמאמר מרדכי תמה על המג"א איך די בשגור
בפי הסופרים ,אמנם כבר ביאר במחצה"ש דבתפלין
דאיירינן בכתיבה בעינן דיהא שגור בפי אלה שכותבים
היינו הסופרים ,אבל הכא דאיירינן באמירה וכל ישראל
הם בכלל אומרים לכן בעינן שיהיו שגורים בפי כל
האומרים.
ואצל כמה אנשים צריך שיהא שגור – בחוו"י (סו"ס
קע"ה) כ' דאם שגור בפי רוב הציבור סגי ,דרובא ככולא.
וצ"ע בימינו שכך עלתה לנו בעווה"ר שרוב ישראל אינם
יודעים מימינם ושמאלם ואין שום דבר שגור בפיהם א"כ
נפל בבירא התירא דשגור .וצ"ל דמי שמופקע מאמירה
אע"פ שהוא ישראל אינו בכלל והוי כמי שאינו סֹופר לגבי
כתיבה.
 המוציא אחרים ע"י שומע כעונה ושגור בפיו ולאבפיהם – בפמ"ג (א"א א') כתב דלעצמו אומר ולהוציא
אותם לא ,דשומע כעונה ובעינן שיוכל הוא לומר כן (לכאו'
(וזה שינוי מד' הלבוש

משמע דר"ל דאין יכול להוציאם יד"ח כי איהו לא מצי עביד ,וצ"ע).
אבל אם שגור בפיהם אף להוציא אחרים שרי (פי' לפי שיטה
זו שגור מתיר אף להוציא).

האיסור דוקא במוציא אחרים – בתוס' תמורה אחר
שכ' דאין להקפיד רק מה שכתוב בחומש הק' היכי קרינן
ויושע וק"ש וי"ל דאין להקפיד אלא בדבר שמוציא
אחרים יד"ח .וכן הביא הטור שהיה אומר הרא"ש .וכן
המנהג באשכנז כעדות הטור .המחבר השמיט קולא זו וכ'
הגר"א אבל העיקר כמש"כ הטור בשם הרא"ש דדוקא
להוציא ציבור יד"ח ,וגמרא ערוכה היא בסוף תענית
(דאנשי מעמד ביום הצום לא היו מביאין ס"ת אלא היו
קורין כל יחיד בע"פ) .וכן עיקר .וכן דעת הב"ח והעטרת
זקנים והחכמת שלמה .ובמגן גבורים האריכו להוכיח
כשיטה זו .אולם המג"א הביא ד' הב"ח וכ' דכן משמע
בתענית כ"ח ,אך סיים דיש דיעות שונות בב"י לכן יש
ליזהר שלא לומר שום דבר בע"פ כי אם מה שנזכר פה
בשו"ע .הרי דלא סמך ע"ז .ועי' במשנ"ב שהביא ד'
הרדב"ז שאין למחות ביד אחרים הקורין בע"פ משום דיש
הרבה פוסקים שסוברים שהאיסור דוקא במוציא אחרים
וכ"כ העט"ז והגר"א .ובהמשך הביא ד' החוו"י שהתיר
לקרא תהלים וכ' דנ"ל שיש לסמוך עליו דבלא"ה דעת
העט"ז והגר"א כהפוסקים דדוקא להוציא רבים יד"ח
אסור .משמע שלא נקט כוותיהו אלא לענין תהלים
בצירוף ד' החוו"י ,כנראה בעקבות המג"א שלא רצה
לסמוך על זה.
בטעם ההיתר מצינו ב' הסברים :א) הלבוש כ'
שכשמוציא אחרים צריך הקורא לדקדק בהן מאד בכל
נקודות וחסירות ויתירות כדי שיצאו השומעים אבל
כשכל אחד קורא לעצמו כל אחד מדקדק ביותר במה
שקורא בפיו ויודע אותו ואין קפידא אם קורא בע"פ .ולא
הבנתי מה חילוק יש בזה בין מוציא עצמו יד"ח למוציא אחרים ואולי

מחמת אימת ציבור חישינן שייכשל .ב) היראים (רס"ח) כתב

דמאחר שעיקר האיסור הוא מדרבנן [כדי שלא יתיאשו
מלכתבו וכדי שלא יאמרו עמי הארץ לא נכתבו וחכמים
רצונם אמרו] לא גזרו אלא להוציא אחרים ידי חובתם
אבל כשהוא קורא לעצמו אינם נותנים האחרים אזן ולב
ודעת ולא אתו לידי תקלה כדפירשנו.
יש להעיר ממש"כ רש"י דף ס" :דברים שאמרתי לך
בכתב אי אתה רשאי למוסרם לישראל על פה" (למשה
מדבר) ,ומבואר דהאיסור קאי במסירת התורה לישראל
שלא באופן המתאים .ומשמע שדוקא להוציא אחרים,
אלא דצ"ע אם מתישב עם השיטה הזו דדוקא במוציא
אחרים ,דהמשמעות בפוסקים היא דדוקא כשמוציא
אחרים בקריאה מחויבת ולא כשסתם מלמד תורה
לאחרים .וא"כ שמעינן מרש"י שיטה חדשה שהאיסור
ללמד לאחרים ויתכן גם קולא לאידך גיסא דלרש"י אין
איסור כשמוציא אחרים יד"ח כשאינו בתורת לימוד
תורה.
 בפסקי תוס' תמורה (אות י"ב) כ' דהא דשרי לצאתמהש"צ בברכת יוצר הגם שאומרים שם כאמור לעושה
אורים גדולים "מפני שכיון שאין בו צורך אין לחוש".
כלומר דחלק זה אינו מעכב בברכה וכאילו בזה לא
יוצאים יד"ח.
נביאים וכתובים – כ' בתוס' תמורה יד :דאין
להקפיד רק מה שכתוב בחומש .והובא בב"י .ובב"ח יישב
בזה מה שיוצאים בשמיעה מהש"צ גם הפסוקים כי פדה
ה' את יעקב ולעושה אורים גדולים שבברכות ק"ש .אבל
בא"ר השיג עליו דמבואר בפסקי תוס' דלא קיימי תי' זה
בתוס' אלא הדרו בהו .גם במגן גבורים העירו דבתוס'
שבת קטו .מבואר דגם בנ"ך איכא להך דינא .וכן ברגמ"ה
בתמורה ובתו"י ביומא ע..
ובטעם ההיתר יעוין בשיטמ"ק שהוסיף כמה מילים
בד' התוס' :דאין להקפיד רק מה שכתוב בחומש 'שהרי
עדיין לא היו נביאים וכתובים' .נראה דר"ל דמקור
האיסור מפסוק בתורה "כתוב לך את הדברים האלה"
וממילא קאי רק על מה שהיה אז .ויל"ע דלכאו' זו סברא
מוכרחת ומה טעם החולקים (וגם עי' פסקי תוס' שחזר בו
וכמובא בא"ר) ,ואי הוי רק איסור דרבנן וקרא אסמכתא
בעלמא ניחא .ועוי"ל דאמנם בזמן שנא' הפסוק היה רק
חומש אבל כתוב בזה יסוד בדרך לימוד תושב"כ ומצד זה
גם נ"ך בכלל ודו"ק .וראיתי בשם חי' הגרי"ז (תמורה י"ד)
שתמה על הראשונים שלא מחלקים בין חומש לנ"ך הלא
הפסוק כתוב לך את הדברים האלה שממנו לומדים
איסור זה לא נאמר כי אם על תורה ולא על נ"ך דעדיין לא
נאמרו .ובקובץ בית שלמה (עמ"ס תמורה ,מהרב אברהם בן
חיים) תמה על הגרי"ז דהא בגמ' לא ילפי דבר זה מפשוטו
של מקרא דא"כ אין ללמוד מפסוק זה רק על לוחות
הברית דע"ז איירי הקרא כמו שנא' בסיפא דענינא ויכתוב
על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים ,ובע"כ לומר
שלא ילפי' הך דין מפשוטו של הכתוב אלא מסתירת
המקרא דש"מ דיש בתורה שני דינים דין כתיבה ודין
בע"פ ומכח זה חילקו חכמים בין תורה שבכתב לתורה
שבע"פ וכל הכ"ד ספרים נחשבים תורה שבכתב ,וכמש"כ
באג"מ (או"ח י"ד) שכתב לבאר מדוע אין בכתיבת ספרי
קודש איסור בל תוסיף על התורה משום שניתנו ליכתב
הלכה למשה מסיני וכן מפורש בגמ' ברכות ה' אשר
כתבתי אלו נ"ך וכו' מלמד שכולם ניתנו מסיני.
ובחוו"י (סי' קע"ה) ראיתי טעם אחר והוא ע"פ הטעם
שכ' הב"י לעיקר האיסור משום דאיכא מילי טובא
דמדרשי מתוך הכתב כגון חסירות ויתירות וכו' ואי אמר
להו בע"פ בציר להו וודאי דדרשות בכה"ג מה שנוגע
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לדינא אינם רק בחומש מ"מ זה יש לדחות ולומר דעל כל
דרשות קפדינן שלא ישתכח גם מילי טובא ילפי' להלכה
מדברי נביאים גם לשון הש"ס במה שאמר דברים שבכתב
משמע כל תנ"ך שנאמר לכתוב ברוה"ק.
דבר שבחובה – הב"י מביא מרבינו יונה דק"ש יכול
לקרות בע"פ משום דדבר שבחובה היא וכיון שכן שרי אף
שלא לחובה כל הפעמים שירצה .וכן ברכת כהנים
ופרשיות הקרבנות .כללו של דבר כל פסוק שניתן למצוה
או לחובה לאמרו על פה יכול לאמרו כמה פעמים שירצה
אפי' בשעה שאין בו מצוה כלל ואין בזה משום דברים
שבכתב לא ניתנו לאמרם על פה הואיל וניתנו לאומרם
פעם אחת ע"כ .ויש להבין ,ראשית מה טעם ההיתר בדבר
שהוא חובה או מצוה ושנית איך מתפשט ההיתר גם
כשקורא שלא כחובה .וראיתי בישועות יעקב (מ"ט סק"ב)
שמסביר ד' הרב"י משום דחז"ל חשו שלא יבטל מן מצות
ק"ש (וצ"ל דהיינו מדין עת לעשות וכפי שמביא הב"י בסמוך מהכלבו)
והא דלא חששו תמיד שיבטל מן מצות ת"ת משום דק"ש
בעונתה גדולה ע"כ (והנה בשע"ת הביא משלמי צבור להתיר
פסוד"ז בע"פ מטעם דכיון שקבעום חובה הו"ל כתפילה .והנה למש"כ
הישועו"י דק"ש גדולה מת"ת דהתם לא התירו לצורך שינון א"כ דוקא
ק"ש ולא חובה כפסוד"ז .מיהו בלא"ה צ"ע על ד' הישועו"י דברבינו
יונה כ' שלא רק ק"ש התירו אלא אף פרשת הקרבנות וצ"ע) .אך

אכתי צ"ב מה דהתירו אף שלא בתורת חיוב ,ומהיכ"ת
לומר 'מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך' ואולי
כדי שע"י שחוזרים הרבה פעמים בע"פ על הק"ש יהא שגור בפי
האנשים.
ובחוו"י (סי' קע"ה) כ' שהנכון בתירוצים הוא ד'

הרבינו יונה וביאר הסברא דכל מה שהוא כדבר שבחובה
הוי עניני תחינה וריצוי וכל שאומרים בשעת תפלה לא
פלוג ושרי .וצ"ע א"כ אמאי כ' הרב"י דהתירו לגמרי אף שלא בתורת
חיוב .גם צ"ע אטו ק"ש הוי תחינה וריצוי .וצ"ל כונת החוו"י לכל מה
שאינו בתורת מצות ת"ת אלא מסדר התפילה וכן מבואר ממש"כ
אח"כ לגבי תהלים.

והנה השו"ע לא הביא היתר זה .אמנם בשע"ת הביא
מאחרונים שסמכו על טעם זה בצירוף אחרים ע"ש.
כשאינו קורא לחובת קריאה – כ' הריטב"א (יומא ע).
היאך קורין פרשת ק"ש ופרשת את קרבי לחמי ,הנכון
בזה מה שנראה מן הירושלמי שלא אסרו לקרוא ע"פ אלא
דברים שבכתב שהם מחובת קריאה בציבור אבל פסוקים
שאדם קורא לשינון בעלמא או דרך שבח ותפילה והודאה
אינו בכלל זה .וכ"כ ברדב"ז (ח"ד אלף ר"ה) .והוסיף
הריטב"א ומיהו נראה דאף הקורא תורה שבכתב לחובת
קריאתה [ולימודה] אפי' ביחיד אסור לקרוא ע"פ ולפיכך
לא היה קורא רב יוסף תושב"כ ולעולם היה קורא תרגום.
ומסוף דבריו מתבאר דמה שחילק הירושלמי אינו
מצד חובת הציבור ,אלא דכל קריאה של חובה אפי' של
יחיד ,צריך מן הכתב .וצ"ב מש"כ הריטב"א לעיל דמה
שאדם קורא לשינון בעלמא מותר ,מה ההבדל בין שינון
לבין חובת קריאה ולימוד ,האם השינון אינו נעשה בתור
קיום מצות ת"ת.
תהלים – בתשו' חוות יאיר (סו"ס קע"ה) כ' "דאחר
דנהגו ברוב תפוצות ישראל לאמור תהלים בציבור בכל
יום ודאי דלאו לשם תורה נהגו כך רק לעורר רחמים
ולהעביר גילולים ולהשבית אויב וקטרוגים כענין זמירות
ואחר דנאמרים יום יום מקרי ג"כ שגור ורגיל בפי כל
דרובא ככולא ומותר לפי כל התי' הנ"ל" .וכ' במשנ"ב
דנ"ל דיש לסמוך עליו דבלא"ה דעת העט"ז והגר"א
דדוקא להוציא אחרים אסור .אולם בחיי"א (ח ,יא)
ובקצש"ע (א ,ו) לא הביאוהו ,וכן בכה"ח (סק"ו) הביא

מהחקרי לב דעדיף לחזור פרק אחד ממשנה אפי' מאה
פעמים מלומר תהלים בע"פ.
פסוק שאומרים בתוך ברכה – כ' הטור דמכיון
שהאיסור במוציא אחרים לכן נוהגים באשכנז כשמגיע
ש"צ לפסוקים שבתפילה כגון מי כמוכה באלים ה' וה'
ימלוך לעולם ועד שהוא שותק והקהל אומרים אותו
כאו"א בפני עצמו [ואין הוא מוציאם מאחר שאין קורא
מתוך הכתב] .מבואר דאף פסוק שנאמר בתוך הברכה
ישנו בכלל האיסור .ובפרישה סק"ב הביא שהק' ר"א
מפראג על הטור מה יעשה בהשם נפשינו בחיים וגו'
במזמור ס"ו שאומר אותו ש"צ .וכ' הפרישה דל"ק דשאני
מי כמוך וה' ימלוך דמשמע בהדיא שאומר הפסוק כמו
שאמרו אותו ישראל וכן זה א' ענו ואמרו ה' ימלוך,
משא"כ השם נפשנו בחיים שאינו נראה וניכר מתוך
הלשון שהוא פסוק אלא משתמע לשבח בעלמא כמו שאר
שבחים שאנו מזכירין באמת ואמונה וכמש"כ הטור על
רפאנו ה' ונרפא דלא נחשב כמשנה לשון הפסוק מיחיד
לרבים דהיינו דוקא כשקורין הפסוק דרך קריאתו ולא
כשמכונין לומר אותה דרך תפלה ושבח.
ועולה אפוא שיש ב' אופנים של הזכרת פסוק בתוך
ברכה ,יש אופן שנחשב כקורא פסוק (וכדביאר הפרישה דהיינו
כאשר אומר לפני כן 'ואמרו…' .ועי' בב"ח שהק' ממה שאומרים
כאמור לעושה אורים גדולים ,ומפסוק כי פדה ה' את יעקב ותי' ע"פ
התוס' בתמורה דלא קפדינן רק על מה שנכתב בחומש אבל בא"ר לא
הסכים לכך משום שבפסקי תוס' מבואר דלא קיימי תי' זה בתוס' ,ותי'
הפרישה לא יועיל כאן שגם כן אומר לפניו 'כאמור' או 'ונאמר' .ויש
להעיר דאמנם הושמט בפסקי תוס' ההיתר של נ"ך אבל למעשה כותב
נימוק אחר להתיר לצאת מהש"צ בכאמור לעושה אורים גדולים "כיון
שאין בו צורך אין לחוש" ,).ויש אופן שהוא דרך תפלה ושבח

דרק נקטו מסדרי התפילה בלשון שנמצא במקרא אבל אין
כאן כוונה לצטט פסוק.
סומא ומי שאין לו ספר (עת לעשות לה') – כ' התוס'
(ב"ק ג :ד"ה כדמתרגם) שיש מי שפירש דרב יוסף היה אסור
בלימוד מקרא משום דברים שבכתב אי אתה רשאי
לאמרם בע"פ ולא הסכימו התוס' לזה משום דהא התירו
משום עת לעשות ואין לך עת לעשות גדול מסומא .ויל"ע
היכן מצאו התוס' שהתירו ללמוד בע"פ דברים שבכתב
משום עת לעשות ,וצ"ל שהשוו להא דהתירו לכתוב
דברים שבע"פ משום עת לעשות דאין לחלק בין זה לזה.
א"נ י"ל מהא דהתירו לקרות הפטרות מתוך ספרא
דאפטרתא דס"ל לתוס' שהבעיה שם מצד דחשיב בע"פ כל
שלא קורא מתוך ספר שלם.
וראיתי בישועות יעקב (סי' מ"ט) שהוכיח מד' התוס'
הללו דאיסורא דדברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם
ע"פ הוא איסור דרבנן דאל"כ איך שרי משום עת לעשות
(ודחה דאפשר דאף מילתא דאו' התירו משום עת לעשות לה') חזינן
בדברי הישועו"י דלא מצא מקור לכך שבאיסור זה יש
היתר של עת לעשות אלא רק בד' התוס' אלו.
שו"ר בב"י (סי' מ"ט) בשם הכלבו דפרשת התמיד
וברכת כהנים נהגו לומר בע"פ משום עת לעשות לה',
שא"א לכל אחד להביא לו ספר לקרות בו בכל בוקר.
ובמגן גבורים הביאו ראב"ן סי' מ"ב היאך אנו קורין
פרשת ק"ש וקרבנות ע"פ .והשיב לו משום עת לעשות לה'
ואם תאמר לכתוב ולקרות הא אין כותבין פרשה בפ"ע רק
לקטן ,וכי כתב עובר בידים וכי קרא על פה לא עבר בידים
דדיבורא לא הוי מעשה כל כך בידים ועדיף לקרוא ע"פ
מלכתוב .וביאור דבריו כיון דעיקר הדיבור אין בו איסור
רק במה שאינו אומרו מתוך הכתב וזה נחשב כשוא"ת
ע"כ המג"ג .ולא הבנתי איך כ' כן בכוונת הראב"ן שברור
מילל לחלק בין מעשה בידים לדיבור דלא חשיב מעשה
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כ"כ ,ואילו המג"ג ביאר שאין כלל 'איסור' לקרוא בע"פ
רק שמבטל המצוה לקרוא מתוך הכתב (ובעיקר הדברים
האלו ,נראה הכונה דיסוד הדין הוא צורה בתלמוד תורה ואין כאן לתא
דאיסורא כי אם ביטול הצורה הנכונה של הלימוד ומטעם הפסד
הצורה המעולה אתינן עלה).

וכ' המג"ג להכריע הדבר מההיתרים השונים שכ'
הפוסקים ,דאי אפשר לחלק בזה רק אי נימא דאינו רק
מדרבנן א"כ שפיר יש מקום לומר דחז"ל לא אסרו כי אם
בכה"ג אבל אי נימא דהוא מה"ת ומשום איסור דאו'
אתינן עלה א"כ האיך אפשר לומר דדוקא בבא להוציא
רבים י"ח או באינו שגור הלא סתמא כתיב כתוב לך וע"כ
דאינו רק דרבנן .ויש להוסיף על דבריו דעצם הדבר שהפוסקים
נחתו לבאר טעם הדין וגם הוציאו מזה נפק"מ (כדהבאנו לאורך
דברינו) אם הוי דין דאו' מנא לן לדרוש טעמא דקרא ,אלמא דהוי
מדרבנן.

ובמג"א הביא להלכה דברי התוס' דסומא שרי.
ובמ"ב הוסיף דה"ה אם הוא בבית האסורין ואין יכול
להשיג שם חומש .ויל"ע דמה מחייבו ללמוד תושב"כ
ילמד רק תושבע"פ וצ"ל דלמנעו כליל מלימוד תושב"כ
הוא פגיעה גדולה בלימוד התורה וחשיב עת לעשות .ויש
לדון במי שנמצא בבית האסורין לזמן קצר ,ואם נתיר לו
האם נתיר גם להולך בטיול וכדו'.
הדורש בציבור בהרבה פסוקים שבתורה וקשה לו
לחפש בכל שעה מפני כבוד הציבור אפשר שיש להקל .עי'
ביומא דף ע' בתו"י וכו' והגר"א הסכים לדינא לתי' בתרא
(משנ"ב) .והיינו דלהגר"א שהסכים דרק להוציא אחרים
אסור א"כ שרי ,אמנם להתי' של שגור (שכוותיה נקט המחבר)
אסור ,לכן התיר בדוחק .א"כ למעשה לצטט סתם פסוק
בע"פ אין להתיר וכמבואר במ"ב.
דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכתבן – טעם הדבר
ס - :כ' הריטב"א בשם רבינו נר"ו משום דכשאינם
כתובין כל א' וא' מוסרן זל"ז בדקדוק ,אבל אם נכתבו
ובא ללמוד אותם מתוך הכתב משנה כוונת אומרן.
במהרש"א (ס .ד"ה והא) כתב בטעם האיסור כדי שלא
יסמוך האדם על הכתיבה ולא ילמוד יותר ובודאי דא"א
לכתוב כל הדברים שהפה יכול לדבר בד"ת ולכך בדורות
הראשונים שהיה לבבם רחבה מני ים אמר לא ניתן ליכתב
כדי שיחזור על תלמודו ומשנתו תמיד ויהיו סדורים לו
תמיד ללמוד ולהביאו לידי עשייה אבל עתה עת שנתמעטו
הלבבות וא"א לזכרם ע"י הלימוד בע"פ מרבו ומשתכחת
ממנו בע"פ אדרבה עת הוא להביאו לידי עשייה ע"י שיהיו
המצות סדורות לו בכתיבה אע"פ שעי"ז הפרו תורתך
שלא יחזור על משנתו ותלמודו תמיד כי יסמוך על
הכתיבה .נראה דר"ל דהעדיפו את חיזוק העשייה
(כשהמצוות המעשיות סדורות) אע"פ שעי"ז מתמעט הלימוד
והחזרה.
דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכתבן – פרטי דינים
מבואר בכמה מקומות שגם לפני שהותר לכתוב
תושבע"פ היו כותבין לעצמם :בשבת ו :איתא אמר רב
מצאתי מגילת סתרים בי רב חייא וכו' ופרש"י מגילת
סתרים – שהסתירוה מפני שלא ניתנה לכתוב .וכששומעין
דברי יחיד חדשים שאינן נשנין בבהמ"ד וכותבין אותו
שלא ישתכחו מסתירין את המגילה .וכן ברש"י ב"מ צב.
סתרים – טמונה ,לפי שאסור לכתוב הלכות .וכשהיה
שומע דבר חידוש וירא לשכחו ,היה כותבו ומסתירו מן
העין .והרמב"ם בהקדמה לספר משנה תורה כ' שבכל דור

היה ראש ב"ד או נביא כותב לעצמו זכרון השמועות
ששמע מרבותיו .וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כחו
מביאור התורה ומהלכותיה כמו שמע.
האיסור על הכתיבה או על הלימוד מתוך הכתב –
בשדי חמד (ח"ב פאת השדה מערכת ד' כלל כב עמ' קכט) מביא
בשם מהר"ם חזן דהאריך להוכיח דמעולם לא נאסרה
עצם כתיבת תושבע"פ אלא רק לקרוא מן הכתב (וראיתי
מביאים שדייק לה מלישנא דגמ' 'לאומרה' בכתב ולא קאמרה
לכותבה ,אבל בשד"ח לא הובא דיוק זה) .ובזה יישב איך רבי

כתב המשניות וכו' .מיהו בחקרי לב ועוד אחרונים
שהובאו בשד"ח שם שמבארים דרבי רק סידר ולא כתב
מוכח שלא סברו כמהר"ם חזן אלא דהאיסור על הכתיבה
גופה .וכן בחת"ס שיובא להלן שמדבר על מחברי ספרים
מוכח שהאיסור על הכתיבה .ויל"ע אם לשיטתם ה"נ
דאסור הלימוד מתוך הכתב או שרק הכתיבה.
ולכאו' יש קצת ראיה מהגמ' דמוכיח מדריו"ח ור"ל
מעייני בספרא דאגדתא ש"מ דעת לעשות לה' הפירו
תורתך ,ואם האיסור על הכתיבה מאי ראיה מעיונא
דריו"ח ור"ל ,ויש לדחות דדוחק לומר שהכותב לא השגיח
באיסור ,ואולי גם היו מקפידים לא לעיין בספר שנכתב
באיסור .אבל באמת יש ראיה פשוטה שיש איסור על
הלימוד דאמרי' דספרא דאגדתא אסורים בטלטול בשבת
ויש לדון לפי הטעם שכתבו הראשונים (הובאו לעיל)
שכשהדברים אינם כתובים נמסרים הדברים בדקדוק,
א"כ צריך להיות עיקר האיסור על הלימוד ,ואולי גם על
הכתיבה שבזה מעמיד דברי תורה להלמד לאחריני באופן
בלתי ראוי אבל עכ"פ ודאי איכא איסור בלימוד .ומצינו
שהפוסקים מוציאים הלכות בדין דברים שבכתב אי אתה
רשאי בע"פ מהטעם וה"נ נעשה באיסור של דברים
שבע"פ.
והנה רש"י לקמן עז :כתב דגט אסור לטלטולי בשבת
וביארו הראשונים דדמי לספרא דאגדתא דאסור
לטלטולי ,והיינו דאסור ללמוד ממנו הלכות גט ,ובב"י
אהע"ז סו"ס קלו מייתי ד' הסמ"ג והמרדכי וההגמ"י
שכתב מיהו בזה"ז שנתנה תושבע"פ ליכתב לכו"ע מותר
לטלטל גט ,שהרי אדם יכול ללמוד ממנו כמה הלכות
הגט .ומוכח שהאיסור על הלימוד ולא על הכתיבה .ברם
הדבר תמוה בעיני דמפני מה נקרא שלומד מתוך הכתב
הרי לא כתוב בגט עצם ההלכות רק שמתוך הגט שכתוב
לפי תומו מבין את ההלכות והרי זה דומה למסתכל על
ציצית ולומד מתוכה הלכות עשייתה .ונראה דמוכח כאן
שהאיסור אינו על לימוד מתוך כתב דאכן אין זה נקרא
ללמוד מתוך הכתב ,רק דיש דין חיובי ללמוד מפי אדם
וכל שלא לומד מפי אדם הוא בכלל האיסור ודו"ק.
חילוק בין הלכות לאגדות – בחי' ר"מ קזיס כ' דגם
לאחר שרבי כתב את חבור המשנה לא נתפשט ההתר
לכתוב ספרי דאגדתא ,משום שאין הצורך אליהם גדול
כ"כ .תדע דבגיטין ס .הביאו ראיה להתיר ספר דאפטרתא
מהא דר"י ור"ל הוו מעייני בספרי דאגדתא ולכאו' אמאי
לא הביאו ראיה מעצם כתיבת המשנה שכתב רבי .וע"כ
דבזמן רבי עדיין לא הותר לגמרי לכתוב אלא לצורך גדול,
לפיכך דייקי מר"י ור"ל דעיינו בספרא דאגדתא אע"פ
שאין בהם צורך גדול כ"כ .ובאג"מ או"ח ח"ד תשו' לט
עמ' נב עמד על הקושיא דבתמורה י"ד מפורש דבימי
ריו"ח לא התירו לכתוב ואיך בגיטין איתא שריו"ח היה
מעיין בספרי דאגדתא ,אלא מוכרחין לומר דרק דברי
אגדתא התירו משום עת לעשות לה' שהיה קשה לזכור
אותן מפני שאין עוסקין בהם תמיד .וכ"כ בהגהות
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מהרצ"ח גיטין ס .דהאריך במק"א להראות אע"ג שאין
לכתוב הלכות מ"מ אגדות היו כותבין עוד קודם ריו"ח.
חילוק בין כתב אשורית לשאר כתב – בשו"ת הרמ"א
(סי' ל"ד) כתב :ועיקר ספרים שלנו כתובים או נדפסים
בכתב שאינו אשורי ,והוא מטעם שאנו כותבים תושבע"פ
כמו שפסקו הפוסקים .ואי בגמ' מטעם דעת לעשות לה'
וגו' א"כ ה"ה בכתיבה זאת .ואפשר דהראשונים ז"ל
המציאו כתב אחר כדי לכתוב הדברים שבע"פ ואע"פ שלא
ניתנו לכתוב ,אפשר דהיינו בכתב אשורי שהתושב"כ
ניתנה בה ,אבל בשאר כתבים אין לחוש .ובס' הכתב
והמכתב (עמ' רלה) הק' על הרמ"א דהא בגיטין ס .מפורש
דטעם ההתר לכתוב הוא משום שא"א באופ"א ועת
לעשות לה' הוא ,ולד' הרמ"א הלוא יכלו לכתוב בכתב
שאינו אשורי שלא נאסר כלל ,ואמאי הוצרכו להתיר
לכתוב באשורית ,אטו לא יכלו להמציא כתב כמו
המשיטא ,וע"כ דאסרו הכתיבה בכל גווני .וכשהתירו
התירו בכל גווני .ובדוחק צ"ל דלכתחילה גם בשאר סוגי
כתב אין לכתוב להכי מעיקרא אסרו בכל גווני,
והראשונים שראו שא"א בלי זה הקילו עכ"פ בכתב שאינו
של אשורי ,ע"ד הקל הקל תחילה.
חילוק בצורת הכתיבה – חידוש מענין נמצא
במהר"ם שיף (כתובות סט ).על המסופר שם שרב שלח לרבי
שאלות 'ביני חיטיא' (פרש"ע שלח לו אגרת שלומים ותלה שאלה
בין השיטים) וכ' מהרמ"ש "לפירש"י דשלח ליה אגרת
שלומים וכו' אפ"ל משום דדברים שבע"פ לא ניתנו לכתוב
רק אח"כ בימי האמוראים משום עת לעשות ראו והתקינו
לכתוב כנודע ,לכן תלאה ביני שיטי ולא כתבו כדרך
הכתיבה בסדר השורות" .וצ"ב מדוע כה"ג שרי .ונראה
שהוא מיסוד סברת הרמ"א דהאיסור בצורה שניתנה
התורה שבכתב.
אם ההתר רק בכותב לש"ש – כ' החת"ס (או"ח תשו'
ר"ח) "כל המחבר ספר ומתערב במחשבתו לגדל שמו,
רבצה בו האלה האמורה במילי דאבות נגד שמא אבד
שמיה וכו' מלבד מה שעובר איסור דאו' דדברים שבע"פ
אי אתה רשאי לכותבם 60ולא הותר אלא משום עת לעשות
לה' ,ואם אינו עושה לה' ,איסורו במקומו עומד".
ובליקוטי הערות הביא מס' אבן שלמה על הראב"ן שהעיר
על דברי החת"ס דברמב"ם לא הביא כלל את האיסור
לכתוב תושבע"פ ,ובהכרח טעמו דאחרי שחז"ל התירו
לכתוב תושבע"פ אין שום נ"מ בזה ,ולד' החת"ס אמאי
הרמב"ם השמיט הרי יש בזה נפק"מ דבשלא לשמה אכתי
אסור .וכן תמה על החת"ס בשו"ת אפרקסתא דעניא.
ולכן כתב האבן שלמה דלולי ד' החת"ס היה אומר
דבאמת ליכא איסור כלל דהא קיי"ל בפסחים נ .לעולם
יעסוק אדם בתורה ומצות אפי' שלא לשמה שמתוך כך
יבא לשמה.
ובהקדמה לספר 'מועדים וזמנים' כתב שבתקופה
הנוראה בה אנו חיים גם להחת"ס יש להדפיס ספרים
להראות נצחיות התורה וקידוש ש"ש.
ויש לסייע לד' החת"ס מלשון רש"י בגיטין ס" .אם בא עת
לעשות תקנה לשם שמים הפרו דברי תורה" ,ברם זו אינה ראיה כלל
דכוונת רש"י דהתקנה שתקנו חז"ל להתיר הכתיבה היא נתקנה לשם
שמים .אולם ברש"י תמורה יד :כתוב "כשעושין הדבר לשם קדושת

 60מבואר דס"ל דהאיסור על הכתיבה ולא על הלימוד מתוך
הכתב .ויל"ע דכשם שהמחבר עובר כשכותב ספרו ה"ה הפועל
בבית הדפוס שמדפיס את הספרים ,ואם כוונתו [בעבודתו] אינה
לש"ש [לא רק להתפאר אלא גם להרויח כסף דגם זה אינו לשם
שמים] עובר כנ"ל ,וזה חידוש שלא מסתבר.

השם ראוי להפר תורתך" ,משמע קצת דמיירי בעשייה ולא בתקנה
והצריך כוונה לשם שמים.

ויש להעיר בדברי החת"ס ,עד כמה שדורשים
שההתר של עת לעשות לה' הוא רק בלשם שמים א"כ ה"נ
שאר ההיתרים הנובעים מדין עת לעשות יהיו דוקא בלשם
שמים כגון שאלת שלום בשם (בפ"ט דברכות) ,וכתיבת
מגילה לתינוק וצ"ע.
ובמועדים וזמנים שם תמה על החת"ס למה שפך
חמתו רק על מחברי ספרים והא לכאו' מעיקר הדין אסור
גם ללמוד מספר הנדפס וא"כ בית ישראל שאינם לומדים
לשמה דוקא הכי נאמר דקעברי על איסור שלא הותרה
ללמוד מן הכתב דאין אצלם ההתר של עת לעשות ,וע"כ
צ"ל שלגמרי הותרה א"כ כך גם למחברי הספרים .וביאר
שם את החת"ס בדרך מחודשת ע"ש.
מערבין בבית ישן
ס - :מ"ט אילימא משום כבוד וכו' .ביאור מהלך
הגמ' ,דס"ד הטעם משום כבוד של הבית ולא שהכבוד
באמת נותן זכות ,כי הכל כאן משום תקנת דרכ"ש דמכח
הכבוד יבואו לאנצויי .ומקשה משיפורא דה"נ יש שם ענין
של כבוד ואפ"ה לא משאירים השיפורא באותו בית.
והקושיא בולטת דשאני התם שהראש ישיבה מת ,ותי'
האחרונים דיש דין ירושה בענינים אלו .ולכאו' הרי לא
מדברים כאן מדינא אלא מתקנה של דרכ"ש וכל מה שצריך להסביר
הוא מפני מה יבואו בני הרה"י לאנצויי וי"ל דאף אם באמת בכזה דבר
אין ירושה אבל די בכך שיש צד כזה שכבר חיישינן לאנצויי.

במח' ר"י וחכמים בגזל מפני דרכ"ש – ובענין דרבנן
מהני לדאו'
סא – .ר' יוסי אומר גזל גמור .אמר ר"ח גזל גמור
מדבריהם ,למאי נפק"מ להוציאו בדיינים .בי' שאלת הגמ'
דאחר שחידש ר"ח דאף לר' יוסי הוא דין דרבנן מאי
נפק"מ בין דרבנן כזה לזה ,ומשמע דאילו לדברי ר' יוסי
הוא מדאו' פשוט הנפק"מ בינו לרבנן ,ורק אחר דר' יוסי
הוא מדרבנן קשה מאי נ"מ .וקצת ראיה מזה דקנין דרבנן
ל"מ לדאו' דאז יש חילוק בכל קנין אם הוא דרבנן או דאו'
ולפיכך לולי ד' ר"ח ניחא בפשוט הנ"מ .ויש לדחות דלא
היה צד לומר שההבדל בין ר' יוסי לרבנן הוא דלמר קנין
דרבנן ולמר קנין דאו' ,כי פשיטא דלרבנן אין זה קנין רק
דין הנהגה כאילו הוא שלו ,והשינוי הוא בדעת ר' יוסי,
דלולי ר"ח ר' יוסי אומר דהוי גזל דאו' ואז פשוט שיוצא
בדיינים אולם השתא דאמר ר"ח דהוא גזל מדבריהם וכ'
רש"י דלא נפסל לעדות ולא עובר בלאו ס"ד דה"ה נמי
דאינו יוצא בדיינים קמ"ל .רק דעיקר ד' רש"י מורה
שקנין דרבנן לא מהני לדאו' דא"כ שפיר עובר בלאו דאו'
ונפסל לעדות .ועמד בזה בהערות הגריש"א ותי' דכל הצד
לומר דקנין דרבנן מהני לדאו' הוא כשתקנו חכמים קנין
חדש.
וצריך להבין מה שורש מחלוקתם דלכאו' יותר מובן
ד' רבנן
משאלת אשה לחברתה
סא – .משאלת אשה לחברתה כו' .מלשון רש"י וש"ר
מתבאר שאין מקום לאסור מצד לפנ"ע רק מצד מסייע
ומחזק עוברי עבירה ,וכן מוכח מגוף הדין דאי מדאו'
אסור איך התירו מפני דרכ"ש ובחידושים וביאורים כ'
דגם אי נימא דעקרוהו חכמים בקו"ע מפני דרכי שלו' היה
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ראוי לשקול בפלס כל מקרה ומקרה ולהשתדל להשתמט
אם הדבר אפשר ולשון המשנה משמע דלעולם שרי.
והטעם מדוע אין כאן לפנ"ע כ' בחו"ב משום דחשיב כחד
עברא דנהרא דלעולם כל צרכי אכילה מזומנים לאדם
ובודאי יממצא דרך לתקן האוכלים שברשותו לאכילה
[גם איסור אכילת פירות שביעית אחר הביעור אינו אלא
מדרבנן עי' רמב"ן פ' בהר].
איסור אכילה לפני

בהמתו61

מקור האיסור – נח' הפוסקים אם הדרשא להקדים
מאכל הבהמה למאכלו היא דרשא גמורה או אסמכתא.
בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג מבואר דהוא איסור דאו'
והובא במג"א (סי' רע"א) ,ובבאוה"ל (סי' קס"ז ו') כתב
דמהרמ"א וראשונים שכתבו דלכתחילה אין להפסיק
אחרי המוציא לומר גביל לתורא מוכח דאינו דרשא
גמורה דא"כ פשוט דאפי' בירך המוציא צריך להפסיק
(ולכאו' זה מוכיח דגם חיוב דרבנן אינו כי אם מדת חסידות דלענין זה
מאי שנא אם חייב מדאו' או מדרבנן) .וכן ברמב"ם (סוף הל'
עבדים) ובסמ"ג (עשה פ"ז) משמע דזהו ממידת חסידות ואינו

חיוב דאו' ,עי"ש שהביאו דין זה בתוך דרכי החסידות
כלפי עבד כנעני .וגם במאירי בגיטין שהביא דין זה כתב
בזה"ל ,דרך הערה 62אמרה תורה ונתתי עשב בשדך
לבהמתך והדר ואכלת ושבעת עי"ש משמע דאין זה דרשא
גמורה.
אכילה או גם טעימה – בברכות מ .הלשון 'לאכול'
וכאן בגיטין סב .הלשון 'לטעום' .ובב"י (קסז ו') כתב
שאסור לטעום וכן הסיקו השבות יעקב והכת"ס ,והט"ז
(סק"ז) כתב שאין איסור בטעימה גרידא אלא רק באכילת
סעודה מדנקטו בברכות הלשון לאכול ולא לטעום ,והא
ראיה דבקרא כתיב ואכלת ושבעת ולשון הגמ' שלומדת
מזה הדין להקדים הבהמה "והדר ואכלת ושבעת" דלכאו'
קשה למה מביא כאן ושבעת אלא להורות דמתחילה לא
היה רק כדי אכילה המביאה לידי שביעה( .ואף דבגיטין
הלשון לטעום כתב הבה"ט בשם מהר"ם חגיז דכלל גדול הוא בש"ס
דלא סמכינן אלא על מה שנשנה במקומו ולכן סמכינן על הסוגיא
בברכות ולא על סוגיא דגיטין) .מבואר דעת הט"ז דרק אכילת

סעודה ,ונראה דהיינו אכילה המחייבת בברכת המזון
מדאו' והיינו פת כדי שביעה וכדדייק לה הט"ז מלשון
הגמ' ואכלת ושבעת.
ובנשמת אדם הכריע בין השיטות דאם הולך רק
לטעום ואין כוונתו לאכול מותר קודם שיאכיל לבהמה אך
אם קובע עצמו לסעודה קבועה אזי אסור אפי' לטעום ,וכן
כתב המור וקציעה.
בשתיה – במג"א (סי' קס"ז) הביא מספר חסידים
(תקלא) דלשתיה אדם קודם .והלשון בס"ח "לענין צמאון
יתנו לאדם תחילה" ומדייק הכלי חמדה (סו"פ חיי שרה אות
ד') דכשאינו צמא עליו להקדים את הבהמה גם בשתייה.
אבל במג"א לא העתיק לשון זה ומשמע שלא חילק בזה.

וטעם החילוק בין אכילה לשתיה מבארים האחרונים
דצער האדם בצמא מרובה מצער בהמה.

 61עי' בהרחבה בס' נפש כל חי סימן י"א.

פרק שישי
איש לקבלה ואשה להולכה ,בדברי רש"י
סא - :בדברי רש"י ידוע לדייק שכתב כיון דהוא
עצמו לאו בר קבלה הוא שאר זכרים נמי לאו בר קבלה
נינהו ,ומדוע התיחס לבעל ולא לשליח .אבל לא ידוע לי
ביאור הולם .מה גם שבמפרשים לא מובא כלל שהבינו
שרש"י יש לו מהלך חדש (איברא במהרש"א נראה שהבין ברש"י
אחרת מתוס') ,ומצינו להרעק"א שמבאר הסוגיא מצד 'אינו
בתורת' ואיננו מציין שזה אינו לרש"י (ברם יעוין בהקדמה
לשו"ת רעק"א וי"ל) .לכן נראה לדחוק לשון רש"י דעיקר
כונתו דכיון שבעל אינו מקבל הרי דזה שהוא זכר מפקיעו
מקבלה וממילא ה"ה שליח זכר אינו בתורת נתינה .ועי' נמי
בתפארת יעקב שכ' לפרש ד' רש"י ע"ד זו.

ברש"י ד"ה פשיטא מביא הדרשא ושלח ושלחה וכו'
וקצ"ע למה נצרכת הקדמה זו ואם ללמדנו מקור לדין
שליחות במשנה היה לו להביא זאת .ואפשר לומר
דכשבאים לומר שאיש הוא אינו בתורת קבלה ואשה אינה
בתורת הולכה מתעוררת שאלה ,עד כמה שמתחשבים
בחסרון היכי תמצי להחשיב אינו בתורת ,א"כ כל שליח
הוא אינו בתורת כי הלא אין הוא הבעל ולא האשה ואיננו
בתורת הגירושין הללו ,וע"ז הביא דלזה יש מקור מקרא.
איש לקבלה ואשה להולכה – ביאור הספק
סא - :ברעק"א כ' דיסוד האבעי' כיון דהוי כללא
דבכל שליחות בעינן איתא בדנפשיה ומה"ט אין עבד נעשה
שליח לקבל גט אשה ,ולזה מספקינן אם בעינן דוקא
איתא בדנפשיה להוליך או דבעינן רק שיהא בר גיטין אבל
לא בעינן על אופן זה ,וקבלה והולכה ענין אחד הוא .ויש
לבאר די"ל דענין 'אינו בתורת' מהווה פסול רק בעבד שמופקע מגיטין
עקב היותו כחמור על כן אינו יכול לפעול אף בתור שליח שהרי אין לו
שייכות למושג הזה מפני שאינו בדרגה זו כלל.

והנה כ' הרי"ף איש נעשה שליח לקבלה שכן אב
מקבל וכן אשה להולכה שכן אשה עצמה מביאה גיטה,
משמע דזה הטעם דמקרי איתא בדנפשה .ותמה הרעק"א
דאיך מחמת זה מקרי איתא בדנפשה כיון דמה שמביאה
גט אינו מצד עצמה רק מכח הבעל ,ומה שהגמ' הוכיחה
מזה הוא דלא בעינן איתיה בדנפשיה כלל .ואילו ברי"ף
משמע דמכח זה מקרי איתא בדנפשה ,וכן הביא הרעק"א
ממהרש"א [נ"ל דהוציא זה ממהרש"א שכתב על התוס'" :דבאשתו
גופה לא שייכא הולכה ואע"ג דתנן האשה עצמה מביאה כו' אכתי לא
אסיק אדעתיה הך מתני'" משמע דבהא דמביאה גיטה רואים שבה
גופה שייכא הולכה ,דאם היה רק הוכחה בעלמא דלא צריך איתיה
בדנפשיה מה השייכות לתוס'].

ובדעת הרי"ף ומהרש"א צ"ל שלמדו הספק אחרת
מרעק"א ,לא מצד דין 'בתורת' כענין שמצינו בעבד ,אלא
דדלמא עצם המעשה נתינה או קבלה צורתם דוקא באיש
או באשה .ומיושב א"כ דממה שאשה נעשית שליח להביא
גיטה רואים פשיטות לאחד הצדדים והוא שלמעשה נתינה
לא צריך דוקא איש וגם אשה כשרה למעשה זה ,ולא כמו
להרעק"א דלדבריו רואים מזה פשיטות לעיקר הספק דדי
להיות בתורת עצם הגירושין וממילא ה"ה איש להולכה,
אבל להרי"ף נפשט רק דאשה יכולה לעשות נתינה.

 62לשון זה מופיע הרבה במאירי וצריך לברר המשמעות
המדויקת של לשון זה.
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והנה הק' הרעק"א מסוגין על שיטת הר"י מיגש
דעבד כשר להולכה דא"כ מה הצד שאשה פסולה להולכה
הא ודאי עדיפה מעבד .ואף קו' זו קשה רק לשיטתו שפי'
הספק מצד דין בתורת ועל כן דמיא לנידון של עבד ,אבל
למש"כ דיש כאן נידון בהל' מעשה ,האם אשה כשרה לסוג
מעשה נתינה ואם איש כשר לסוג מעשה קבלה אין שייכות
להא דעבד כשר דכיון שהוא איש שפיר יכול לעשות מעשה
נתינה .וכן כ' הגרמ"ש שפירא בהערות לר"י מיגש.
עוד הק' הרעק"א לפי מה דמשמע ברי"ף דלקושטא
דמלתא הטעם דאיש כשר לקבלה משום שכן אב מקבל
וכו' ולא כמו פשטות הסוגיא דלמסקנא נפשט עיקר הספק
ול"צ כלל בתורת ,קשה דלפי"ז איך נעשה בן חורין שליח
לקבלת גט שחרור הא ליתא בדנפשיה דאיך הוא שייך
בקבלת גט שחרור .ונראה דגם קו' זו מתיישבת לפי הנ"ל,
דאמנם רעק"א לשיטתו שהנידון מצד דין 'בתורת' שפיר
הק' דבן חורין אינו בתורת קבלת שטר שחרור (ואילה"ק
א"כ איך איש נעשה שליח לגרש אשת חבירו הרי אינו בתורת גירושין
דידה ,דסגי במה שהוא בתורת גירושין סתם משא"כ בן חורין אינו
יכול להיות עבד) ,אבל למשנ"ת דהספק מצד צורת המעשה

י"ל דהספק מיוחד לאיש ואשה דזכר ונקיבה הם ב' סוגי
אינשי וממילא גם המעשים שלהם הם ב' צורות 63משא"כ
עבד ובן חורין אינם ב' סוגי אינשי לענין שהמעשה שלהם
יש לו צורה מיוחדת ודוק.
ביטול השליחות ע"י השליח עצמו
סג – .בשו"ת פנ"י (ח"ב סי' פ"ה) נשאל בשליח הולכה
שטרם שהגיע לידה חזר בו השליח ואמר בפני ב"ד שאין
רוצה להוליכו ועתה נמלך ורוצה להוליכו אי צריך שיחזור
הבעל ויעשנו שליח .והשיב דאין צריך ,דלא נתבטל
השליחות כלל ,וכמו דחזינן בדף כג .דכל שתחלתו וסופו
בדעת כשר אע"פ שבאמצע נשתטה וק"ו להיכא דלא היה
מופקע משליחות רק שלא רצה ,אך מאידך י"ל איפכא
דהתם עדיפא דאנוס הוא ולא נתבטל השליחות כלל אלא
דלא יכול משא"כ כשהשליח חוזר בו דחי נפשיה בידים.
והעלה דלא בטל השליחות והביא ראיה מד' רש"י (בסוגין
ד"ה אלא) שכ' על ד' הגמ' דשליח מעקר עקר לשליחותיה
"דמעיקרא לא קיבל עליו להיות שליח לבעל להוליך" הרי
דרק מפני שמעיקרא לא קבל עליו אבל אם קיבל אינו
יכול אח"כ לעקור שליחותו.
ויל"ע בסברא מהם הצדדים אם יכול לבטל או לא.
והנה זה פשוט דאף לד' הפנ"י דהשליח לא מבטל נפשיה מיהו אם רוצה
יכול לתת את הגט שלא בתורת שליחות דהכוונה שלו קובעת על כל
מעשה אם פועל בתורת שליח או בתורת עצמו סתם .ולכאו' הצד

שיכול לבטל עצמו הוא דכשם שהמשלח יכול לבטל מינויו
ע"י אתי דיבור ומבטל דיבור כך יכול השליח לבטל
התרצותו למינוי באופן זה ,ומדוע באמת א"א ,צ"ל משום
 63ואולי יש להציע הרגש בדבר דבמעשים דעלמא אין משמעות
לצורת המעשה בין איש לאשה ,ורק לענין נתינת גט וקבלתו
שזה מעשה מיוחד שיש לו צורת מעשה גירושין .רצוני דמה
שמעשה זה מגרש אינו מקריי אלא שיש כאן באמת צורה של
גירושין ודוקא כאשר הנותן את דברי הגירושין הוא איש
והמקבלת היא אשה נשמר צורת המעשה ,שיש כאן סוג של
פעולה שבחפצא מתאימה להעשות בין איש לאשה והבן .ואם
כנים הדברים יש ליישב קו המהרש"א מ"ט לא הסתפקנו
בקידושין ,דהסברא שכתבנו אפשר שמיוחדת לגירושין והוא
ע"פ ד' הגר"ח שמואלביץ דשאני מעשה גירושין שאין הפירוש
שמגרש עם השטר אלא ש'מעשה גירושין' מגרש והשטר רק
חלק מצורת המעשה ,ועל כן שייך להבין שבעינן דוקא איש
מכאן ואשה מכאן ,משא"כ קידושין אינו פועל בתור צורת
מעשה מסוים ודוק.

דאין כאן דיבור והוי התרצות בעלמא דא"א לבטלה .אך
קשה מאי שנא מאשה שנתקדשה לאחר ל' דיכולה לחזור
בה תוך ל' מדין אתי דיבור ומבט"ד כדאיתא קידושין נט:
אע"פ שאינה צריכה אלא להתרצות וי"ל דסו"ס צריך
דעתה לחלות משא"כ בשליח שאין צריך דעתו להחלת
החלות כי אם דצריך שיסכים ויקבל הצווי על עצמו
אחרת לא נקלט הצווי.
שוב התעוררתי לד' הפנ"י בהמשך התשובה שמחדש
דשליחות אפי' אנסוהו להיות שליח הוי שליח (ולא דמי להא
דעקרי' לשליחותיה דהתם גם הבעל והאשה לא בקשו לאנסו ולא
נתרצה בשליחותו אלא מה שהוא רוצה ואם אינו חפץ גם הם אינם
חפצים) והביא ראיה מהא דחצר דגברא משום שליחות

איתרבאי ואם אין שליחות בע"כ א"כ היכי הוי חצר שליח
דהא חצר הוי בע"כ .וצ"ע טעם הדבר איך מתמנה בעל כרחו אמנם
מתבאר מדבריו דשליחות היא דבר שמצד המשלח בלבד דהיינו שהוא
מצידו רואה בשליח נציג ומיופה-כח ואם ירצה השליח לפעול עבורו
ירצה ואם לאו לאו ואין הסכמתו פועלת בעצם השם שליח שלו רק
דאם לא ירצה לא יפעל בתורת הדין שליח שלו .איברא יש לדון מצד
אחר דאף אם לא בעינן דעתו לחלות השליחות אבל עיקר ענין שליחות
מיוסד על כך שיש כאן ציווי שמתקבל אצל מצווה באופן שדעתו
לקיימו ואם הוא אנוס אין נתפס אצלו הציווי .עוד טען הרב ויינבך נ"י
על עיקר הדבר דהשליח אינו צד בדבר דהרי מצינו בבעל העיטור דכדי
שלא יהא חסרון של מילי אפשר לעשות קנין סודר ולכאו' לא שייך ענין
קנין אלא בעסק בין שני צדדים.

הלא א"כ מבואר נמי הא דאין השליח יכול לבטל
שליחותו דודאי אם מעיקרא א"צ דעתו לחלות השליחות
ה"נ אח"כ ואין שייך כאן אתי דיבור ומבטל דיבור כי א"צ
דעתו כלל.
ויעויין בעונג יו"ט (סי' קמ"ז ד"ה ובמה) שכ' לדון בד'
הפנ"י דראייתו מחצר יש לעיין טובא דשאני חצר דרחמנא
רבי' לשויי' שליח אבל שליח באונס אפשר דלא מהני דלא
מצינו בכל התורה שמעשה אונס יהא כרצון (אמנם כבר
ביארנו סברת הפנ"י דלא מטעם אונס כרצון אתי עלה רק מטעם דלא

בעינן כלל רצונו כיון דאין הוא צד בעצם השליחות) ומביא
העוניו"ט דגם דעת הגט מקושר דמהני באונס וראייתו
מדמבואר ב"ק ע"ט דשליח מוטעה הוי שליח (ועי' בקונטרס
השליחות לגרש"ש סי' ח' שדחה דהתם לאו מטעם שליחות ע"ש) א"כ
ה"ה דאין השליחות מתבטל בשביל אונס ,ודחה העוניו"ט
דמצינו חליצה דמוטעה מהני ואילו באונס לא .עכ"פ
מדמהני מוטעה שמעינן דאין שליחות דומה לחלות דגו"ק
שנפעלת ע"י האדם דא"כ לא היה מהני מוטעה ,רק דומה
לחליצה שביארו האחרונים דהמעשה עצמו מונח בו
החלות.
ושו"ר בט"ז (אהע"ז קמ"א ס"ק מ"ד) דאם השליח עצמו
ביטל שליחותו ואמר שהוא מבטל השליחות בטל והוא
ק"ו מבעל המשלחו שיוכל לבטל השליח לא כ"ש הוא
עצמו וראיה ממה שהאשה המתקדשת יכולה לבטל
התרצותה ע"י דין את"ד ומבט"ד ה"ה השליח שנעשה ע"י
התרצותו וכן מוכח מד' ריב"ש יע"ש בט"ז .אמנם כבר
כתבנו לעיל שהפנ"י לשיטתו שאין צריך התרצות השליח
למינוי ואין בראית הט"ז מקידושין השגה על הפנ"י.
שוב ראיתי בקונטרס השליחות להגרש"ש שמאריך
בענין זה ובסי' ז' כתב דהיה נראה דא"צ התרצות השליח
משום דענין חלות השליחות היינו שיהיה יד השליח כיד
המשלח לקדש או לגרש הוא דבר שאינו נוגע כלל להשליח
דלא נקנה לו על ידי זה שום דבר שיהיה דרוש לזה דעתו
ורצונו אלא רק דהמשלח נתן לו רשות וכח שיהיה בידו
לקדש או לגרש בשליחותו ,ואם ירצה השליח שלא לקיים
השליחות הרי בידו שלא לעשות ,ומה לנו לרצון השליח
בזה .אמנם בהמשך מוכיח מריטב"א וריב"ש ופשטות
דברי רש"י דלשליחות בעינן גם רצון המשלח.
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כתבנו לעיל שודאי גם להפנ"י דאפשר למנות שליח
בעל כרחו אבל עשיית המעשה עבור המשלח נתונה
לבחירתו .אמנם בשליח קבלה יש להסתפק מכיון שאין
כאן איזה מעשה שעל השליח לעשות ורק פועל באופן
סביל שידו כידה וממילא הימצאות הגט בידו כמוהו
כהימצאות בידה ,ועל כן מסתבר לי שיוכל הבעל לתת הגט
ביד השליח בעל כרחו דבמה יסרב השליח ,את עצם
השליחות אין בידו להפקיע ,ואחר שידו כידה אין מנוס
משתתגרש בהימצאות הגט בידו כשם שבידה עצמה אין
בידה לסרב .והראו הרבנים גרינימן ורבי נ"י ראיה לזה
מד' רעק"א סד.
ויש מקום לספקינו גם להחולקים על הפנ"י וסברי
דא"א למנות שליח בעל כרחו ,דמיהו במקום שיש דין זכין
דנעשה שליח ממילא (וכהקצות דנהיה עומד במקומו ללא מינוי
מצד הבעלים) הרי כו"ע מודים להפנ"י (דנראה דכל מאי דפליגי
עליו אינו משום שא"א לקבל שם שליח בעל כרחו אלא החסרון מצד
המינוי והצווי שא"א לקבל ציווי על עצמו כשאינו רוצה וכמש"כ לעיל
אשר לכן בזכין שאין מינוי אין טעם לומר שלא יהא שליח בעל כרחו.
גם יש להעמיד דברינו למ"ד זכין לאו מטעם שליחות) וא"כ יש

לצייר הספק בשחרור עבד לרבנן דזכות הוא לעבד .ואם
כנים דברינו שאין השליח יכול למאן ,יצא דבר חידוש
שיוכל האדון הרוצה לשחרר עבדו לזרוק הגט על סתם
אדם שמוצא ,בלי לבקש רשותו ,ומיד ישתחרר העבד מדין
זכין.
ושו"ר בקונטרס השליחות לגרש"ש (סו"ס ח' בהג"ה)
שצידד לומר ששליח קבלה א"צ דעתו לקבלת הגט כשם
שא"צ דעת האשה אך מסיק דצריך כוונת השליח וזה
מוכרח דאל"כ אם נשתטה השליח מהראוי שתהני קבלתו
כמו באשה דאף למ"ד דמשלחה ואינה חוזרת הוא מה"ת
זה לא שייך בשליח וכח השליחות לא נתבטל בעת שטותו
דאל"כ היה צריך כשישתפה מינוי חדש ,אלא ע"כ דצריך
כוונה.
שליחות שלא חלה בשעת המינוי אם יכולה לחול
אח"כ
סג – .מבואר בדף כג .דאם בשעת המינוי היה חש"ו
ואח"כ הגדיל לא מהני דבעינן תחילתו בכשרות .ויש
לחקור אם ה"ה כשבשעת המינוי לא התרצה השליח
בשליחות ואח"כ נתרצה ,והדברים מתבררים בסוגין דף
סג .בשליח הבאה שאמר לו אשתך אמרה התקבל לי גיטי
וא"ל הילך כמו שאמרה דאף אם לבסוף הביא הגט לאשה
אינה מגורשת וביאר רב אשי דאף אם אדיבורא דידיה
קסמיך אבל השליח עקריה לשליחותיה ופי' רש"י
דמעיקרא לא קיבל עליו להיות שליח להוליך ,הרי דמכיון
שבתחילה לא הסכים לקבל את המינוי אין מועיל מה
שלבסוף הסכים והוליך הגט לאשה .וכ"כ בשו"ת בית
אפרים (אהע"ז סי' פ').
אולם בעונג יו"ט (סי' קמ"ז) דעתו דודאי אם לא
נתרצה מתחילה ונתרצה אח"כ נמי מהני וההיא דדף ס"ג
אינה ראיה דהתם כיון שהבעל שמע מהשליח שהאשה
אמרה התקבל לי גיטי הרי הוא רואה שהשליח רוצה
להיות שליח לקבלה אף הוא אינו גומר בדעתו לעשותו
שליח להולכה ואם השליח אח"כ מתרצה בהולכה לא
מהני כיון שהבעל בשעת נתינת הגט לידו לא כיון להולכה
ונתנו לקבלה .אלא שלכאו' יש ראיה מקושית הגמ' לפי
ביאור רש"י דאחר שנודע לבעל שהשליוטענת העונג יו"ט
דהא גבי שליח לא בעינן נתינה מיד הבעל לידו ממש אלא
אפי' לשליח שיטול הגט מעג"ק הוי שליח להולכה.

הולך מנה לפלוני שאני חייב לו לא יחזור – ספק
ממונא לקולא
סג - :הראשונים הק' מאי שנא משליח מתנה דלאו
כזכי דמי ,ותי' הרשב"א והראב"ד דלעולם גם במתנה יש
ספק אי הולך כזכי אלא דמוקמינן בחזקת מר"ק משא"כ
במלוה ופקדון דכיון דמה שיש בידו משל אחרים הוא
דמשדר להו ספיקא לקולא דבעלים הוא .וצ"ב דהתינח
פקדון אבל מלוה להוצאה ניתנה ובודאי הכסף שייך ללוה
ואע"פ דמחויב לפרוע מה מחייבו לפרוע דוקא מעות אלה.
ונראה בביאור ד' הרשב"א דהנה הספק הוא אם
המעות ניתנו בתורת פרעון או לא ומכיון שיש למלוה זכות
על ממון הלוה להיפרע נחשב כמוחזק ביחס לנידון כזה,
דיש לו זכות שיהא פרעון ,ועל כן כשיש ספק על הפרעון
נחשב מוחזק בפרעון ,על דרך מוחזקות של מר"ק שענינה
שיש לו 'סיבה' ודאית להחזיק החפץ כך כאן למלוה יש
סיבה ודאית לקבל את החפץ .ומדויק בלשון הרשב"א
דלא בא רק לומר דבמקום ספק פרעון אין הלוה נחשב
כמר"'ק ,אלא דאדרבה המלוה נחשב מוחזק דז"ל :דכיון
דמה שיש בידו משל אחרים הוא דמשדר להו ,ספיקא
לקולא דבעלים הוא ,ע"כ .הרי דקרי למלוה 'בעלים' והיינו
דאדרבה הוא נחשב כמו מרא קמא .והדברים מתבארים
כמו שכתבנו.
ויעוין בנצי"ב במרומי שדה כאן שביאר הא דלא
מוקמינן בחזמ"ק ע"פ ד' הרא"ש פ"א סי' י"ט שהק' נהי
דהולך לאו כזכי מי גרע מתופס לבע"ח דקנה ויישב דא"כ
האחריות על השליח .ומעתה נמצא דודאי אין המשלח
יכול לחזור בו מטעם תופס לבע"ח מאי אמרת ליהוי
השליח חייב באחריותו בזה שפיר אמרי' ספק ממונא
לקולא .אמנם ברשב"א כתוב ביאור אחר וכנ"ל.
העירו הלומדים דיש לתרץ בפשוטו הא דאין
מכריעים ע"פ חזמ"ק שכן כתבו התוס' ב"ב לב :דבספיקא
דדינא לא מוקמינן בחזמ"ק.
גבי גט אמרי' דספק אי הולך כזכי וחולצת .ויש לדעת
אמאי לא מוקמינן לה בחזקת אשת איש .וי"ל דבספיקא
דדינא לא מוקמינן אחזקה .ועוי"ל דמדרבנן אין סומכים
על חזקה כיון דאיכא רעותא (וצ"ע אי חשיב רעותא).
עשו עדים שליחותם
סג - :לדעת רב יצחק בר שמואל בר מרתא – אף
בטעו וכתבו שם אחר עשו שליחותם .פירוש הדברים אע"ג
שאין ספק שהבעל אינו מרוצה במה שעשו אבל לענין
הגדרת 'עשיית השליחות' לא אזלינן בתר דעתו ורצונו של
המשלח אלא אחר ציוויו המפורש ומצד עצם הציווי אמר
להם לכתוב 'גט' וכתבו גט .איברא נ"ל פשוט דה"מ
בטעות בשם שאינו טעות בעצם הגט רק בהכשר הגט עבור
אשה זו (וכן אם לא כתבו לשמה) דאז שפיר שייך לומר שכתבו
'גט' (הבחינה לזה ,אם לפי מראה העינים בלי לדעת פרטים מעבר לכך
יש כאן גט טוב) ,אבל אם למשל החסירו מנוסח הגט ואפי'
הזמן או שלא כתבו כלל שם בזה לא עשו שליחותם ,דהגע
בעצמך ,אם כתבו רק מחצית מנוסח הגט הרי פשיטא דלא
עשו שליחותן א"כ ה"ה כשהחסירו מילה אחת כגון השם
ודו"ק.
לדעת רבה – כשכתבו שם אחר לא עשו שליחותם
דכלפי האשה הזו הוי חספא ולא אמר להם לכתוב 'גט'
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אלא גט שמועיל לאשתו .אבל באבד הגט עשו שליחותם
כיון דנשתלחו על הכתיבה ואותה עשו על הצד היותר טוב.
לדעת רב נחמן – גם באבד לא עשו שליחותם ד"מי
קאמר להו כתבו ואנחוה בכיסייכו" .בביאור מח' רבה
ור"נ נראה שהיא איך להגדיר שליחות של "כתבו ותנו",
רבה ס"ל דיש כאן ב' חלקים  -כתיבה ,ונתינה ,ואם את
הכתיבה עשו בהכשר שוב מצד ה'כתבו' עשו שליחותם
ואף דבודאי לא התכוון הבעל שיניחוהו בכיסם ברם כבר
כ' לעיל דלא אזלינן בתר דעתו אלא בתר גדר השליחות
במסוים .ור"נ סובר שהכל שליחות אחת .שו"ר שכן ביאר
בגט פשוט (קכב,ב ד"ה עוד) .ברם יש להעיר בזה לפי שיטות
הראשונים דא"צ שליחות בכתיבה ולפי"ז צ"ל דעשו עדים
'שליחותן' לאו דוקא אלא ר"ל ציווין (כדכתב הרא"ש ריש פ"ב
ורמב"ן כב ):א"כ לא ניתן לומר שיש כאן שליחות אחת של
'כתיבה ונתינה' דהרי מחולקים הדברים טובא ,כתיבה
אינה שליחות רק ציווי ונתינה הוי שליחות גמורה .ברם
י"ל דלא דנים ע"פ הגדרים האמיתיים ודי שמצד דעת בני
אדם יש כאן שליחות אחת.
עדי אמירה ועדי קבלה – אמאי לא הוי חצי דבר
סג - :הק' הראשונים לר"ע דדבר ולא חצי דבר היאך
מכשרינן במשנה שכת אחת תעיד על המינוי וכת אחרת על
הקבלה .ותירצו:
התוס' – ל"ה חצ"ד כיון דשליש נאמן על הקבלה
וא"צ דוקא עדים .ואף לרב הונא דבעל נאמן אבל היינו
רק בשלשתן בעיר ובלא"ה שפיר נאמן .ודבריהם צ"ב,
חדא משה"ק המהרש"א דגם למ"ד שליש נאמן מוקמינן
בגמ' דמתני' כר"א דע"מ כרתי ולזה צריכה עדים על
הקבלה ,א"כ לא די בדברי השליש ושוב הו"ל חצי דבר
ומה שתי' המהרש"א דאם יש עדי חתימה א"צ ע"מ אינו
מובן לכאו' דסו"ס אין בגט זה עדי חתימה .גם מש"כ
התוס' לתרץ אליבא דרב הונא אינו מובן דסו"ס עתה
ששלשתן בעיר אין השליש נאמן .וביאר בזה התו"ג (בתוך
המערכה) ובנתה"מ (סו"ס מ"ט) דהתוס' ס"ל דחצי דבר תליא
בשעת הראייה 64וא"כ א"ש דבשעת הראייה של האמירה
לא היה ידוע אם בעתיד בשעה שהשליש ידון עם הבעל
יהיו שלשתן בעיר ושפיר הוי דבר שלם (שדי באפשרות גרידא
כדי שלא יהא פסול של חצי דבר) ,וכן מיושב ד' המהרש"א.
והנה מבואר בתוס' דאם עדי האמירה הן הן עדי הקבלה אין
חסרון של חצי דבר ,ולכאו' כיון דהפסול הוא בראיה מה מהני שלבסוף
היו הם עדי הקבלה אבל בשעת ראיית האמירה היה כאן חצי דבר .הא
לא קשיא ,דאם לבסוף גם ראו הקבלה אגלאי שהיתה כאן התחלת
ראייה ארוכה של כל הדבר ופשוט .ואין להקשות א"כ יכלו התוס'
ליישב אליבא דר"ה בפשטות דלהכי ראייתן את האמירה אינה חצי
דבר כיון שיתכן שגם יראו את הקבלה וכעין שתי' דיתכן שלא יהיו
שלשתן בעיר .וי"ל דהא דמהני האפשרות העתידית כדי שהיום לא
ייחשב חצי דבר היינו אם יש אפשרות שהראיה של היום היא דבר שלם
[ וכגון שהחלק השני לא יצטרכו לו עדות כי יהא בו נאמנות שליש] אבל
הא דמהני שהם הם הרואים את הקבלה אי"ז משום שהראייה של
האמירה היא דבר שלם אלא שהיא חלק מהראייה של הכל ולזה צריך
שבאמת כך יקרה לבסוף ואם לבסוף לא ראו הקבלה אגלאי שראיית
האמירה אינה חלק מראיית הכל והוי חצי דבר וברור.

 64וצ"ב תינח הראייה כשרה אבל סו"ס ההגדה הויא חצי דבר,
ובעינן תחילתו וסופו בכשרות ולא די בתחילתו .וי"ל שדין דבר
ולא חצי דבר איננו 'פסול' רק שלא התחדש דין עדות על חצי
דבר .והנה יצירת העדות היא בראיה (שזה תחילת העדות
כמבואר בכמה סוגיות) וכיון שהחסרון של חצ"ד הוא שא"א
ליצור כזו עדות (ולא שזה פסול) אחרי שבשעת הראייה נקבע על
הראייה שם עדות (כגון הכא שאז לא היה ברור שזה חצ"ד) כיון
דעל על ושוב אין חסרון בהגדה דמגידים הם מה שראו דשפיר
הוי עדות.

תוס' ב"ק – כיון שראו כל מה שיכולים לראות
באותה שעה הוי דבר שלם .בנתה"מ (סו"ס מ"ט) צירף ד'
התוס' הללו למה שהוכיח מהתוס' בגיטין שחצ"ד תליא
בראייה .אמנם לענ"ד יש חילוק ביניהם דלדבריהם בב"ק
אמנם הפסול דחצ"ד הוא בראיה אבל הוא פסול מצד
'פעולת' הראיה ולא מצד תוכנה דאיך יתכן ששתי כתות רואים
אותו דבר וכלפי אלו הוי חצ"ד כי יכלו לראות יותר וכלפי האחרים
שלא יכלו ל"ה חצ"ד ,בע"כ דאין הפי' שהתוכן החלקי פוסל (כי התוכן
בב' כתות אלו שווה) אלא ההתיחסות החלקית 65של העדים היא
הפוסלת משא"כ להתוס' בגיטין אמנם הפסול נקבע לפי מה

שהם ראו אבל אין הבדל מהותי בזה מלומר שהפסול
בהגדה דהכלל דאין תורת עדות כשהיא בעלת תוכן חלקי,
ומאחר שיש ב' שלבים בעדות ,ראיה והגדה ,יתכן שהפסול
נקבע בשלב הראשון דהיינו בראיה ודוק.
רמב"ן – שכיון שמינתו שליח נעשה ידו כידה מעתה
ולכשיתן לו תתגרש .והרשב"א ממשיך וכן אלו שראו
שקיבל כאילו ראו שקיבלה היא בעצמה שהרי ידו כידה.
וצ"ב למה הוסיף זאת.
עי' רמ"ה שמחלק בין עדות על מינוי שליח קבלה
לעדות על מינוי שליח הולכה ע"ש .ולפי תי' הרמב"ן נמי
נראה לחלק בין הדברים כיון שהדגיש הרמב"ן דידו כידה,
והביאור דמתיחדת שליחות קבלה בכך שלא נשלח לעשות
פעולה דבקבלה אין פעולה רק נשלח 'להיות' ידו כידה על
כן השליחות כגמורה מרגע המינוי ,משא"כ שליחות
הולכה נשלח לעשות פעולת גירושין וכל זמן שלא עשה
אכתי לא מושלמת השליחות שמכוונת למעשה זה.
נראה דהרמב"ן לשיטתו בב"ב נו :שמבאר מהו
החילוק בין שערות לחזקה ע"ש ובפשטות לומדים
ברמב"ן שבשנה אחת כבר יש דין חזקה ורק שיש רעותא
ולזה צריך ג"ש ,וחזי' דגדר חצי דבר לא נקרא כשב"ד לא
יכולים לדון על פיהם דא"כ סו"ס בשנה אחת לא יכולים
לדון ,אלא שם חצי דבר הוא חצי ענין ,מציאות שאין לה
משמעות דינית ,וזה מתאים למש"כ כאן דמה שהשליח
נעשה ידו כידה חשיב דבר שלם אע"פ שצריך ידיעות
נוספות כדי להתירה ,ובפרט אם נחלק בין ש"ק לש"ה.
בסוגיא דשליש
שיטת רש"י – בדבריו בהמשך הגמ' בתי' על הקו'
ממתני' מתבאר ד'הא המניה' היינו מיגו .וצ"ב לשון 'המניה'
איך משמע מיגו הרי הסיבה שיש לו מיגו אינו מכח שהאמינו אלא מכך
שבפועל נמסר לו ויכול להעביר לאשה.

וקשה מדוע נטר רש"י עד ההמשך ולא פירש להדיא
על גוף ד' רב חסדא ד'הא המניה' היינו מיגו .וצ"ל דהבנה
זו התחדשה בתי' הגמ' מי קא נפיק וכו' וכמש"כ
הריטב"א דהמקשן סבר דשליש נאמן אפי' באין הגט יוצא
מתח"י .רק יש לידע איזה טעם אחר יש להאמינו
(באיסורין).
רב הונא ס"ל דעדיף סברת אם איתא מהמיגו.
והתוס' הק' דלהלן אמר רבה דמודה רב הונא בדאית
לשליש מיגו .גם הרא"ש על הגמ' שם הקשה כן וז"ל
בקיצור :הא לעיל איכא מיגו ואפ"ה ס"ל לר"ה דלא
מהימן שליש משום הך דאם איתא לגירושין כו' מגרע כח
המיגו והוי כמיגו במקום עדים .וי"ל דמיגו דלעיל גרע
דשמא האשה לא היתה רוצה לקבל הגט כיון שאין
השליש נאמן אלא ע"י מיגו דאי בעי יהביה לידה והיא
אינה רוצה להתגרש מספק אבל הכא דקאמרה קמאי
 65כלומר שעדים שלא ראו כל מה שיכולים לראות הם 'לא
רציניים' ,שלא נעמדו מול המציאות השלמה.
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דידי יהביה נהליה לגירושין עדיף האי מיגו .מלשונו משמע
שבקושיתו הבין הרא"ש דהך סברא דאם איתא היא כמו
אנן סהדי עד שהמיגו נחשב כמיגו במקום עדים .ובתי'
מיישב דרק היכא דהמיגו גרוע מהניא הך סברא לסתור
המיגו ונמצא דאין היא כמו אנן סהדי (אשר מועיל נגד כל מיגו
שיהא) רק הוי כסברא נגד ששוב המיגו נגרע מערכו.
ונפק"מ בזה מהי דעת רב הונא ,לפי קו' הרא"ש הבעל
נאמן בודאי דמסייע ליה אנן סהדי ,אבל לתירוצו אין כאן
אנ"ס אלא רק סברא לגרוע המיגו וכמאן דליתא ושוב הוי
ספק ,אמנם גם לצד זה למעשה נעמידנה בחזקת א"א.
וע"ע חזו"א סי' ק' ס"ק י"ח.
ולפי רש"י דאזלינן בתר מיגו צ"ב דהא הוי 'מיגו
להוציא' מחזקת אשת איש.
ומהלך הסוגיא לרש"י:
מקשינן מממון דנאמן השליש ודחי שאני ממון
דאתיהיב למחילה שנתרצה בהבטחתו עליו למחול על
ממונו ולהאמין כל מה שיאמר ומבארים דהיינו מדין
נאמן עלי אבא .בשלב זה אין הבדל בין רש"י לתוס'.
ומקשינן מהמשנה שצריכה שתי כתי עדים ואמאי
להמניה לשליש .ופרש"י אמאי בעי עדים כלל לא בקבלה
ולא באמירה דהשליש נאמן על הכל מדין מיגו .ומשני
דהגט קרוע בידו ,על כן אין לו מיגו שיכול למסרו לאשה.
והנה מתחילה טרם נקרע הגט היה בידו למסור וא"כ הוי
מיגו למפרע ומבואר דס"ל לרש"י דמיגו למפרע לא אמרי'
ועי' פרק חזקת הבתים .הנה התוס' מפרשים תי' הגמ'
דבנמצא קרוע חיישינן שמא מצאו באשפה אמנם רש"י
לא ס"ל חשש זה
ושוב מקשה תינח אמרה קיבל ל"ל (משמע מהלשון
תינח שהקושיא היתה גם מהאמירה וראיה לרש"י כן כתב הר"ן)

ופרש"י למה לי עדים על הקבלה הרי הוא בידו בפנינו
ובודאי קבליה .וקושיא זו בע"כ דהיא לכו"ע וגם למ"ד
בעל נאמן דהרי אחר שתירצנו שאין לו מיגו שוב אין
מחלוקת בין רב הונא לרב חסדא .וקשה כיון דאין לו מיגו
ליבעי עדים שלא קבל בתורת פקדון ,וצ"ל דללא טענת
הבעל לא חיישינן לפקדון וכאן אין הבעל מערער .אמנם
הר"ן הקשה על רש"י ניחוש שלהולכה יהביה ניהליה ע"ש
באריכות.
שיטת התוס' – 'הא המניה' איננו מיגו דאין ביד
השליח למסרו לאשה דשמא לא תתרצה לקבל הגט כיון
שבעלה אומר לפקדון (דשמא אינה רוצה לקלקל עצמה .רשב"א).
אלא הפי' כיון שמסר בידו (ויודע שיש ביד השליש למסרו לאשה
וע"י כך תלך ותנשא בו .רשב"א) על דעת כן מסר לו שיהא
לגירושין אם יאמר לגירושין אע"פ שהוא משקר .והיינו
שרוצה להציל את אשתו ממכשול אם ימסור לה השליש,
וא"ת אמאי לא סומך הבעל שלא תקבל וכדכתבו לדחות
את המיגו מטעם זה ,לא קשיא דהדבר מסופק אם תקבל
על כן לעשות מיגו לא עושים ומצד שני הבעל חושש
שתקבל .ועוד ,דהתוס' הדגישו שלא תקבל כיון שהבעל
טוען פקדון ,על כן יפה כח סברא זו לדחות המיגו שיכול
השליש למסור היום לאשה דהיום הבעל כבר טוען
לפקדון ,אבל לגבי סברת התוס' דהבעל חושש שימסור
השליש לאשה היינו עוד לפני שיבואו לדין ועדיין לא טוען
הבעל כלום.
עוד יש להתבונן בד' התוס' דהבעל רוצה לצאת מידי
חשש שאשתו תכשל ולכן גמר ונתן לשם גירושין אם יאמר
לגירושין וצ"ב מ"ט תלה באמירת השליש יתלה במסירת
השליש ,דהיינו שיעשה נתינת גירושין על תנאי ,שאם כלפי
שמיא גליא שימסור הגט לאשה גמר מהיום ונתן לגירושין
ומדוע לו לתלות בדבר אחר .וצ"ע.

עוד יש להקשות מה ראיה בעי לאתויי מממון הרי
המח' בין ר"ה לר"ח אינה אם הבעל יכול לתת לשם
גירושין אלא אם יש אומדנא על כך ובע"כ שהראיה
דמייתינן היא דכמו שלגבי ממון יש אומדנא כזו כך לגבי
גירושין וצ"ע דיסוד האומדנא בגירושין שרוצה הבעל
למנוע מכשול ומה שייך זה בממון.
לשיטת התוס' אין כלל נאמנות לשליש כי-אם ידיעה
על מעשה גירושין מצד הבעל ,וא"כ צריך עדים שנעשה
השליש שליח קבלה ולא כרש"י שהשליש נאמן אף על זה.
וממילא את קושית הגמ' מהמשנה אינם יכולים לבאר
כרש"י דקשה בין על אמרה בין על קיבל דאמרה שפיר
בעינן עדים ,אלא הקו' רק מקיבל ,והתי' דאין הגט יוצא
מתחת ידו מתפרש שכיון שהגט קרוע מתעורר חשש חדש
של מצאו באשפה (ולעיל במח' רב חסדא ורב הונא אין חשש אשפה
כיון שאין הגט קרוע) .ושוב מקשה תינח אמרה קיבל ל"ל פי'
דמאמרה לא הוי קשה מעיקרא אבל קיבל אכתי קשה
דליסגי בעדים שראו הגט בידו שלם ולרש"י לא קשה כן
דסו"ס כדי שיהא לו מיגו צריך שיהא הגט היום שלם
בידו.
תוס' מקשה על רש"י שאין מיגו וכו' .למה על עצמו לא
קשה .יש לחלק דכדי שיהא מיגו צריך שכעת יוכל לתת
לאשה ,וע"ז טענו התוס' דכעת הבעל אומר לפקדון ולא
תרצה האשה לקחת ממנו ,אבל לתוס' מתחילה הבעל
חושש שבתוך זמן הפקדון יתן השליש הגט לאשה באמרו
שליח הולכה אני ,ואז הבעל לא טוען כלום (הרב שרפמן נ"י).
להכניס עצמו להסתמך על רוב (בד' התוס' גבי אסור בכל
הנשים שבעולם)

סד – .התוס' מחדשים דמעיקר הדין אינו אסור בכל
הנשים כיון דעל כל אשה שבא לקדש יש על קרובותיה רוב
שלא נתקדשו ,וגם דאין ביד השליח לקדש שמא לא
תתרצה האשה .אלא משום קנסא הוא לפי שעשה שלא
כהוגן שצוה לקדש סתם ולא חשש על עצמו שלא יבא לידי
תקלה .והראשונים הק' על זה דלמה יש לו לחוש שימות
השליח.
ולכאו' יש לתמוה על ד' התוס' מפני מה יש לקנסו
ובמה עשה שלא כהוגן כיון דגם אם השליח ימות מדינא
מותר בכל הנשים משום דין רוב וכמש"כ התוס' ,הכי יש
לקנוס מי שסומך להדיא על רוב כ"ש הכא דהכל רק חשש
ואפי' אם יקרה הדבר איכא רוב להתר .וצ"ל דלא דמי
לאוכל בשר שנמצא בין החנויות שסומך על רוב דהתם
מאי הו"ל למעבד משא"כ הכא שהיה יכול למנוע את
ההסתמכות על רוב כשלא ישלח שליח בסתמא .ונראה
שזה מצד הדין דאין לסמוך על רוב במקום דאיכא לברורי
והכא נמי כאשר מעיקרא יכל למנוע הספק לא גרע ממי
שיכל לברר ולא בירר .וכן מוכח בפסחים ד .דהך דאיכא
לברורי אינו דוקא כשאפשר לפשוט את הספק אלא גם
שאפשר להנצל מלסמוך על הספק דאמרי' שם גבי חזקתו
בדוק מהו לאטרוחיניה למבדק משמע דאם אינו טרחא
היינו מצריכים אותו לבדוק ולא לסמוך על חזקת בדוק.
והעירני הרב יוסף גולדשטין נ"י דהנה הסיבה שלהתוס'
אין כאן דין קבוע משום דאינו ניכר והיינו דיש כאן ביטול
ברוב א"כ המשלח עבר באיסור אין מבטלין איסור
לכתחילה (הגם דבאין כאחד יצירת האיסור וביטולו) .ועי' תורת
אבירים בשם המקנה דאסור מצד אין מבטלין איסור
לכתחילה.
ומציינים פמ"ג דאין לגרום ס"ס בידים.
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ויצויין עוד מה שהוכיח בקה"י ב"מ דגם כשסומכים
על רוב אם באמת הוי איסורא יש כאן תקלה מהא
דמוכיח הגמ' דהציפור השלוחה אצל מצורע מותרת דאיך
תאמר התורה לשלחה ולהכשיל המוצאה ואע"ג
דהמוצאה סומך על רוב.
ובענין הך קנסא העירו באחרונים מד' התוס' סה.
גבי אשה ששלחה שליח קבלה שדימו התוס' דבר זה
למשלח שאסור בכל הנשים ,וצ"ב למה לקנוס את האשה
מאי הו"ל למעבד.
במח' התוס' והרמב"ן בדין אסור בכל הנשים
שבעולם
סד – .התוס' ורמב"ן נח' בכמה נקודות:
א] התוס' כ' דיש רוב להתר .וברמב"ן מבואר דאין
כאן דין רוב .והטעם י"ל כמש"כ במאירי דהוי קבוע .וכבר
הק' כן על שיטת עצמם התוס' בנזיר יב ,.ותי' דבאינו ניכר
אין דין קבוע .עוד יש לומר בטעם הרמב"ן דעד כמה שנבא
להכריע מכח רוב יצא לנו שמותר בכל הנשים שבעולם
דעל כל אחת נימא דשייכת להרוב ,וזה א"א ,וכי תימא
דאין דנים רק על אשה זו שבא לקדש י"ל דאין במה שבא
לקדש אשה מסוימת בכדי לקבוע עליה נידון מיוחד דמה
עשה בה כדי שתתיחד ,ומה השיעור לזה האם כל אשה
שדבר אתה או עליה וכו' .ברם זה אינו ,דהרמב"ן גופיה
הולך כאן אחרי חזקת פנויה אע"ג דעל כל אשה נימא כן.
גם כ' הרמב"ן לגבי הקרובות דלא מהני חזקתן כיון דלא
באות לפנינו הרי דזה קובע אם יש נידון .לכן צ"ל כדרך
הא' שנטה מהתוס' מטעם קבוע .שו"ר שכן פי' באחרונים
שיטת הרמב"ן דיש דין קבוע גם כשהאיסור אינו ניכר
במקומו (פלתי ק"י ועוד).
ב] הרמב"ן כתב דכל הנשים שבעולם מותרות
להתקדש לאחרים ולא חיישינן שנתקדשו לאותו שליח
דאיכא חזקת פנויה .והתוס' כתבו רק דאיכא רובא .ברם
טען הר"י ברגר נ"י נכונה דאין ראיה מתוס' דלית הכא
חזקת פנויה דמה שלא כתבו דאיכא נמי חזקת פנויה
משום שזה נכון רק לגבי להתקדש לאחרים אבל לענין
אותו משלח אין להתיר לו מטעם חזקת פנויה של
הקרובות דאינן באות לפנינו ,על כן הביאו תוס' רק טעמא
דרובא דשייך בכולן .אמנם ראיתי באוצמה"ת (עמ' תשמט)
בשם ספר בינת ראובן (טרופ) שהבין דהתוס' ס"ל דלא
אמרינן הכא חזקת פנויה וביאר דחזקה שייכא רק כשיש
ספק אם קרה דבר מסוים אבל היכא שודאי אירע רק
אח"כ נתערב לא שייך זה כלל לחזקה.
הן באנו לסוגית חזקה בתערובת ואכמ"ל.
חזקה על מי שלא בא לפנינו
סד – .שיטת הרמב"ן דמדינא אסור בכל הנשים דאין
החזקת פנויה של הקרובות מועילות לה כיון שאינן באות
לפנינו (ולתוס' מדינא שרי כי יש רוב להתיר כל הנשים ורק משום
קנס אסרינן).
וכהאי יסוד דאין חזקה מועלת למי שלא בא לפנינו
מבואר ברש"י קידושין סו .גבי אמו של ינאי דלא מהניא
חזקת האם לינאי אלא היכא דהיא קמן ובאה לבי"ד
להתירה .מיהו הרמב"ן בחידושיו שם כתב על דברי רש"י
אלו דהן אינן אלא למ"ד דחזקת האם לא מהני לבת וצ"ע
דסתר משנתו עי' בקוה"ע (כז ,ג) מה שתי'.
אכן בחת"ס מצינו ביאור חדש ברמב"ן וז"ל :דחזקה
דשליח קידש אשה א' בעולם ויש אשה א' בעולם שאן לה

עוד חזקת פנויה מפני חזקת שליח עושה שליחותו אבל זו
העומדת לפנינו יש לה חזקת פנויה בברור וחזקת שליח יש
לקיים באשה א' בעולם ע"כ אלים חזקתה של זו שלפנינו
אבל קרובות שאינן לפנינו ואין אנו דנים עליהם בברור
אין יכולים לומר יש להן חזקת פנויה דא"כ גם על כל
הנשים שבעולם נאמר כן ואיה חזקת שליח עושה
שליחותו דע"כ אשה א' קידש וא"כ אין זה ענין למ"ש
רש"י קידושין סו .גבי אמו של ינאי.
באילה"ש הק' דבשנים אומרים נתקדשה וב'
אומרים לא נתקדשה דמדאו' מוקמינן לה בחזקת פנויה
כמבואר בתוס' כתובות כ"ג וודאי דגם מותר בקרובותיה
ולא נימא דחזקת פנויה של קרובתה לא מהני בשבילה
ולמה כאן לא מהני חזקת פנויה של קרובתה לגבי האשה
שרוצה כעת לקדשה .ואמנם לפי"ד החת"ס לק"מ כמובן.
ועוד יש לתרץ קושיתו דשאני התם שיש נידון ישיר על
האשה כי העדים מספרים עליה ולכן אף אם לא באה
לפנינו מועילה חזקתה לקרובתה ,משא"כ הכא מה ששלח
שליח וכל הנשים שבעולם נפלו תחת הספק אם קדשן זה
לא מספיק כדי להחשיב שיש לנו נידון על הקרובה שלא
באה לפנינו.
עוד הק' באילה"ש מהא דלעיל כח .בשולח גט
ממדה"י דמתירים את אשתו על סמך חזקת חי של הבעל,
והא לא בא לפנינו .והתי' פשוט דשפיר נקרא שדנים עליו
ולא דמי לקרובות שהתקדשות הקרובה מסבבת איסור על
זאת וסו"ס הם ב' ענינים העומדים בנפרד ומה שדנים על
אותה שלפנינו אם נאסרה לא נחשב שדנים על הקרובה,
משא"כ בבעל ששלח גט שספק אם הוא חי ויכול לגרש הוי
האיש והאשה בנידון אחד אם יש כאן מגרש לאשה זו.
ופשוט.
שו"ר בנוב"י (יו"ד ו') שהוא ז"ל כבר תמה על הרמב"ן
מדלעיל כח ,.ועוד הק' דעיקר מילתא דמוקמינן אחזקה
ילפינן מן ויצא הכהן מן הבית ולא חיישינן דלמא בצר
שיעורא ומטמאין הנכנס לבית טומאת ודאי לשרוף
תרומה וקדשים ומה מועיל חזקת הנגע דבית להוציא
האדם הנכנס מחזקת טהרה (לא הבנתי הרי הבית לפנינו ודנים
עליו ולא אמר הרמב"ן דלא מועילה חזקה לנידון אחר אלא כשהנידון
השרשי לא בא לפנינו) ועוד עיקר ד' הרמב"ן נפלאו דכיון

דמוקמינן פנויה בחזקתה שעדיין פנויה היא ולא נתקדשה
לשליח זה ואיך נאסור אחותה משום אחות אשה ומה בין
חזקתה לעצמה או לאחותה (גם כאן לא הבנתי דהרי הסביר
הרמב"ן דחזקת הקרובות לא מועילה לזו כיון דלא באו לפנינו .ואולי
כונת הנוב"י דלמה נחשב שלא בא לפנינו הרי אם יבא אחר לקדש את
הקרובה לא נאסור עליו ונעמידנה בחזקת פנויה א"כ יש לנו נידון על
התקדשות הקרובות ,אך מאי קושיא דלמא אה"נ ולא דבר הרמב"ן רק
כשלא בא אלינו נידון כזה) .מכח קו' אלו כתב הנוב"י לפרש

כוונת הרמב"ן דחזקת פנויה לאו חזקה אלימתא היא שכל
הפנויות אין עומדות להיות כל ימיהן פנויות אדרבה
עומדת להתקדש ובידה להתקדש ודומה למ"ש התוס' ריש
גיטין ב :דנדה לא מקרי אתחזק איסורא דאינה בחזקת
שתהא רואה כל שעה ובידה לטבול וה"נ כיון דפנויה בידה
לקבל קידושין חיישינן כל זמן שאינה לפנינו שמא אם
היתה לפנינו היתה אומרת שקיבלה קידושין ולכך לענין
עצמה היכא שהיא לפנינו ורוצה להנשא אפי' היא קטנה
וכו' מוקימנן אחזקת פנויה שאין דרכו של אב לקדשה
בלא ידיעתה אבל היכא שאינה לפנינו ל"מ חזקתה לענין
קרובתה דשמא אילו היתה לפנינו היתה אומרת שקבלה
קידושין.
נמצא ג' אופנים לפרש ד' הרמב"ן – הדרך הפשוטה
ע"ד רש"י גבי ינאי ,דרך החת"ס ודרך הנוב"י.
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אסור בכל הנשים – מדוע אין חזקת התר
סד – .הק' הבית הלוי ( ) אמאי לא נתירנו בכל
הנשים שיש לנו להעמיד כל אשה בחזקת היתר שלא
נאסרה ע"י קידושי קרובותיה .ובאמת בתוס' להלן סה .כתבו כן
אליבא דאמת דיש להעמיד האשה בחזקת התר וצויין ברעק"א בתוס'

סד .וגם צ"ב דהתם לא הזכירו הרוב שכתבו כאן .ותי' דכיון שיסוד
הספק הוא אם נתקדשו הקרובות וזה לא מוכרע א"א
להכריע את האשה להתירא .ובאילת השחר (סה ).תי'
דכיון דא"א להתיר אותו בכל הנשים שבעולם כי הרי
ממנ"פ קידש אחת תו לא שייך להכריע כאן חזקת התר
ולא דמי לב' שבילין שמכריעים בנפרד על כל אחד שבא
לפנינו דה"נ אם נדון מצד הנשים שרוצות לדעת אם
מותרות היה שייך כמו בב' שבילין אבל כשדנים על האיש
נמצא שיש שאלה עליו אם מותר בכל הנשים וממנ"פ אחת
אסורה .ולא הבנתי מדוע יש לדון מראש על כל הנשים
ולא לדון על כל אשה שיבא לקדשה.
עוד שמעתי לתרץ דהוי כחזקה בתערובת ,דידעינן
שאשה אחת אסורה ולא ידעינן אם היא זו שלפנינו .אך
דחה זאת הר"א פוירשטין נ"י דלא דמי לספק בתערובת
דהתם הספק הוא אם זו החתיכה ההיא שידענוה או
החתיכה האחרת שידענוה ,אבל כאן לא ידענו על איזו
אשה רק ידענו שנעשה מעשה ולא ידוע במי ובכה"ג שפיר
יש חזקה על כל אשה שתבוא לפנינו דהספק אינו בזיהוי
האשה עם האשה הידועה מקודם אלא אם נעשה בה
המעשה ודוק.
ע"א בדשב"ע המברר מי הוא האיסור
סד .כ' רש"י דנאמן השליח לומר קדשתי פלונית או
לא קדשתי אף אחת .ונראה פשוט שבא לפרש אמאי
אמרי' דמת השליח ,דאל"כ נוכל לברר הספק על ידו .וצ"ב
אמאי נאמן והא הוי דשב"ע.
וברמב"ן כתב דהקרובות נאמנות להעיד שלא
נתקדשו.
והר"ן חלק על הרמב"ן דהא אין דשב"ע פחות
משנים ואפי' בדלא אתחזיק שהרי אפי' לאיסור אמרו כן.
והק' האחרונים דהר"ן סתר משנתו שכתב בקידושין (כז.
מדפי הרי"ף) גבי קדשתי את בתי ואיני יודע למי ובא אחד
ואמר אני קדשתיה נאמן ,וכ' הר"ן דאע"פ דאין דשב"ע
פחות משנים וע"א שאמר מת בעלה נאמן רק משום
דייקא והכא ליכא דייקא ,התם הוא להוציאה מחזקתה
אבל זה שמעמידה בחזקתה אלא שאומר שנתקדשה לו
נאמן .ומבואר דדשב"ע בלא אתחזיק נאמן.
ותי' הרעק"א במשניות קידושין אות מא (ע"פ התוי"ט
שם) דהכא שבאה הקרובה לומר דאין זו בכלל הספק
שנסתפקנו בו אין ע"א נאמן ואילו באומר אני קדשתיה
לא מוציאה מכלל הספק רק מברר דהוא המקדש .66וצ"ע
דאם נבין כפשטות לשון הר"ן הרי מה דאינו נאמן הוא רק
כשמוציאה מחזקתה והיינו דבעינן נמי אתחזיק איסורא
אבל מה טעם לומר דכשבא להוציאה מכלל הספק אינו
נאמן ,מה גדר דבר זה של הוצאה מכלל ספק מדוע שיגרע
כחו.

 66ולכ או' יש לשאול אמנם האשה נשארת בחזקתה ולא
מוציאים אותה מהידיעה הקודמת אודותיה אבל האיש המקדש
שטרם בוא העד היה בספק איסור באשה זו ועתה מוציא עצמו
מכלל הספק .ומבואר בזה דדנים רק על האשה כי היא החפצא
דאיסורא .וצ"ע.

עכ"פ חזינן ברעק"א דאין כוונת הר"ן לומר דדשב"ע
צריך נמי אתחזיק רק דאימתי אין נאמן בדשב"ע כאשר
בא לחדש ולשנות משהו ממה שהיה טרם בואו ,ולהוציא
אשה מכלל ספק שהיה לנו עליה הוא ג"כ שינוי ,ולא צריך
דוקא הוצאה מאתחזיק ממש.
שו"ר בבית הלוי ח"ב סי' ל"ז
ובשע"ח עמ' לו גם נראה שהבין שאין כונת הר"ן
בקידושין דבעינן נמי אתחזיק אלא זו סברא מיוחדת
דכשאינו אלא לברר לא חשיב דשב"ע .והוכיח כן (וכן הוכיח
בחי' הגרש"ש סי' א' ד"ה וכה"ג) מדף כז :דמהימן צורבא מרבנן
דגיטא דידיה הוא ואמאי נהי דליכא חשש משקר מ"מ הא
דשב"ע הוא דלא מהימן חד ,ומבואר דלברר דגט זה דבעל
האשה הוא לא מיקרי דשב"ע וע"א נאמן בו וכ"כ המ"מ
פ"ג גירושין ה"ט שאם מצאו מי שאבדו נאמן להכירו
בטב"ע ואפי' אינו צורבא מרבנן לפי שע"א נאמן
באיסורין .ועי' חזו"א בזה .וראה בחי' הגרש"ש (סי' א' ד"ה
והא) שדימה ד' הר"ן להא דנאמנים קרובים ופסולים
לברר שזה הוא האח לענין חליצה (אשתמודעינהו) דכיון
דכבר ידעינן שיש להמת אחים (דאל"ה אינה זקוקה) והרי הם
אינם מחדשים בהאשה דבר המתיר או האוסר בכה"ג לא
חשוב נגד חזקת זקוקה של האשה ומשו"ה אינו חשוב ג"כ
דשב"ע.
מח' ר' יהודה ורבנן אי נערה זוכה בגיטה לעצמה
סד - :נערה המאורסה היא ואביה מקבלין את גיטה,
אמר ר' יהודה אין שתי ידים זוכות כאחת אלא אביה
מקבל את גיטה בלבד .במאי קמפלגי רבנן סברי ידא
יתרתא זכי לה רחמנא ור"י סבר במקום אביה יד דילה
לאו כלום היא ,לרש"י כאן [דבקטנה מודו רבנן דאביה
ולא היא] הפי' של ידא יתרתא דכשגדלה ונהיתה נערה
זיכתה לה רחמנא את יד עצמה מלבד יד אביה שהיה לה
מכבר .ולתוס' [דגם בקטנה פליגי] הפי' דהתורה זיכתה
לנערה את יד האב להיות יד נוספת מלבד יד שלה .והנה
לפי התוס' מובן היטב שיש כאן טענה לטובת רבנן – דלא
מסתבר להעדיף את האב על פני יד עצמה שהיא עיקר,
אבל לרש"י צ"ב איזה סברא כתוב כאן לבאר את רבנן אין
זה כי אם חוזר על הדין של רבנן במילים אחרות .וגם עצם
הדבר צ"ב לקרוא ליד של עצמה 'זיכו לה יד נוספת' איזה
'זיכוי' יש בזה.
ודעת ר' יהודה 'במקום אביה יד דילה לאו כלום'
ופרש"י דלגמרי אוקמה רחמנא ברשותיה כל ימי נערות
אא"כ ניסת ,ומה הוסיף רש"י על הגמ' ,כנראה מבאר
סברת ר"י דהנערה היא 'ברשות האב' שלא כמו לרבנן
דהוי רק דין שמהני יד האב [וביותר חזינן כן להתוס'
דהאב נקרא יד יתרתא בעלמא] לר"י הויא הנערה ברשותו
ואין תימה בכך שאביה ולא היא ,וא"ש שהוסיף אא"כ ניסת
ולכאו' אין דרכו של רש"י להוסיף דינים שאינם כתובים כאן ,מה גם
שאף לרבנן יש הבדל דבניסת אין האב יכול לקבל ולמה רק בר"י כתב
רש"י לאפוקי ניסת ,אלא שאחר שביאר דלר"י היא ברשותו ראה לנכון
לסייג שדוקא בדלא ניסת.

קטנה שאינה יכולה לשמור את גיטה – אי מתגרשת
ע"י אביה
סד - :נח' רש"י ותוס' בקטנה שאינה יודעת לשמור
גיטה אם מתגרשת ע"י אביה .ומתבאר בד' התוס'
דלדרשת ר' ינאי דממעט לה משום שאין לה יד ודאי
דמהני ע"י אביה (כי הוא ידה) והספק נופל אליבא דר'

124

ישמעאל דממעט לה משום שמשלחה והיא חוזרת
ומחדשים התוס' דאף לדידיה מהני ע"י אביה דהוא
משמרה שלא תחזור .ורש"י שכתב בסוגין דגם ע"י אביה
אין מתגרשת היינו משום שנוקט כר' ישמעאל שכן הביא
כאן רק דרשתו ולא דרשת ר' ינאי .ונראה דרש"י כאן
לשיטתו שבקטנה כו"ע מודו דרק אביה וממילא מוכח
דלא מהני שמירת האב ממש"כ בסיפא קטנה שאינה
יודעת לשמור גיטה אינה יכולה להתגרש דא"א לתרץ
כמש"כ התוס' דאתי כרבנן דהא לרש"י בקטנה מודו רבנן
לר"י .מזה הוכרח רש"י דל"מ שמירת האב ,ולכשתמצי
לומר מזה הוציא שנקטינן כדרשת ר' ישמעאל (ולא סבירא
לרש"י הכלל שכ' התוס' דבמח' במקור הדרשה אין נפק"מ בדין ,אבל
באמת יש נפק"מ לדינא בין רי"ש לר' ינאי אם מהני שמירת האב).

העולה דנח' רש"י ותוס' עכ"פ בדעת ר' ישמעאל אי
מהני שמירת האב .ונראה לבאר המח' ,דרש"י ס"ל
דדרשת ר' ישמעאל לפסול משלחה והיא חוזרת אין הפי'
שיש דין שלא תחזור אלא זו צורת דרשה למעט שוטה,
וכיון דהויא הפקעה בהמתגרשת דא"א לגרש שוטה לא
אהני לן שאביה משמרה (וכן ראיתי בשם משאת המלך וחידושי
בתרא) .והנה התוס' הוכיחו דלא כרש"י דאי כשאינה יכולה לשמור
את גיטה אינה מתגרשת אפי' ע"י אביה א"כ לענין קדושין נמי לא
תתקדש דויצאה והיתה כתיב דאיתקש הויה ליציאה .והק' המהרש"א
אי האי הקישא לכל מילי ה"נ נלמד שכשם שקטנה מתגרשת בעונת
הפעוטות כך תתקדש ובכל מקום אמרי' סתם אין קידושי קטנה כלום.
וכוונת המהרש"א להוכיח מזה שאין מקישים את הדברים המיוחדים
בגירושין .ונראה ליישב ד' התוס' דהתוס' מקשים לפי רש"י ולדידיה
החסרון של משלחה והיא חוזרת אינו הלכה מיוחדת בהמעשה גירושין
כי אם מיעוט 'סתמי' של שוטה א"כ ה"נ לגבי קידושין נמעט ,דאין כאן
גדר מיוחד לגירושין .משא"כ מאי דקטנה מתגרשת בפעוטות נובע
מעצם צורת המעשה גירושין דהוא בעל כרחה ואין שייך להקיש
לקידושין דבעינן דעתה ודו"ק.

אבל לענ"ד אין מתישב על הלב לומר דסתם נתמעטה
שוטה דהא אין האשה פועלת הגירושין כלל ואפי' בעל
כרחה מתגרשת א"כ מדוע שלא יהא ניתן לגרש שוטה אם
לא מצד איזה חסרון במעשה הגירושין .לכן נראה דגם
רש"י מודה שדין משלחה ואינה חוזרת הוא עצם הדין
דבעינן מעשה שילוח ואם חוזרת אין כאן שילוח ,67וטעם
המח' היא בכך שלר"ת די לנו בשילוח מציאותי היינו
דמעשה גירושין צריך שיהא לו תוקף מעשי שהיא אכן
תעזוב אותו ולא תדור בביתו ,ולזה מהני גם כשלא מבינה
רק שאביה שומרה ובעצם מצד זה היה מהני גם שאחר
שומרה אלא שיש תנאי שההשתלחות תהא תוצאה מעצם
המעשה ולכן רק שמירת האב מועלת היות והוא קיבל
הגט68.
 67וכן משמע קצת מדבריו בד"ה הא שוטה בעלמא היא – "ואין
לך משלחה והיא חוזרת יותר ממנה" ,ואם משלחה והיא חוזרת
הוא רק דרשא ועצם הדין הוא מיעוט על 'שוטה' מה יש להוסיף
על ד' הגמ' שוטה בעלמא
 68וזה דלא כהתפארת יעקב וטעם המלך (לא ראיתים בפנים)
שכ' דמהני שמירת האב גם כשהיא עצמה קבלה הגט [ודבריהם
קשים טובא ממש"כ התוס' דליכא נפק"מ בין ר' ישמעאל לר'
ינאי ולדבריהם נפק"מ אם כשיש לה אב יכולה היא לקבל .הרב
שרפמן נ"י] ,אמנם י"ל נוסח אחר דעדיפות האב אינה מפאת
שהוא קבל הגט רק שהוא מייצג את הצד שלה אף אם היא
קבלה דכיון שהוא יכול לקבל אלמא שהיא ברשותו ומה שהוא
נוהג בה בשילוח נחשב כמו שהיא נוהגת כך והבן וצ"ע .ונפק"מ
בין האופנים כאשר משכנע את האשה שלא תחזור אליו כגון
שמדירה או מאיים עליה ואינה מבינה שזה מכח המעשה
גירושין דאם בעינן שילוח שע"י המעשה גירושין בכה"ג ל"מ
אבל אם צריך רק שהיא או נציגה יפעלו את השילוח אז בכה"ג
סו"ס היא משתלחת בעצמה ואף שאינו ע"י המעשה גירושין אך
י"ל דגם לצד זה אמנם לא צריך שהשילוח מכח המעשה אבל
צריך שיבינו שהשילוח מטעם גירושין ולא מסיבה אחרת.

ורש"י ס"ל דאמנם כן שצריך השתלחות אבל כיון
שמדברים על ניתוק אישות שהיא קשר בין בני אדם צריך
שניתוק הקשר יהא בדעתם של שני האנשים וכל שצד
אחד לא מבין שהקשר נותק אזי אין כאן ניתוק מושלם
ועל כן לא מהני שמירת אדם אחר כל שהמתגרשת אינה
מבינה ענין הגירושין.69
זכיית קטן לעצמו ולאחרים
שיטת התוס' – מחלוקת רב יהודה ורב חסדא מדאו'
ולכו"ע מדרבנן זוכה לאחרים .והוכיחו כן מדמשני שאני
שיתופי מבואות דרבנן ואם לרב חסדא לא זכי אף מדרבנן
אכתי תקשי איך מהני .70ומהו יסוד המח' לא ביארו
התוס' רק זאת קבעו שהכל מיירי כשיש דעת אחרת מקנה
דאל"כ אף לעצמו אינו זוכה .ויש להבין כיון דמיירי בדעת
אחרת מקנה א"כ פתרנו את ענין חוסר הדעת של הקטן
ולמה יש הבדל בין צרור וזורקו לחפץ ומחזירו וגם למה
פחות מצרור וזורקו אינו זוכה הרי בין כך אין לקטן דעת
עד שיביא ב"ש וכל הפעולה רק בדע"א מקנה .וחזינן דיש
ב' חלקים הנצרכים לזכייה ולחלק אחד מהני הדעת
אחרת ולחלק השני צריך דעת מסוימת של הקטן ,ושני
החלקים הם הדעת לקנין והדעת למעשה הקנין ,71ועבור
דעת לקנין בעינן דוקא גדול ממש דקטן אין לו דעת לקנין,
ולזה מהני הדע"א מקנה של גדול [או כהקצוה"ח דדעתו
של המקנה פועלת מדין זכין ,או כהגרש"ש שהוא קנין
מצד המקנה] .אבל בזה לבד לא סגי דללא מעשה שיהא
נקרא 'מעשה קנין' אין תועלת בדעת לחלות הקנין ,וליצור
מעשה קנין אין בכח ה'דעת אחרת' דמסור הדבר ביד
עושה המעשה ,אמנם לזה א"צ דוקא גדול ממש וגם
מתחת לגדלות יש גיל שיש לו דעת למעשה קנין ופשר
החילוק דדעת לקנין היא לדבר מופשט וזה אין כח ביד
הקטן [או בנוסח שקטן מופקע מלקחת אחריות של עשיית
חלות] אבל לתת למעשה שם של מעשה קנין יכול כי לזה
צריך רק להבין שיש כאן מעשה השתלטות .ובזה מודו ר"י
ור"ח דמצרור וזורקו יש לו דעת לעשות מעשה קנין עבור
עצמו .ברם בזכייה לאחרים צריך שיוכל לעשות מעשה
 69ובציור שמצינו ברש"י פ' בראשית עה"פ ויקח את האדם
ויניחהו בג"ע – לקחו בדברים ,וביאר בגו"א ההכרח לומר כן
שאצל אדם שהוא בן דעת כל שלא הסכים לעבור למקום אחר
בעצם נשאר במקומו הראשון ששם דעתו( .ועפי"ז יוטעם לחיך
הענין שמצינו ברמב"ם שצריך 'רצון' של האיש שלא מצינו כה"ג
בשאר קנינים והוא מטעם דניתוק קשר בין בנ"א צריך שיתוף
של הרצון ואל"כ בעצם הם עדיין קשורים .ודי ברצון של הבעל
שהוא מחזיק את הקשר ומצד האשה צריך רק הבנה ודוק).
 70ונמצא דשיעור חפץ ומחזירו לאחר שעה הוא גם הזמן
שלר"י מהני מדאו' וגם הזמן שלר"ח מהני מדרבנן ולכאו'
השויון בזה הוא מקרי כי אין הכרח לרבנן לתקן דוקא בגיל זה,
ברם נראה יותר דרבנן רצו לתקן זכיה לאחרים רק בגיל שהקטן
מבין את ענין בעלותם של אחרים וזה כאשר נותנים לו חפץ
ומחזירו לאחר שעה .וכמו"כ מצינו להלן בדברי רבא כמה
שיעורים שהם גם לדאו' וגם לדרבנן.
ונמצא דשיעור חפץ ומחזירו לאחר שעה הוא גם הזמן
שלר"י מהני מדאו' וגם הזמן שלר"ח מהני מדרבנן ולכאו'
השויון בזה הוא מק רי כי אין הכרח לרבנן לתקן דוקא בגיל זה,
ברם נראה יותר דרבנן רצו לתקן זכיה לאחרים רק בגיל שהקטן
מבין את ענין בעלותם של אחרים וזה כאשר נותנים לו חפץ
ומחזירו לאחר שעה .וכמו"כ מצינו להלן בדברי רבא כמה
שיעורים שהם גם לדאו' וגם לדרבנן.
 71ויסוד זה כתבו האחרונים (קה"י ב"ב סי' כ"ז) יעו"ש .וכן
אמר מו"ר הגר"י דודאי העושה 'הגבהה' בס"ת בבהכנ"ס לא
חשיב מעשה קנין ול"מ הדעת אחרת מקנה של הבעלים.
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קנין עבור אחרים ובודאי שזה שלב יותר מתקדם ופליגי
מתי הוא השלב הזה ,לר"י הוא מחפץ ומחזירו ולר"ח רק
כשיגדל ממש.
דרך נוספת בדעת ר"ח דלעולם מצד הדעת למעשה
היה מודה לר"י דמחפץ ומחזירו לאחר שעה יש לו דעת
לכך ,אלא דישנו חסרון אחר המונע זכיה שקטן נתמעט
מזכיה כיון שזכיה מטעם שליחות .וב' דרכים אלו כ'
הפנ"י.
מהלך הגמ' לשיטת התוס' :מקשה משיתופי
מבואות ,וקשה דקארי לה מאי קארי לה כיון דשיתופי
מבואות דרבנן ולכו"ע קטן זכי מדרבנן מיהת .וצ"ל (כן
כתב הפנ"י) דס"ד דשיתופי מבואות דאו' או כעין דאו'.
שיטת רש"י – המחלוקת היא אי זוכה מדרבנן אבל
מדאו' לכו"ע אין לקטן זכיה .ועי' פנ"י שהתחבט אם
לעצמו מודה רש"י דמדאו' ,דמרש"י שכתב 'זוכה אף
לאחרים  -ומדרבנן' משמע דדוקא לענין זוכה לאחרים
הוא מדרבנן אבל הא דזוכה לעצמו היינו מדאו' ,ורק לענין
זוכה לאחרים פשיטא ליה לרש"י דמדאו' אינו זוכה עד
שיביא ב' שערות אי משום דכתיב אתם גם אתם אי משום
איש זוכה ואין קטן זוכה .אלא דבסוכה מה :פרש"י
להדיא דהא דינוקא קני היינו מדרבנן וא"כ קשיין אהדדי.
וכ' הפנ"י דלכאו' יש ליישבה דההיא דלולב וערבה היינו
קודם שהגיע לצרור וזרקו ואפ"ה קונה מדרבנן וכמש"כ
הש"ך (רמג ,ו) אבל אינו מיושב דמי הכריחו לרש"י לפרש
הגמ' שם בקטן פחות מצרור וזורקו ,אלא ע"כ דשיטת
רש"י דזוכה לעצמו בצרור וזרקו לא הוי אלא מדרבנן
אלא דבשמעתין לא הוצרך לפרש כן דפשיטא ליה דזוכה
לעצמו הוא רק מדרבנן שכן מבואר במתני' דדרכי שלום
ולא מסתבר ליה לחלק כהתוס' דשאני דעת אחרת מקנה,
משא"כ בההיא דחפץ ומחזירו לאחר שעה דלר"י זוכה אף
לאחרים וא"כ סד"א דאפי' מדאו' קונה דבן דעת גמור
הוא מדחזינן דאפי' לענין גירושין מתגרשת מדאו'
בפעוטות ועוד משום דמסברא משמע דלא שייך תקנתא
דרבנן לענין זוכה לאחרים דאין זה תועלת הקטנים מש"ה
הוצרך רש"י לפרש דאפ"ה הוי מדרבנן והיינו משום
דכתיב איש זוכה ואין קטן זוכה או דלא הוי בן דעת גמור
אלא בעונת הפעוטות שהוא אחר חפץ ומחזירו.
מסקנת הפנ"י שלרש"י הכל מדרבנן ,ויש להוסיף
דכ"מ ברש"י שכתב הני ב' תקנות .והנה כתב הר"ן דנראה
דהזקיקו לרש"י לומר כן משום דזכייה לאחרים מטעם
שליחות היא ואין שליחות לקטן .וקצת משמע בר"ן
שלומד ברש"י דרק לאחרים הוא מדרבנן ויש לדחות.
ולא ביאר הר"ן אמאי דחה רש"י סברת התוס'
דאע"פ שזכיה מטעם שליחות ואין שליחות לקטן ה"מ
במידי דליתיה בדנפשיה .אמנם כבר כ' הפנ"י די"ל
שלרש"י קטן נתמעט מאיש זוכה ואין קטן זוכה (ולא מאתם
גם אתם כתוס') .ואף אם מודה רש"י דילפי' מאתם גם אתם
לא מסתבר ליה ליה להסב הדרשא רק על מידי דליתיה
בדנפשיה .טעם נוסף בסברת רש"י כ' בחי' הגר"ח דלעולם
מודה לתוס' דנתמעט קטן רק במידי דליתיה בדנפשיה רק
דמש"כ התוס' שבזכייה נחשב הקטן איתיה בדנפשיה כיון
שזוכה לעצמו בדעת אחרת זה לא ס"ל לרש"י הואיל ורק
מכח הדעת אחרת הוא דזוכה לעצמו ולא משום לתא
דידיה ורק מכח המקנה הוא דזוכה זה לא מקרי איתיה
בדנפשיה .ועתה צ"ב סברת התוס' .אמנם בענ"ד לא
הבנתי טענת הגר"ח ,דהרי גם כשבא לזכות לאחרים הוא
בדעת אחרת מקנה ועל מה צריך את הכח זכייה של
הקטן ,עבור המעשה קנין ,שזה לא יכול לבא מצד המקנה,
א"כ על המעשה אנו דנים שיהא איתיה בדנפשיה ואכן

איתיה כשזוכה לעצמו דאמנם גם בזה יש דעת אחרת אבל
מהני רק לדעת לקנין ולא לעצם המעשה קנין וכמש"נ.
מהלך הגמ' לפי רש"י :מקשה מדמהני בשיתופי
מבואות ש"מ דתקנו זכיה לקטן (וא"צ לומר כמו לתוס' דס"ד
דשיתופי מבואות דאו' רק דהוי מדרבנן וניחא לרב יהודה דזכי מדרבנן

וקשיא לרב חסדא דלא זכי כלל) ומשני שאני שיתופי מבואות
דרבנן – פי' שאע"פ שבעלמא אין זכיה לקטן כלל לענין
דבר שהוא מדבריהם תקנו לו זכיה ,כן כתב הפנ"י
והגר"ח ,והוסיף הגר"ח דכן מבואר בדעת הרמב"ם דלענין
דיני ממונות פסק בסתמא דקטן אינו זוכה לאחרים כלל
ומ"מ פסק בה' עירובין שהקטן זוכה לאחרים בדבר שהוא
מד"ס.72
שליח ששינה משליחותו
סה – .סיכום מח' ר"א וחכמים והסוגיא.
שיטת רש"י – שליח ששינה משליחותו ,אליבא דרבה
מח' ר"א וחכמים היא כזו ,דדעת ר"א לילך בתר הקפידא
ורק במקום שמקפיד המשלח על השינוי בטלה השליחות
וכגון שליח הולכה של הבעל ,אבל שליח קבלה של האשה
דאין מקפדת שיקבל במקום פלוני (מאחר והדבר תלוי בבעל
ולא בשליח) אם שינה שליחותו שליחות .וכן בעירוב .אבל
רבנן סברי דאע"ג דלא איכפת לה אמרי' כל מאי דאמרה
היא לשלוחה אי שני לאו שלוחה הוא ,ונראה מד' רש"י
אלו דרבנן מחדשים יסוד חדש בשליחות דאף שהמשלח
לא אכפת לו אם ישנה אבל מעיקר דין השליחות שאינה
סובלת שינויים .והדבר צ"ב וכי מדוע שיהא כך .וי"ל
דשליח תפקידו להוציא לפועל הציווי המפורש של המשלח
ויש לו לילך בתר הדיבור ולא בתר ההבנה .מיהו צ"ב א"כ
לשון הגמ' הא רבנן דאמרי קפידא ,דלפמשנ"ת לאו משום
שדעתו להקפיד רק דינא הוא שא"א לשנות .לכן י"ל
בנוסח אחר דכוונת רש"י שמצד עצם השינוי אין קפידא
אבל סברי רבנן דיש קפידא של המשלח על כל שינוי
שהשליח משנה דאין רצונו שהשליח יתעסק בשינוייים
דאין לדבר סוף ואף אם אירע ששינה לדבר שאין לו
משמעות יש קפידא של המשלח.
והטעם שב'הבא לי גיטי' מודו רבנן דלא בטלה
השליחות ,לשיטתו של רש"י אין בזה כלל שאלה דהוא
סובר שאין מושג של 'שליח הבאה' וכל מקום שכתוב
במשנה וברייתא הבא לי היינו שמבקשת מהשליח לומר
לבעל שימנהו להולכה ומצדה אין כאן כלום .וי"ל דמכאן
הוכיח רש"י את שיטתו בשליח הבאה דאילו הויא
שליחות ממש יש לה להתבטל כששינה ואין מקום לחלק
בין השליחויות (כמו שחילק הר"ן ראה להלן) כיון דלרבה לא
מטעם קפידא אתינן עלה כי אם מטעם דין כללי
בשליחות.
ואליבא דרב יוסף טעמייהו דרבנן משום אומדנא
שהמשלח מקפיד ולהכי מודו בשינוי חסר משמעות כגון
תאנים וענבים .וטעם החילוק בין הבאה לקבלה ,כאמור
לעיל לרש"י שאין שליח הבאה הרי דאין כאן שאלה של
ביטול שליחות.
ומהלך הגמ' בע"א וגיטא מיהא הוי וכו' מתפרש
לרש"י כך ,אמאי כשיגיע לשם הוי גיטא והרי אמרה לו
לקבל שם ולא עשה כן ,ומשני דעל הקבלה לא הקפידה
 72ומתחילה הוי אמינא בביאור תי' הגמ' לשיטת רש"י
דכיון ששיתופי מבואות דרבנן הם אמרו והם אמרו דאין צריך
כלל קנין ודי במה שכאילו הוא קנין .אך נראה דזה אינו דתימה
הוא לומר שהיין באמת לא שייך לכולם ואסור להם לשתותו.
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כלל ורק הקפידה שיחולו הגירושין כשיגיע לשם ,ואיך
אפשר שיקבל במקום אחד ותתגרש במקום אחר ,עי'
בתוס' ב' אופנים.
שיטת הר"ן – לעיל בריש הפרק הוכיח דיש מושג
שליח הבאה שעושה האשה מדהוצרכה המשנה לחדש
שהבא לי גיטי שליחותו קיימת .אך צ"ב מדוע באמת לא
בטלה השליחות כמו בשליח קבלה ששינה .וע"ז באו ד'
הר"ן כאן במשנה דאפי' לרבנן כיון דאינה מתגרשת
בקבלתו ליכא קפידא כשמביאו לה ממקום אחר ,והיינו
דהוצרך לבאר דאילו לרש"י א"צ כלל לבאר סברות.73
חמרא ,דמי חמרא ,ומחמרא
סו – .חמרא לא קאמר ,דמי חמרא לא קאמר ,ואידך
מחמרא כדי ליפות כחו .ונפרט מה הדין בכל אחד מג'
הלשונות.
חמרא – ג' שיטות בראשונים מה הדין בהחמיץ :א]
מפסיד לפי חשבון .ב] כל ההפסד עליו .ג] אינו מפסיד כלל.
כ' רש"י שאם אמר תנו לו יין אם החמיץ מן היין
מאה חביות היו היורשין אומרים לו שלך החמיץ .וכ'
התוס' בכונת רש"י שלא ר"ל שיהא כל ההפסד שלו דמן
הדין אין לו להפסיד אלא לפי החשבון .מאידך הריצב"א
ברא"ש והרמב"ן קיימו ד' רש"י כפי שמשמע מפשוטן,
דכל ההפסד שלו (בב"י כתוב שנח' הראשונים הנ"ל בכוונת רש"י).
וסברת התוס' כ' הרמב"ן מכיון שהוא והיורשין
שותפין .כנגד זה כ' הרמב"ן דהוי כבית בבתי שמראהו
נפול ,דמי עשאן שותפים לאלו ,נותן ומקבל הם (פי' דמפני
שהמקבל בא להוציא מהנותן מראהו נפול דהמע"ה) .וליישב דעת
התוס' מאי שנא מבית בבתיי כ' הרשב"א וריטב"א דבדבר
מעורב כיין כיון שלא אמר חבית בחביותי אלא חמרא
דנהר פניא אע"פ שהוא כחמרא בחמראי י"ל דאין מראה
לו גרוע דלא אמרו כן אלא בדבר מסוים אבל בדבר שאינו
מסוים עשאן שותפים .וכעי"ז כ' הרא"ש דכיון דלא
נתברר חלקו מעולם הלכך הוי שותף בכל היין .וההיא
דחצי שדה אני מוכר לך דנוטל הכחוש שאני התם
דמעיקרא מכר לו הכחוש וחלקו מבורר .נראה כוונתו
דאין מושג של קנין שאינו מסויים ולהכי כאשר לא נתברר
חלקו אין מנוס מלעשותם שותפים .מיהו צ"ע מה יתרץ
הרא"ש מבית בבתיי (איברא דלא הוזכר ברא"ש בד' הריצב"א
הוכחה זו) ,דה"נ לא נתברר מהו חלקו ,וגם אין לומר כמו
שתי' על חצי שדה ולומר דמכר לו הנפול דה"ז תלוי
בברירה ושאני חצי שדה שכבר בשעת המכירה היה חלק
כחוש.
שיטה שלישית הובא ברמב"ן ומאירי בשם התוס':
דאפי' לפי חשבון אינו בדין שיפסיד כל זמן שנשאר שם יין
שוה ד' מאות שהרי נתן לו שוה ת' מן היין בין ירויחו
בירושה שלהן ביין בין יפסידו .והק' המאירי א"כ מה
הרויח במה שאמר מחמרא .ותי' דאם אמר חמרא יקבל
יין על כרחו ולא יטרחו הם במכירתו לכן אמר מחמרא
ליפות כחו שיוכל לקחת מה שירצה ,או יין בשווי ת' זוז
או ת' מדמיו לאחר שימכרוהו .ומבואר בשיטה זו גדר
אחר לגמרי דהגם שאמר חמרא לא הקנה ביין קנין ממש
(דא"כ עשאן שותפין או שהקנה הגרוע כב' שיטות האחרות) אלא
הקנה שעבוד ביין לגבות ממנו יין בסכום ת' זוז ,וכמו
 73ועי' ר"ן בריש הפרק שבאמת הקשה לרש"י מה
החידוש .וברעק"א במשניות תי' דאצטריך לאשמעי' בא"ל
הבעל הילך כמו שאמרה.

שעבוד נכסים שכל הנכסים משועבדים לגבות קרקע
בשווי החוב ואם נשטפה קרקע אין הבע"ח מפסיד.
דמי חמרא – כ' רש"י דאם מכרו היין ואבדו מעות
ההפסד על ר' אבינא .וגם כאן נח' הראשונים אם מפסיד
לפי חשבון או שכל ההפסד עליו ,אף שתוס' לא דברו ע"ז
להדיא בשו"ע פסק כתוס' גם בזה .והמפרשים ד' רש"י
כפשוטו שמפסיד הכל בע"כ דגם על המעות יאמרו כן
שהרי רש"י כ' אותו דבר.
וצריך להבין המח' שלהם כאן .דכשאמר חמרא מובן
שיש ב' צדדים אם מקנה לו שותפות או חבית בחביותי.
אבל ביין לדמיו הרי אין הפי' שמקנה לו הדמים עצמן דזה
דשלבל"ע ,רק דמקנה לו היין לדמיו בתור גוף לפירות,
ומה נימא דהקנה לו ק"פ ב'חבית בחביותיו' ,זה אינו
דא"כ כי החמיץ היין נמי יראהו חמוץ ואילו מבואר
ברש"י וכן איתא בשו"ע דמפסיד רק כשהמעות אבדו,
וכבר עמד בזה הסמ"ע וז"ל דדוקא נמכר ונאבדו הדמים
הא אם החמיץ היין לא הפסיד המקבל שהרי צוה ליתן לו
דמי היין דהיינו לאחר שנמכרו ,ותירוצו צ"ב דמשמע
שר"ל דהקנה לו הדמים ולא היין וקשה דהוי דשלבל"ע
וי"ל דכדי שלא יהא דשלבל"ע א"צ לקנות את הגוף עצמו
אלא סגי שעושה המעשה קנין בגוף לקנות בזה את
הפירות וכדמשמע בראשונים לעיל מב ,:ואם כנים
הדברים שהקנה לו המעות עצמם שפיר יש ב' צדדים אם
הקנה לו מעות במעותיי או עשאו שותף עם היורשים
במעות.
מחמרא – כדי ליפות את כחו .ובמה כחו מיופה –
ההבדל המרכזי שדברו בו הראשונים שאם החמיץ היין או
אבדו המעות ההפסד כולו על היורשים .וגדר הדבר
שהטיל שעבוד על כל היין לגבות ממנו יין בשעור ת' זוז
ונתבאר הדבר לעיל בדברינו בשיטה השלישית בדאמר
חמרא .איברא ברמב"ן כתב דאילו אמר חמרא עליו
לטרוח ולמכור וכשאמר מחמרא היורשים טורחים ,הרי
דיש הבדל מהותי דב'חמרא' הקנה לו יין וממילא מהיכ"ת
יצטרכו למכור עבורו ,וב'מחמרא' עליהם המכירה.
מילי לא ממסרן לשליח
יסוד החסרון של מילי ביארו האחרונים (אמר"מ יח ,ד
קה"י כד ,ג-ד) דהנה הא דשליח עושה שליח נלמד מקרא
וקשה מדוע צריך קרא הרי שלוחו של אדם כמותו ,וי"ל
דלולי קרא הו"א דדין כמותו חל רק בשעה שעושה את
המעשה ובשליחות על 'מילי' כך הוא באמת שלא חל עליו
שם שליח אלא בשעת קיום השליחות ולכן אינו יכול
לעשות שליח שני מפני שטרם עשה מעשה.
ואינני מבין ,הרי מדובר כאן גם בשליחות כח וא"כ
מה פשר הדבר שלא חל עליו שם שליח אלא כשעושה את
המעשה הרי מהות מסירת כח הוא שיש לו כח לעשות את
המעשה ולא שמכח המעשה יש לו כח .וכן מה שמחלקים
הראשונים בין היכא דנותן לו משהו ביד מה זה משנה
לענין אם קיבל כח .וצ"ל וכן משמע בקה"י שהיסוד הוא
שא"א להיות מוגדר בעל כח כל זמן שהוא ענין מופשט
וערטילאי לכן כל שלא עשה השליח מעשה אכן יש לו כח
פעולה אבל נשאר 'בכח' ואי"ז מוגדר 'בפועל' כיון שעדיין
לא נעשה שום מעשה הנראה לעינים ,ואין כח במצב כזה
להיות חוזר ונמסר.

בחת"ס עא :ביאר המח' אי מילי ממסרי לשליח
דפליגי אם עיקר דין שליחות ידעינן מסברא חיצונה
דשליח כמותו כדרך עולם שאדם עושה דבר ע"י שלוחו
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ובאה התורה ומיעטה שליח לדבר עבירה ולגוי נמצא לפ"ז
דכשלא מיעטה הדרן לסברא חיצונה ולמנהג עולם קודם
מ"ת דיש שליחות הן במעשה הן בדבור כי מסברא ומנהג
דרך ארץ מה לי מילי מה לי מעשה ,וזש"כ רש"י עא :דרך
ארץ הוא וכו' .ומ"ד לא ממסרי ס"ל דמסברא חיצונה אין
שום שליח של אדם כמותו וניתנה תורה ונתחדשה דיש
שליחות לישראל כשאין לדבר עבירה נמצא לפ"ז נהי דגלי
קרא דיש שליחות מ"מ אין לך בו אלא חידושו ומאי דגלי
גלי במידי דמעשה אבל במילי דלא גלי נימא אין כח
בדברים להמסר וזש"כ רש"י כט .בטעמא דמ"ד לא
ממסרי דאין כח להמסר.
אומר אמרו
ר' יוסי פוסל באומר לשלשה תנו וגם פוסל באומר
אמרו .ובטעם שפוסל באומר לשלשה תנו הוא משום מילי,
ובטעם שפוסל באומר אמרו נחלקו הראשונים ומחלוקתם
היא בעצם מה זה 'אומר אמרו' האם ממנה את השליח
השני שלא בפניו או ששולח את השליח הראשון למנות
את השני:
רמב"ן – אומר אמרו פותר את החסרון של מילי ,כי
בזה אין השליח עושה שליח רק המשלח ממנה את השליח
השני שלא בפניו והשליח הראשון הוא רק לספר הדבר
לשני ,ומה שפסל ר' יוסי אומר אמרו הוא בשליחות
לכתיבת הגט דכיון דבעינן לשמה ובעינן נמי וכתב הבעל
אין הסופר והעדים עומדים במקום הבעל אלא כששמעו
הם מפיו אבל בדברים אחרים אדם עושה שליח שלא
בפניו .ועי' ברכת שמואל סי' מ"א שמבאר דכמו שלא
מועיל זכין בכתיבת הגט דסו"ס לא נכתב ע"פ ציווי הבעל,
כך לא מועיל שליחות שלא בפניו דאינו אלא שעומד
במקומו אבל לא הוי נכתב מפיו .ע"ש.
רא"ה – שיטת הרא"ה וכן הר"ן דודאי אם ימנה את
השליח השני שלא בפניו מודה ר' יוסי דמהני דאין דין של
שמיעה מפי הבעל דוקא ,ומה שפסל ר' יוסי באומר אמרו
היינו משום שאינו אלא שולח את הראשון למנות את
השני ולכן יש בזה חסרון של מילי.
והרא"ה הקשה על הרמב"ן א"כ דיש סברא מיוחדת
בגט מה הראיה שסובר ר' יוסי מילי לא ממסרן לשליח
אולי דוקא בגט פסל ולא משום חסרון בשליחות אלא
משום דבעינן שישמעו מפי הבעל .והר"ן דחה קושיתו
דסברת הרמב"ן שייכא רק כשממנה השליח שלא בפניו
והשליח הראשון רק מספר לו זאת אז יש חסרון שלא
שמע השני הצווי מפיו של הבעל ,אבל כששולח הבעל
שליח שהוא ימנה את השני נחשב כאילו שמעו מפי הבעל
לפי ששלוחו של אדם כמותו ולפיכך מוכח דר' יוסי סובר
מילי לא ממסרן לשליח דאם ממסרן הרי יש כאן ממש
שליחות וכאילו שמעו מפי הבעל .וצ"ב בקושית הרא"ה.
וי"ל דס"ל לרא"ה דענין הקפידא לשמוע מפי הבעל הוא
מפיו ממש ולא מועיל ע"ז דין שליחות דסו"ס לא הוי
הבעל עצמו והוי כמו מצוות שבגופו שלא מהני ע"ז דין
שליחות.

פרק מי שאחזו

אופני שוטה
ישן – לכו"ע לא הוי שוטה .לר' יוחנן הסיבה שישן
אינו שוטה מפני שאינו מחוסר מעשה .ויל"ע לו יצוייר ישן
שלא מתעורר מעצמו ,דתליא אם הך דמחוסר מעשה הוא סימן ששינה
אינה מצב בעצם האדם ,או דהוי סיבה שאינו נחשב כיון שעומד לפקוע
וכענין 'כל העומד' .ובדעת ר"ל יש לדון דאולי חולק לגמרי על

הסברא של מחוסר מעשה וכשם שלא אזלינן בתרה
לחומרא לומר דקורדיקוס נקרא שוטה כי מחוסר מעשה,
כך לקולא אין לומר דישן לא נקרא שוטה מכח דלא
מחוסר מעשה ,אלא ישן אינו שוטה מאותו טעם של
קורדיקוס דהיינו דסמיה בידן .ונראה דזה אינו נכון כי
יסוד הסברות הם אחד ,דכל מצב שניתן לשינוי נחשב
למקרה ולא דבק בעצם צורת האדם( 74או כסימן .או כסיבה -
וכן עיקר לענ"ד) ,ופליגי ריו"ח ור"ל איזה שינוי מחשיב הדבר
לזמני ,לריו"ח דוקא שינוי דממילא ולר"ל גם שינוי שביד
אדם לעשות ,א"כ ברור דר"ל אית ליה סברת ריו"ח כי
סברת ר"ל היא על אותו דרך רק יותר מחודש.
איברא מצאנו ציור הפוך שבו אין סמיה בידן אבל
אינו מחוסר מעשה  -ברא"ש סו"ס א' דן בשכ"מ דעתים
חלים עתים שוטה וכ' דשמא אפי' לר"ל חשיב שוטה כיון
דאין סמיה בידן ושמא אפי' לריו"ח חשיב כישן כיון
שאינו מחוסר מעשה .ואינו מובן מה מסתפק הרא"ש ,הרי
צריך להיות שכאן הדעות יתהפכו ,דר"ל דאזיל בתר
סמיה בידן כאן יחמיר ויחשיבהו כשוטה ,וריו"ח דאזיל
בתר מחוסר מעשה כאן יקל ויחשיבהו כישן וא"כ מהו
שכתב הרא"ש דאפי' לריו"ח חשיב כישן כיון שאינו
מחוסר מעשה דמשמע דה"ה לר"ל ,והרי ר"ל לא אזיל
בתר מחוסר מעשה אלא בתר סמיה בידן ,אלא מוכח מד'
הרא"ש דאף ר"ל אית ליה דריו"ח וכמו שכתבנו .אמנם
בעיקר ד' הרא"ש צ"ב מה ספיקו.
ובתוס' גם נסתפקו אלא שנראה מלשונם שהספק
הוא זה ,דאם נגדיר את המצב של השכ"מ כ'שטות' הרי
דודאי נחשב שוטה ואין זה תלוי במח' ריו"ח ור"ל כיון
דאין סמיה בידן ואף שלפעמים זה עובר מאליו אינו נקרא
'אינו מחוסר מעשה' כי זה לא מוגדר שעובר מאליו כמו
שינה שהיא מראש לזמן מסוים ודוק ,והצד השני הוא
שזה 'תונבא בעלמא' ,כלומר שאין זה כלל מצב של שטות
אלא כמו שאומרים 'ג'וק' ,ואז אין נכנסים כלל לדיון אם
סמיה בידן ואם מחוסר מעשה .ואולי יש לפרש על דרך זו
כונת הרא"ש .ואם כנים דברינו הרי דאין לנו ציור הפוך,
כי כוונת הרא"ש במש"כ דאינו מחוסר מעשה דזה תונבא
בעלמא.
דנו הפוסקים בענין ישן אי הוי בר חיובא ,וכגון אי
שרי להוציא ישן מתוך הסוכה ,ועי' בשד"ח (ח"ג עמ' עב
ואילך) שהאריך בזה ,ועי' בסוף הספר 'הסוכה' בשם
הגרשז"א דישן אינו בר חיובא .ולא ראיתי שהעירו מסוגין
שחלוק ישן משוטה ולגבי קנינים אין הישן כשוטה ,ולמה
שלגבי מצוות יהא שונה.
קורדייקוס – מחלוקת ריו"ח ור"ל אי הוי כשוטה ועי'
מש"כ בד"ה ישן .ובדעת ר"ל מדוקדק בלשון הגמ' דדוקא
מפני שסמיה בידן ,הא לאו הכי ,אע"ג שסם יועיל לו (ואולי
בספר הרפואות של שלמה המלך יש תרופה גם לשוטים גמורים),
 74ולשון החזו"א :שאין השינה שינוי בעצם האדם אלא מקרה
ידוע במהלך החיים והוי כשאר דבר שהטרידתו לחשוב על
אודות ההקנאה.
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חשיב שוטה .ועי' ברשב"א שתי' על קו' התוס' (ד"ה ומי),
דאף מגויד יש סמיה בידן דמהני ליה סמתרי ,אולם בתוס'
לא תירצו כן אע"פ שודאי מודו שיש סמתרי שיכול לרפא
(דהרשב"א הביא זאת מגמ' ב"מ קז .):ולכאו' פליגי הרשב"א
והתוס' בהך ,דלהתוס' אע"ג שהסמתרי יכול לרפא אין
הדבר מצוי בידינו בדר"כ ולהרשב"א די בכך שיש בעולם
סם שמרפא ,או שהיה נראה לרשב"א שהדבר מצוי בידינו.
דעת הירושלמי דלכו"ע קורדיקוס הוי כשוטה,
וריו"ח ור"ל פליגי בכל שוטה ,יעוין קהילות יעקב סוף
הספר.
עתים חלים עתים שוטה – ברא"ש סו"ס א' מסתפק
בשכ"מ שפעמים שדעתו מטורפת עליו ועתים חלים ועתים
שוטה ,די"ל דאפי' ר"ל מודה דהוי שוטה כיון שאין סמיה
בידן ,או שמא אפי' לריו"ח כישן דמי משום דלא מחוסר
מעשה דרגיל שתתיישב דעתו ממילא.
והרעק"א העיר מד' הרא"ש פ"ב דכתובות בשם
הרמ"ה דעתים חלים עתים שוטה בשעה ששוטה אפשר
לזכות עבורו מתקנה דרבנן כמו שתקנו שיש זכיה לקטן,
הרי דמדאו' אין זכיה משום דהוי שוטה .ותי' דאף הרמ"ה
ספוקי מספקא ליה ולצאת ידי הספק נקט שמועיל מכח
התקנה.
ואולי יש לומר יישוב לעיקר קושית הרעק"א ,דשאני
הסוג עתים חלים עתים שוטה של בר שטיא מהסוג של
שכ"מ ,דשכ"מ שרגיל שתתיישב דעתו ממילא היינו
שהמצב של השטות הוא זמני ואח"כ יעבור ממנו ,משא"כ
בבר שטיא דעתים חלים עתים שוטה אין הדבר שבשעה
שחלים התרפא משטותו ,רק שזו סוג שטות שפועלת בו
לפרקים ,בזה אין להסתפק שמא נחשב כישן ודו"ק.
שחט בו שנים ,מגויד ,צלוב – מסקנת הגמ' דדעתיה
צילותא היא .ותוס' מסופק עד מתי יחשב דעתא צילותא
ושמא עד שיוודע 75שנטרפה דעתו .76ועולה מדבריהם שיש
ג' שלבים ,א' מיד ,דפשיטא גם למקשן דחשיב בן דעת .ב'
לאחר קצת זמן ,דלהמקשן אינו בן דעת ולתרצן הוי בן
דעת .ג' לאחר יותר זמן ,שתוס' מסופקים אולי גם לתרצן
נטרפת דעתו .אמנם נראה שמסקנתם דנחשב בן דעת עד
שיוודע שלא כן.
ונראה שישנה מח' תוס' ור"ן אם לפי המקשן הוי
ודאי חסר דעת או רק ספק ,דהנה התוס' נטו לומר
דהשחוט שרמז לכתוב גט אין צריך לבדקו אע"ג
דבנשתתק בדקינן ליה ,והר"ן הוסיף על זה דליכא למימר
דכי אמרי' כותבין היינו בבדיקה דאי הכי מאי קא פריך
מינה לריו"ח אלא ודאי אפי' בלא בדיקה .אולם הר"ן
עצמו חכך להחמיר ולבדקו דאע"ג דאמרי' סתמא הרי
אלו יכתבו ויתנו דילמא לעולם בבדיקה .וצ"ע מה יענה
הר"ן על ההוכחה שכתב לעיל דליכא למימר דמיירי
 75לכאו' הוא מדין חזקה קמייתא דהוא בחזקת פיקח .ויעוין
גמ' בסמוך "ליחוש דלמא קורא אחדיה" וכ' בתוס' "ולמה לנו
לחושבו כשוטה כו'" ואף שם י"ל דהוא מדין חזקה קמייתא,
ועוי"ל דהוא מצד 'מהיכי תיתי' .ולשני ההסברים יל"ע דהא יש
כאן ריעותא ,שנשתתק או שנשחט .מיהו התם בנשתתק הוסיפו
התוס' דאין לנו לעגן אשתו חנם ,משמע דבלי סברת עיגון היינו
צריכים לחשוש שנשתטה ,ויתכן שזה משום דאיכא רעותא
בחזקה (עי' תוס' כתובות כ"ג ובמפרשים) .ולגבי שכ"מ התוס'
לא ברירא להו דלא חישינן וצ"ל דהוא משום הרעותא.
 76וכ' התוס' "דליכא למימר דבדקוהו בשעת נתינת הגט דא"כ
לא הוי פריך מידי לריו"ח" .וצ"ב מה רוצים להוכיח שכתבו
דליכא למימר .ושיעור דבריהם נראה שיש להוכיח דאין לחוש
שלבסוף נטרפה דעתו דאל"כ איך כתב התנא דכותבים גט
לאשתו דמשמע בלי גבול ,ע"ז כתבו דאין לדחות ראיה זו ולומר
דהתנא הסתמך על הבדיקה ולהכי אין לחוש ,דבע"כ התנא
מיירי בלא בדיקה מדמקשה לריו"ח.

בבדיקה דא"כ לא קשיא על ריו"ח .אלא דבאמת הנה
הנחה זו שאם מיירי בבדיקה לא קשה על ריו"ח כתובה
בתוד"ה וכבר תמה המהרש"א והא למאי דמדמי המקשן
שחוט לקורדיקוס דהוי כשוטה לא מהני ביה בדיקה.
ומתרצים המפרשים דגם למאי דמדמי המקשן היינו שיש
חשש שנטרפה דעתו ולא ודאי הוא ,על כן שפיר מהני
בדיקה כדי לשלול החשש .ובדעת הר"ן נאמר דס"ל בדעת
המקשן דשחוט ודאי נטרפת דעתו ,וכן מפורש בדברי
הר"ן "דא"א שלא תטרף דעתו עליו שעה אחת קודם
למיתתו" ,על כן אין לתרץ דבדקיניה בשעת נתינה דהרי
לא מהני בדיקה אחר דודאי נטרפת עליו דעתו וכקו'
המהרש"א.
שכיב מרע – מסקנת הגמ' דדעתא צילותא .ובתוס'
מבואר שיש שלב לפני המיתה שהוא משתטה אך יתכן להבין
במש"כ 'ושמא עד כו'' שאין זה ברור להו .ויש מצב נוסף בשכ"מ
שאינו בדעתו אולם יתכן דהוי תונבא בעלמא ובר"ן איתא
דמיירי במטורף קצת דאז איכא לספוקי אי תונבא
בעלמא.
אילם – איתא בברייתא דאילם הוא כפיקח לכל
דבריו .אמנם מבואר במתניתין דטעון בדיקה ,והטעם
דאמנם עצם אילמותו אינה סותרת לפקחות אולם
חיישינן שמא כשם שנשתתק כך נפגע בשכלו .אמנם
בעיטור מבואר דהחשש איננו שמא נשתטה רק שמא אין
דעתו מיושבת עליו ואין ציוויו ציווי אך בודאי שאינו בגדר
שוטה ,דיעוין בטור (קכ"א אות ד') שהביא דעת העיטור
דבריא שצוה כתבו גט לאשתי ונשתתק אין צריך בדיקה
והרא"ש מצריך בדיקה.
בגמ' דאמרי' דלמא שיחיא דלאו לאו נקטיה משמע
דהחשש בנשתתק הוא שנשתטה ומתנהג כדרך השוטים
שמרכינים ראשם מתוך שטות ,ועמד בזה בעל העיטור
וביאר לשיטתו דהשיחיא לאו משום שוטה הוא אלא מינא
דחולי הוא .ודעת רש"י אינה כן שכתב על ודילמא שיחיא
נקטיה "חולי שגעון המלמדו תמיד להרכין ראשו" וכ"ד
הרמב"ם.
בעיקר דין נשתטה המשלח
ע - :ראשית נדגיש שנראה שזהו חידוש של ריו"ח
ור"ל דבנשתטה המשלח אינו יכול לגרש ,דהגמ' מקשה על
ריו"ח משחט בו שנים דס"ד לדמוייה לקורדייקוס,
ובתוס' כתבו דכיון שלא הוי סמיה בידן קשיא גם לר"ל
דהוי שוטה גמור ,והקשה המהרש"א א"כ מה רוצה הש"ס
מריו"ח ור"ל ,77זו קושיא על שוטה דעלמא ,אלא ש"מ
דהם חידשו שנשתטה המשלח פסול .וכן מבואר ברשב"א
 77י"ל באופן אחר ,דלולי ריו"ח ור"ל היה מקום לסבור
דבשטות שבאה מחמת דברים מבחוץ שהשפיעו על האדם לא
חשיב 'שוטה' ואז בשחט בו שנים אף אם נפגעת דעתו הרי זה
מכח חולשת הפצעים (כלשון התוד"ה ומי) ולא יחשב שוטה,
אולם אחר ששחידשו ריו"ח ור"ל דקורדייקוס הוי שוטה (וגם
לר"ל ,כשאין סמיה בידן) אלמא דאע"ג דדבר חיצוני גרם
כהרוח רעה שבעתתו שפיר חשיב שוטה א"כ ה"ה שחט בו שנים.
ועוי"ל ע"פ המבואר בירושלמי כאן דמי שאחזו קורדיקוס אין
בו אחד מסימני טירוף כשוטה ורק שאין דעתו מיושבת עליו,
א"כ אפשר שזהו חידוש של ריו"ח ור"ל דאף זה נחשב שוטה
לדיני התורה ,ועל כן מקשה הש"ס משחוט דה"נ ודאי שאיננו
משתטה ורק אין דעתו מיושבת.
שו"ר בר"ן שמבאר הקושיא משחט בו שנים – "אלמא כל היכא
דמעיקרא אית ביה דעתא צילתא אע"ג דבתר הכי אית ליה
דעתא שגישתא כותבין ונותנין" וכעי"ז ברמב"ן .ומשמע כונתו
דריו"ח ור"ל חידשו דאף מי שעד היום לא היה שוטה ועתה
אחזו קורדייקוס דינו כשוטה ושחוט דמי לזה.
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דהמקשן ס"ל בדעת ר"ל דאפי' שוטה גמור יכול שלוחו
לגרש.
בקנין לאחר ל' איזו דעת פועלת
כ' הגרש"ש (חי' קידושין החדשים עמ'  )150דהא דמהני
חזרה בכל קנין לאחר ל' אינו משום דצריך רצונו מתחילה
ועד סוף דאם היה צריך שירצה כל הזמן לא שייך לחלק
בדף לד .בין שרוצה לבטל או שרוצה לקיים תנאו ,דמ"מ
אינו רוצה עכשיו שיחולו הגירושין אלא דבאמת א"א
לומר דנצטרך לרצונו כל הזמן ,דהרי אם שכח או ישן או
יהיה מוטעה בדין חזרה לא יתבטל המעשה אלא הענין
שבידו לעקרו המעשה שלא יהיה כח בהאי מעשה להועיל
על הענין שעשה וזהו ענין אתי דיבור ומבטל דיבור.
בדין גוסס
ב"ב קכז - :בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס .ברש"י
בקידושין כתוב שגוסס לאו בר הקנאה .ותוס' שם מביא
בשם ר"ח דגוסס חשוב כמת 78דרוב גוססין למיתה.
ומבואר מזה דמה שמת אינו יכול להקנות הוא חסרון
בעצם ולא משום דאין לו דעת או בעלות דהרי גוסס הוא
'מת' עם בעלות ועם דעת ,ובע"כ דהחסרון של מת הוא
שאין פרשת הקנאה למת.
והנה עכ"ז שאין לגוסס הקנאה נדרו נדר והקדישו
הקדש וצ"ע דאף לזה יחשב כמת .וי"ל דגוסס נחשב שאינו
נמצא יחד עם שאר העולם אולם במה שנוגע לעצמו כגון
נדר והקדש שפיר שייך ,משא"כ לענין יחס כלפי חבירו
הוא אינו בדרגה של הימצאות יחד עם אנשי העולם כדי
לעשות עמם עסקאות.
וברשב"ם בב"ב קכז :מבואר דגוסס אינו בר הקנאה
מכיון שאינו יכול לדבר ,ובקצה"ח (רנ ,ד) מביא בשם הגט
פשוט דהחסרון הוא כפשוטו דכיון שאינו יכול לדבר א"א
לדעת שהוא מקנה ,ואה"נ אם רומז וכיו"ב יכול להקנות.
וזה תמוה מסוגין דא"כ למה לא יוכל להקנות היום
נכסים שיפלו לו כשהוא גוסס הרי היום הוא מדבר בשביל
מחר .גם לשון הרשב"ם אינו מורה כן .והמהרי"ט נוקט
דמכיון שאינו מדבר דינו כשוטה .ולפי"ז ילה"ק אם שוטה
הוא מדוע נדרו נדר והקדישו הקדש .אמנם זו גירסת
התוס' בקידושין ולפנינו ליתא ויסבור המהרי"א שאף
נדרו אינו נדר .אך צ"ע אטו אף אינו מחוייב במצוות.
בדין שחט בו שנים לענין גלות
ע - :שיטת התוס' דחשש רוח בלבלתו ופרכוס אינו
שייך כי אם לפטור מגלות דאיכא בזה שום דרשא ,אבל
ברוצח במזיד אין לפטור משום זה וצ"ב מדוע לא נפטור
הרי כח אחר התערב והרגו ,וביאר בתורא"ש "דבמזיד
חייב מיתה אע"פ שבלבלתו הרוח דהא אפי' מצמצם בתוך
המים וכפתו לפני ארי חייב".
שיטת הריטב"א דחשש רוח ופרכוס שייך נמי לענין
רוצח במזיד שכתב דסוגין אזלא למ"ד הכוהו עשרה בנ"א
כולם פטורים ,ועכצ"ל דגלות דנקטה הברייתא לאו דוקא.
 78עי' שבועות ל"ג … שהיו קרובין בנשותיהן והן גוססות סד"א
שהבעלים של הנשים אינם קרובים ביניהם מחמת שנשותיהן
גוססות ויהיו כשרים לעדות יחד קמ"ל ,וצריך להבין מה הי'
הס"ד .ושמא דקורבה הוא יחס עם הסובב ובזה ס"ד דגוסס
מופקע מזה כמו שמופקע מקנינים.

ובמהות הקירוב בתוס' נראה שרוח ופרכוס שניהם
מקרבים המיתה אבל היה מת בלא"ה ,מאידך ברש"י
כתוב לגבי רוח דלולא הרוח לא היה מת ,79ויש להבין
למאי פירש כן ולמה דוקא גבי רוח ולא גבי פרכוס ,ולפו"ר
נראה דגבי פרכוס שפיר יש לפטרו אף אם רק קירב כיון
דהוא עצמו קירב ואין זה כח חיצוני ,ורק גבי רוח הוקשה
לרש"י אם רק הוי קירוב אין סברא לפטרו ,ועכצ"ל
דאילולי הרוח לא מת .וצ"ב.
ובד' התוס' :תוס' כתבו ג' דרכים בביאור ב'
הלישנות :א) נח' מה חשיב יותר קירוב .וצ"ב דמשמע
שכו"ע מודו ששני הדברים מקרבים ורק נח' מה מקרב
יותר אך א"כ אין ביניהם מח' לדינא אלא מר עדיף ליה
האי טעמא ומר האי טעמא ,ובתוס' משמע דפליגי גם
לענין דינא דלא מסתבר לקרוא למח' שאין לה משמעות
'פליגי' ,וגם שלתי' הג' כתבו תוס' דאינו חייב אלא בביתא
וכו' ואי לתי' קמא אין מח' לדינא הרי הו"ל לתוס' לכתוב
כן מעיקרא .לכן צריך לדחוק בלשון התוס' במש"כ 'קירוב
יותר' דהכונה דנח' אם בכלל מקרב ,דמ"ס דהרוח אינו
מקרב ומ"ס דפרכוס אינו מקרב .והיינו שנח' במציאות.
ב) כו"ע מודים למציאות שרוח ופרכוס שניהם
מקרבים המיתה ,ונח' אם אפשר להחשיב גם את הרוח
והפרכוס כחלק מהמעשה של הרוצח .80מ"ס דהפרכוס
שעושה הנרצח אינו מתיחס למעשה הרציחה אלא הרוח
דאתי ממילא (והיינו שנחשב שהכניס אותו לתוך מערכת טבעית).
וצ"ב דאטו הפרכוס נעשה באופן רצוני .ואולי כן,
שמתוקף הכאבים הוא 'קופץ' בנסיון להרגיע את עצמו
ואין זה כפרכוסים של עצבים שהם כלל לא רצוניים (כזנב
הלטאה וכדו') .ואולי אף אם אי"ז רצוני נחשב מעשה של
הנרצח וצ"ע .והנה כיון שמדובר בגזה"כ מיוחדת בגלות
ולגבי רוצח במזיד לא פוטרים משום פרכוס בע"כ דאין זה
ממש מעשה של הנרצח ,אלא דזה מתיחס לרוצח אולם
לגבי גלות צריך שהכל יהא מצד הרוצח לגמרי.
ומר סבר דהפרכוס כן מתיחס לרוצח כיון שכל אדם
דרכו לפרכס ,וצ"ב מאי שנא בזה ,וי"ל דכונת התוס' דכיון
שכל אדם דרכו לפרכס חזינן שאין זה דבר רצוני.
ויוצא א"כ מד' התוס' שנח' הלישנות אם פרכוס הוא
רצוני.
ג) כו"ע מודים ששני הדברים מקרבים מיתתו
וששניהם סיבה לפטרו ולא פליגי.

 79וזה חידוש גדול במציאות דאדם שנשחט שני סימנים יתכן
מצב שלולי רוח לא ימות ,ורואים זאת גם במה שנראה ברש"י
הסבר מהלך הגמ' דמקשה על הא דסופו למות אלא מעתה יגלה
על ידו ,ופרש"י אלא מעתה הואיל וסופו למות ,מסתימת דבריו
מבואר שלא ביאר כתוס' דהקושיא היא על הא דמת לאלתר
דא"כ העיקר חסר מד' רש"י אלא נראה דהקושיא גם אם לא
מת לאלתר אולם מיהת סופו למות א"כ יתחייב גלות ,אלמא
דהמקשן סבר לפטרו מגלות משום דאין סופו למות כלל ,ואע"פ
שנשחט שני סימנים.
 80מיהו יש לדון שכדי לחייב את הרוצח למרות הפרכוס
אין צריך להגדיר שגם הפרכוס נחשב חלק מהעשייה שלו והוא
חלק מהמחייב ,די"ל דהעשייה המחייבת היא תקיעת הסכין,
אלא שכלפי מה שיש לדון לפטרו מטעם שהתערב כאן ענין
חיצוני שקירב את המיתה ,אמרינן דאין הפרכוס נחשב דבר
מבחוץ ,אלא הוא במסגרת הרציחה ,ובפרט דהרי חזינן דלענין
רוצח במזיד אין זה פוטר ובע"כ שיש כאן מעשה מושלם מצד
הרוצח והוא זה שרצח ,אלא דלענין גלות צריך שלא תהא כלל
התערבות חיצונית ,א"כ י"ל שהנידון כאן הוא עד כמה לראות
שהוא ענין חיצוני ועד כמה הוא כחלק מן הרציחה (לא מבחינת
מעשה ,דכאמור מוכח מרוצח במזיד שהחלק של המעשה יש
כאן מושלם ,אלא בחלק הנוסף שנתחדש לגבי גלות) ,ועיין.
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בדינא דרב כהנא דחרש שכתב (ובגדר דין חרש)

עא .אמר רב כהנא אמר רב חרש שיודע לדבר מתוך
הכתב כותבין גט לאשתו .ויש לדון אם זוהי בדיקה
והוכחה שהוא בר דעת ושלא הושפע לרעה מחרשותו ,או
יש לפרש דזו הפקעה לעיקר השם חרש שלו ,שהסיבה
מחמתה חרש משתטה הואיל ואינו יוצר קשר עם בנ"א,
וזה שכותב שפיר יוצר קשר ומה לי אם זה קשר ע"י פה או
ע"י כתיבה .מיהו יל"ע בזה דא"כ מ"ט מהני רק בפקח
ונתחרש ולא בחרש מעיקרו ופרש"י דהכתב הוא לא של
דעת ,ומה לי בזה סו"ס יוצר קשר וכמו מדבר.
ויש להביא ראיות דהוי הפקעה מעצם החרשות :א)
ראשית קשה לומר שלחרש מהני בדיקה כיון דלשוטה
וקטן אין בדיקות והוכחות מועילות ,ועל חרש עצמו אמרו
כאן עא :דאפי' חריף חשיב שוטה ומה כתיבה הוי הוכחה
יותר טובה מחריפות בשטחים שונים .ועי' פמ"ג פתיחה
כוללת ח"ב סוף אות ג' דלחרש בדיקה לא מהני ואפי' פקח
גדול לא מהני דא"כ נתת דבריך לשעורין וכ"כ בשו"ת
צמח צדק (הראשון) דאע"פ שהוא פקח ביותר אין לחלק בין
החרשים .ב) לשון רב כהנא שיודע לדבר מתוך הכתב .ג)
קושית ר' זירא כפי שביארו התוס' דברב כהנא חזינן
דדבור מעליא הוא ,ואי הוי בדיקה בעלמא אין להוכיח
כלל דהוי כדיבור .ד) הרשב"א כתב דלרב כהנא חרש
הכותב הוא כמדבר ואינו שומע .81הברייתא דמדבר ואינו
שומע וכו' מחלקת בין חרש גמור לאלם ולחרש שמדבר
שהאחרונים בני דעת ,והנה כתב הרשב"א שאלם צריך
בדיקה וכן כתב הר"ן לגבי מדבר ואינו שומע ,ובע"כ דהא
דאיתא בברייתא דהוו בני דעת הוא אחר בדיקה ,והשתא
אמאי לא מני חרש גמור בהדייהו דאף לו מועלת בדיקה,
אמנם לא בדיקה של הרכנה אבל בדיקה של כתיבה ,ואין
סיבה שלא למנותו יחד עם אלם אחר שאין חילוק מהותי
בין בדיקה זו או אחרת .ויש לדחות ראיה זו דלעולם
הברייתא מיירי בלא בדיקות והא דקרי להו בני דעת היינו
משום דבאמת מצד האלמות שפיר הוי בן דעתו והבדיקות
שצריכים אינן אלא משום חשש שמא בנוסף לאלמות
נשתטו.
אמנם בדעת רב יוסף דהק' על ר"כ מאי קמ"ל תנינא
נשתתק וכו' נראה ברור דס"ל דהכתיבה אינה כי אם
בדיקה דאל"כ אין שום קשר ודמיון להבדיקות דמתני'
בנשתתק.
וקשה בהא דמהני כתיבה לר"כ רק בפיקח ונתחרש
ולא בחרש מעיקרא ואי נימא דהוי כדיבור הרי אם יתחיל
לדבר ממש ודאי יועיל גם בחרש מעיקרא .וצריך לחלק
דסו"ס אינו ממש דיבור ולכך אין בכח דיבור קלוש זה
להחשיב חרש מעיקרא כמדבר.
בדין בדיקות בנשתתק
רוב הראשונים סוברים דצריכים ו' שאלות ,ג' הן וג'
לאו .ויש להבין מפני מה בעינן שש אמאי לא סגי בג' כמו
כל דבר שיוצא מחזקתו בתלת זמני .וביאר הרב גרינימן
נ"י דבאמת אין כאן אלא ג' בדיקות אלא דכל בדיקה
 81ויל"ע אמאי לא יחשב גם שומע דכשם שמחמת שכותב נחשב
שמדבר כך מחמת שקורא ייחשב כשומע וצ"ע .וצריך לומר
דשאני כתיבה שיוצאת מגופו ממש לפיכך נחשבת במקום
דיבור ,אבל קריאה אינה שוות-ערך לשמיעה .זכר לדבר יעוין
בשערי תשובה לרבינו יונה (שער שני הסיבה השלישית) שמבאר
המעלה שיש לשמיעה על פני ראייה ושעל כן אמרו רז"ל חרשו
נותן לו דמי כולו.

מורכבת מהן ולאו ,וכן מדויק היטב בלשון המשנה
"בודקין אותו שלש פעמים" ולא קאמר ו' פעמים.
והביאור דשלמות הבנה של שאלה הוא כשעונה גם לאו
וגם הן.
בדיקת שפיות בבעיות שונות
שוטה – אם יש לו סימני שוטה לא מהני ליה שום
בדיקות שבעולם.
קורדייקוס – כתב הר"ן במשנה בתחילת הפרק דלא
מהני ליה בדיקה דכשוטה דיינינן ליה ולא מספקינן ביה
כלל .והיינו דבדיקה מועילה רק במקום ספק ולא
כשהשטות ברורה.
חרש שאינו שומע ואינו מדבר – בדיקות של הרכנה
לא מהני לכו"ע (כן מבואר בפשטות בתוס' ד"ה אמר רב יוסף ,וכן
יש להוכיח מהא דתניא דמדבר ואינו שומע ושומע ואינו מדבר הרי הן
כפקחין לכל דבריהן ,וכ' הרשב"א דמיהו אלם בעי בדיקה וע"כ
דהברייתא מיירי אחר בדיקה ומ"מ חרש גמור אינו בן דעת הרי דלא
מהניא ליה בדיקה .וע"ע מש"כ לעיל ד"ה בדינא דרב כהנא) ולרב
כהנא (ורשב"ג) בהיה פקח ונתחרש מהני כתיבה להוציאו

מכלל שוטה ,ולת"ק לא מהני .ולהלכה לא קיי"ל כרב
כהנא .מיהו יש מהראשונים שפירשו דלאפוקי מרב כהנא
היינו דלדין צווי הבעל בעינן קולו דוקא ,ולשיטות אלו
לכאו' עולה שאין מקור מהגמ' דלא קיי"ל כרב כהנא
בפרט שהכתיבה עושאתו לבר דעת ,וצ"ע ,וצ"ל דאמרי'
בגמ' דרשב"ג קאי בשיטת ר"כ ות"ק שחולק על רשב"ג
משמע בדבריו שחולק על הפרט של הוצאתו מכלל שוטה,
וכשלא פסקנו הלכה כר"כ אף שזה בפרט של צווי הבעל
אולם שוב פסקנו כת"ק ועולה מזה שאין שייך בו בדיקה.
חרש שאינו שומע ואינו מדבר מעיקרו – לכו"ע לא
מהני כתיבתו .וביאר רש"י שאין לו כתב יד של דעת שלא
היתה לו דעת צלולה מימיו .וכוונתו צ"ב דהרי סו"ס כותב
בכתב הגון .ובדעת הרשב"א נראה להוכיח סברא אחרת
ממש"כ רש"י ,שכשדן הרשב"א אם אלם מעיקרו טעון
בדיקה כותב דאם נשתתק טעון בדיקה כ"ש אלם מעיקרו
דהא חזינן דחרש מעיקרו גרע מפקח ונתחרש לענין כתיבה
לפי רב כהנא ,והשתא אי נימא כסברת רש"י הרי ליכא
למשמע מיניה דמעיקרו גרע דהוי סברא מיוחדת לענין
כתיבה ,דאין הכתיבה שנלמדה בזמן שלא היה בר דעת
מועילה .אלמא דלמד הרשב"א דהטעם שלא מועילה
כתיבה בחרש מעיקרו משום דגרע טפי והוי כשוטה דלא
מהני כתיבה.
אילם – כתב הרמב"ם לענין מקח וממכר צריך
בדיקה .ועי' רשב"א בסוגין דכמו דנשתתק בעי בדיקה
לגירושין כך אלם מעיקרו בעי בדיקה.
ויש לתמוה כיון דכל אלם חשוד כשוטה איך מצרפים
אלם למנין או איך יכול להוציא אחרים במצוה דאו' מבלי
בדיקה.
עדות ע"י כתיבה והרכנה
כתיבה – לרב כהנא דכתיבה הוי דיבור מעליא ה"נ
מהני לעדות אולם חידשה התורה דלא מהני דכתיב
מפיהם ולא מפי כתבם .ולפי מה דלא קיי"ל כרב כהנא
ואין כתיבה נחשבת כדיבור מעליא א"כ ה"ה לענין עדות.
וממילא צריך לצאת שאין סיבה להזדקק לדרשת מפיהם
ולא מפי כתבם ,אבל בש"ס הובא דרשא זו וראיתי
מעירים זאת.
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הרכנה – לפי ר"י בתוד"ה קתני יוצא דאילולי דרשת
מפיהם ולא מפי כתבם הרכנה מועילה לעדות ורק לא
לקרבן שבועה .ולפי הי"מ בתוס' יוצא שהרכנה הויא עדות
מעליא ואף לענין קרבן שבועה ,וגם זה לולי דרשת מפיהם
ולא מפי כתבם (דלא רק כתיבה נתמעטה אלא כל מה דלא הוי
דיבור ממש).
בשיטת רש"י נראה לדייק דהרכנה אינה מועילה
לעדות אף בלי מפיהם ולא מפי כתבם שכן על קו' הגמ'
מהא דבודקין אותו לעדויות פרש"י שיעיד עדותו מפי
הכתב ,לא פי' כתוס' שיעיד עדותו בהרכנה ,ומשמע דס"ל
לרש"י דפשיטא דהרכנה אינה עדות כלל ורק כתיבה
יכולה להחשב כעדות 82וכן כתבו התוס' ד"ה אמר ר' זירא,
אלא דהתוס' בד"ה קתני שינו ואמרו דהרכנה מהני לעדות
רק לא לקרבן שבועה כדי לבאר מ"ט הקו' מבודקין
לעדויות לא קשה להחולקים על ר"כ ,אמנם רש"י נשאר
לדבוק דהרכנה אינה דיבור כלל ולביאור קו' הגמ' אולי
ס"ל דהקו' באמת לאו דוקא ק' על ר"כ וכן משמע
מפתיחת תוד"ה קתני.
יש לכאורה לעמוד על הערה דלגבי עדות מבואר
בסוגיא למהלך התוס' דכתיבה עדיפה מהרכנה ובעוד
שהרכנה פשוט דל"ה עדות ועכ"פ לענין קרבן שבועה,
כתיבה לרב כהנא עדיפא .ומאידך מצינו לקמן עא.
בירושלמי שהובא בראשונים דלענין צווי הבעל עדיפא
הרכנה דהוי מעשה בגופו מכתיבה .ויש לחלק בפשיטות
דצווי הבעל העיקר
שבועה ע"י כתיבה והרכנה
עא - .אם לא יגיד פרט לאלם פרש"י שאינו חייב
קרבן שבועה אם הרכין בראשו וכו' וכ' בחת"ס מבואר אי
לאו דאינו ראוי להעיד מטעם שבועה היה חייב על הרכנת
ראשו וכ' החת"ס דמזה יש ללמוד כדעת החוו"י דבנשבע
בכתב חייב ויש להסביר בשלמא בעדות מפיהם ולא מפי
כתבם דלענין להכיר האמת אתו או לא ,טוב להכיר מפיו
מבכתב ע"כ ממעטינן מפיהם ולא מפ"כ אבל לענין שבועה
נהפוך הוא השתא לבטא בשפתים בעלמא מחייב ע"י
עקימת שפתיו כ"ש כשכותב דהוה מעשה רב עכ"ד .וצ"ע
בדבריו דהנה בשבועת העדות איירינן דמהני ביה מושבע
מפי אחרים אף בלא ענה אמן ,וכן כתב ביחס לנידון זה
בנודע ביהודה (יו"ד סי' ס"ו ד"ה באופן).
אמנם ודאי דאף לדעת החת"ס לא מהני הרכנה
לשבועה.
לכאו' יש לתלות דלר"כ דמהני כתיבה בתורת דיבור
מעליא ה"נ יהני לשבועה משא"כ לחולקים על ר"כ כשם
דלא מהני לעדות (גם בלי מפ"כ) לא מהני לשבועה .ברם יש
לחלק טובא דבשבועה יש הלכה מיוחדת של ביטוי שפתים
דהיינו דלא סגי בשם דיבור אלא צריך דיבור בשפתים.
אופנים בצווי הבעל
הקדמה :מסקינן בסוף הסוגיא קולו לאפוקי מדר"כ,
והנה רב כהנא חידש ב' נקודות ,האחת דכתיבה של חרש
מוציאתו מכלל שוטה .השניה דכתיבה מועילה להיות צווי
 82והטעם בזה נראה דהרכנה אינה דבר שנושא בו תוכן מעבר
להן ולאו וזה לא נקרא הגדה .ויל"ע בשפת סימנים ,ותליא בהך
דאם החסרון בהרכנה במה שאין בו תוכן הרי בשפת סימנים יש
תוכן אך אם החסרון שאין זה צורה של תקשורת הרי שפיר
נראה דשפת סימנים אינה צורה רגילה של תקשורת.

הבעל .ונח' הראשונים מאיזו נקודה באים לאפוקי ,מהא
דכתיבת חרש מוציאתו מכלל חרשות (תוס' ,ורמב"ם להסבר
הב"י) או לאפוקי מהא דמהני צווי הבעל ע"י כתיבה ואף
בפקח (שאר ראשונים כפי שמנאן הב"י עמ' כב טור ב').
כתיבה – לשיטת התוס' לענין צווי הבעל די לדעת
שהוא רוצה וממילא ודאי דכתיבה מהניא.
ברא"ש מביא בשם ר"ת דבתוספתא איתא דכתיבה
אינה מועילה (ומיירי בפקח) והגדר כתב ברא"ש בסמוך
דבעינן שידבר בפיו ושישמעו קולו ,והיינו שצריך תקשורת
ישירה וכתיבה היא ע"י אמצעי.
ולתי' הב' של ר"ת בהא דמהני הרכנה דהוא קולא
בנשתתק כ' הב"י והקרבן נתנאל דה"ה דהקילו דמהני
כתיבה בנשתתק דלתי' זה לא עדיפא הרכנה מכתיבה .וכן
כתוב ברבינו ירוחם הובא בב"י.
ויש לידע אם הך דין שנתחדש בתוספתא דלא מהני
כתיבה הוא דין דאו' או דרבנן ובפשטות היה נראה דהוא
דין דאו' דמפני מה יתקנו רבנן שלא יועיל ,מיהו מבואר
בר"ת דהוי דרבנן שכן הקשה אמאי מהני הרכנה ותי'
…אי נמי נשתתק דא"א בענין אחר אקילו ביה משום
תקנת עגונות ,הרי דהקפידא שישמעו קולו הוא מדרבנן
וכן הוכיח הב"י .כל זה לתי' ב' אבל בזה גופא פליגי שני
התירוצים ,ולתי' קמא הוא מדאו' וכמש"כ בב"י (עמ' כב
טור ב' סוד"ה ואף) וכן מבואר בב"ש סק"ח .וכן מסתבר
לענ"ד דהסברא שנאמרה לתי' קמא דהרכנה עדיף שהוא
מעשה בגופו משמע ודאי דהוא סברא בדאו' דאילו הוא
דין דרבנן אין מקום לחילוקים כאלה.
הרכנה – בנשתתק מבואר במשנה דהרכנה מהני
לצווי ,ויש לדון בפיקח ,ולשיטת התוס' מהני כיון שנודע
רצונו .ולשיטת ר"ת :לתירוצו הא' אפשר דהרכנה עדיפא
טפי משום דמראה בגופו ,ולפי"ז הרכנה תועיל גם בפקח.
לתי' הב' בנשתתק הקילו ,ולפי"ז הרכנה לא תועיל
בפיקח.
ודעת הרמב"ם בכל זה :כתב הרמב"ם להכשיר
נשתתק שכתב בכתב ידו ,ואפשר לפרש דסובר כהתי' הב'
ברא"ש דאין חילוק בין כתיבה להרכנה ובתרוויהו
בנשתתק הקילו (וכמש"פ הק"נ) ,ולפי"ז פקח שכתב או
הרכין פסול ,אך כתב הב"י דלא נראה לפרש כן כוונת
הר"מ דא"כ הו"ל לפרושי ,אלא ודאי לדעתו דמכשיר
לכתוב ע"י כת"י דנשתתק כ"ש שכותבין ע"י כתב ידו
דפיקח או הרכנתו דכל שמגלה לנו כונתו ישמעו קולו
מיקרי ומאי דאמרי' קולו לאפוקי מדר"כ היינו משום דכל
שהוא חרש גמור אין כתיבתו מוציאתו מכלל שוטה וכן
דעת העיטור .יוצא דדעת הרמב"ם כתוס' דאין קפידא
מיוחדת איך יצווה הבעל.
ולהלכה :בשו"ע הובאו ב' דעות – דעה ראשונה דבין
פקח בין נשתתק לא מהני כתיבתו ,וזה הוא התי' הראשון
ברא"ש ולפי"ז הרכנה אף בפקח תועיל דעדיפא מכתיבה.
ודעה שניה שמכשירה כתיבה בנשתתק והוא דעת
הרמב"ם ,ובב"י כתב בדעתו דה"ה בפקח מהני כתיבה.
מהיום אי הוי כמעכשיו
עב – .תוד"ה מהיום .כתב ר"ת מהיום אם מתי ,אם
מת בו ביום לא ידענא מה אידון בה .ושיטת רבינו אלחנן
דהוי כמעכשיו דהלא הטעם שכתב מהיום שחושש למות
ולמה לא יחשוש למות בו ביום .ויל"ע בדעת ר"ת מה יסוד
ספיקו ,ודוחק לומר שמסופק בסברת רבינו אלחנן דמשמע
שר"א הוא שחידש הסברא ,ונראה דספיקו של ר"ת הוא
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די"ל ד'היום' הוא ביטוי ל'עכשיו' (ולא מצד טענת רבנו
אלחנן דתיזיל בתר דעתו).
והנה יש לדעת אליבא דר' יוסי דזמנו מוכיח עליו אם
גם בזה יחלקו ר"ת ור"א אי הוי עכשיו ,ולדעת ר"א ברור
דשייכת כאן סברתו דאמאי כתב זמן כי חושש למות וכו',
וכן מבואר בר"ן לח :בשם הרמב"ן ,אבל לדעת ר"ת יש
לדון ,דאם סברתו היא כמו שכתבנו מסתבר דדוקא
כשכתב בהדיא היום הוא די"ל דהפי' 'עכשיו' ,אבל
כשכתוב רק זמן אין כאן ביטוי שיכול להתפרש עכשיו
ודו"ק .שו"ר ברעק"א כאן שהוכיח דגם בזה יסתפק ר"ת
דאי נימא דלענין זמנו של שטר אינו מוכיח רק מסוף הזמן
ורק מהיום מספקא אכ איך אמרי' דרב דאתקין מיומא
דנן ולעלם לאפוקי מדר"י הא י"ל דהוצרך לתקן מיומא
דנן ולעלם לענין אם מת בו ביום אע"כ ברור דהא בהא
תליא דלאותו צד דמהיום הוי כמעכשיו ה"נ לענין זמנו
ש"ש מוכיח.
זמנו של שטר מוכיח עליו
עב – .תוד"ה הכי אמר רב .והא דאמרי' התקין רב
בגיטא מן יומא דנן ולעולם ולאפוקי מדר' יוסי וכו'.
במהרש"א כ' דאי גרסינן התם רב איכא למימר בישוב קו'
התוס' דלא ס"ל הלכה כר' יוסי בע"פ ובזה בא לאפוקי
מדר"י אבל לא בשטר .ולכאו' יש לומר דאם כך סובר רב
איך רב הונא מסתפק הרי מבואר שקיבל דעת רב דהלכה
כר' יוסי ולא מסתבר שקבלו לחצאין ,מיהו י"ל דלא שמע
מה דעת רב בע"פ .ובתורי"ד פו .מתרץ עד"ז אולם משמע
בדבריו דלא ר"ל בדעת רב דלגמרי פסק דלא כר' יוסי
בע"פ אלא דכמו שלרב הונא מספקא כך רב (שממנו קבל רב
הונא שהלכה כר' יוסי) מספקא ליה ,והשתא הדרא קושיא על
התוס' למה לא תי' כן ,ונראה לענ"ד דעל ספק לא שייך
לומר לאפוקי מדר' יוסי.
עי' תפארת יעקב עו :דמוכח מכמה ראיות וכן מבואר
להדיא בתוספתא דזמנו של שטר מוכיח עליו דוקא
כשהלשון המאוחר הוא לאחר מיתה אבל בכתב לאחר ל'
אין הזמן מוכיח דמעכשיו קאמר .ולמדנו מזה דהזמן
מוכיח רק בצירוף סברא נוספת שלא מסתבר שמתכון
שיחול לאחר מיתה כי אין גט לאח"מ.
אמרינן לקמן עז .הכל מודים באומר לכשתצא חמה
מנרתיקה דמגורשת רק משתצא .פי' אף לר' יוסי דזמנו
של שטר מוכיח עליו .ושיטת רש"י דבודאי הוא דאינה
מגורשת עד אז .והקשו עליו הראשונים דדמי להא
דאמרינן לעיל עב .דלר' יוסי באומר לאחר מיתה חולצת
מספק כמו לרבנן במהיום ולאחר מיתה .ובדעת רש"י צ"ל
דדוקא בלאחר מיתה זמנו מוכיח
אכלו ארי
עג – .נח' האמוראים בסוגין לגבי קבלת אחריות אי
אונס דלא שכיח אסיק אדעתיה ,ועולה מהגמ' דמחלוקתם
במתנה אם מתי מחולי זה ומת באופן שאינו
ְ
גם לענין גט
שכיח האם התקיים התנאי ומגורשת .ויש לדון בעיקר
הסוגיא האם יש שייכות ללשון שאמר ,או שהנידון אם יש
אונס אינו קשור לפירוש לשונו .ונפרש הדברים.
בתוס' כתבו דאם לא אסיק אדעתיה אונס דלא שכיח
הרי אין במשמעות לשונו נפילת בית או נשיכת נחש ,ואם
אסיק אדעתיה אונס דלא שכיח הרי מתוך חולי זה הוא
קאמר ואז יש במשמעות לשונו בית או נחש .מבואר

דכשדנים אם אמר 'מתוך חולי' או 'מחמת חולי' הרי זה
תלוי באם אסיק אדעתיה אונס דלא שכיח .מאידך ברש"י
מבואר דבכל אופן מתפרש לשונו מתוך חולי ולא מחמת
חולי ,והנידון אם אסיק אדעתיה אונס דלא שכיח הוא
נושא נפרד מלשונו.
ולכאו' יש נפקותא לדינא ,כאשר לא מת מחמת
החולי אלא מדבר אחר שהוא שכיח (וכגון שהיתה תקופת
מלחמה ונהרג) דלהתוס' לא הוי גט כיון דמחמת חולי קאמר
ולרש"י הוי גט כיון דכזה אונס אסיק אדעתיה.
בענין איסור יחוד ממתני' עג.
עג – .רש"י מפרש דלמאן דלא חייש לקדושין הטעם
דאסור להתיחד עמה משום יחוד עם הפנויה .וחזי' דאע"ג
דספק פנויה היא [שמא לא ימות מחולי זה ויתבטל הגט
למפרע] וייחוד עם הפנויה דרבנן אפ"ה אסור ולא אמרי'
ספק דרבנן לקולא .ואולי יש לדמות הדבר להא דלא
מייתי אשם תלוי באופן כזה (כמבואר להלן עג .בדעת ר"מ)
ומשום דעומד להתברר ,כך לא הקילו בזה בספק דרבנן.
עוד העירו איך מצילה שפחה הרי שוב הו"ל יחוד עם
ב' נשים .ותי' המקנה (קדושין פ ):דכלפי הייחוד עם השפחה
אשתו משמרתו [ואע"ג דהוי ספק אשתו] ,וכלפי הייחוד
עם אשתו שהיא ספק פנויה מהני שמירת השפחה דטעמא
מאי אסור הייחוד עם ב' נשים ולא אמרי' דאחת תשמור
על השניה ,דחיישינן שיפתה שתיהן לדבר עבירה ,אבל כאן
שהשפחה לא תבא לידי עבירה שכן אשתו משמרתו ממנה
שוב ממילא היא שומרת כלפי האשתו.
מעת שאני בעולם
שיטת רש"י – מיירי באומר במפורש מעת שאני
בעולם ,ר' יהודה סובר דחל בשעה הסמוכה למיתה וכל
שעה שעברה נתברר עליה שאינה הסמוכה למיתה והבא
עליה אז בא על אשת איש ובחנק ,וצ"ל דרש"י אזיל
להמ"ד במכות טז .דס"ל לר' יהודה התראת ספק שמה
התראה .ר' יוסי סובר דאין ברירה .ר' מאיר סובר
דמפרשים כוונתו כמו מהיום אם מתי כלומר תנאי
דמעכשיו וממילא היא בספק גרושה עד שיתברר אם
נתקיים התנאי.
והתוס' מקשים על רש"י :א) מדוע כשמת התברר על
השעה האחרונה שהיא שעת הגט .ב) מדוע כשהבריא
מהחולי התברר למפרע שהיתה אשת איש לכל דבריה
(כדאמרי' ובלבד שימות) .ג) מוכח בעירובין דאם אין ברירה
אפי' ספק לא הוי .וביישוב שיטת רש"י כתב בתורא"ש
שיטת ר"ח ור"ת – מיירי באומר מהיום אם מתי ,ר'
יהודה סובר 83דנעשה כאומר מעת שאני בעולם ומפרשים
כוונתו על השעה שקודם המיתה .לר"מ מפרשים דהוי
תנאי מעכשיו ,ור' יוסי מסופק אם כך או כך .ויש להבין
איך מתפרש מהיום אם מתי על שעה קודם המיתה,
ובתוס' לעיל כה :וכ"ה בראשונים כאן כתבו ולאו דוקא
מהיום ממש קאמר אלא כלומר מהיום שאני בעולם (פי'
ד'היום' הוא יום עם ה"א הידיעה ובד"כ מתפרש על יום זה שעומד בו

אבל יכול גם להתפרש על יום אחר) דכיון שתולה הדבר במיתתו
אינו חושש רק שיחול הגט מחיים .ובתורא"ש כאן כתב
 83ולכאו' יש קצת קושי לפי' התוס' איך קאמר הש"ס סתמא
נעשה כאומר מעת שאני בעולם הרי זה רק שיטת ר' יהודה ולר'
מאיר לא נעשה כאומר כן אלא תנאי בעלמא וכן לר' יוסי הדבר
ספק.
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הסבר אחר דר"ל דתנאי זה חל מהיום .ונראה נפק"מ
באמר מעכשיו אם מתי דלהתוס' לעיל איך נפרש על היום
שקודם המיתה ,אבל להתורא"ש שפיר קאמר דמעכשיו
חל התנאי הזה .וכן נפק"מ לאם מתי אליבא דר' יוסי
דהוי כמו מהיום אולם ודאי דלא שייך סברת התוס' דהרי
התאריך הוא של עכשיו .והעירוני הרבנים ברגר וגרינימן
נ"י מד' הרשב"א שהק' על הא דר' יוסי מספקא ליה אי
אם מתי תנאה או שעה שקודם המיתה" ,ואע"ג דר' יוסי
אית ליה זמנו של שטר מוכיח עליו והכא מספקא ליה,
היינו טעמא דאם מתי מספקא ליה אי הוי כמפרש בהדיא
דוקא בשעה אחרונה שהוא בעולם ועוקר הזמן הכתוב
בגט" וצ"ב מה יוסיף כאן זמנו של שטר כאשר בלא"ה
קאמר מהיום ,אלא בע"כ דאילו מצד מהיום שפיר ניתן
לפרשו על היום שמתי בו אבל כלפי הזמן לא ניתן לומר
כן .ומתרץ הרשב"א דאי מפרשינן שעה שמתי בו הרי חוזר
בו מהזמן ועוקרו.
נתינה בעל כרחה
עה – .תוד"ה מכלל .העולה מד' התוס' דיש כמה
דרגות:
מתנה – פשיטא דאם יתן מתנה לחברו לא יקבלנה
בעל כרחו .והטעם איתא ברשב"א דאין אדם זוכה בעל
כרחו.
חוב – פשיטא דמהני פרעון בעל כרחו והטעם
מסיקים התוס' דיש צירוף ב' דברים ,משום דמחויב לקבל
וגם שאינו מפסיד בקבלת הפרעון.
בתי ערי חומה – נח' בגמ' אם מהני בעל כרחו ,ולא
דמי למתנה שכן מחויב לקבל ולא דמי לחוב שכן הקונה
מפסיד.
וצ"ב הסברות ,מה בכך שמחויב לקבל ומה בכך
שמפסיד או לא מפסיד .אלא שהשאלה היא האם יכול
המקבל לומר איני רוצה או שלאו כל כמיניה ,וכגון בחוב
לאו כל כמיניה של התובע להחזיק תביעתו בשעה שמעכב
את הפרעון ,אלא שאם היה מפסיד היתה לו טענה נגד.
נביא תוכן ד' הרשב"א :במתנה פשיטא דאינו מקבל
בעל כרחו וכיון שכן קשה דה"נ בגט לא יחשב שנתנה לו,
ותי' דצריך לפרש דכשאמר לה ע"מ שתתני לי ר' זוז אינו
תולה קבלת המעות בדעת עצמו ,אלא בדעת האשה הוא
תולה שכל זמן שתרצה לתת יהא מוכן לקבלם והילכך
הו"ל כמי שחייב בקבלתם .אין הכונה שמתחיב ממש
דאיך יכול להתחיב בלי קנין אלא הכונה דעושה את הע"מ
שתתן באופן שלא יוכל לתבוע את קיום התנאי כשמצידה
נתנה לו.
עוד נראה לומר דאפי' למ"ד שמה נתינה היינו דוקא
שהנותן נפטר בנתינתו וזכה במה שבידו בקיום תנאו וכו'
אבל שתהא נתינה לגבי מי שנתן להם בעל כרחם לא,
שא"א לזכות לאדם בעל כרחו.
קיום התנאי בפועל
כתב הרמב"ם במגרש ע"מ שתתני לי מאתים זוז ולא
הגביל זמן ומת אע"פ שלעולם לא תוכל לקיים התנאי
מאחר ד'לי ולא ליורשי' אינה מתיבמת ,וביאר המ"מ
דס"ל להרמב"ם דבעינן ביטול התנאי בפועל ומקורו
מההיא דדף עו :באמר ע"מ שלא באתי י"ב חודש ומת
בתוך יב"ח דמסופק הש"ס אם מותרת מיד או צריכה
להמתין עד י"ב חודש ,ובביאור הצד השני למד הרמב"ם

דבעינן קיום התנאי בפועל .84וסיים המ"מ וזה דקדוק
נפלא מורה על שכל רבינו .וכן הסכים הכס"מ .85ויל"ע
בדימוי המ"מ דלכאו' יש חילוק בין הדברים ,דבדף עו:
מתבאר דכדי שיהא גט בעינן קיום התנאי בפועל ואילו
בע"מ שתתני ר' זוז אמרינן להפך דכדי שלא יהא גט צריך
ביטול בפועל.
ואשר מוכח בד' הרב המגיד דאין מושג של תנאי
קיום ומושג של תנאי ביטולאלא שני הדברים נכונים
כאחד ,דהוא גם תנאי ביטול וגם תנאי קיום ,דתנאי
מעמיד ב' צדדים וכדי שיוכרע כצד אחד בין לקיום בין
לביטול צריך שיקרה כן בפועל .ונסתר מכאן הביאורים
בסוגיא דאונס בגיטין דמבארים דבאמר אם לא באתי
יהא גט ונאנס ולא בא דהגט אינו גט כיון שלא היה כאן
קיום של לא באתי ,אמנם להמבואר כאן מ"מ לא היה
להגט להתבטל בודאי רק להשאר ספק.
והנה הרא"ש בתשובה מבאר דאפשר לבטל תנאי
הואיל והוי מילתא אחריתא ולענ"ד נראה בסברא
דמבואר מדבריו דתנאי הוא תנאי ביטול דאילו גדר תנאי
קיום לא יתכן אם מלתא אחריתא הוא דכיון שהמעשה
מושלם והוא סיבה גמורה איך התנאי יכול לקבוע
שלקיום המעשה צריך עוד דבר הרי זה אינו נכון שצריך,
אולם אם הוי תנאי ביטול אתי שפיר דאין כאן התערבות
בדין אלא דבר חיצוני שעוצר את החלות מלחול והבן אך
העירוני דאינו מוכרח דשפיר מובן דהוי מילתא אחריתא
ומ"מ בכוח התנאי לקבוע שהחלות צריכה דבר נוסף
לקיומה וצ"ע.
ובביאור שיטת הרמב"ם כתב הגרש"ש (גיטין סי' ו' עמ'
 84ד"ה ובזה) בהקדם יסוד דין תנאי דאינו כפי פשוטו שאנו
רגילים לפרש שהוא בירור המציאות בעבר היינו שבקיום
התנאי אנו יודעים שכבר נתקיים המעשה וכשלא נתקיים
התנאי הוא התגלות בעבר שלא חל מעולם ,אלא דמקיום
התנאי ואילך נגמר הדבר רק שדינו אז לדון כמגורשת
כבר ,אבל באמת אינו גילוי מילתא במציאות הזמן שעבר
שנימא שאז חסרה לנו רק ידיעת המציאות של עכשיו.
לפי"ז י"ל במתנה ע"מ שלא אבוא עד י"ב חודש ומת תוך
י"ב חודש אף שעכשיו נתברר הדבר שודאי יקוים התנאי
אבל מכיון שמראשית עשיית המעשה לא הי' עומד לכך
רק שיהיה הבירור אחר שיעברו יב"ח ומשו"ה הוי כמו
שיורא מצד המגרש דכל שלפי דעת המגרש לא היה הדבר
עומד שיוגמר רק בזמן ההוא אין בכח המעשה מצד עצמה
להגמר ,ומתרץ הסתירה מד' הרמב"ם בריש הפרק
דבתנאי שבידה לקיים שמותרת להנשא אשר לכאו' זה
תמוה כיון דלשיטתו צריך קיום בפועל ולדברים הנ"ל
 84בתורי"ד פב .כתב לבאר הא דאמרי' בדף עד .דבע"מ שתתני
לי ר' זוז לא תנשא עד שתתן דהוא משום שתלה קיום התנאי
בעשיית המעשה מש"ה אין הגט קיים אלא בעשיית המעשה,
אבל כשאמר לה ה"ז גיטך ע"מ שלא תנשאי לפלוני וכיו"ב
שעשיית המעשה אינו בא לקיים הגט אלא לבטל הגט הגט גט
מיד ובלבד שתזהר האשה שלא תעשה אותו מעשה .ע"כ .וצ"ע
אם כוונתו שיש יותר חשש שתעשה מאשר שלא תעשה או מצד
דבעינן קיום התנאי בפועל.
 85וכן מצינו בתורי"ד ריש המגרש על הקושיא גבי על מנת
שלא תנשאי לפלוני איך מתירים אותה לשוק מאי שנא מהא
דדף עד .בע"מ שתתני לי מאתים זוז לא תנשא עד שתתן ,ותי'
דהתם משום שתלה קיום הגט בעשית המעשה מש"ה אין הגט
קיים אלא בעשיית המעשה אבל כשיאמר לה ה"ז גיטך ע"מ
שלא תנשאי לפלוני וכיו"ב שעשיית המעשה אינה באה לקיים
הגט אלא לבטל הגט ,הגט גט מיד ובלבד שתזהר האשה שלא
תעשה אותו המעשה עכ"ד .ומבואר כד' המ"מ שבתנאי קיום
אין להתירה לפני שמקיימת בפועל.
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מיושב דכיון דבידה לקיים ואנו סומכים שבודאי תקיים
א"כ הוברר מתחילה שיקויים ואז מראשית המעשה נגמר
המעשה בין מצד המגרש בין מצד עצם המעשה.
במחלוקת ר"מ ורבנן במשפטי התנאים
שיטת רש"י – מחלוקתם בכפילה האם יש ייתור
ללמוד או דהוצרך .וגבי שאר המשפטים כו"ע מודו דיש
ללמדם .וצ"ע דאדרבה שאר המשפטים פחות מיותרים
מהכפילות תדע שהתוס' הקשו דבשלמא כפילות יש מקור
ללמוד אבל תנאי קודם והן קודם מנא לן דלמא כך הוה
מעשה .ויש ליישב ד' רש"י (בחידוד הרב רבי נ"י) דהכפילות
מאחר דנכתבה מסיבה חיצונית להשמיע שבארץ כנען
ינחלו הרי אין זו כלל חלק מצורת התנאי ולא נקרא
שהציגה התורה לפנינו 'תנאי כפול' ,משא"כ הן קודם
ותנאי קודם הרי זו צורת התנאי שמופיע לפנינו ואף
שיתכן שכך הוי מעשה סו"ס כתבה התורה התנאי באופן
כזה משא"כ כפילות שיש לה תפקיד מחוץ לתנאי ודוק.
בענין הלימודים מתנאי ב"ג וב"ר (תוד"ה לאפוקי)

עה – .תוד"ה לאפוקי .וא"ת בשלמא תנאי כפול
ותנאי קודם למעשה והן קודם ללאו ילפינן שפיר
מדנכתבו .וכבר הק' הר"ן דה"נ תנאי קודם למעשה איך
אפשר לדייק דלמא לאו בקפידא עבד הכי ומאי יתורא
איכא .ותי' דאם איתא דאפי' מעשה קודם לתנאי מהני
כשם שב"ג וב"ר הקדימו המעשה לתנאי כדאיתא בקראי
כך היה לו למשה להקדים ג"כ המעשה אלא ודאי כיון
ששינה את סדרן מוכח דתנאי קודם למעשה .וכן ביאר
המהרמ"ש בתוס'.
ולענ"ד נראה עוד ליישב דהדיוק הוא מדהביאה
התורה את כל נוסח דיבורי התנאי ולא סיפרה בקיצור
שהתנה עם ב"ג וב"ר שקבלת הנחלה מותנית
בהשתתפותם במלחמה ,ולשם מה נכתב כל הדיבורים ,על
כרחך ללמדנו דכזה ראה והתנה .ומדויק הדבר היטב
בלשון התוס' שכתב "מדנכתבו בזה הענין ש"מ בעינן
כה"ג" ואילו כונת תוס' כהר"ן לא הול"ל נכתבו רק נאמרו
(ע"י משה בשעתו).
תנאי ומעשה בדבר אחד
עה – :בתוד"ה דתנאי ומעשה בדבר אחד ,פי'
שהתנאי סותר המעשה וכו' .וקשה א"כ דסברא הוא
אמאי צריך ללמוד זאת מתנאי ב"ג וב"ר (כדחזינן בגמ').
איברא דמהרש"ל ומהרמ"ש בתוס' בע"א (ד"ה לאפוקי)
כתבו (מכח הכרח בתוס' שם) דתנאי ומעשה בד"א ידעינן
מסברא ולסימנא בעלמא הוא דנקטינן מתנאי ב"ג וב"ר.
ומבואר היטב דהתוס' לשיטתם אזלי דהוי סברא מחמת
דסותר .אמנם הניחא דסברא היא שלא נוכל לקיים ב'
הדברים יחד אבל מנא לן דמשום כן התנאי בטל והמעשה
קיים ,נימא דהתנאי קיים ומכיון שא"א לקיימו וישאר
המעשה קיים יתבטל המעשה .ועמד בזה מהרמ"ש וז"ל:
ואין לומר בהיפוך אין מקום למעשה ,דאי לא דאשכחן
התנאי בב"ג וב"ר ה"א לעולם אין תנאי מבטל המעשה
וכמ"ש התוס' בכתובות פרק נערה .ודבריו צ"ב דסו"ס
גילתה תורה שאפשר לבטל מעשה עם תנאי .ואולי כונתו
דגם אחרי שחידשה תורה פרשת תנאים שיכולים לבטל
המעשה גדר הביטול הוא 'מילתא אחריתא' דביסודו
נשאר המעשה דבר שא"א לבטלו ,ועל כן כאשר יש לקבוע

מי יתבטל ,המעשה או התנאי עדיף לומר שהתנאי יתבטל
שהוא החידוש כאן וכעין גדר של אין ספק מוציא מידי
ודאי.
ובפשוטו יש ליישב אמאי לא נימא דהתנאי קיים
דהוי מפליגה בדברים דהרי אין אפשרות בעולם שהמעשה
יתקיים ,אולם זה תלוי במחלוקת בדין תנאי שא"א
לקיימו (לקמן פד .).והיטיב אשר ביאר הרב גרינימן נ"י
דמסתבר שבכה"ג אין חלות דין תנאי ,דתנאי צריך להיות
בעל ב' צדדים ,צד הן וצד לאו ,שזה נקרא תנאי שמתנה
את המעשה לאופן מסוים ,אבל תנאי ומעשה בד"א ב'
הצדדים הם 'לאו' ,דאין אפשרות שהמעשה יתקיים ,זה
אינו תנאי .ועי' מהרמ"ש שעמד בהערה.
ומהלך הגמ' לתוס' – מקשה דהרי בסיפא סותר
וס"ל השתא דבכה"ג התנאי קיים וממילא המעשה בטל,
ומתרץ רב אדא דבכה"ג התנאי בטל ולא המעשה .ואביי
ורבא חולקים על רב אדא וסוברים כהמקשן דאין זה
סיבה לבטל התנאי אלא התנאי בטל מטעם אחר .ורב אשי
מתרץ דקושיא מעיקרא ליתא דאין כאן כלל סתירה כיון
דע"מ כמעכשיו.
ולהלכה דע"מ כמעכשיו אין בע"מ היכ"ת של סותר,
אולם אכתי משכחת בתנאי דאם .ויל"ע באומר לאחר
דמבואר ברמב"ם דא"צ משפטי התנאים כלומר שאינו
תנאי אלא קציבת זמן ,מה הדין בנותן גט לאחר שתחזירי
דהוי סותר ,האם נימא דתנאי בטל ומעשה קיים או דלמא
הא לא בעינן משפטי התנאים .ותליא בד' המהרש"ל דאם
הוא מסברא הרי נוהג דין זה אף במקום שא"צ משפטי
התנאים .ברם לפי מה שבארנו הסברא לעיל הרי אכתי
אין זה שייך רק בתנאי.
בדעת הרא"ש מוכיחים דדין תנאי ומעשה בד"א הוא
אף בדלא סותר שכן מבואר בדבריו (ביש נוחלין ובתוספותיו
כאן) דגם אם ע"מ כמעכשיו יש חסרון של תנאי ומעשה
בד"א ,אמנם בתירוצו השני פי' מטעם סותר .וכן משמע לשון
רש"י בסוגין .וכן מוכח בתוס' כתובות עד .שכתבו דתנאי
ומעשה בד"א לרבנן לא ילפינן מב"ג וב"ר כיון דאין בזה
סברא והרי זה איפכא מדברי המהרש"ל בתוס' בגיטין
דאדרבה עדיף האי דינא דא"צ ללמדו מב"ג וב"ר ,אע"כ
דסברי התוס' התם דאין זה משום דסותר ועל כן אינו
מסתבר כ"כ.
אבל צריך להדגיש שגם לשיטות אלו הקושיא
בתחילת הסוגיא היא מחמת דסותר.
תנאי בשליחות
כ' הרמב"ן וא"ת והא תנן בפרקין כתבו ותנו גט
לאשתי אם לא באתי מכאן ועד יב"ח ,והא הכא דמעשה
קודם לתנאי ואפ"ה תנאו קיים .איכא למימר דמתני
בהדי שליח שאני ,דכל תנאי מהני ביה לפי שאינו נעשה
שלוחו אלא במה שנראה מתוך גילוי דבריו .ובב"ש (קמד,
ח) ביאר "אע"ג שלא התנה בדין תנאי מ"מ כל מה שצוה
לשלוחו אינו יכול לעבור אפי' שלא התנה כדין תנאי .וכן
בתו"ג ק"כ ס"ק ל' (בל' קצת אחר וי"ל) ומבואר מינייהו
שתנאי שעושה עם שליח אינו כלל בגדר תנאי אלא שכך
הוא צווי השליחות ועי' דף כ"ט ברש"י ד"ה אל תגרשה
אלא בימין וגרשה בשמאל "דלא שויה שליח להכי".
ובקובץ ביאורים (גיטין אות י"ט) ביאר ע"פ התוס'
כתובות נו .דצריך פרשת תנאים משום דלא אתי דיבור
ומבטל מעשה והרי שליחות חשיב דיבור א"כ אפשר
לבטלה גם לולי חידוש של פרשת תנאים דאתי דיבור
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ומבטל דיבור .ויש להעיר בדבריו דלשון הרמב"ן לא
משמע כן.
צירוף עדים על קיום התנאי
עו – .מהו דתימא כל לקיומי תנאי מצטרפין .היה
מקום לפרש דהצירוף הוא שבמקום שלא קיימה שום
תנאי ממנ"פ אינה מגורשת ושני העדים מביאים לאותה
מסקנא ,אולם נראה דז"א דלפי"ז הרי באופן שע"א אומר
שהבעל שוטה וע"א אומר שהיה כאן תנאי ולא קיימתו
אטו נצרפם משום ששניהם מסיקים שאינה מגורשת.
וברש"י מדוקדק וכן פשטות הסוגיא דרק מפני ששניהם
מדברים על תנאי .ויש לחלק דהכא שתי הכתות מורות על
כך שיש מציאות של סיבה לביטול הגירושין הנקראת
תנאי ולא שאני מהו אופן התנאי .ועי' תורת גיטין.
וליחוש שמא פייס
עו - :רש"י מבאר שיש חשש שהבעל יערער .ויל"ע
א"כ מה משני באומר נאמנת עלי ,הרי סו"ס יבא מחר
ויערער ,ובשלמא אם לא נאמן כלל בערעורו ומדובר רק
על לעז בעלמא מהני מה שאומר מתחילה כדי שלא יקבלו
את הלעז ,אולם אם נאמן בערעורו כמו שנאמן בטענת
מזויף א"כ מאי מהני שאומר נאמנת עלי .שו"ר בתוס'
לעיל יח :סוד"ה שמא פייס שכתבו דכיון שהאמינה עליו
שוב לא יוציא לעז דכסיפא ליה מילתא .ומדוקדק מתוס'
דאם יערער יהא נאמן אף שאמר נאמנת עלי.

פרק הזורק
אין לי אלא ידה ת"ל ונתן מכל מקום
עז – .אין לי וכו' ונתן מ"מ .פרש"י מדלא כתיב בידה
יתננו ,ותמהו עליו הראשונים דאיזה דיוק יש במה שלא
כתוב כך .וראיתי במלבי"ם על הספרי שמסביר הדרשא
כרש"י ומבאר דאם היה כתוב בידה יתננו היה נלמד
דהעיקר הקבלה בידה( .ומדוקדק לשון רש"י באנפיה
נפשיה דר"ל דכיון שכתוב ונתן מקודם ,סימן שזה העיקר
ובאנפי נפשיה ).והיינו דאם העיקר הקבלה היה יוצא מזה
דידה דוקא ולא חצרה אבל מדלא כתיב כך אלא ונתן
בידה ש"מ דהנתינה עיקר ואז יוצא דגם חצירה מהני,
וצ"ב איך מוכרח מזה דה"ה חצירה דלמא אע"פ שהנתינה
עיקר בעינן דוקא ידה כמו שכתוב בקרא .ואין לומר
דמעצם הדקדוק שכתב רחמנא כך מוכרח דבא ללמדנו
נפקותא לדינא ,דמנא לך שיש בזה דקדוק הרי צריך
לכתוב באחת מב' האופנים.
עי' משך חכמה שמבאר דיש הבדל בין 'ביד' לבין
'ליד' ,שהנתינה ביד הוא באופן שהמקבל בידו הוא ברצונו
ובהסכמתו והוא כמו שידו פתוחה ועינו צופיה לזה
לקבלה ,רק שיותן בידו וכו' אולם במקום שהוא באונס
בלא רצון כתוב 'לידו' ,וכמו שהוא תוחב לידו בחזקה.
וכאן הלא הגט ניתן לה שלא ברצונה וא"כ היה צריך
לכתוב ונתן לידה ,ועל כרחך דידה רשותה ,גגה וחצירה
שאינה בעל רצון ובחירה ,ופתוח לפניו ליתן בו ,עכ"ד.
וחשבתי להסביר ההבדל בין בידה ללידה ,ד'ל' מתיחס
לגברא המקבל ו'ב' מתיחס למקום בו הניח הדבר

[לדוגמא" :אני נותן לך מתנה ומניחה בביתך"] וכאשר
האדם מוכן לקבל אזי בעצם ניתן הדבר לאדם ובפועל
הונח בידה אולם כאשר האדם מסרב לקבל הרי לא ניתן
לומר שהדבר ניתן לאדם ,א"כ למי הוא ניתן? ליד .ודוק.
הצריכותא בין גט לגנב
עז – .וצריכא וכו' .ולכאו' מוכח מכאן דלהתגרש
צריכה לקבל הגט ע"י מעשה קנין דאל"כ אלא דמתגרשת
ע"י ההמצאות בחצרה ולא בתורת מעשה קנין מה בכלל
השייכות לגנב הרי זה דין מיוחד בגט ,ובע"כ דזו הנחה
פשוטה דלהתגרש צריכה לקבל הגט באופן של קנין על כן
מדמתגרשת בחצר שמעינן דיש קנין חצר .וכן בגנב הוא
מתחייב כאשר עושה מעשה קנין בחפץ ומדמהני חצר להתחייב בגניבה
ש"מ יש קנין חצר.

ואין סותרים הדברים לד' הקצות דא"צ זכיה בגט
וסגי בנתינה גרידתא ,דמ"מ לולי שחצר היא מקום לקנין
לא היה זה אף נתינה גרידתא ,ויש לדמות הדבר לגנב
דכמו"כ אין צריך לזכות בחפץ (שהרי החפץ לא שלו ואיך יזכה
בו ,ומה שיש קנין גניבה הוא תוצאה מהגניבה) אלא שמתחייב
כשמכניס הגניבה לתוך מקום הראוי לקנין.
וגדר הדבר דבעינן מקום הראוי לקנין ,דבעינן
שהדבר יימצא אצלה וזה ע"י פעולה שמועילה לקנין דהיא
הכנסה לרשות ,והנידון אם יש קנין חצר הוא האם
הרשות של האדם משויכת אליו כמו ידו ,וגבי גט הגם
דאין צריכה לזכות אבל צריך שיימצא אצלה ואם אין
קנין חצר דהיינו שהחצר הינה דבר נפרד מהאדם אף לגבי
גט לא יהני וק"ל.
וראיתי הערה על הקצות בשם האמרי בינה שהק'
עליו מב"מ יא .דילפינן מציאה מגט דמהני חצר בקטנה
אלמא דגם גט הוי בגדרי קנינים .והתי' י"ל כנ"ל דאף דלא
צריך קנין אבל צריך מקום הראוי לקנין.
ההבדל בין ידה לחצירה
עז - :יד דאשה נהי דקני ליה למעשה ידיה ידה גופה
מי קניא ליה .והק' הראשונים דא חצר קונה רק לפירות.
תוס'  -בתי' א' חילקו דמעש"י מעלמא קאתו ,וצ"ב
דמ"מ יש לו גוף לפירות וכמו שמבואר גבי יין לדמיו דגם
דבר שמגיע מעלמא נחשב קנין פירות ולא מסתבר לומר
דמכיון שבא מעלמא לכן חכמים תקנו לבעל רק זכות ולא
ק"פ ,דמדוע יעשו כן כשגם אתי מעלמא יכול להיות ק"פ.
אלא דאע"פ שמבחינת גדר וסוג הקנין אין חילוק מהותי
בין חצר ליד דתרוויהו יש לבעל גול"פ ,לענין שלא תוכל
להתגרש בחצר זו יש חילוק ,דרק כאשר יש לבעל שליטה
מעשית במקום הדבר מונע קבלת גט שמה ,וזה רק בחצר
נכסי מילוג דיש לו שימושיםכאן משא"כ בידה דאמנם
חייבת לעבוד ולעשות מעש"י אבל אינה עובדת אצלו ויש
לו עליה רק תביעה להעמיד לו משהו שמגיע מעלמא.
במקום כזה לא רואים את הבעל מעורב לשיפריע לה
לקבל גט .שו"ר במהרמ "ש שכתב כחילוק זה מדיליה ולא
הבין כך בתוס' .והנה ציין רעק"א לתוס' כתובות מז
שמבארים מ"ט אין האשה יכולה להפקיע הפירות ע"י
שתאמר אי אפשי בפרקוני וביארו ד הרי דאין כאן חילוק
בנוגע לקבלת גט גרידא אלא בנוגע לעצם צורת הקנין
דהתם אין משמעות לכמה מעורב כאן הבעל דאין זה
סיבה לכך שיכולה או לא יכולה להפקיע זכותו ובע"כ
שכתוב כאן שזכותו ביד אינה ממש גוף לפירות כי אם
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זכות שאפשר לה להפקע משא"כ זכותו בחצר היא בעלות
ממש על כן אינה נפקעת.
בענין קנינים בגט
דעת רש"י ריש הזורק דמהני קנין אגב ,והראשונים
חלקו עליו דבעינן ונתן בידה וליכא ,מבואר דפליגי אי
מהני קנינים בגט.
תוס' יג .כ' דהמשנה תנו שטר שחרור זה לעבדי ומת
לא יתנו לאחר מיתה אשמעינן דלא תקנו מעמד שלשתן
בשטרות ,משמע דאם היו מתקנים היה העבד משתחרר
וכ"כ הר"ן ,ובתשו' רעק"א תמה דהר"ן סותר מש"כ ריש
הזורק .ובקה"י סו"ס י"ז (-חידו"ת מחכ"א) תי' עפי"ד הטור
דבמעמ"ש הנפקד נהיה שומר של הזוכה וממילא קרינן
ביה ונתן בידה דיד שומר כיד בעה"ב .ולא ידוע לי היכן
המקור ד'יד שומר כיד בעה"ב' מהני לדין ונתן בידה.
וביותר אתפלא היכן הנתינה כיון דהגט היה מונח כבר ביד
הנפקד ומה עשה הבעל רק הקנה הגט לאשה ואמנם
שמשקנתה נהיה הנפקד שומר עבורה אבל הוי זה מידי
דממילא כתוצאה מהזכיה ולא נחשב שהבעל עשה זאת
בהקנאתו וז"פ לענ"ד .לכן נ"ל לישב הסתירה באופן אחר
דאם היו מתקנים מעמ"ש בשטרות היה מונח בזה תקנה
מיוחדת שיועיל בכל השטרות ואף בשחרור הגם דסתם
קנינים לא מועילים .ואינו נכון ,דאף אם היתה תקנה
מיוחדתבשטרות אין זה מחייב שיועיל בשחרור .עוד יש
לנסות ליישב ולחלקבין גט אשה לשחרור אבל בדותא היא
דלהדיא מדוברבתוס' ובר"ן גם על גט .ויש יישוב פשוט
אם לומדים כמש"כ בברכת אברהם יג .דעיקר הטעם
דהראשונים חלקו על רש"י משום רעותא בקנין אגב ושאר
קנינים מהני שפיר.
הקשה הגרש"ש (הובא בגרש"ר אות רמד) אם מהני
קנינים בגט אמאי לא מהני טלי גיטך מע"ג קרקע הא
שפיר מתקיים ונתן במה שמקנה לה הגט .ותי' דבדין ונתן
בידה נאמר גם שיש קפידא שלא יהא הגט בידה כלל בלא
נתינתו ,והכא כיון דגם לשיטה דמהני קנינים סגי בנתינה
גרידתא בלי קנין ונקרא שהגט 'בידה' (מדמהני בעל כרחה),
ונמצא דבציור של טלי גיטך גם בלא הקנאתו הגט בידה
וכבר יש מצב של בידה ,לכך לא מועילה הקנאתו דבעינן
שיהא בידה רק מכח הונתן דאל"כ אין כאן ונתן גמור .הא
למה הדבר דומה לגט ששייך לה והבעל נותן לה אותו
לידה ,האם נימא דיש כאן ונתן מכיון שאת הבידה
המציאותי הוא עשה ,ודאי שלא ,א"כ ה"ה בציור הפוך.
ביאור הנידון  -בפשטות ביאור מח' הראשונים הוא
האם כשהגט בבעלותה נקרא שהוא בידה ונלענ"ד דלולי
הלימוד שמועיל חצרה וידה מתפרש רשותה ודאי דלא
מהני קנין להיקרא ידה ורק אחר שנתחדש דידה פי'
רשותה וכדהביא רש"י ב"מ י לקרא ויקח את כל ארצו
מידו יש מקום להרחיב ההגדרה דאף בעלות היא רשות.
ואולי י"ל ביותר דהשתא דבידה היינו רשותה אף ידה
ממש מהני רק משום הקנין שבזה ,אך זה אינו דכשנותן
לה על כרחה אין כאן קנין רק יד גרידא.
ובאבי עזרי אישות (ג' א') הסביר החסרון בקנינים
דבעינן ונתן שיהא ע"י הבעל וקנין בא גם ע"י האשה
שהיא עושה מעשה קנין ורוצה לקנות ושלא ברצונה לא
קנתה ודוחה שם הטעם שכתבנו דקנין אינו 'בידה' דגבי
גנב חזינן דכתיב תמצא בידו ואפ"ה ע"י משיכה ג"כ גנב
הוא מפני שע"י קנין ג"כ נחשב שהוא בידו וברשותו .אבל
תמהני אם החסרון כדביאר באבי עזרי איך אמרי' בדף

כא .נתן גט בחצירו וכתב לה שטר מתנה עליו מתגרשת
הרי צריכים את רצונה לזכות בשטר המתנה דרק בגט ל"צ
דעתה .אבל מה נעשה עם ראייתו מגנב דאף קנין נקרא
בידה וצ"ע.
אופנים להפקיע דין פירות של הבעל
מתנה – כשהבעל נותן קרקע לאשתו אינו אוכל
פירות.
לשון טוב – כתבו התוס' דמהני בלשון טוב אפי'
בכותב אחר הנשואין .ולא נתפרש מהו לשון טוב.
גיטו וידו באין כאחד
בקצוה"ח (ר ,ה) כתב הטעם דמהני גיטו וידו באין
כאחד משום שאין צריך זכיה בגט .ובפשוטו תמוה מאי
שנא ,ולהבין עומק הדברים ,דענין באין כאחד שייך כאשר
השלב הבא שאנו מתחשבים בו כקיים כבר היום (מכח
חידושא דבאין כאחד) יש בו בעצמו סיבה לגירושין ,וזה רק
אם לא צריך זכייה בגט שאז עצם המצב שיהא אחרי
הגירושין ,שידה תהיה שלה והגט שם ,מצב זה הוא הוא
סיבה לגירושין ,משא"כ אם צריך זכייה בגט נמצא דלא
עצם המצב שיהא אחרי הבאין כאחד הוא סיבת גירושין,
אלא התחדשות ותנועה דינית נוספת של זכייה ,על זה לא
אמרי' באכ"א ,ועיין.
בחזו"א (עג ,טו) כתב דאין הטעם כקצוה"ח אלא טעם
הדבר דאשה ועבד אין זוכין בעתיד מיד בעליהם אלא פקע
רשות אדוניהם מעליהם וממילא חצר האשה לעצמה ויד
העבד לעצמו.
ונשים לב שיש כאן הבדל מהותי בגישה ,להקצות
העיקר תלוי מה אנו צריכים לדונו כקיים כבר היום ,אם
צריך יד לזכות א"א לדונו כקיים מכח באין כאחד ואם יד
להחזקה בעלמא אפשר לראות זאת ע"י באכ"א ,לעומת
זאת החזו"א שם דגש לא על מה הוא יד לגירושין אלא
איך מקבלים יד לגירושין ,אם בדרך התחדשות וקנין או
הפקעה.
למה לא יכל השכ"מ לגרש בשבת
עז - :למה לא יכל לטלטל הגט ולמסרו לה :כ' רש"י
דאסור משום מוקצה וביאר הרא"ש דגט מקפידים שלא לצור ע"פ
צלוחיתו לפיכך הוי מוקצה .אמנם ברא"ש מביא דרשב"ם
פירש דמותר לטלטל הגט אלא שלא יכלו להביאו לחולה
דרך רה"ר ,ומובא בק"נ בשם העיטור דאין לומר דאסור
מטעם מוקצה דמאי שנא איסור מוקצה מאיסור קנין
וגירושין שהתירו כאן .ודעת רש"י צ"ב .וכ' הר"ן דכמה
שאפשר לתקוני מתקנין ובתיחוד ותפתח לא יהיה נראה
כמקנה שהרי דרך הוא לפתוח ולסגור ביתו ולא יהיו
יודעין הרואין שהיה כדי להקנות ,משא"כ אם יטלטלו
הגט יהא נראה בעליל שעוברים איסור .ועל העיטור
והרשב"ם הקשה הר"ן…
ביאור נוסף איתא בשלטי הגבורים בשם סמ"ג
שהוכיח מסוגין דמותר לעשות קנין שאלה בשבת ,והיינו
כשיטת ר"י שהשכ"מ השאיל לה הקרקע ,דהוקשה לסמ"ג
קושית העיטור מאי שנא דהתירו קנין ולא התירו טלטול
אלא בע"כ דמיירי כאן בקנין שמותר להקנות .ולכאו' יש
להקשות דהתינח קנין הקרקע אפשר דהוי שאלה בעלמא
אבל את הגט הוא מקנה לה לגמרי דהרי זה גיטך והנייר
שלי אינה מגורשת.
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ולכאו' יש ליישב עוד שיטת רש"י ,דמוקצה עובר בכל
רגע ורגע שמטלטל ואילו קנין עובר פעם אחת .אמנם אמר
הרב רבי נ"י דאחר שנטל בהיתר שרי להמשיך לטלטל,
וצ"ע בזה דשמא הכא לא נחשב שנטל בהיתר דאין ההיתר
מהלכות מוקצה רק שהתירו לו בגדר דחויה וצריך לידע
מה הדין במטלטל משום פקו"נ האם שרי להמשיך לטלטל
אח"כ .ועי' בפוסקים גבי איזמל של מילה.
תיחוד ותפתח – איך מתגרשת
רש"י – מהני מדין אגב .והק' הראשונים א"כ למה
הוצרך להקנות החצר שהגט בה הרי באגב לא בעינן
צבורין .ותי' הקצה"ח (ר"ב ד') דאילו היה מקנה לה חצר
אחרת והגט היה נשאר בחצרו היה חסרון של כריתות כמו
גט בידה ומשיחה בידה.
ובחת"ס תי' חדא דס"ל לרש"י דבאינן צבורין צריך
לומר אגב וקני ופרסום כזה לא התירו בשבת .א"נ מודה
דאין אשה מתגרשת באגב דאינו נחשב בידה ולזה צריך
שיהא בחצירה שזה הוי בידה .אבל לא מובן מה הצירוף
א"כ בין החצר לאגב.
והפנ"י הקשה עוד על רש"י כיון שהקנה לה החצר
אמאי צריכים אגב ,יהני מדין חצר ,דכן מבואר לעיל דף
כא .כתב גט ונתן בחצרו וכתב לה שטר מתנה עליו קנאתו
ומתגרשת בו ופירש"י מטעם חצר.
עוד קשה על רש"י מאי פריך הש"ס חצרה מה
שקנתה אשה קנה בעלה ,מה בכך מ"מ כיון שקונה את גוף
החצר יכולה לקנות אגב זה .ולד' הקצות א"ש דמקשה
הגמ' כיון דהפירות של הקרקע שלו יש חסרון של כריתות
דאגיד גביה (ר' אריה ישראלי נ"י).

דברי שכיב מרע – כתב הרשב"א בשם ר"ח דהא
דאצטריך השכ"מ להקנאת מקומו אע"ג דקיי"ל דברי
שכ"מ ככתובים ומסורים ,כיון דקיי"ל דמתנת שכ"מ לא
קני אלא לאחר מיתה לא מהני לגירושין .משמע דמקשה
שא"צ כלל הקנאת מקומו ויקנה את הגט ,ומבואר דמהני
קנינים בגט ,ועוד דמהני קנין דרבנן (וזה מוכח גם אם קושיתו
דיקנה את החצר במתנת שכ"מ) ,ובמרדכי גם עמד בזה ומשמע
בדבריו דהק' דיקנה את החצר במתנת שכ"מ וא"כ מוכח
דלהקנות את הגט בכך לא ס"ד ,וכן מפורש בחי' מכ"י
דהקשה ל"ל קנין חזקה בחצר .והמרדכי תירץ באופן
אחר ,דלא מהני הך קנין דאינו אלא מדרבנן וגבי גט בעינא
קנין דאו' .ומקשים עליו אמאי לא תי' דמתנת שכ"מ חל
לאח"מ וי"ל דס"ל כהתוס' לעיל יד :דחל למפרע.
בדברי רש"י דקנין מהני לענין שלא יוכל לחזור
עז :רש"י ד"ה הרי זו חזקה  -לקנות שאין המוכר
יכול לחזור בו .וכ"כ רשב"ם על גמ' זו בב"ב מב .ובדוכתי
טובא כותב רש"י זאת ,כגון לעיל יג .ד"ה בבריא :מתנת
בריא במטלטלין יכול לחזור בו עד שימשוך ויורשו נמי
מצי למהדר ביה.
ועיקר ההערה דלכאו' בלא קנין לא חל כלום וא"צ
ואין ממה לחזור בו .וברש"י הנ"ל יג .מבואר ביותר דגם
כלפי היורש צריך חזרה ,דאותו דבר שחל שממנו חוזרים
עובר להיות כלפי היורש אא"כ יחזור בו וצ"ע.
וידועים דברי הפנ"י (עז :בסוף דבריו על התוד"ה ותיזיל)
שכתב -בלא שהביא ד' רש"י -דעיקר המתנה נגמרת ע"י
שאמר לה לך חזק וקני והא דבעינן קנין היינו לענין חזרה
דקודם קנין יכול לחזור בו מיהו כל כמה דלא חזר ביה
נגמר הקנין משעת הדיבור.

קנינים שונים בגט
והוא שעומדת בצד חצירה
אגב – רש"י כתב דמהני .והראשונים פליגי עליה דלא
מהני ובעינן דוקא חצרה ,דונתן בידה כתיב (רמב"ן ור"ן).
חליפין – כ' בתורא"ש עז :דהא דלא הקנה לה
השכ"מ הגט בחליפין משום דכתיב ונתן ואין זו נתינה.
וכיוון לדבריו הקצה"ח (ר"ב ד') דאפי' לדעת רש"י דגט
נקנה באגב אבל בחליפי סודר ודאי לא מהני ואפי'
להפוסקים דשטרות נקנין בחליפין אפ"ה גט לא מיקני
בסודר וראיה מפ' מי שמת (ע"ש) וטעמא דהך מילתא
משום דגבי גט כתיב ונתן וחליפין דרך מקח וממכר הוא
כדאמרי' פ"ק דמציעא דף י"א בעובדא דר"ג וזקנים וכי
לא היה להם סודר כו' ומסיק משום דנתינה כתיב וחליפין
דרך מקח וממכר.
כסף – ודאי דלא מהני דהוי ממש מקח וממכר ולא
מקרי ונתן.
משיכה – בתוס' כא:
הגבהה – ברשב"ם ב"ב פה :מבואר דהגבהה מועילה
בגט .ויש לדחות דאין כונתו דמהני מדין קנין הגבהה רק
מהני מדין כליו אלא שע"י ההגבהה אין חסרון של כליו
של לוקח ברשות מקנה.
מסירה – בירושלמי פרק ב' מסתפק אי מהני קנין
מסירה בגט .ובשו"ת רעק"א (ח"א רכב סקכ"ג) ביאר דתליא
במח' רש"י והראשונים אי מהני קנינים ,ודחה דדלמא
מסירה עדיפא שעכ"פ מקצת החפץ בידה דהיינו האפסר
ובזה מתקיימת נתינה לידה ממש ,ולפי"ז דן להלכה
דלהפוסלים קנינים בגט אולי צריך להזהר שלא ייצא
כלום מן הגט מידה כיון דהירושלמי נסתפק בזה .ועיין
במאירי דף כ"א דלא קיי"ל כהירושלמי.

עז - :לס"ד דגמ' נחלקו אם חצר משום יד או משום
שליחות .וכתב הרשב"א דבודאי לכשתמצא לומר דמשום
שליחות אתרבאי על כרחין דוקא במדעתה דומיא דשליח.
אולם מסתימת שאר הראשונים משמע דפירשו הגמ'
כפשטה דאף שלא מדעתה .ויתכן דכשלהדיא אינה רוצה
אינה קונה אבל ברשב"א מבואר דבעינן גילוי דעת שלה
שרוצה (דאל"כ לא מקשי מידי ע"ש).
והיא שעומדת בצידה  -בדעת עולא
עז - :מסקנת הגמ' דלכו"ע חצר משום ידה אתרבאי
ופליגי איזה דומיא דידה בעינן ,וקיי"ל כעולא דבעינן
סמוכה .וכ' הראשונים דאילו גבי מציאה מודה עולא דקני
אף באינו סמוך כיון דלא גרעא משליחות ,מיהו גט דחוב
הוא לה ואין חבין לאדם אלא בפניו הלכך בעינן שתהא
עומדת בצד ביתה דמהני מדין ידה .וכ' הרשב"א דמכיון
דבסמוכה מהני מדין ידה הרי מגורשת אף בעל כרחה דלא
עדיפא מידה.
מה ידה סמוכה אף חצירה
עז - :לעולא דבעינן דומיא דידה דסמוכה לה ,נחלקו
הראשונים ,הרשב"א כתב דבעינן שתעמוד בתוכה ,ובמ"מ
מובא די"א דסגי שעומדת בצידה .והובאו ב' הדעות
ברמ"א חו"מ סי' ר'.
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ויש לתמוה להשיטות דבעינן עומדת בתוך החצר
א"כ כליו של אדם שקונות לו מדין חצירו יצטרך לעמוד
בתוך הכלי וזו לא מצינו .והרב רבי נ"י רצה לחלק
דהסיבה שצריך עומדת בתוכה היא דוקא בקרקע דאם
אינה בתוך החצר הרי יש הפסק קרקע בין מקום עמידתו
להחצר ואין החצר בטלה אליו ,משא"כ בכלי שפיר תבטל
אליו אף כשעומד רק סמוך אליו ודוק .שוב מצא ידידי
הנ"ל בנתיבות (ר ,ג) שעמד בקושיא זו והוכיח מזה דכל
שיש מחיצות סביב אף שאינו נעול נקרא חצר המשתמרת
ועל כן בכלי לא בעינן עומד בתוכו דמהני מצד משתמרת
ומדין שליחות .ולפי"ז בכלי בלי מחיצות לא קונה אא"כ עומד
בתוכו ,ועוד נפק"מ דבעכו"ם דלית ליה שליחות לא יועיל כלי אולם
בע"ז ע"א מבואר דקונה בכליו עי' מלואי משפט .אולם המקנה (קו"א
ל' סק"ט) כתב דבעינן דוקא שיהיה נעול במנעול והמפתח בידו .ויש
להביא ראיה לנתיבות ממש"כ רש"י עט .ד"ה בפחות מג' דכיון דהגג
גבוה י' הוא הויא לה חצר המשתמרת לכל דנייח בגוה ,הרי דדי
במחיצות וא"צ שימור מבנ"א דודאי כל אדם יכול לטפס על הגג הגבוה
י' טפחים ,ובאמת מנין לקח רש"י שיעור די' טפחים ,ממחיצות שבת,
דס"ל דגם בדין חצר משתמרת יש דין 'מחיצות' ומשבת ילפינן דמחיצה
בי' טפחים.

ובעיקר המבואר בסוגין ובסוגיא דב"מ דחצר יכולה
להועיל או מדין יד ואז צריך סמוכה (כדקיי"ל כעולא),
ויכולה להועיל מדין שליחות במציאה וכיו"ב דאינו חוב
לה ואז סגי במשתמרת לדעתה ,עי' בנתיבות (ר ,ג) דבשו"ע
כתב דבמקח וממכר מהני חצר באחד משני אופנים ,או
כאשר היא משתמרת ומדין שליחות או כאשר הוא עומד
בצידו (או בתוכו) ומדין יד ,והק' הנתיבות על השיטה
דמצריכה שיעמוד בתוך החצר למה לא מהני שעומד
בצידה שעי"ז משמרה דהיינו באיזה ציור צריך להגיע ליד
תמיד תיפו"ל מדין שליחות ,ואין לתרץ באופן שהשדה
גדולה ואינו יכול לשמרה דאז בעינן עומד בתוכה ומהני
מדין יד ,דזה אינו דכשלא משתמר גם מדין יד לא מהני
וכיון דתמיד צריך שגם יהא משתמר תיפו"ל מדין
שליחות .ותירץ הנתיבות דכשמהני מדין שליחות כל
שהחצר אינו משתמר מצד עצמו אף שהוא משמרו לאו
שליח הוא ,כיון דהחצר עצמו אינו דומה לשליח ,ולכך
בחצר שאינה משתמרת מצד עצמה בעינן דוקא בתוכו
שיהא דומיא דידו שהיא סמוכה .ומ"מ בעינן ג"כ שיהא
משומר על ידו דבלא"ה לא הוי דומיא דידו דידו ג"כ
משתמר הוא ומש"ה אם השדה גדולה ומונח בצד האחר
שאינו משתמר על ידו לא קנה .וכ' הנתיבות דמזה מוכח דחצר
שאינה משתמרת ועומד בצידו מטעם יד הוא דקנה וזהו הטעם דבעינן
סמוכה ממש דאי מטעם שליח רק דבעינן עומד בצידו כדי שיהא
משתמר כמו השליח ודאי דאין לחלק בין בתוכה או חוצה לה ואפי'
סמוך לא בעינן רק אפי' מאה אמה ויכול לשמרו יקנה ,א"ו מטעם יד
קנה.

העולה מד' הנתיבות כמה חידושים :א) דגם בסמוכה
דמהני מדין יד בעינן שיהא משתמר (אך ל"צ שימור מצד
השדה ומהני שימור על ידה כבסמוך) .ב) יש ב' גווני משתמרת,
השימור דבעינן כדי שיועיל מדין שליחות הוא שימור בגוף
השדה מצד עצמה .והשימור דבעינן אף בעומד בצידה לזה
מהני שימור מצד האדם .ג) חצר משתמרת חשיב כל שיש
לה מחיצות אף באיננה נעולה.
פיסלא
עז - :כתבו התוס' דבדלא גבוהה ג' לא מהני דרחב ד'
אמות דבטלה לקרקע מדין לבוד .וחידוש הוא דאף בדעת
בני אדם מתחשבים בדין לבוד שהוא הלמ"מ ,ובאמת
הדבר צ"ב דלפי הפשטות ההלמ"ס של לבוד נאמרה כחלק
מדיני התורה ומה שייך זה לענין אחר ,וצ"ל או שכתוצאה

מהשימוש בדין לבוד לסוכה וכו' הושרש מבט זה אצל
אינשי ,או (וזה עיקר) שההלמ"מ אינה רק דינא אלא מונח
ביסודה סברא היינו דנתחדש בה ללכת אחר המבט
שקיים מחוץ לדיני התורה שבג' טפחים חשיב חדא ועי'
מש"כ במס' סוכה בענין סברות בהלמ"מ .וכלפי סוגין
מסתבר כמו שאמר הרב גרינימן נ"י שדעת האדם היא
שכל מה שבאמת מוגדר רשות אחרת לא משאיל ואולי לא
יודע ענין לבוד אבל תולה דעתו בהגדרות האמיתיות.
מיטה גבוהה י'
עח – .לא צריכא דגבוהה עשרה .פרש"י דהוי רשותא
לנפשיה ולא חשיב ההוא אוירא רשות מוכר לבטל רשות
הכלי .והק' הרשב"א ג' קושיות :א) א"כ מאי קפריך והא
איכא מקום כרעי המיטה כלומר דקפיד בהו ,דהא מ"מ כי
קליט ליה מאויר שלמעלה מי' קליט דלית ליה חשיבות
לבטל כלי הלוקח ,וכי קפיד אכרעי המיטה מאי הוי.
ובשיטת רש"י ביאר מהר"ם שיף והמהרש"ך בס'
הלקוטים פ"ה ה"ח דכיון שהמיטה עומדת על הכרעי מצד
זה הוי ברשות מוכר .ולכאו' פליגי רש"י ורשב"א דלרש"י
העיקר תלי במה שאין לקונה זכות להחזיק כאן הכלי בלי
להשתמש ברשות המוכר שהיא המחזקת אותו ולהכי
אחר שהמיטה עומדת על הכרעי הרי משתמש ברשות
המוכר להחזיק המיטה ,ולרשב"א תלי במה שהכלי נמצא
בתוך רשות המוכר ומכיון שבאה לקנות בחלק העליון של
המיטה והיא למעלה מי' אין כאן חשיבות של רשות
לבטלה ולא אכפת לן שמצד הכרעי עומדת על רשות
המוכר ודו"ק .ב) לכאו' מדקא מקשה והא איכא מקום
כרעי כלומר דקפיד בהו משמע דכולה מילתא משום
דקפיד ולא קפיד הוא .ולא הבנתי קושיתו איך משמע כן,
ואדרבה במהרמ"ש מבאר ההכרח של רש"י דדוחק לומר
דלמקשן פשוט דכרעי קפיד ולתרצן לא קפיד ומזה הוציא
דעד סוף הגמ' אין הנידון מצד קפיד אלא מצד כח ביטול
הרשות .ג) מאי שנא עשרה ,הא ודאי אויר חצרו אפי'
למעלה מי' קונה לו .מבואר בדעת הרשב"א דהדין שרשות
מוכר מבטלת הוא מצד עצם הדבר שזו רשותו לקנין זה
מעכב הכלי מלהיות רשות קנין לאחר ,אמנם דעת רש"י
דדין העיכוב אינו תלוי רק במה שזו רשות המוכר לקנין
אלא זה דין נוסף של ביטול ולזה באויר אע"פ דהוא
רשותו לקנין אין בו חשיבות לבטל .וההסבר לכך ,דאף
שזוהי רשותו אבל אינו משתמש באויר כ"כ על כן הוי
רשותו מבחינה דינית ולא כ"כ מבחינה מעשית וכדי לבטל
הכלי בעינן שיהא רשות המוכר בפועל גמור.
ונפק"מ בין רש"י לרשב"א במיטה מרחפת באויר
דלרשב"א צריך שלא יקפיד ודוקא בבעל לאשתו וכמש"כ
התוס' ,ולרש"י אף אם מקפיד לית לן בה.
ובשיטת רש"י העיר הרב ברגר נ"י שמדויק ברש"י
שלתירוץ דמקום כרעי לא קפיד הדרינן מהסברא
שלמעלה מי' לא חשיב והטעם שב להיות מצד שלא
מקפיד .דז"ל רש"י :אמקום כרעי לא קפדי אינשי הואיל
וגבוה מן הארץ י' שנוחה להשתמש תחתיה .הרי דלמעשה
גם על המיטה אינו מקפיד כיון שנוח להשתמש תחתיה,
וכן מוכרח דאיך תאמר שעל הכרעי לא מקפיד ועל המיטה
מקפיד ואולם לא חשיב האויר לבטל ,דאיך שייך ב'
הדברים ,או שמקפיד על המיטה ורוצה בסילוקה ואז זה
כולל גם הכרעי או שלא מקפיד כלל ,וע"כ דלמסקנא אינו
מקפיד כלל ומטעם דלא מפריעה לו המיטה .מיהו ראיתי
במאירי שכרך הדברים יחד ,שעל המיטה הטעם דלא
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חשיב רשותו ועל הכרעי הטעם דלא קפיד כיון שנוח
להשתמש תחתיה וצ"ע.
תלויה וקשורה
עח – .אמר ר"י אמר שמואל כגון שהיתה תלויה,
ורשב"ל אמר קשורה אע"פ שאינה תלויה .בביאור
המעליותא בתלויה :רשב"ם ב"ב פה :ביאר דדמי להגבהה
שקונה בכל מקום.
בחי' כת"י ביאר דעל כן אינו מקפיד.
בריטב"א ביאר דכיון שהיא תלויה בה לא חשיב
דלהוי ברשות מוכר .והיינו דמה שמחזיק את הכלי אינו
הקרקע של המוכר ורק נמצא באוירו ,ולכאו' דמיא
למיטה לו יצויר שאין לה כרעי ,וקשה דהתם מבואר דעד
שלא הקשו והא איכא מקום כרעי היינו שהמיטה סו"ס
עומדת על הרצפה שפיר היה מובן שצריך גובה י' ולכאו'
מאי שנא מתלויה דא"צ גבוהה י' .ואולי דתלויה עדיפא
שתלויה עליה משא"כ מיטה שאף בלי לדון על הכרעי
קבועה במקום .וצ"ע.
ובענין קשורה אין שייך טעם הרשב"ם ,ובחי' כ"י
כתב גם על זה שאינו מקפיד (וניחא דכל התי' בגמ' הולכים על
דרך אחת של קפידא) ,ובריטב"א כתב דכיון שבשעה שעומדת
הולכת עמה לא חשיבה דליהוי ברשות מוכר .והיינו
דאע"פ שהכלי עומד על קרקע של המוכר אינו אלא מצב
זמני כיון שכשתעמוד ילך הכלי עמה ,ונמצא ב' סברות
מחולקות ,תלויה היא סברא דאין הכלי צריך את רשות
המוכר ,וקשורה היא סברא שאמנם צריך אבל זה מצב
זמני.
בענין כנסי שט"ח ונתן בידה והיא ישינה
עח – .מחלוקת רבי ורשב"א בכנסי שט"ח ובישינה
האם צריך ליטלו הימנה ולחזור וליתנה לה ,וקיי"ל כרבי
דסגי באמירה.
וכתב הר"ן דקרינן ביה ונתן בידה אע"ג דנתינה
ראשונה לאו כלום וה"ה שנתנו לה לשם פקדון כיון שמיד
הבעל בא לידה או לחצרה .ומבו' שיטתו דכל שמבחינה
מציאותית היה כאן נתינה מידו לידה אע"ג דלא היתה זו
נתינת גירושין כלל קרינן ביה ונתן בידה .והעולה מזה
דמש"כ ונתן בידה אין הפי' שזהו המעשה גירושין דא"כ
לא היינו מכשירים נתינה לשם פקדון דחצי מהמעשה לא
היה בגדר מעשה גירושין רק דהבידה הוא המגרש והונתן
הוא רק תנאי ועל כן אפשר שיתקיים התנאי בכל נתינה
כל דהו.
לעומת זה התורי"ד כתב דנתינה לשם פקדון לא
מהניא ,דהוא סובר
בסוגית קרוב לה קרוב לו
עח – .שיטת רמב"ן – בין לרב (ד"א) בין לריו"ח
אמה) טעמא דמתני' משום דכל דמקדש אדעתא דרבנן
מקדש ואפקעינהו ,שהרי ד"א אינו אלא מדרבנן .ומשום
לתא דגירושין תקנו בקידושין משום ויצאה והיתה.
ובפשטות מבואר בדבריו דקנין דרבנן לא מהני לדאו' .אך
הק' האבנ"מ דאיך יכלו לתקן בקידושין דל"ש התם
אפקעינהו לכן ביאר דגם הוא מודה דקנין דרבנן מהני
לדאו' ורק שסובר שלא הקנו את המקום אלא את הגט
וקנינים ל"מ בגט .ע"ש .אך עי' בהערות מלואי חושן דבד'
הרמב"ן במק"א מבואר דהקנו את החצר.
(ק'

הערות בענין גט ישן
עט - :א"ר אבא אמר שמואל אם נישאת לא תצא.
צ"ב אחר שבמשנה הדברים סתומים מנא ליה דכך תקנו.
וי"ל דדייק לשון אוסרין וכמש"כ הרא"ש דזה ראיה
לל"ב ,ואמנם אף ל"ק דייקא הך לישנא אך לא לענין
דמותרת לינשא רק לענין שאם ניסת לא תצא .ומדוע לא
סברה כל"ב ,י"ל דלא שייך תקנה כזו שאם נתגרשה תנשא
דנמצא שאין שום חלות פסלות בהגט (וגם לרש"י כן הוא
ודו"ק) וזה לא מצינו.
 רש"י כתב דהגזירה שמא ישהה שנתיים או שלוש.ונראה דר"ל דלא הוי חיישינן שיבא עליה אלא במשך זמן
רב בין הכתיבה לגירושין .ואטו שנתיים או שלוש גזרו אף
בפחות ,וכ' בתפארת יעקב דאפי' נתיחד עמה בו ביום בין
הכתיבה לגירושין הוי גט ישן שמא ישהה יותר וכמש"כ
רש"י.
 בתוס' הביאו בשם הירושלמי דב"ש וב"ה אזלילשיטתייהו כו' .והב"ש כתב דאף לב"ה אם גירשה משום
ערות דבר אין גזירת גט ישן .ועי' בחת"ס דלפי"ז ה"ה
איפכא מודו ב"ש כשהסכימו שניהם לגירושין בלי ערות
דבר וזה דוחק .וכתב לחלוק על הב"ש דביאור הסברא
שכ' הירושלמי דלב"ש לא חיישינן שיבא עליה הוא כך,
דאדם זה שמע על דבר ערוה וכתב גט ואנחיה בכיסתיה
עד שיבדוק אמיתת הדברים ,וכאשר יוולד ילד לא יאמרו
אנשים שגיטה קודם לבנה דהיינו שבא עליה אחר
הגירושין שהרי בשעה שגירשה נתברר לו שבאמת עשתה
דבר ערוה ובודאי מאוסה עליו ,ובע"כ יאמרו שהגט לא
ניתן בתאריך הכתיבה ובא עליה לפני הנתינה שאז עדיין
לא נתברר לו הדבר ואינה מאוסה כ"כ .וממילא אף אם
אתרמי שגירשה מחמת דבר אחר לא יהא לעז .ולב"ה דלא
צריך דבר ערוה יאמרו שפיר שבא עליה אחר הגירושין
ואף אם גירשה משום דבר ערוה יהא לעז.
אמנם הב"ש הבין את סברת הירושלמי שאינו מצד
שיש לעז או אין אלא שלב"ש לא חששו רבנן לפגם הבן
לפי שמשכתב גט בע"כ מצא איזה חשש של דבר ערוה
ומאוסה עליו ולא יבא עליה ולא יהא בן שצריך לדאוג
לפגמו (אמנם גם לפי"ז היה מקום לומר דלא פלוג רבנן).
 עי' תוס' כו :דמבואר בד' ר"ת שיש ב' דרגות בפסולשל גט ישן :א' כשנתייחד עמה ,ופסול רק לכתחילה
כמש"כ בסוגין .ב' דידעינן שבא עליה (כגון ארוסה שכנסה)
בזה פסול בדיעבד .אבל בדעת רש"י שם מבואר דפליג
וס"ל שבכל אופן כשר בדיעבד.
 ללישנא בתרא לא תקנו כלל פסול בהגט כי אםאיסור גברא על הגירושין ,ושאר פסולים מדרבנן לכאו'
אין איסור לגרש בהם ונמצא שבגט ישן יש חומרא שאין
בשאר ,שעובר המגרש באיסור.
 צ"ב הלשון 'גט ישן' ,למה נקרא ישן .וצ"ל דכיוןשנתיחד אחר הכתיבה והוי מעשה הסותר לענין הגירושין
שהוא פירוד ,נחשב באותה שעה כאילו הגט מיושן ו'לא
שייך' כעת .עוי"ל ע"פ מש"כ רש"י דיסוד הגזירה הוא
משום גט ששהה שנתים או שלוש וזה באמת גט ישן.
בגדר תקנת שלום מלכות בגט
עט - :או שכתבה לבנין הבית הבית או לחורבנו
פסול ,וכ' רש"י :מפני שלא כתב לשום המלכות .מדויק
בדבריו דאילו הי' גדר התקנה לפסול כשכותב לשום
מלכות אחרת לא היה בדין לפסול לבנין הבית וחורבנו
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אבל גדר התקנה לפסול כל שלא כתב לשום המלכות הזו.
וכן ברש"י פ .ד"ה משום ,שיהא לנו שלום עמהם שיאמרו
חשובים אנו בעיניהם שכותבים שטרות בשמינו .ולפי"ז
ה"ה דליצירה אין למנות .אמנם עי' ברמב"ן שכתב דדוקא
לשם אלו שהם שם מלכות ,ובנין הבית נמי משום
דחשיבותא דידן הוא ,וחרבן הבית משום שהוא זכרון
לתקפו של נ"נ ,ועוד דחשיבותא דידן כשמונין להפסק
מלכות שלנו ולא להתחלת מלכות של אחרים ,אבל מה
שמונין ליצירה אין אדם מקפיד בכבוד שמים ,והראיה
שלא הזכירו כאן ליצירה דהות רבותא טפי.
ויסוד המחלוקת אינה ב'גדרים' אלא מה יעורר את
חמת המלך ,האם מה שלא כותבים את מלכותו או
שכותבים מלכות אחרת.
ולרש"י יל"ע היאך בזה"ז מונים ליצירה .וצ"ל
כמש"כ התוס' בשם ר' אלחנן או ר' יוסף דבזה"ז אין שייך
התקנה.
בד' הראשונים אמאי בזה"ז מונים ליצירה:
ה"ר אלחנן – דהשתא ליכא שלום מלכות בכך שאפי'
עכו"ם אינן מונים לשנות מלכים.
ה"ר יוסף – דעכשיו אין המלכות מקפדת ,תדע דהא
ר"מ מודה דכתבו לשם איסטנדרא כשר משום דאין
מלכות מקפדת.
הרמב"ן ועו"ר – מעיקרא אין המלכות מקפדת אלא
על מנין למלכות אחרת ולא קפדי בכבוד שמים .ולפי"ז אף
בזמן חכמים שרי.
בשיטת רש"י דגט הפסול מדרבנן פסול מדאו'
עט - :רש"י כותב בכמה מקומות במשנתינו דקדושי
שני לא הוי קידושין מאחר וגירושי ראשון לא הוי גירושין.
והראשונים תמהו עליו דודאי כיון שאין הגט פסול אלא
מדרבנן מדאו' מגורשת היא .ובביאור שיטת רש"י יעוין
פנ"י שהעלה כמה דרכים:
א) כל דמגרש אדעתא דרבנן מגרש דלכך כותבין בגט
כדת משה וישראל כמש"כ התוס' לעיל לג .לענין כל
דמקדש .ועיקר היסוד מצינו ברמב"ן דף כ .בשם י"מ דדין
שמות בגט הוא מדרבנן אלא דממילא פסול מדאו' דכל
דמגרש אדעתא דרבנן מגרש[ ,וכ' עלה הרמב"ן ולא דאיק].
וראה בשו"ת הרשב"א (המיוחסות קכ"ה) שכ' דלא מצינו
בשום מקום שיאמרו כל דמגרש אדעתא דרבנן מגרש,
ומוכיח כן מסוגיא דצנועות ופרוצות דאם איתא דכל
דמגרש אדעתא דרבנן מגרש אמאי אצטריך לומר דלהכי
הוי גט כשנאנס משום כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש,
לימא כל דמגרש אדעתא דרבנן מגרש ורבנן אמרו כל שלא
בא אע"פ שנאנס יהא גטו גט כאילו התנה הבעל בעצמו כן
(נראה כונתו דמכיון שתולה בדעת רבנן דעתו לעשות התנאי על דעתם).
וכן ג' גיטין פסולים מפני מה אמרו אם ניסת הולד כשר
נימא כיון שפסלום רבנן כל דמגרש אדעתא דרבנן מגרש
וכל שאמרו הם שגיטו פסול בטלוהו ממנו כאילו הגט אינו
שלו וגירש בגט שאינו שלו.
וליישב דעת רש"י י"ל דמסוגיא דכתובות ל"ק
דאע"פ שתולה בדעת רבנן הוא רק בנוגע לביטול הגט ולא
לענין שהגט יתקיים ,והכי מסתברא לכאו' שעיקר מה
שחושש האדם שהדברים יקבלו אישור מהחכמים .ומה
שהוכיח הרשב"א משלשה גיטין פסולים נגד רש"י אינו מובן לי דאף
אם נימא שתולה בדעת רבנן היינו שאינו מעונין בקידושין שאינם
תקפים מדרבנן ,ברם גבי ג' גיטין פסולים מדרבנן נמי אין הגט פסול
לגמרי .וי"ל שהרשב"א למד בגדר אדעתא דרבנן מקדש או מגרש כמו
שנראה ברעק"א בכתובות ג .דדימה הענין לע"מ שירצה אבא ע"ש

שמוכח בדבריו שהאדם תולה ברצון החכמים ולא בהיות מעשיו
תקפים לפי הדרבנן.

וקשה על הרשב"א א"כ אמאי כותבים בגט כדת
משה וישראל דהא הרשב"א גופיה כ' בדף לג .כהתוס'
דלכך אומרים כדת משה וישראל כיון שמקדש על דעתם.
ונראה לי לחלק בין אמירה לכתיבה ,דכשאומר כן בעל פה
מבטא שעושה הקידושין על דעת זו ומעונין בקידושין
שיחולו גם מדרבנן אולם מה שכתוב בסוף הגט כדת משה
וישראל אינו כהמשך ללשון הבעל וקאי על הגירושין
כאומר הריני מגרשה כדת משה וישראל אלא הוא דבר
נפרד שמתיחס לשטר ,שבסיום השטר כותבים שהשטר
נכתב כדת משה וישראל וככתיבת והכל שריר וקיים ואין
בזה גילוי מצד הבעל שמעונין שרבנן יכירו בגירושין
ודו"ק.
ועי' בשלטי הגבורים על המרדכי (עמ'  14טור א')
שביאר כהפנ"י דלכך כותבים כדת משה וישראל דכל
דמגרש אדעתא דרבנן מגרש וכותב דלפי"ז הזורק גט בד'
אמותיה הוי גט אע"ג דד' אמות הוי רשותה רק מדרבנן
אפ"ה הוי מגורשת משום דכל מאן דמגרש אדעתא דרבנן
מגרש .והדברים צע"ג איך יהני הך כללא להעלות גירושין
שאינם אלא מדרבנן להיות מועילים מדאו'( ,ואין לדמות
למש"כ הרשב"א לענין אונס בגיטין דביארנו שם דהוא סברא בדרך
התנאי).

ב) ע"פ מש"כ הגט פשוט שכשהבעל ציווה סתמא
וכתב הסופר גט שפסול מדרבנן הגט פסול מדאו' מצד
שליח ששינה ששינה הסופר או העדים מצווי הבעל.
כל הדרכים האלו בה
תצא מזה ומזה – מהראשון :לרש"י יוצאת ממנו
מגזירה שיאמרו גירש זה ונשא זה ונמצא מחזי"ג ,אבל
מדאו' היא אשתו גמורה ולא חלו קידושי שני .ובריטב"א
כ' לדעת רש"י דמן הראשון יוצאת משום קנסא ,דאסרוה
עליו כאילו זנתה ברצון .לש"ר דהגירושין חלו ותפסי
קידושי שני א"א גמורה היא לשני ,וגם אם גירשה אסורה
לחזור לראשון מדין מחזיר גרושתו אחר שניסת.
מהשני :לרש"י יוצאת ממנו כיון שנשארה אשתו
גמורה של ראשון .לשאר ראשונים כיון שמדרבנן נשארה
אשתו של ראשון .ואפי' אם גירשה הראשון שוב גירושין
גמורים אסורה לשני לעולם דכאילו זנתה ברצון עם שני
ואסורה לו מדין בועל (וצ"ע דהרי איננה מזידה ,וצ"ל דזה קנס
וסמך הריטב"א על מש"כ בסמוך לדעת רש"י דעשאוה כזינתה ברצון).
צריכה גט מזה ומזה –מהראשון :לרש"י מדאו'
דהיא אשתו גמורה .לש"ר מדרבנן דהיא אשתו מדרבנן.
מהשני :לרש"י מדרבנן שמא יאמרו גירש זה ונשא
זה .לש"ר מעיקר הדין דתפסי קידושיו.
הולד ממזר מזה ומזה – מהראשון :לרש"י צ"ל
דהוא קנס .שו"ר בריטב"א שכ' לדעת רש"י דכיון
שהצריכוה הגט משני עשאוה כאשתו וכיון שכן בן
הראשון ממזר .לש"ר הוא מדאו' כיון דתפסי קידושי שני.
ובאופן שהשני נתן גט אי נימא דאפ"ה הולד מראשון
ממזר היינו מטעם קנס עי' תוס' ריש האשה רבה וריטב"א
כאן.
מהשני :לרש"י מן הדין וכנ"ל .לש"ר מדרבנן.
היתה בת ישראל נפסלת מן הכהונה – פי' רש"י דזה
מן הדין דזונה היא ,ולשיטתו נפסלת מדאו' ,ולש"ר
מדרבנן הוא .אמנם לשיטת ש"ר יש סיבה אחרת לפסלה
מדאו' משום דגרושה היא.
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בת כהן מן התרומה – פרש"י דמדינא הוא כיון
שזינתה.
אחיו של זה ושל זה חולצין ולא מייבמין – אח
הראשון :לא מייבם פרש"י משום קנסא .וחולץ מדינא
כיון דהיא אשת אחיו .ולש"ר חולץ מדרבנן.
אח השני :לא מייבם פרש"י משום קנסא .וחולץ
לרש"י מגזירה שיאמרו גירש זה ונשא זה וזקוקה לאח
השני .ולש"ר מדינא זקוקה לו (דזקוקה לראשון מדרבנן ולשני
מדאו').
ענינים שהם קנסות פשוטים – אין לה :כתובה,
פירות (פרש"י פרקונה .ובירושלמי מפרש דאינה מוציאה מהם פירות
שאכלו) ,מזונות ,בלאות ,אם נטלה תחזיר (קשה דפשיטא הוא
ועי' ירושלמי כאן) ,לא נטמאין לה ,אין זכאין במציאתה (כדי
שתהא להם איבה עליה) ,אין זכאין במעשי ידיה (דתקנו מעש"י
תחת מזונות והיא אין לה מזונות) ,לא מפירים נדריה (דלא אכפת
לן שתתגנה) ,בת לוי נפסלת מן המעשר ,אין ליורשיה דין
כתובת בנין דכרין.

לקלא ,הרי דזה גופא התי' דאע"פ שהוא ספק קול חיישינן
ליה .ומבואר בזה מח' רש"י ורמב"ן אי חיישינן לספק
קול.
ראוה שנבעלה
פא – .מחלוקת בשראוה שנבעלה כו'.
ב"ש – אדם עושה בב"ז .וכ' הרשב"א דאזלי
לטעמייהו דמצא בה ערות דבר והלכך מזוהמת היא בעיניו
ואינו מחזירה והשתא בעילת זנות הוא דקעביד .מיהו
בתוס' לעיל עט :מבואר דלמ"ד דפליגי בראוה שנבעלה לא
שייך לתלות בטעמייהו ,ורק למאן דמוקי בלא ראוה
שנבעלה אזלי ב"ש לטעמייהו דאינו בא עליה כלל .ס"ל
לתוס' דהמיאוס שיש לה בעיניו מונע ממנו לבא עליה ועד
כמה שראינו שבא עליה אין לנו לומר דמחמת המאיסות
לא רוצה לקדשה ,דהמאיסות אינה סיבה להמנע
מקידושין רק מביאה .ועי' חידושי מהר"ם שיק מש"כ במח'
הרשב"א והתו'.

בטעם ב"ש דכתב לגרש אשתו ונמלך פסולה לכהונה
פא – .כתב לגרש אשתו ונמלך ב"ש אומרים פסלה מן
הכהונה ,ובטעמם נאמרו כמה הסברים:
א) חי' מכ"י – כתיבה אטו נתינה.
ב) חתם סופר – ב"ש לטעמייהו דאדם מגרש אשתו
כשמוצא בה ערות דבר וקול יוצא שכ' לה גט ומסתמא
היה בה חשש זנות .ומשמע דאין הכונה שאנחנו חוששים
לזנות אלא שחוששים להקול שיוצא ,ובזה מיושב מה
שיש לתמוה על החת"ס אם חישינן לזנות אבעלה ישראל
נמי ליתסרה דהרי מצא בה ערות דבר ואין לתרץ דתלינן
שמצא שנבעלה באונס דרק לכהן מתסרא דא"כ כלפי
בעלה ישראל לא מקרי שמצא בה דבר ערוה ואסור
לגרשה ,אלא שכונת החת"ס לקול וממילא כלפי בעלה הוי
קלא דבתר נישואין דלא חיישינן ליה (הרב מנדלסון נ"י).
ג) זכר יצחק (עמ' פג) – דהכתיבה היא חלק מן הגט
דע"י הכתיבה והנתינה היא מגורשת וכיון שכבר נעשה
חלק אחד שוב פוסל דבר זה לחוד כמו בחליצה ורקיקה
להרמב"ם דפוסל מה"ת משום דהן שני חלק הדבר ,וב"ה
ס"ל דאין הכתיבה כלל חלק מהגירושין כי אם שנעשה גט
להתגרש בו וכיון שכן לא הוי חלק כלל כי אם הנתינה
בלחוד היא שפוסלת .ובמק"א (עמ' שכט) הוסיף בטעם ב"ש
דהוא ע"פ הגמ' יבמות קד :דכל שיש שני דברים ע"כ
דהאחד מהני למידי ומייתי ראיה לחליצה ורקיקה דהוא
פוסל משחיטה וזריקה ,וב"ה ס"ל דאע"פ שהכתיבה חלק
מהגירושין מ"מ לא דמי לחליצה ולשחיטה דהתם א"א
להדחות את פעולתם לזמן אחר ומוכרח שפועלים בשעתם
והיינו שפועל משהו ,משא"כ כתיבת הגט נוכל לומר
שתחול אחרי כן וכל עוד שלא ניתן הגט גם הכתיבה לא
פעלה מאום.
ספק קול
פא – .וכי קרו לנתינה כתיבה וכו' אין דאי מגליא
מילתא כו' .וריהטת הגמ' אינה מובנת מה תירץ על
השאלה .וברמב"ן ביאר דמשני דכיון שהלכה כב"ה
שכתיבה לבד אינה פוסלת לכהונה אם הוציאו קול על
כתיבה בהכרח שהכונה לנתינה דאל"כ לא נפסלת ולמה
הוציאו הקול .לדבריו עולה שהמקשן שאל דהוי ספק קול
ואין לחוש לו ותי' דהוי ודאי .אולם ברש"י כתב על תי'
הגמ' דאע"ג דלכתיבה נמי קרו כתיבה מחמרינן למיחש

ונפק"מ בין הרשב"א לתוס' בבועל סתם פנויה
דלרשב"א מודו ב"ש דאין עושה בב"ז דאין שייך טעם
דמזוהמת .ולתוס' גם בזה יחלקו ב"ש דעושה בב"ז.
ב"ה – אין אדם עושה בב"ז .ולמתני' דפליגי בלא
ראוה ,בראוה שנבעלה מודו ב"ש דאין עושה בב"ז .ואיך
שיהיה ,דעת ב"ה דאין עושה בב"ז .וכ' הרשב"א דוקא
בהיתה מקודשת לו מקודם בזה אמרי' דאינו עושה בב"ז
וחוזר ומתפייס ובעל לשם קידושין אבל פנויה גמורה.
ויל"ע א"כ מה הכונה בחזקה שאין אדם עושה בב"ז ,הרי
נמצא דאין לו מניעה מבעילת זנות אלא זו סברא מסוימת
שאם רואים שבא על אשתו לשעבר תולים שמסתמא
פייסה ,ולא משום הסלידה מבעילת זנות אתינן עלה,
ואילו לשון הגמ' משמע שיש כאן חזקה שאדם לא רוצה
בעילת זנות.
"אין אדם עושה בב"ז" כשעובר באיסור אחר
מחזיר גרושתו משניסת – כ' השלט"ג בפ' מי שאחזו
ומייתי ליה בב"ש סי' קמ"ט דאם נישאת כבר לאחר ומת
אפי' ראוהו שנבעלה לא חיישינן לקידושין דאי מקדש
לוקה משום לא יוכל בעלה הראשון וגו' אבל בבועל בלא
קידושין אינו לוקה .וכ' רעק"א
נידה – כתב הרדב"ז ח"א שנא
דם חימוד – הק' הרעק"א והחת"ס כיון שצריכה
לספור ז"נ משום דם חימוד הרי קעבר באיסור .והחת"ס
תי' דדם חמוד לא משמע לאינשי איסורא כ"כ.

פרק תשיעי
בענין קנין ואיסור בקידושין
86המקורות והראיות לענין מתוך סוגית חוץ :כל
המושג של גירושי וקידושי חוץ שייך לכאו' רק בחלק
האיסורי אבל בחלק הקניני מה שייך חוץ .ואם כן יוצא
 86עי' שו"ת צ"פ דוינסק ח"א סי' מ"ד.
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שתמיד כלפי הקנין יש פעולה גמורה וכלפי האיסור שייך
פעולה חצויה ,ובקידושי חוץ יש קנין גמור ואיסור חצוי,
דמלבד שבקנין לא מסתבר ששייך חוץ גם בסתמא חייב
בשכו"ע .ובגירושי חוץ הוא איפכא דהקנין נפקע לגמרי (כן
מבואר בלשון הגמ' דאפי' לא נתגרשה אלא מאישה ,הרי דבגירושי חוץ
אפי' בחוץ מכל העולם מקרי שנתגרשה מאישה ובע"כ דהיינו הקנין,
וממילא ודאי דבגירושי חוץ נפקע חיוב שאר כסות ועונה) .ויבואר

בזה חילוק התוס' בין גירושי לקידושי חוץ כלפי אם
נישאה לאחר דבגירושין נתרוקנה האישות ובקידושין לא,
והביאור להנ"ל פשוט דבגירושין שנפקע הקנין כל מה
שנשאר הוא איסור ,כאשר נישאת לאחר וקנה בה קנין
גמור פוקע האיסור שנשאר מן הראשון (משום שהרי מעיקרא
א"א לחדש איסור בלי קנין ורק שכשמתחילה היה קנין ואיסור אפשר
להסיר הקנין ולשייר האיסור אבל כיון שזה דבר 'מלאכותי' נפקע בקל
כשמישהו אחר יש לו בה קידושין גמורים) .משא"כ בקידושי חוץ

דיש לו בה קנין גמור אין סיבה שיתרוקן האישות כאשר
נישאת לאחר.
ובשע"ח (סי' נ"ט) בשם אביו ביאר דבזה פליגי ר"א
ורבנן דלר"א האיסור והקנין נפרדים ומה ששייר באיסור
אינו חסרון בכריתות כיון שהקנין נכרת לגמרי ,ורבנן
סברי דאין לחלק ביניהם וכששייר באיסור הוי זה שיור
בהקנין וזהו חסרון כריתות ,ויוצא לביאור זה דגם בקנין שייך

עקרונית בין ר"א לרבנן איך להתיחס לתנאי
לומר אולי דפליגי אם תנאי מלתא אחריתא) ,אלא לכו"ע
מתיחסים לתנאי כמו שיור אלא דסובר ר"א ששלילת
נשואין אינה פוגמת ,ולו יצויר בחוץ שיעשה חוץ מנשואין
ג"כ יחלוק ר"א וצ"ע.
ובאמת יש לעיין בסוגין ביחס לגדרי תנאים .ועי'
קוב"ש כתובות קעב מה החילוק בין תנאי לחוץ דבחוץ יש
חסרון כריתות ובתנאי אין חסרון ,וביאר דבחוץ לא עשה
אלא חצי מעשה שלא התירה לכל אבל בע"מ במעשה
שלימה והיינו שהמעשה מצ"ע בכוחה לחול בהחלט על כל
אופן אלא דמילתא אחריתי מעכב ומשו"ה מהני מחילת
התנאי משא"כ בחוץ לא מהני ביטול השיור .ומבואר
בדבריו דסוגין א"ש רק אם תנאי מלתא אחריתא .ולדעתי
נראה דאף אם תנאי הוא הגבלה בעיקר המעשה מובן
דאין בזה חסרון של כריתות ,דהוראת דין כריתות הוא
שהגירושין יפעלו באופן גמור ולא חצוי ,אולם כאשר אדם
מגביל את המעשה שלא יחול אלא באופן מסוים אין זה
נתינת צורה לגירושין כלומר שהם מתירים לחצאין דענין
הגירושין שבכאן הוא להתיר לגמרי וההגבלה היא
חיצונית שעל צד מסוים אין למעשה תוקף ,וכל כמה
שתדון על המעשה הוא גמור .ופשוט.
(ואז היה אפשר

בעצם לשייר ורק דאינו כריתות.

וכן מבואר ברשב"א שכ' דבקידושי חוץ אסורה
להבעל לאותו פלוני משום אריה דרביעא עליה וביאר87
מו"ר הגר"י רוזן נ"י דהיינו משום שבחלק הקניני לא
נתפס החוץ ,וחלק זה גם בכחו לאסור (עי' בקונטרסי
השעורים קדושין א' י' ,ובזכר יצחק סי' מ"ח (מפי השמועה) דביארו
כונת הרשב"א לאיסור דודבק באשתו ולא באשת חבירו כמו בבן נח,
ויש להסב דבריהם כדברינו) .אמנם הרי הרשב"א מוסיף דהא

דאריה דאיסורא רביעא עליה משום דאהני קידושי שמעון
למיסרה אעלמא לאחר שימות ראובן ,ולפי הסברינו יוצא
מהרשב"א הזה דקנין גרידא אין לו כח אחיזה לולא
שלפחות בעתיד יפעל איסור וכ"כ הגרי"ל בלוך באהל
יצחק.
אולם העומד לנגדינו סוגיא דלקמן פה .דשייך שיור
חוץ מירושתך והפרת נדריך וכו' ודברים אלו ודומיהם
תלויים בודאי בקנין ולא באיסור ואפ"ה שייך בהו חוץ
וצ"ע.
טעם המחלוקת בעל מנת
פב - :מבואר בגמ' דלמ"ד דפליגי בע"מ יסוד המח'
הוא בסברא ,דלרבנן שייר לה בגיטא ולר"א הוי ככל תנאי
בעלמא .וכ"כ הריצב"א ברא"ש דנח' בסברא .ויש לדעת
מה המכוון בהא דשייר לה בגיטא ,איזה פסול הוא.
ובריטב"א (סוף ע"א) כ' דהוא מדין כריתות דע"י התנאי
אגידה גביה וכמו דאמרי' בסמוך לגבי חוץ .אמנם ברש"י
כתב כיון דאתני בהדה שלא לינשא לזה נמצא שלא
התירה גט זה לכל אדם .מדויק שאין זה משום כריתות
אלא פסול עצמיי מכיון ששייר בהתר הגט (וכן מורה לכאו'
לשון הגמ' שייר לה בגיטא וגם למה לא הוזכר בפירוש כריתות כמו
בסמוך).

וכ' הריצב"א שמכיון שיסוד מחלוקתם בסברא,
דוקא בע"מ שלא תנשאי פליגי דסבר ר"א דמאחר
שהותרה אצלו בזנות לא דמי לשאר תנאים דעלמא ,אבל
בע"מ שלא תנשאי ותבעלי שלא התירה לא דמי לשאר
תנאי שהתירה בגט זה .ויוצא לפי"ד שאין כאן מחלוקת
 87וכן ראיתי באהל יצחק מהגרי"ל בלוך (עמ' תסט) ע"ש!

על מנת שלא תהיי מותרת לפלוני
כ' הרא"ש דמהני תנאי שלא תהיי מותרת לינשא
לפלוני .וכן הובא משמו בטור .וכמו"כ כתב בתורי"ד פב:
לגבי מקדש ע"מ שתהיי מותרת לפלוני .והק' האחרונים
דהוי מתנה עמשכב"ת כדאמרי' גבי הריני נזיר ע"מ
שאשתה יין (ופלא על החזו"א שכתב בפשיטות דלא מהני כמו הריני
נזיר ולא הביא ד' הרא"ש והטור שכ' דמהני).
ובקוב"ש (קידושין קכו) תי' דכיון דליכא מצוה לינשא
לפלוני לא מיקרי מתנה עמשכב"ת אף שהתנאי הוא עם
דין התורה וצ"ע.
ומצד אחר יש תמיהה בד' הרא"ש ,דאם חל התנאי
שאינה מותרת לפלוני הוי ממש כמו חוץ .ואמר הרב
מנדלסון נ"י דמוכח מזה דענין חוץ אינו חסרון בתוצאה
אלא במעשה ומש"ה כשעושה השיור בדרך תנאי אין
חסרון דלא נעשה שיור והגבלה במעשה הגירושין.
חוץ מלתא אחריתי
באהל יצחק (עמ' תתנב) הביא הגר"א אריאלי שאמר
הגרנ"פ בשם הגרב"ד בפירוש חוץ שאין הפירוש שלגבי
פלוני עושה גירושין ולגבי פלוני אין עושה ,אך הפירוש
שעושה גירושין כלפי כולם אלא שעושה חלות שיור.
מגרש חוץ מכל העולם
פב - :כ' התוס' דפשיטא דאפי' לר"א לא מהני כל
שלא התירה לאף אחד .ותמה באב"מ מנא ליה הא .וכ'
שמקור התוס' מהמבואר בגמ' לגבי קידושין ראובן
שקידש חוץ משמעון ושמעון קידש חוץ מראובן קידושי
דשמעון לא אהני ולא נקראת אשת ב' מתים ,הרי
דקידושין שלא אוסרים על אף אחד אינם קידושין ומכיון
שהוקש הויה ליציאה כמסקנת ר' אבהו הרי ה"ה
לגירושין שכשאינם מתירים לאף אחד אינם מועילים .אך
עדיין צריך לידע טעם הגמ' .והביא האב"מ מלקמן פה.
דמקשה הש"ס איך אפשר לגרש קטנה שהשיאה אביה
והרי לא תוכל להתקדש עד שתגדיל וכתיב ויצאה והיתה
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(ומשני דתוכל להתקדש לכשתגדיל) ,הרי דדרשינן מהך קרא
דזהו תנאי בויצאה שיהא אפשרות לוהיתה .נמצא לפי"ד
האב"מ דמקור התוס' הוא מד' הגמ' לגבי קידושין ,אמנם
מקור הגמ' הוא מלגבי גירושין דכתיב ויצאה והיתה ומזה
נלמד בהקש קידושין לגירושין דכשם שדורשים גבי
גירושין שצריך שיתנו אפשרות של קידושין כך גבי
קידושין בעינן שימנעו קידושין לאחרים.
אמנם בדעת רש"י מדויק דלר"א מהני אף בחוץ
מכולם ,שכתב בד"ה אלא מאישה גבי גונא דאי את
מותרת לכל אדם "מדפוסל בכהונה אלמא גט הוא והכא
דשרייה לכל אדם חוץ מזה מותרת לאחרים" ,הרי להדיא
דבגונא שאי את מותרת לכ"א לא רק שפוסל לכהונה אלא
גם גט הוא וכן דייק הפנ"י .ואפשר לדחות דאין כונת
רש"י אלמא גט הוא דהוי גט מעליא וחלים הגירושין
האלה ,אלא רצונו לומר כמש"כ התוס' דאע"ג דלא מהני
בכה"ג אבל מדפוסל לכהונה אפשר להוכיח על חוץ וביאר
האב"מ דאם חוץ לא מהני הרי הוי כיהב לה נייר בעלמא
שאינו פוסל לכהונה.
ובד' התוס' שביארו ראיית ר"א דמדפוסל לכהונה
בחוץ מכל העולם מוכרח שבחוץ מפלוני כשר ,עי' אבנ"מ
קל"ז שביאר דר"א טוען לרבנן אם בכל גירושי חוץ יש
חסרון של כריתות הרי דאין על גט כזה לפסול לכהונה
דהוי כיהב לה ניירא בעלמא דליכא ריח הגט כלל ,אבל מה
דמודה ר"א שבחוץ מכל העולם פסול אין זה משום
כריתות אלא משום דבעינן ויצאה והיתה ושפיר הוי ריח
הגט ,ונראה בכונת דבריו דחסרון של כריתות הוא במהות
הגירושין דגלי קרא שהגירושין צריכים להיות שלמים
וגמורים בלי שיור ובלא זה אין כאן ריח הגט כלל ,אולם
הדין דבעינן ויצאה והיתה אינו מהות הגירושין כי אם
תנאי דאיזה גירושין כשרים ,כאלה שמאפשרים מצב של
והיתה אבל אי"ז יותר מתנאי חיצוני על כן אף כשלא
התקיים תנאי זה צורה של גירושין יש כאן ואיכא ריח
הגט.
ולפי ד' האב"מ יוצא ששורש הכל בדרשא בדף פה.
ויצאה והיתה ומזה נלמד דצריך שהגירושין יתירו אותה
למישהו והגמ' שקידושי דשמעון לא אהנו מקורה
מהדרשא הנ"ל דמדהוקשו קידושין לגירושין כשם
שגירושין צריכים להתיר כך קידושין צריכים לאסור.
אמנם בריטב"א על הגמ' שקידושי שמעון לא אהנו כתב
בפשטות "דכל קידושין שאינם אוסרים לאו קדושין נינהו
כלל" ולא משמע כלל שזה בנוי על הקש לדין מיוחד
שנתחדש בגט.
לכן נראה לענ"ד 88כפשטות לשון התוס' (לגבי גירושין)
והריטב"א (לגבי קידושין) דמסברא הוא דקידושין בעינן
שיאסרו ושגירושין בעינן שיתירו דבלא זה אין זהו מעשה
גירושין וקידושין .89ומה שאמרו בדף פה .הוא ענין אחר
שהרי מדובר שם על גירושי קטנה דמקשה הש"ס דלא
קרינן הכא ויצאה והיתה ואם הכונה לייסד שגירושין
צריכים להתיר הלא ודאי שזה מתקיים גם בקטנה,
דאע"ג שאין לה דעת להתקדש אמנם עד עתה היתה אשת
איש ועכשיו הותר איסורה .אלא שמדובר שם על דין
נוסף ,דבעינן שהמתגרשת תהיה בתורת הויה וכ"ה לשון
רש"י שם .ובזה מיושב שיטת רש"י בסוגין שלומד בדעתו
הפנ"י דפליג על התוס' וסובר שאפשר שגירושין לא יתירו
כלל ,איך מתישב הדבר עם ההיא דדף פה ,.ולפמש"כ א"ש
דהתם יסוד אחר הוא.
 88ובדרך זו כ' הג"ר אשר אריאלי באהל יצחק (עמ' תתנב) ע"ש.
 89דלא שייך לעשות קנין אישות בלי איסור כלל.

אפשר להביא ראיה לד' התוס' ,דהנה אם לא ננקוט
כדבריהם אלא דלפי הדרשא של גרושה מאישה מהני חוץ
מכל העולם ,אבל לפי הדרשא של לאיש אחר ודאי שאין
מקור לומר זאת ובעינן לפחות היתר לאיש אחד ,ויוצא
שיש נפק"מ בין הדרשות והרי כתבו התוס' לעיל סד:
דכשהובא בגמ' מחלוקת בדרשא אין משמע שיש ביניהם
נפקותא לדינא .ודחה הרב גרינמן נ"י דשאני התם בדף
סד :שבגוף הדרשות לא הוזכר הנפקותא משא"כ הכא
שבגוף הדרשא יש שינוי בין זו לזו ,שבאחת כתוב לאיש
אחר ובשניה כתוב אפי' לא נתגרשה אלא מאישה.
קידושי חוץ
פב - :בעי ר' אבא בקידושין היאך .עי' כל הספק.
מבואר שיש הנחה בסיסית מסברא שגם בקידושין ישנו
החסרון של חוץ שצריך פסוק לחדש שמהני .ובע"כ שאין
החסרון הנידון כאן מטעם כריתות דא"כ בלי מקור מיוחד
אין שייך בקידושין אלא שאין קנין לחצאין.
בד' הרשב"א בקידושי חוץ דאריה דאיסורא רביע
עלה
פב - :כ' הרשב"א דאע"ג שאמרו קידושי שמעון לא
אהנו כיון שלא אסרה למישהו מיהו ראובן אסור לבא
עליה דאריה דאיסורא רביע עליה .ובביאור דבריו הבאנו
לעיל (ד"ה בענין קנין ואיסור) דהחוץ נתפס באיסור ואילו
הקנין גמור וגם הקנין בכוחו לאסרה ,ע"ש .והק' העולם
על הרשב"א דלכאו' ה"ה בגירושי חוץ תהא אסורה
לכו"ע ,והרי תנן ר"א מתיר ,אולם להביאור הנ"ל ניחא
היטב דבמה דברים אמורים שהקנין נשאר בקידושי חוץ
אבל בגירושי חוץ הוא להפך דהקנין נפקע לגמרי והאיסור
נשאר לחצאין ,וממילא אין כאן אריה דאיסורא דהקנין
נשאר ועתה אתא הרב מנדלסון נ"י ומציאה רבתא בידיה
שהביא תשו' הרא"ש שכתב וז"ל:
גלגל החוזר בחלויות
פג – .תוד"ה הקשו במגרש על תנאי שלא תנשאי
לפלוני וניסת אמאי נמצא גט בטל והלא אין נשואין חלין.
ותי' דהכונה לאחר מיתת המגרש .ומבו' שיטתם דכיון
שחלות הנשואין הם סיבה לאי קיום התנאי ואי חלות
הגירושין וממילא אי חלות הנישואין ,אין חלין הנישואין
כלל ,ולא אמרינן דחלין רגע ונפקעין דא"כ היה כאן ביטול
התנאי ,וגם לא אמרינן דספק אם חלין או לא .וידוע
שהגרש"ש (כתובות סי' מט) הגדיר בזה דחלות שהיא סיבה
לבטל עצמה לא חלה כלל.
מאידך הרמב"ן כאן בהשגתו השניה על קושית
התוס' כתב" :ועוד ממנ"פ ,כשהיא נישאת לזה שנאסרה
עליו א"ת עברה על התנאי אין כאן נישואין ,א"ת לא
עברה על התנאי א"כ הגט אינו בטל ומגורשת היא אף לזה
וא"א לבטל נישואין של זה יותר משל אחרים" .ומבואר
שיטתו שא"א לקבוע שלא חלין הנשואין ,אלא הדבר כמין
מסופק .שחולק הרמב"ן על היסוד שחלות שסותרת את
עצמה לא חלה כלל אלא ס"ל דחלה ולא חלה ,וכמו
שמבואר בלשונו דאם תגיד שלא חל א"כ הגט גט והדר
דינא שאין סיבה לומר שלא יחול ,ולא לוקחים בחשבון
מה יקרה אחרי שיחול אלא מסתכלים אם עכשיו במצב
הבסיסי יש סיבה שלא יחול הנשואין ודוק.
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עכ"פ דעת הרמב"ן כפי הנראה דהוי ספק ,לא ספק
פשוט כמובן אלא כחלות ספק .וצ"ל דמפרש מש"כ בגמ'
דנמצא גט בטל ובניה ממזרין היינו בספק .וכן צ"ל במה
שמסיים לענין ממון שחוזר לבעלים הראשונים – דהוא
מדין חזקת מר"ק.
הראשונים מקשים בהא דגבי פרה אדומה עלה עליה
זכר פסולה ,אמאי פסולה והרי לא ניחא ליה שתיפסל
פרתו זו שדמיה יקרים .ותי' דאם נאמר כשירה הוה ניחא
ליה ולכך אין להכשירה (לשון תו' פסחים כו ,):אף כאן חזינן
ענין של גלגל החוזר ,ויל"ע מדוע פסלינן לה בודאי,
וראיתי במגיה לשטמ"ק (הוצאת אוצה"פ ב"מ פרק שני הערה
 )1090שמביא מנחת אלעזר בשם אחרונים דס"ל לתוס'
דבדבר הנוגע לאיסור תורה תופסים תמיד את הצד
החמור ולכן פוסלים את הפרה ,אבל הראשית בכורים
(בכורות ט ):כ' לבאר דכיון דהמעשה מצד עצמו ניחא ליה
והמעכב הוא סיבה צדדית ואם נתפוס את הסיבה
הצדדית יהיה דבר זה עצמו סיבה לביטולה לכן נשאר
הדבר כפי שהוא מצ"ע .ולכאו' ר"ל מדין אסממ"ו ויל"ע
אם זה שייך כאן.
ולענ"ד נראה לבאר באופן אחר ,בהקדם דתוס'
לשיטתייהו בגיטין דחלות שהיא סיבה להתבטל לא חלה,
אלא שצ"ב למה החלטת לומר כן כלפי הכשר הפרה לימא
כן כלפי פסול הפרה ,ונראה דעלינו לקבוע איזה צד הוא
חיובי ואיזה העדר ,שאותו צד חיובי אם הוא עצמו סיבה
לביטולו יש לראותו כמאן דליתא וכאילו אין כאן כלום,
וכן גבי נישואין בתוס' בגיטין ,וגבי פרה אדומה נראה
דהחלק החיובי הוא ההכשר ,ואף דתמיד היתר הוא העדר
ואיסור הוא חיובי ,הכא לא בהיתר קאיירינן כי אם
בהכשר ,דזהו דין חיובי שפרה זו כשירה לדין פרה ,לכן כ'
התוס' שא"א להכשירה.
ועי' מנחת שלמה (סוף ח"א) בענין פתיחת מקרר בשבת
כשהנורה מחוברת ואם יפתח הדלת תידלק הנורה ,ודן
שם דלכאו' יש להתיר לפתוח משום שהוי פס"ר דלא ניחא
ליה דבודאי לא ניח"ל בהדלקת הנורה בשבת ,אך דחה
זאת ע"פ ד' התוס' בפסחים הנ"ל .והנה לפי מה שהסברנו
לא שייך לדמות הענינים זל"ז ,דשאני התם שאיננו נידון
של הכשר רק של היתר ,ובזה לא ניתן לומר שלא נוכל
להתיר כי היתר הוא העדר וכמש"נ .אלא שיש לטעון דלפי
דברינו הרי גם לא נוכל לאסור עליו לפתוח דהאיסור הוא
דבר חיובי וכשהוא סותר עצמו לא חל כלל ,הא ליתא,
דהסברא דלעיל אמורה ביחס לחלות ,ואיסור הגם שאינו
העדר מיהו איננו חלות שצריכה לחול כאן על המעשה ,ועל
כן המסקנא לכאו' צריכה להיות דהוי כספק .ברם נראה
דבנידון של המקרר אם הוא פתח בפועל את המקרר ע"פ
החשבון הזה בודאי חייב חטאת כי הרי באמת היה ניחא
ליה ,ואין כאן מקום לחשבונות והבן.
והנה בשטמ"ק ב"מ דף ל' בשם הר"ן תי' על הקושיא
אמאי עלה עליה זכר פסולה הרי לא ניחא ליה" ,י"ל דכיון
שהמעשה מצד עצמו ניחא ליה ,אין לנו להכשירה מצד
פסולה ,שאם כן יהא פסולה סיבת הכשירה ואי אפשר.
ועוד שאם תכשירנה ודאי ניחא ליה" .והתי' השני הוא
כמש"כ התוס' ,אך מה כוונת התי' הראשון .ונראה הכוונה
דהנה בעצם ניחא ליה שיעלה זכר ויש כאן סיבה לפסול,
אלא שאחרי שפסלנו שוב לא ניחא ליה ,נמצא שההכשר
בא כתוצאה מהפסול וזה לא יתכן כי כבר נפסל לפני
שהוכשר ותו לא פקע הפסול .וצ"ע.
מודה ר"א כשניסת לאחר דנתרוקנה

פג – .דתניא מודה ר"א במגרש וכו' .וכ' התוס'
וטעמא כיון דנשאה זה שהותרה לו נתרוקן לו כל האישות
ופקע אישות של ראשון לגמרי.
ויש לחקור אם פקע האישות בשעת נישואי שני
והיינו דהאישות של הראשון פוקעת מעצם קידושי שני,
או רק לכשיגרשנה או ימות דגדר הנתרוקנה הוא
שהאישות שהשאיר הראשון לא פוקעת רק עוברת לבעלות
השני וכשנותן השני גט יכול להפקיע האיסור שעשה
הראשון ,ומלשון התוס' משמע דבשעת הנישואין נתרוקן.
ולביאור הדבר נקדים מש"כ התוס' פב :דהקשו ה"נ נימא
גבי קידושי חוץ דאם יקדשנה אחר יפקעו קידושי קמא,
ותי' דהתם בגירושין כיון שהתחיל לנתקה ,ע"י שניסת
לאחר מנתקה לגמרי אבל הכא שבא לקדשה ע"י
שנתקדשה לאחר לא נתקה .ושמעתי הביאור דבגירושי
חוץ פקע ממנו הקנין לגמרי והאיסור שנשאר פוקע ע"י
קידושי שני ,משא"כ בקידושי חוץ הוא להיפך ,דיש לו
קנין גמור והאיסור משויר ,על כן אין זה קלוש בכדי
שייפקע בקידושי שני .ונוסיף קצת הסבר ,דע"י שהשני
מקדשה הוא נהיה בעלים גמור עליה ומסורה לו לגמרי
והשיריים שיש מהאישות של הראשון נבלעים בתוך
האישות הגמורה של השני ואין האשה נתפסת בהם אל
הראשון כי כבר קשורה בקשר גמור אל השני.
מגרש על תנאי וניסת ,אם אסורה אח"כ לעבור על
התנאי
פג – .נענה ר"ע הרי שהלכה זו וניסת לאחד מן השוק
וכו' והלכה ונישאת לאותו פלוני לא נמצא גט בטל ובניה
ממזרים .ויש לחקור האם אסור לה להנשא לאותו פלוני
מפני שגורמת בכך שהגט יתבטל למפרע ונמצא שעברה על
איסור אשת איש ,או דלמא שאין איסור לאדם לגרום
שבעבר עשה איסור.
ויש להביא ראיה מנדרים גבי קונם עיני בשינה היום
אם אישן למחר דמבואר שאם ישן היום אסור לו לישן
למחר .ודחו ע"פ יסוד הגר"נ פרצוביץ דתנאי בנדרים הוא
חלק מן הנדר .עכ"פ לולי יסוד זה מוכח שאסור .עוד יש
להביא ראיה לאיסור מברכות הנהנין דאסור להפסיק בין
ברכה לאכילה ואמאי הרי בשעת הברכה חשב לאכול ואין
עליו אשם ומה ימנע ממנו אח"כ לגרום לברכה למפרע
להיות לבטלה.
כיון דפסקה פסקה
פג - :כיון דפסקה פסקה .יש להסתפק בגדר הדבר,
די"ל שבנוי על ב' שלבים ,הא' שנתפס גירושין על יום
אחד ,הב' שמכח הגירושין ליום אחד פסקה לעולם ושוב
אינה חוזרת אליו בלי קידושין .ואולי הגדר הוא שאין
לדבר על גירושין במושגים של לזמן ,וכשמגרשה ליום
אחד נתפס מתחילה על לעולם .וברש"י משמע בצד
הראשון שכ' :כיון דפסקה מיניה היום לגמרי אצל כל
אדם ,פסקה לכל אדם לעולם .משמע דמתחיל בדין פסקה
על היום .וכן הוא בלשון התורא"ש וריטב"א .ונראה
להכריח כן דאל"כ הוי טעות ,דהוא מצידו רצה לגרש ליום
אחד ואיך תאמר לו שחל על לעולם ,הרי אין לך טעות
גדולה מזו.
ע"מ שתעלי לרקיע
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פד – .מחלוקת ר"י בן תימא ורבנן בתנאי שא"א
לקיימו .וקיי"ל כריב"ת דאינו אלא כמפליגה בדברים.
והעירוני באומר ע"מ שלא תעלי לרקיע האם ה"נ אינו
אלא כמפליגה בדברים ותנאו בטל או דבכה"ג תנאו קיים
(ונפק"מ בעלתה ע"י שם) .ונראה לחלק דהרי מפני מה מניחים
שאין כוונתו להתנות אלא להפליגה ,מפני שמצד אחד הרי
נתן גט ואם כוונתו באמת להתנות תנאי כזה הרי זה סותר
את נתינת הגט דלעולם לא יתקיים התנאי ולמה נתן גט
בכלל ,ובע"כ שאחד מהשנים אינו ברצינות ,או הגט או
התנאי ,עדיף לומר שהתנאי לא אמיתי ולהשאיר עיקר
המעשה על כנו .אם כנים הדברים ממילא בגונא הנ"ל
דע"מ שלא תעלי לרקיע אף אם מתכון להתנות באמת אין
זה סותר את הגירושין .עוד חילוק אמר הרב רבי נ"י
בהקדם מש"כ רש"י לבאר ענין מפליגה בדברים – דוחה
אותה לצערה בדברי הבאי .הרי שאין זה סתם ששוחק
אלא שיש לו כונה ברורה לדחותה שתחשוב שהתנאי
אמיתי ומכיון שלא תוכל לקיימו יידחו הגירושין ,וכוונה
זאת אינה שייכת בע"מ שלא תעלי שהרי שם אין התנאי
מצערה שיודעת שתקיימו ללא קושי.
ע"מ שתאכלי בשר חזיר
פד – .לאביי הוי כע"מ שתעלי לרקיע וכמפליגה
בדברים ,לרבא תנאו קיים .וצ"ב במאי פליגי.
ויל"ע בצדקת שודאי לא תעבור האם יודה רבא דדמי
לע"מ שתעלי לרקיע דבשניהם הוא בטוח שלא יתקיים
התנאי ,או דלמא כיון שבפועל יש לה בחירה לא דמי .וכן
יל"ע במומרת דדלמא יודה אביי דאינו כמפליגה .וכן יל"ע
באיסור שאנשים דשים ונכשלים (כגון לשוה"ר) ועי' להלן
מש"כ על איסור פנויה .ובאדם שלא יודע שזהו איסור
מבואר בריטב"א דאינו כמפליגה ,ופשוט.
יל"ע בתנאי שבקיומו כרוכים יסורים ,האם נימא
דחשיב כמו בשר חזיר דאע"ג שיכולה לקיימו סובר אביי
דכיון שלא תעשה זאת הרי הוא כמפליגה .וכן רבא יתכן
שיודה דמפליגה דשאני בשר חזיר דמפאת הפיתוי לקיום
התנאי תסכים לעבור עבירה ,משא"כ יסורים לא תרצה
לעבור .וראיתי באילת השחר שדן בכה"ג ומוכיח מלשון
הגמ' אפשר דאכלא ולקיא דאע"ג דאינו מוכרח שתלקה
דיכולה לאכול בלי התראה ,אבל מפני מה הוסיפו לשון
ולקיא אלא ללמדנו דאף אם בקיום התנאי יש יסורים
חשיב אפשר לקיימו .ונראה לי דאינו ראיה דשאני אכילת
בשר חזיר שאף באופן שיש התראה כיון שכעת אין לה
יסורים אינה נרתעת מפני דברים העתידים לבא עליה
וכדרך בנ"א שאינם רואים את הנולד ואינם חתים מפני
תוצאות מעשיהם ,משא"כ כשבעצם התנאי יש יסורים
כגון ע"מ שתתני לעצמך מלקות שמא לא תעצור כח לכך.
מבואר בסוגיא דבע"מ שתעשי איסור ע"י אחרים
(ע"מ שתבעלי לאבא ולאביך) מודה רבא לאביי דמפליגה
בדברים .וצ"ב מאי שנא דכלפי דידה אמרי' שאין זה
מופקע שתעשה איסור ולגבי אחריני לא .וי"ל בדוחק
דכלפי דידה שרוצה בגירושין אפשר שתתפתה לעבור
עבירה כדי להתגרש ,אבל כלפי אחרים אין אדם חוטא
ולא לו.
ובהא דע"מ שתבעלי לפלוני אמאי מודה אביי דלא
הוי כמפליגה בדברים אע"ג דעוברת באיסור פנויה [וכן
לרבא מאי שנא מלאבא ולאביך] יש כמה הסברים:

רש"י – דאפשר שתבעל ע"י נישואין ,דלאו דוקא
שתבעל לו בזנות קאמר.
תוס' – משמע בתוס' (סוד"ה על מנת) דשאני איסור
פנויה ,וצ"ל משום דס"ל דאינו אלא מדרבנן.
רשב"א בשם אחרים – דלתרץ זה אמרה הגמ' אפשר
דמשחדא ליה ,דאיסור פנויה אינו חמור כ"כ ואם תשחדם
אפשר שיסכימו לעבור ,משא"כ אבא ואביך דאיסור חמור
הוא לא עבדי אע"ג דמשחדא.
ע"מ שתבעלי לפלוני
פד – .ע"מ שתבעלי לפלוני תנאו קיים.
קשה מאי שנא מע"מ שתבעלי לאבא ולאביך וכתבנו
בזה לעיל ד"ה ע"מ שתאכלי בשר חזיר.
כתב הירושלמי דבתחילה אסור לבעול ,עבר ובעל
הותר הגט למפרע .והדברים צ"ע איזה איסור יש
מתחילה .ורצה הרשב"א לפרש דאזיל כמ"ד ע"מ לאו
כמעכשיו ,אלא דקשיא לשון הירושלמי עבר ובעל הותר
הגט למפרע .עוד רצה לפרש דאסור משום פנויה ,אך דחה
מד' הירושלמי דמשום ערוה נגעו בה.
מתנה ע"מ שכתוב בתורה בע"מ שתאכלי בשר חזיר
פד - :מסקינן דהטעם שאינו מתנה עמשכב"ת דלא
ודאי קעקר .וכ' הריטב"א בשם רבינו
מיהו בתוס' כתובות נו :משמע לא כן ,שכתבו :ועי"ל
דנזקין לא דמו לקדושין דהכא היינו טעמא דאין קדושין
לחצאין דאין לך קדושין שאין לה עליו שאר כות ועונה
אבל גבי נזקין לא שייך למימר הכי .וא"ת א"כ היכי
מדמה בפ' המגרש ע"מ שתאכלי בשר חזיר למתנה
עמשכב"ת והא בתנאי זה לא הוי גירושין לחצאין .וי"ל
דגבי ממון דניתן למחילה דוקא אמרינן טעמא משום
דלחצאין אבל גבי איסורא לא בעינן האי טעמא .עכ"ל.
ואם כהריטב"א מאי מקשו התוס' מע"מ שתאכלי בשר
חזיר הרי זה גופא הדחייה של הגמ' שבאמת אין בזה
משום מתנה עמשכב"ת משום סברת קו' התוס' .אלא
משמע דסברי התוס' דגם בתי' הגמ' נשארנו שבעצם יש
בזה משום מעשכב"ת אלא דמכיון דלא הוי ודאי שתאכל
לית לן בה.
וכיון שהבאנו ד' התוס' שם נבאר תירוצם ,דיש ב'
אופנים במתנה עמשכב"ת ,האחד כשבא ע"י תנאו לעבור
עבירה וכגון ע"מ שתאכלי בשר חזיר וזה שייך באיסורא
ולא בממונא דניתן למחילה ואין כאן עבירה מאחר
שהתנאי נעשה על דעת הבעלים שבידו למחול .האופן הב'
שייך אף בממון והוא כשבא לשנות גדר הדין וליצור
קידושין לחצאין .וקצ"ב דלכאו' שני האופנים אינם
מאותו סוג ,וצ"ל דיסוד הדין הוא שא"א לעשות תנאי
המנגד לתורה ויש ב' סוגי ניגוד ,ניגוד מעשיי וניגוד בגדר
הדין.
לשונות של גט אשה
פה - :הרי את מותרת לכל אדם – זהו גופו של גט.
ועי' רמב"ן דאע"פ שכתב למהך להתנסבא לכל גבר צריך
לכתוב גם הרי את מותרת לכל אדם דאל"כ לא התירה
אלא להנשא אבל לא בזנות ,וחוץ מזנותך פסול .וי"א
שאינו צריך דכשהתירה לינשא זנות בכלל ,א"כ למה
כותבין הרי את מותרת לכ"א במקום שכותבין בו למהך
וכו' משום שופרא דשטרא .ועי' תורי"ד שדחה זאת מד'
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הגמ' בע"א ע"ש .ובפנ"י הק' על הרמב"ן דכשם בנוגע
לחוץ מירושתך והפרת נדריך לא תקנו בזה שום לישנא
יתירא דמסתמא התירה לכל דבר וא"כ ה"נ לענין זנותך
וצ"ע .ולא הבנתי השגתו דהרי ודאי יש חילוק ,דכשכותב
לשון נישואין הזכיר לשון שענינו 'לא זנות' ,משא"כ בנוגע
להפרת נדרים לא דיבר כלל על הנושא.
הרי את בת חורין – לא מועיל ,שאף לפני הגירושין
היא בת חורין (וברור דאין קשר לנושא של האם האשה ממונו של
בעל ,דאף אם נחשבת ממונו אבל ה"ז רק לתחום האישות ואין זה פוגע
בהשם בת חורין וק"ל).

הרי את לעצמך – ספק בגמ' אי לגמרי קאמר או
למלאכה קאמר ,ופשיט מדמהני בשפחה אע"פ שגופה קנוי
כ"ש דמהני באשה .והיינו דהרי את לעצמך יש בו
משמעות של עזיבה גרידא ובעבד שגופו קנוי יש סברא
יותר לומר שיהא עיכוב בלשון שאינו אלא עזיבה דהרי
צריך להוציאו מרשותו ,משא"כ באשה דאין גופה קנוי לו
יותר יותר יש להועיל לשון עזיבה .והתוס' לעיל עז .הק'
מכאן על ר"ת דהטעם שבעבד מועיל אין לי עסק בך ולא
בשדה ,דבעבד זכו ביה שמיא ,א"כ מאי ראיה מייתי מעבד
לאשה לענין הרי את לעצמך הרי עבד עדיף שזכו בו שמיא.
אין לי עסק בך – כ' הראשונים דלא מהני באשה האי
לישנא ,אע"ג דבעבד מהני .וצ"ע דהרי מה דמהני לשון הרי
את לעצמך ילפינן בק"ו מעבד ואיך כאן נתהפכו היוצרות
ויותר מהני בעבד מבאשה .וצריך לחלק בין הלשונות,
דבהרי את לעצמך הגריעותא הוא במה שזו לשון עזיבה
וממילא עבד דגופו קנוי גרע ,אבל אין לי עסק בך יש
חסרון במה ש
לשונות של גט שחרור
פה - :הרי את בת חורין – תנן דזהו לשון גט שחרור.
הרי את לעצמך – אף בזה תנן דהוא לשון שחרור,
ובגמ' מבואר שיש בזה חידוש דאע"ג דגופו קנוי מהני,
והיינו דסד"א דאין זה אלא לשון עזיבה ובעינן לשון
הוצאה חיובית קמ"ל .ובעצם משמעות לשון זה פירש הרב רבי נ"י
דר"ל הרי 'אתה' [נתון] 'לעצמך' ,ושמא זה גופא הקמ"ל ולהס"ד
מתפרש הרי אתה לעצמך (כמו לבדך) בלי שעבוד עליך ודו"ק .ברם
לפי"ז יוקשה ד' התוס' לעיל עז .לענין אין לי עסק בך שביארו דר"ל
אלא תהא לעצמך ,ובשלמא אי נימא דתהא לעצמך ר"ל תהא לבדך
שפיר יש להכניס זאת כנשמע מתוך אין לי עסק בך ,אבל אם תהא
לעצמך ר"ל תהא נתון לעצמך מהיכ"ת להוציא את זה מתוך אין לי
עסק בך .אמנם בדעת ר"ת שם נוכל לומר דמה"ט לא נקט כהתוס'.
שו"ר ברשב"א בתחילת פ"ה ע"ב דמבואר שלא כדברינו שכתב דר"ל
אין לי עסק בך אלא זכה בעצמך ולכן ל"מ בשדה שאין לה יד לזכות
בעצמה.

אין לי עסק בך – ספק ומסקינן דמהני .וגבי שדה לא
מהני הך לישנא ,והק' הראשונים מ"ש משדה דלא מהני
לשון זה .ותי' :א) התוס' לעיל עז .ביארו החסרון בלשון זו
גבי שדה משום דמעסק ידיו ורגליו סליק נפשיה ומה
דמהני בעבד כ' בשם ר"ת משום דזכו בו שמים .והר"ן
בסוגין כתב עד"ז :עבד שאני שיכול לזכות בעצמו מכיון
שסלק זכותו ממנו וקטן נמי זכו בו שמים משום דמייתי
ליה לכלל מצות משא"כ בשדה .ב) התוס' שם חלקו על
ר"ת ונקטו הטעם דאין לי עסק בך משמע אלא תהא
לעצמך וזה לא שייך בשדה .נראה פי' דאין לי עסק בך משמע
שמדבר אל זולתו ומבטיח לו שיעזוב את העיסקא שיש ביניהם ,ובשדה
אין לו עסק עם השדה ודו"ק .שו"ר ברשב"א כאן שמבאר דה"ק ליה
לעבד אין לי עסק בך אלא הוה את לעצמך וכיון שיש לו יד לזכות
בעצמו קנה עצמו ב"ח משא"כ בשדה דהיא אינה זוכה בעצמה.

הרי את מותרת לכל אדם – לא מהני .וביאר רש"י:
דלגבי מלאכה לא אפקה מיניה וכיון דשפחה היא ושם

שפחה עלה לא משתריא נמי לבן חורין .כלומר דאף שיש
בשחרור גם התרה אבל כל שלא התיחס להתרת החלק
הממוני הרי ממילא גם אין התרה .וצ"ע דסו"ס יועיל האי
לישנא כלפי הקנין איסור וממילא יפקע הממון כמש"כ
בתורי"ד פרק החובל ששן ועין מפקיעים האיסור וממילא
פקע אף הממון ,וה"נ יועיל השטר על האיסור וממילא
יפקע גם המלאכה ומדוע כ' רש"י שהמלאכה נשארת .עוד
צריך להבין לשון רש"י שפחה ושם שפחה ,מה ביניהם.
והנראה מוכרח דלשון הרי את מותרת אינו מועיל אף על
האיסור וכונת רש"י בכתבו מלאכה אינה על הקנין ממון
בדוקא אלא הלשון מתיחס אף כלפי האיסורא ,דעצם
השם עבד שלו הוא שאדם זה עומד תחת אדם אחר
למלאכה היינו לשירותו .ולשון הרי את מותרת לכל אדם
אינו ענין לעצם העבדות ,דשאני אשה שעצם האישות היא
ההתיחדות וההפרשה מעלמא משא"כ בעבד אין כאן דבר
מהותי של איסור וממילא הוא שכיון שיש כאן עצם
עבדות נאסר בבן חורין ,וכאשר בא לכתוב לשון המפקיעה
את העבדות אין מועיל להתיחס לאיסור .וכפילות הלשון
ברש"י נלענ"ד דמש"כ שפחה היא היינו בפועל והוא הקנין
ממון ,ושם שפחה עלה היינו הקנין איסור – השם עבד,
וכמש"נ.
הר"ן כתב טעם אחר ,דאי בת חורין משוי לה אינה
מותרת לעבדים .ובדעת רש"י שנטה מטעם זה י"ל דזה
שאסורה מעתה על העבדים הוא איסור חדש ולא שיור
מאיסור שהיה עד כה עליה .ולכאו' נפק"מ בין רש"י לר"ן
מה הדין בכתב לה הרי את מותרת ולא כתב לכל אדם.
שלשה גיטין פסולים
פו – .שלשה גיטין פסולים.
כתב בכתב ידו ואין עליו עדים – לרש"י הטעם גזירה
אטו כתב סופר .ולתוס' ג :הטעם משום שיוכל לכתוב זמן
איזה שירצה והוי כאין בו זמן .והטעם שנטה רש"י
מפירוש תוס' י"ל דא"כ היה למשנה להקדים הבבא
המציעתא שכתוב בה עיקר דין גט בלא זמן .ועוד דאם
כהתוס' מה החידוש בסיפא אליבא דרב בכתב ידו ועד
אחד ,מה יוסיף העד הנוסף ,עדיין יכול הבעל לכתוב איזה
זמן שרוצה ולא נוכל לסמוך על העד שלא שינה הבעל
דאיננו אלא ע"א דאינו נאמן .ובדעת תוס' צ"ל דכיון שהחשש
בשינוי הזמן אינו אלא מדרבנן היה מקום לומר דאם יש ע"א שפיר
מסתלק החשש ולפחות מתמעט .ויומתק לפמש"כ התורא"ש בדף י'
דטעם פסול ע"א לעדות אינו משום חשש משקר.

יש עליו עדים ואין בו זמן –
יש בו זמן ואין בו אלא ע"א – לרב מיירי בכתב ידו
וע"א וקמ"ל דאע"פ שיש ע"א בנוסף לכתב ידו מ"מ לא
תנשא ,וצ"ב מה היה הצד להכשיר משום הע"א ,ובדעת
תוס' דברנו לעיל ,ובדעת רש"י נמי צ"ב דכשם שבכתב ידו
לבד גזרינן אטו כתב סופר ה"נ בכתב ידו וע"א נגזור אטו
כתב סופר וע"א דהולד ממזר לרב .והיה אפש"ל דזה גופא
קמ"ל שלא תאמר כשמואל דכת"ס וע"א הולד כשר ואז
ממילא כתב ידו וע"א כשר לכתחילה דאין סיבה לגזור,
קמ"ל דבכת"י וע"א לא תנשא אטו כת"ס וע"א וש"מ
דהתם הולד ממזר .ברם זה אינו דבאמת אם היינו
סוברים כשמואל היכן מבואר במשנה שלא כך ,הרי אין
הכרח בגוף לשון המשנה לפרש כתב ידו ולא כתב סופר,
ובע"כ דמסברא הוא דקאמר רב ואין שייך לומר דהמשנה
אשמעינן כרב ולא כשמואל (הערת הרב שרפמן נ"י).
לשמואל מיירי בכתב סופר וע"א וכיון שאין הסופר
מובהק לכתחילה הגט פסול.
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כתיבת הגט ע"י שני סופרים
במחלוקת רב ושמואל בדין כתב סופר וע"א
פו – .דעת שמואל דכתב סופר חשיב כע"א .ומ"מ
לכתחילה פסול וביארו התוס' לעיל ג :דאין רגילות
הסופרים להזהר לגמרי שתחשב כתיבת סופר כעד אחד.
ובדעת רב דפליג כתב בתורא"ש דחיישינן שמא כתב
הבעל ונמלך וזרקו לאשפה אחר שלא היו על הגט עדים,
והאשה מצאתו ושכרה ע"א לחתום שקר (פי' דכשיש עדים
חתומים אזי אם הבעל נמלך נזהר מלזרקו באשפה שמא תמצאנו
האשה אבל בדליכא עדים אין חושש הבעל שתשכור עד לחתום שקר),

וקשה אמאי הולד ממזר ,לא יהא אלא ספק ממזר ,דרק
חשש הוא שמא קרה ככל הנ"ל ,ויתכן שהכל שריר וקיים.
ובפנ"י כתב לבאר דס"ל לרב דאין מצרפין כלל
כתיבת הסופר לעדות וגזה"כ היא דבעינן שני עדי חתימה
ממש .כלומר שצורת גט היא שיש בו מחלקה של 'אישור'
דהיינו עדים ,ואילו כתב סופר אע"פ שנשמע מזה שהסופר
מעיד אבל צורת הדברים אינה צורה של עדות ועיין .והעיר
הרב רבי נ"י על הפנ"י דא"כ גם לא יהני כתב ידו .ובאמת
יש לדמות סברא זו להמובא שיטה בראשונים דבכתב ידו
בעינן חתימת ידו ,ומה עדיף זה מכתב ידו ,אלא דזו הלכה
בצורת הגט שיש בו חלק המיוחד למתן תוקף.
עד כאן כתבנו לפי רוב הראשונים וכן קיי"ל להלכה,
אבל יש עוד שיטות בביאור דעת רב .הראב"ד בהשגותיו
לרמב"ם סובר דלרב כתב סופר ועד פוסל לכהונה דהיתכן
שלשמואל כשר לכתחילה ולרב אין בו אפי' ריח הגט .וצ"ב
אטו בכל מקום שיש מחלוקת תנאים ואמוראים אם גט
מסוים כשר או פסול יודו כו"ע שלפחות יש בו ריח הגט.
שיטת ר"ח כפי שהובא בתוס' להיפך משאר
ראשונים ,דרב מיקל משמואל וסובר דכתב סופר תנשא
לכתחילה אפי' בסופר שאינו מובהק .ושיטת הועוד י"ל
בסוף התוס' היא אמצעית ,דבסופר שאינו מובהק מחמיר
משמואל וסובר דהולד ממזר ובסופר מובהק מיקל
דתנשא לכתחילה ,כלומר דאימתי מחשיבים את כתיבת
הסופר כעדות דוקא בסופר מובהק ,וביאור הדבר נראה
ע"פ מש"כ הר"ן פו :דעדות מסופקת אינה עדות כלל.
לה ולא לה ולחברתה
פז – .מבואר בגמ' בדעת ר"ל דכשכותב פלוני ופלוני
גירשנו נשותינו פלונית ופלונית יש בזה חסרון של לה ולא
לה ולחברתה ואולם כשכותב אח"כ פלוני גירש פלונית
ופלוני גירש פלונית אין חסרון ,ופרש"י שעי"ז בסוף יש
גיטין נפרדים ומש"כ מתחילה אהני להודיע לעדים את כל
הגיטין .ועי' ברשב"א שכתב דריו"ח פליג אר"ל משום
דאכתי הו"ל ב' נשים מתגרשות בגט אחד אע"ג דהדר
פסיק להו דאמר פלו' גירש פלו' גט אחד הוו מדכללינהו
בחד מעיקרא .וצ"ב דדל מהכא מה שכלל ברישא שהרי
אינו מעונין שזה יהא גיטו אלא רק הודעה לעדים ,ויש
לפרש כונת הרשב"א בב' אנפי ,הא' דבעל כרחינו נחשב
הרישא לגט כוללני ולא אומרים דל מהכא ,דסו"ס הוא
ישנו ,וממילא גם הסוף נגרר ונחשב חלק מהגט ההתחלתי
שהוא כולל .הב' דבאמת אין ההתחלה נחשבת גט אולם
ע"י שכתב לשון כוללני בתחילה גם הלשונות הנפרדים שכ'
בסוף יש להם איחוד כיון שבאים אחרי לשון כולל,
וראשון עיקר.
והרשב"א מביא דעת הרמב"ם דלא פליג ריו"ח אר"ל
ומודה דבכה"ג אין חסרון של לה ולא לחברתה.

כ' החלקת מחוקק דאין לכתוב הגט ע"י שני סופרים
דוכתב אחד משמע .ויש להקשות א"כ לר"מ דוכתב היינו
וחתם הרי החתימות מורכבות משני עדים .ובדוחק י"ל
דאה"נ לר"מ מוכרח שאין לומר וכתב חד משמע אבל
לר"א דאין הכרח מפרשינן דאחד משמע.
אלא שיש לדון עוד בדין זה ע"פ ד' הרמב"ן פח .גבי
דלמא אמלוכי אמליך שפירש וז"ל שמא מתחילה אמר
לסופר כתוב גט לאשתי וכתב חציו ונמלך בעל וחזר בו
ומנעו מלהשלים הגט ונתבטל שליחותו וכשחזר אח"כ
ואמר לו השלם אותו הגט לא עשאו שליח אלא לחצי גט
ולא נתן לגירושין .בפשטות כתוב כאן שא"א לשלוח סופר
לכתוב חצי גט 90וא"כ ה"ה דלא יהני לומר לשני סופרים
לכתוב כל אחד חצי .אמנם הרב חיים מנדלסון נ"י דחה
דאין כוונת הרמב"ן שיש חסרון בשליח על החצי השני
אלא הביאור דא"א לכתוב גט לחצאין ,דאין חל תורת
לשמה על חצי גט ,דרק כשראוי לגרש בו חל בו דין לשמה,
וממילא כאשר הבעל נמלך באמצע כתיבת הגט מופסקת
הכתיבה באמצעה ואין צירוף בין כתיבת חצי ראשון לחצי
השני וממילא נחשב החצי הראשון לחצי שעומד לעצמו
ולכן גם החצי השני לא מועיל דגם הוא חצי לעצמו .וא"כ
י"ל דכאשר מעיקרא אמר הבעל לשני סופרים לכתוב כל
אחד חצי שפיר מהני דהכל מעשה כתיבה אריכתא ואין
נחשב שכותבים חצי רק שכותבים גט שלם .זכר לדבר לעיל
דף ס .דבדעתו להשלים לס"ת שלם לא חשיב כתיבת מגילות מגילות
ומסתבר דה"ה בכתבו הס"ת כמה סופרים.

חניכה
פז :כתב חניכתו וחניכתה כשר.
חניכת המשפחה – לרש"י זהו חניכה דמתני' .ופי'
התורי"ד כגון שכתב אנא ראובן בר פלוני ואותו פלוני אינו
אביו אלא אחד גדול ממשפחתו שהיו מתיחסין עליו כגון
אברהם בן עזרא משה בן עזרא שלא היה שם אביהם
עזרא אלא כך היו מתיחסין כולן ע"ש עזרא ,וכשר כיון
שדרך בנ"א להתייחס ע"ש גדול משפחתם ואע"פ שאינו
אביו .וצ"ב מפני מה הכשרות תלויה בדרך ,וצ"ל דאם אין הדרך כן
יש לפסלו משום שיוציאו לעז שאין זה בעלה שהרי אותו פלוני אינו
אביו .וקצת יש לדייק ברש"י שמפרש אחרת מהתורי"ד

שכן כתב שם לווי של משפחה כולה משמע דר"ל כעין שם
משפחה הנהוג בימינו ולא שקרא לעצמו בן פלוני .מיהו
בגמ' משמע כהתורי"ד מהדיון חניכת אבות עד כמה
דורות ,והיינו עד כמה דורות יכול להתיחס אחר זקן
זקינו ,אולם אם כמו שדייקנו ברש"י מה שייך לתת לזה
גבול של דורות הרי היום מכנים את המשפחה כך .שו"ר
ברשב"א דחניכת אבות דבריתא היא חניכה אחרת
שנקראין ע"ש ראש המשפחה ולא מיירי בשם לווי דגופיה
כחניכה דמתני'.
ובענין עד כמה דורות – בגמ' (פח ).יש מחלוקת בזה
אם עד י' דורות או ג' דורות ומשמע שם שנקטו להלכה ג'
דורות .ובביאור המח' צ"ב דק"ק דנח' עד היכן יש יחס,
 90דהר"ן הק' על הרמב"ן וכי לא יכול הבעל לכתוב חצי ולהמלך
ולכתוב אח"כ חצי השני ,ובדעת הרמב"ן מבארים שזהו חסרון
בשליחות דוקא ,דצריך שיישלח על עשיית דבר דיני ואם נשלח
רק לכתוב חצי גט הוי כמעשה כתיבה בעלמא ולא נשלח על
כתיבת 'גט' דהתוקף של גט חל בו רק משהושלם .עי' אילה"ש.
ברם צ"ב למה לא נחשיב שהשני נשלח לכתיבת גט שלם ורק
שאין צורך ביותר מחצי.
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דא"כ הרי הדעות מחולקות באופן רחוק זמ"ז ,דג' וי'
דורות הבדל גדול ביניהם .ובחת"ס כ' בדעת המ"ד י'
דורות דכעבור כ"כ הרבה דורות כבר רבו הצאצאים כ"כ
שאין משמעות לכינוי דכמה יוסף איכא בשוקי .ומשמע
דזה רק למ"ד י' דורות ולמ"ד ג' דורות הטעם אחר דס"ל
שאין יחס בהפלגה כזו.
ולהלכה לא ראיתי כלל בפוסקים דין חניכת
המשפחה ועי' בי"מ.
חניכת עצמו – לר"ח ור"ת זהו חניכה דמתני' ועל זה
קאי מנהג נקיי הדעת ,דבתוס' לעיל לד :יסדו דכאשר יש
לאדם ב' שמות שנקרא בשניהם במקום אחד בדיעבד די
באחד מהשמות (דלא דמי לדינא דמתני' התם שתיקן ר"ג להזכיר
ב' שמותיו ולעיכובא דהתם ביהודה נקרא כך ובגליל נקרא אחרת)

אולם לכתחילה יש להזכיר שניהם ,והק' א"כ איך נקיי
הדעת היו כותבים חניכה ולא כתבו גם שמם ,וצ"ל שהיו
שמותיהן ידועים וליכא לעז .א"נ כשהשמות דומים זל"ז
שהכנוי דומה לשם לכתחילה כשר אף בכינוי .ע"פ
הדברים הללו בכינוי של משפחה אין התר לכתחילה דאין
שייך בזה ב' תי' התוס' (דכיון שכל המשפחה משתמשים בזה א"א
לומר שידוע שזה כינוי הנקיי הדעת).
העולה לדינא להתוס' דחניכת עצמו כשרה לכתחילה
בתנאי שניכר שזהו שמו דליכא לעז וכ"כ הרא"ש בפ'
השולח .ולדינא י"ל שגם רש"י סובר כך דלכן פי' חניכת משפחה כיון
שלא גרס שכך נהגו נקיי הדעת וממילא י"ל דכשר בדיעבד ואפשר
להעמיד בחניכה שכשרה בדיעבד .ועי' ב"ש קכט סוס"ק א.

ולהלכה :בב"י הביא שנח' בזה הראשונים ,לרא"ש
והטור חניכה שהכל קורין בו כשר לכתחילה בלא וכל
שום ,והרמב"ם כתב דכשר בדיעבד והבין הב"י שחולק על
הטור ואפי' כשהכל קורין בו אינו אלא דיעבד .וכ' הב"ש
דדבריו אינן מוכרחים וי"ל דהר"מ מודה בחניכה שהכל
קורין בו והוא איירי בדאין הכל קורין בו .וכ"כ הגט
פשוט .והט"ז מקיים ד' הב"י .עי' בפ"ת שהביא הוראה
מהנוב"י להקל.
כפייה בגט
פח - :מבואר בגמ' דבי"ד שאינו בר עישוי אינו יכול
לכפות על נתינת גט אע"פ שדינו לגרש .וצ"ב אחר שהטעם
דמהני כפייה בגט מפני שרצונו הפנימי לקיים הדין מה
אכפת לן שכופין אותו שלא כדין סו"ס דינו לגרש .אלא
דמה יהא הדין כשמישהו כופה אותו בלי מטרה כלל
לקיום הדין ,בזה אנו מבינים שלא נכפה יצרו בזה אף אם
דינו לגרש ,ממילא נוכל להבין דה"ה כשכופין אותו שלא
ע"פ דין ,דרק כאשר הכפייה באה מצד התורה אז שפיר
זה מכניעו את לבו לקבל את צו התורה ,אבל כאשר אין
הכופה מייצג את התורה בין מצד שלא מכוון לכך בין מצד
שהוא עובר על הדין בכך שהוא כופה ,אין נכפה יצרו של
הבעל בכך .שו"ר לשון ריא"ז בשלטי הגבורים :דבעכו"ם
כופין אפי' בדין פסול ,הואיל ולא היה מצווה לשמוע
דבריהם אין רצונו רצון גמור.
שליחותייהו קעבדינן
פח - :בעיקר דין שליחותייהו נח' הראשונים אי הוי
מדאו' או מדרבנן.
השיטות דהוא מדרבנן – הרמב"ן והרשב"א יבמות
מ"ו כ' דהוא תקנה דרבנן ובגיטין מהני מדין אפקעינהו.
וכן משמע בסוגיא בסנהדרין (ב-:ג ).דבהודאות והלואות

הוא משום נעילת דלת .ולכן כתב הרמב"ן דבגירות ל"מ
שליחותיהו דאיך יתירו אותו רבנן ויעקרו ד"ת בקו"ע.
השיטות דהוא מדאו' – בתוס' בסוגין וביבמות
מבואר דמהני שליחותייהו אף לגירות ,ובע"כ צ"ל כמש"כ
הנתיבות (א' א') דמהני מדאו' דהרי אין בכח רבנן להתיר
איסור תורה בקו"ע ,ומה דמשמע בסנהדרין דהוא משום
נעיל"ד היינו דנמסר לחכמים והם לא עשאונו שלוחים רק
במקום דאיכא נעיל"ד .עכ"ד הנתה"מ .ונראה דאין כונת
הנתיבות לומר דהכתוב מסרו לחכמים (כמלאכת חוה"מ וכדין
הדר בד' מינים) אלא דהתורה אמרה דיכולים בי"ד המומחין
לעשות שלוחים אבל אין השליחות נעשית מאליה ואם לא
ירצו לא יעשו והם אמרו שעושים שלוחים רק בדאיכא
נעיל"ד.
במח' ב"ש ב"ה ור"ע משום מה מותר לגרש
צ – .יש במשנה ג' שיטות מאיזו סיבה מותר לגרש
את אשתו .91ונקדים במה נחלקו .ופשוט דכל הנידון הוא
במגרשה בעל כרחה אבל אם מסכימה יכול לגרשה מכל
טעם.
בבה"ט סי' קי"ט הביא ממהרשד"ם (אהע"ז סי' ס') דכי
פליגי בנשואה [דבהכי משתעי קרא שנא' כי יקח ובעלה ,וכן בהכי
מיירי הציור שהקדיחה תבשילו שזה מהמלאכות שאשה עושה לבעלה]

אבל בארוסה כו"ע מודו דאפי' מצא אחרת נאה 92הימנה.
והדבר צריך הסבר מה החילוק .והביאור ,דמה שאסרה
התורה לגרש אשה בלי סיבה מספקת הוא משום הקשר
שיש ביניהם שאין הוגן כלפיה לקפחו בלי סיבה מספקת,
אמנם באירוסין אין 'ביניהם' קשר כי אם יחס של קנין
שהוא בעיקר חד צדדי כעין קנין חפץ לבעליו ועל כן אין
מניעה להפקיעו ודו"ק.
ב"ש – מצא בה ערות דבר בעדים.
ב"ה – הקדיחה תבשילו .כ' המאירי :ר"ל שאינה
משתדלת בצרכי ביתו והענין דרך כלל הוא שמסרבת לו
ואינה מתנהגת ע"פ רצונו .ובטור כתב שפשעה כנגדו,
משמע שההקדחה באה מתוך פשיעה ובזה נראה
שמזלזלת בו ,ולכן מותר לגרשה ,לא משום שהאוכל לא
טוב.
ויל"ע לב"ש וב"ה מאי עבדי בקרא דלא תמצא חן
בעיניו .ותי' בפר"ח (קי"ט ג') דאצטריך לאשמעינן דאינו
מוציא אלא לרצונו ,וכמש"כ הרמב"ם ריש גירושין.
ר"ע – אפי' מצא נאה הימנו .כ' הפר"ח (קי"ט ג') דהני
מילי מצא נאה אבל מצא עשירה ממנה לא .וצ"ב טעם
החילוק ,וי"ל דבענין נוי עד השתא הסתכל על אשתו כנאה ועתה כאשר
ראה אשה נאה הימנה שוב כהה בעיניו יופי אשתו ואינה מוצאת חן
בעיניו ,אבל כשרואה אשה עשירה שממונה קוסם לו אין לזה השפעה
על מראה אשתו בעיניו דאם עכשיו חסר להם ממון אין זה קשור
לאשתו .ועוד דעניני ממון אינם משפיעים על החן מיהו עיין לעיל דף נ:
משום חינא .עוי"ל בטעם הדבר ע"פ המהרמ"ש שהבאנו בהמשך דטעם
ר"ע דס"ל אין אשה אלא ליופי .אבל ראיתי במאירי כאן שכתב

 91במהר"ם שיף מבאר מח' התנאים כך:
ב"ש – אין אישה אלא לבנים ולכן יגרשנה רק כשנאסרת עליו.
ב"ה – אין אשה אלא לעזר כנגדו (חיטים טוחן וכו' ביבמות
ס"ג) ולכן יגרשנה רק כשמתרשלת בעזרתו.
ר"ע – אין אשה אלא ליופי ולכן אף מצא אחרת נאה הימנה.
ויש להעיר לפי דבריו מדוע מה שסוברים ב"ש דאין אשה אלא
לבנים הוא סיבה לאסור לגרש משום יופי ,ואילו מה דס"ל לר"ע
דאין אשה אלא ליופי אין זה אוסר לגרש משום טעמים אחרים.
ומבואר דזה מדורג ,כו"ע מודו דאשה לבנים ,ובאים ב"ה
ומוסיפים דאף לעזר ,ובא ר"ע ומוסיף דאף ליופי.
 92ופשוט דגם לדעת הפר"ח דמש"כ במשנה מצא נאה הימנה
היינו דוקא נאה ולא עשירה ,כאן יכול מאיזה טעם שירצה.
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על ד' ר"ע "כלומר אפי' בלא שום טעם אלא מצד הרצון",
משמע דלא כהפר"ח.
איך קיי"ל להלכה – בפהמ"ש לרמב"ם פסק כב"ה.
ובב"י כתב דכ"מ בפ"י מגירושין .אבל הפר"ח מביא
דבירושלמי משמע דר"ע אינו חולק על ב"ה אלא מפרשם
ועוד דבגמ' ב מבואר כר"ע הלכך פסק כר"ע.
זיווג ראשון – אסור לגרשה אלא בערות דבר .והיינו
בעל כרחה והכי דייק קרא דכתיב אשר בגדת בה ואם
מדעתה אין כאן בגידה ,אולם אפי' מדעתה אין ראוי
למהר לשלחה (הפוסקים).
וכ' הפר"ח דוקא שנשאה בתולה דעליה נאמר והיא
חברתך ואשת בריתך כיון דעשאה כלי .ובט"ז כתב דאין
הפי' של זיווג ראשון שלקחה בראשונה אלא אותה
שמגודלת עמך ,כלומר אף שלפניה היתה לו אחרת וגרשה
ולקח זו ,אם עיקר שנות גידולו בצעירותו היו עם השניה
היא נחשבת לזיווג ראשון שלו.
לא תשב תחתיו ודעתו לגרשה
צ – .אם לבו לגרשה והיא יושבת תחתיו ומשמשתו -
אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך.
מהו 'משמשתו' – הח"מ מצדד דדוקא תשמיש
ומסיים דיש לדחות .הרעק"א מביא ראב"ד דאפי' שימוש
אחר וכן כתב בפר"ח .ועי' במאירי דלא סוף דבר תשמיש
שבצנעא שהרי זה מבני גרושת הלב ,אלא אף בשמוש
שבבית אסור לו לקבל הימנה.
כשמודיע לה – אם מודיע לה ומתרצית פשוט שלית
לן בה .וכשמודיע שיגרשה בעל כרחה מצדד הח"מ דקרינן
ביה אל תחרוש על רעך רעה דמה לה לעשות ולבה מצטער
בקרבה .אך בפר"ח כתב דכשמודיע לה לא קרינן והוא
יושב לבטח .ובמאירי כאן כתוב דאי סברה וקבלה אין
לנו.
תיפוק ליה מטעם בני גרושת הלב – עמדו האחרונים
דמה צריך ללמוד מהקרא דאל תחרוש וכו' תיפו"ל מצד
בני גרושת הלב דהוי מט' מידות .א) הפרישה כתב דאה"נ
באמת אסור מטעם זה .ב) בב"ש כתב דנוסף כאן איסור
על שימוש בעלמא ,וכן מבואר במאירי כאן .ג) עוד כ'
הב"ש דבני גרושת הלב איירי בעת שבא עליה דעתו
לגרשה וכאן איירי שדעתו לגרשה לזמן מוגבל בזה אסור
משום אל תחרוש .ד) בני ט"מ היינו הבנים פגומים וכאן
איירי דהוא עובר על לא תחרוש .דהיינו דמצד ט' מידות
אין איסור מצד הביאה בעצמה רק מצד הבנים ונפק"מ
באינה מתעברת או אולי כונת הב"ש דאין כלל איסור רק
דהבנים פגומים .ובפ"ת מבין כפי' הא' ושכן משמע בגט
פשוט אך מקשה ע"ז מפי' הראב"ד בסי' ר"מ דמורדים
ופושעים לא קאי על הבנים אלא על האיש והאשה.
ויל"ע האם כשם שסברה וקבלה מהני לגבי איסור
אל תחרוש כך מהני לגבי תשמיש שלא יהא מבני גרושת
הלב או דאכתי הוי מט' מידות .ונראה דל"מ דעיקר הגדר
שם דהוי כביאת זנות וכמש"כ בראשונים שם ,וזה אינו
משום שפוגע בה (כמו האיסור של אל תחרוש על רעך רעה) רק
מפני עצם המצב המעוות של האישות ביניהם ומה שייך
בזה מחילתה.
רש"י סוף העמ' שמתוך כך איבה נכנסת ביניהם
ומזנה תחתיו .ובר"ן השמיט ומזנה תחתיו .נראה משום
דעצם האיבה הוא דבר בלתי רצוי.

ענינים כלליים במס' גיטין
מצות גירושין וברכה עליה
בתשו' הרשב"א סי' יח הובא תשובת הר"י בן
פלאט 93בענין מה שלא תקנו ברכה על מצוות מסוימות.
וכתב בתו"ד :וכן על הגירושין [אין מברכין] משום דיש
מקצת הגירושין שהן בעבירה כגון שלא מצא בה דבר
עברה ומגרשה ששנאוי המשלח ,ואע"פ שיש מצוה
במקצתן כגון אותן נשים שנשאו בעבירה שמצוה לגרשן
לא פליגי רבנן לגירושין שיברך במקצת הגירושין ולא
יברך במקצתן עכ"ל.
ומבו' דהיה ראוי לברך בגירושין של נשים שמצוה
לגרשן .וצ"ב דמצוה זו אינה "מצוה" אלא רק שאסור
לקיימן ומה שייך לברך "על הגירושין" .אך כוונתו היא
דהברכה היא על עצם הגירושין ,אלא שכאשר יש איסור
בגירושין לא שייך לברך ,וכאשר יש מצוה לגרש הדר דינא
שאפשר לברך על עצם הגירושין ,וה"ה בגוונא שאין איסור
ואין מצוה .ומבואר אפוא בדבריו שמצות גירושין טעונה
ברכה מעיקר הדין והנה אי נימא דמצות גירושין היא רק
'דין' שגילתה התורה איך ניתן לגרש אשה ,מה שייך ע"ז
ברכה .ועל כרחך שזה "מצוה" וצ"ב (דהרי אין בזה שום
חיוב או ענין).
ועי' ט"ז (יו"ד א' ס"ק יז) דברכת השחיטה אינה
באה על השחיטה עצמה דהא אין חיוב לשחיטה אם אינו
רוצה לאכול אלא עיקר הכונה לתת שבח למקום ב"ה על
שאסר לנו אכילת בשר בלא שחיטה… אלא שאין מקום
לברך שבח זה אלא בשעת שחיטת שום בהמה .דוגמא
לדבר שזכר ב"י בסי' רסה בשם ר"ת דברכת להכניסו
בברית שהיא שבח והודיא בכל שעה על קדושה זו ע"כ.
והנה לומר דברכת גירושין (שהיתה לולי דלא פלוג) היא
על דרך ברכת שחיטה לא נראה לי משום דבשלמא
בשחיטה יש כאן ביטוי לקדושת ישראל שלוקחים בשר
ומתירים אותו ,אבל בגירושין נהי שמתיר אותה לעלמא
אבל אין האשה עומדת לעלמא שתאמר שכולם עומדים
ומונעים עצמם ממנה עד שתהיה מותרת והבן (ורק בשעת
הקידושין אז יש ביטוי לקדושת ישראל כמ"ש הרא"ש).
דין אמירה בגירושין
כתב הרמב"ם והשו"ע המגרש צריך שיאמר כשיתן
לה הגט ה"ז גיטך וכיו"ב ואם נתן בידה ולא אמר לה
כלום ה"ז גט פסול .והיינו פסול מדרבנן .והטור כתב
דאינו גט .נחלקו הראשונים אם יש דין אמירה בגירושין
כ' הב"ש סק"א דאע"ג דבקדושין אם לא היו עסוקין
באותו ענין ונתן בשתיקה אין חשש קידושין ,שאני גט
דאע"ג דלא אמר כלום מ"מ לשון הגט הוא לשון הבעל
אבל בקידושין אפי' אם מקדש בשטר והוי כאילו הוא
מדבר מ"מ אין ניכר אם דעתה ג"כ לקידושין.
דינים שנובעים משום 'כריתות'
א) עח :גט בידה ומשיחה בידו.
 93עי' ר"ן חולין לה .מדפי הרי"ף שהראב"ד מסתמך על הר"י בן
פלאט באיזה דין.
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ב) כא :ע"מ שלא תלכי לבית אביך לעולם.
ג) פב :לרבנן גירושי חוץ לא מועילים משום דלא הוי
כריתות כיון דאגידה גביה.
ד) נדרים ה :בענין ידים שאין מוכיחות דבעי למימר
דרבא שסובר דלגבי נדרים הויין ידים לא אזיל כ דבעי
בגט ודין ,ודחי דשאני גט דבעינן כריתות ופירש הרא"ש
שם דכיון שהיתה כבר אשתו אינה כרותה ומופרשת הימנו
אם לא בהוכחה גמורה.
אי בעינן זכייה בגט
בקצה"ח (ר ,ה) הוכיח שא"צ זכייה בגט מהא דאפשר
לכתוב גט על אסה"נ ומדמתגרשת בעל כרחה ,והקשו
האחרונים מההיא דה"ז גיטך והנייר שלי דאינה מגורשת
הרי דצריך שיקנה לה הגט ,וצ"ע מאי שנא מאיסוה"נ
ובע"כ ,ויש שכתבו (או"ש גירושין ג ,טו ד"ה אולם מצאנו) דכל
שמצידו נתן והקנה לה התורה זכתה לה הגט גם באסה"נ
וגם בע"כ ,וכמש"כ הירושלמי תמן התורה זכתה לה.
אמנם הגרש"ש דחה הסבר זה מדברי הרשב"א.
חילוק בין פעולת גט אשה לפעולת שטר קנין
כתב בשערי חיים להגרח"ש ז"ל (סי' ט"ז) יסוד גדול -
דשאני גט ושטר שחרור משאר שטרי קנין דכיון דענין
הגירושין והשחרור אינו דין הקנאה אלא חלות דין
הפקעת האישות והעבדות ותורת מתיר על האיסורין לכן
גם הגט אינו פועל כדרך שטר קנין [שחל בהו חלות דין
שטר והקנין נפעל ע"י כח הקנאה המונח בהם] אלא הם
מסדר המעשה של מעשה הגירושין ומעשה השחרור.
והראיות:
א] הלכה כר"א בגיטין ואפליגו אמוראי לקמן אי
הלכתא כר"א גם בשאר שטרות ופסק הרי"ף דבשטרות
ע"ח כרתי ובר"ן כתב בטעם החילוק דבשאר שטרות כתיב
וכתוב בספר וחתום אבל היא גופא טעמא בעי והיסוד
כנ"ל דבשאר שטרות שהשטר פועל בעינן ע"ח שתהיה
העדות בגוף השטר אבל בגיטין שאינו אלא מסדר המעשה
שיגרש בכתב ע"כ א"צ שיהו העדים בגוף השטר ואדרבה
בעי' עדים על מסירתו.
ב] רמב"ם (מכירה ה ,יא) :יש דברים הרבה שא"צ קנין
ואין לקנין בהם טעם כגון המשחרר עבדו והמגרש אשתו
או עושה שליח וכו' וצ"ב דבשלמא שליח דהוי דברים
בעלמא שפיר שייך לומר דא"צ קנין אבל גירושין ושחרור
הא אין נעשים בדיבור אלא ע"י גט ,ונראה בביאור דבריו
כנ"ל .מיהו יש לכאו' לדחות דאין כונת הרמב"ם דאלו
חלים בדיבור בלי מעשה ,רק שגט ושחרור לא שייך בהם
מעשה קנין של ממונות כי אם מעשים מיוחדים השייכים
לענינים אלו.
ג] שיטת רש"י דעכו"ם פסולים לעשות שטר קנין
מפני שלאו בני קנין שטר נינהו וצ"ב דהלא גבי לאו בני
כריתות בעינן קרא ואיך בשאר שטרות ידעינן כן מסברא,
וע"כ כנ"ל דכיון ששטר קנין יש בו כח קנין מסברא אמינא
דמי שאינו בר קנין שטר אין יכול לעשותו.
ד] שיטת הריטב"א דשטר קנין קודם שניתן יכול
בעליו לבטלו ומאידך כתב הריטב"א דל"מ ביטול בגט
וה"ז כס"ת שכתבו לשמה ,אכן לאמור א"ש דגט שאינו
אלא מסדר הגירושין ל"ש ביה ביטול.
ונראה להוסיף בזה:
א] עי' דף כ .דמבואר בגמ' דגט בלשון סיפור דברים
מהני (אם יהיו בו שמות) כמש"כ בחי' הרמ"ה .ואינני יודע

אם בשטר קנין מהני לשון סיפור דברים ,ואם לא מהני
אזי מובן שפיר החילוק דבשטר קנין בעינן לשון המורה על
עשיית הקנין משא"כ בגט דגם ע"י סיפור דברים הגט יכול
להשתלב במעשה הגירושין.
ב] דף כ :רש"י ד"ה לא ידעה לאקנויי וכו' ואנן בעינן
ונתן .ומעירים על דבריו מדוע לא פי' מצד ספר מקנה [ועי'
בתוד"ה וכותב דמשמע בלשונם דבגט בעי' ספר מקנה]
אמנם בפשטות אינה קו' על רש"י דעדיף להביא מקור
מה"ת .אולם ע"פ היסוד הנ"ל י"ל דבאמת דין ספר מקנה
לא שייך בגיטין ,דא"א להביא מקור לזה ממה שנאמר כן
בשטרות דהרי כל דרך פעולתן שונה.
ג] מובן לפי"ז מה דבשטר גירושין א"צ זכייה ובשטר
קנין צריך זכייה (כמבו' בקצה"ח ר ,ה) משום ששטר קנין
פועל באמצעות כח קנין המונח בו ועל כן צריך שהקונה
יזכה בשטר כדי שהשטר יפעל אצלו את מה שמונח בו,
דהשטר פועל כאשר הקונה מחזיק אותו והיינו כשזוכה
בו ,אולם בגט שאין זה כחו של השטר כי אם כחו של
המעשה א"צ שהמתגרשת תחזיק הגט לעצמה ומהני נמי
אם הגט אצלה מבלי השתתפותה היינו מבלי זכייה
דמעשה נתינה מיהא איכא.
ד] נראה עוד לפי"ז ,דהנה יש לחקור במהות דין
לשמה בגט האם זהו ייעוד הגט לעשות בו מעשה גירושין,
או שהוא ייעוד כח הגט לפעול גירושין דהיינו שכח הגט
מוגבל להפקיע אישות של זו .ונראה דתליא בהנ"ל דאם
כד' הגרח"ש שגט אינו פועל בכחו את הגירושין אלא
שהוא חלק מסדר הגירושין – א"כ אין שייך כלל לייעד
כח.
ה] יבואר עפי"ז מה דבגט ל"מ טלי גיטך מע"ג קרקע
ובשטר אין דין כזה ,משום דבגט יש הלכה של מעשה
גירושין ולא שהשטר פועל.
ו] עוד יל"ע לפי"ז במה שאומרים בריש מכלתין
דלהעיד
בגדר 'מעשה גירושין'
שמועה רווחת בבתי המדרש כי מעשה גירושין
ביסודו הוא 'מעשה שילוח' שנאמר בתורה דצורת המעשה
הזה הוא ע"י מסירת דברי שילוחין לאשה.
והראיות:
א] נראה שהמקום הבולט לראות יסוד זה הוא בדין
משלחה ואינה חוזרת (גיטין סד :ויבמות קיג ,):דחזינן דישנה
הלכה שמעשה הגירושין יהא באופן שיהא מעשה שלוח
ואין זה כמו מעשה קנין אשר בעינן רק שהמעשה יבטא
קנין אבל לא צריך שיגרום ליחס מעשי ואילו בגט בעינן
שיגרום יחס של הבנה אצל האשה ושמעינן דבגירושין זו
צורת המעשה – מעשה שילוח וכשהאשה לא מבינה זאת
אין כאן צורת המעשה.
כתב ברמב"ם ספהמ"צ עשה רכב שצונו לגרש בשטר
על כל פנים כשנרצה לגרש ,ומשמע קצת שגם לפני המצוה
יש מושג של מעשה גירושין ונראה לענ"ד ע"פ הרמב"ם
ריש אישות – קודם מתן תורה וכו' וקשה מאי נפק"מ מה
שהי' קודם מ"ת וצ"ל שבא לתת גדר לדברים ,שלפני מ"ת
הדברים הם בצורה פשוטה ויסודית ,ואחרי מ"ת נאמרו
דינים איך לעשות את מה שעשו לפני מ"ת .ונראה דעל
דרך זה בגירושין ,דהגוים מתגרשים ע"י מעשה פשוט של
שילוח ונאמר בתורה לישראל דיש הלכה איך משלחים
אבל ביסודו זה מעשה שילוח.
שו"ר במשאת המלך ריש הל' גירושין :כ' הר"מ
במנין המצות להל' גירושין שיגרש המגרש בספר ויל"ד
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דהול"ל שיגרש את אשתו .וכן בסהמ"צ שנצטוינו שיגרש
בספר דוקא ,ובמצות קידושין לא כתב שיקדש בא' מג'
דרכים .ולכאו' מבו' דענין הגירושין עשייתן אינן דוקא
בספר ,ועי' בחינוך קע"ט שמי שגירש אשתו בלא גט ביטל
מ"ע ,ומבו' דאמנם ענין הגירושין הוא השלוח והמ"ע היא
בספר ,ועד"ז כתב הר"מ בריש אישות דעצם האישות הוא
ע"ד ב"נ וקודם מ"ת ובאה המ"ע שיעשה זה ע"י קידושין.
נמצא לפי"ז דענין הגט עיקרו ה"ז שלוח אלא שיהא זה
ע"י ספר ומש"כ בגט הרי את מותרת לכל אדם זהו
השלוח ,ובזה יש ליתן טעם להלכה של משלחה ואינה
חוזרת ועי' תוס' עח .דדימו זה לאמירה בגט .וכן מה
שצריך צווי הבעל ורצונו שאי"ז ע"ד שאר שטרות וקנינים
אלא עיקרו הוא השלוח ותלי אי הבעל אמנם משלח עתה,
ולפי"ז נמצא דהכתיבה בגט זו היא האמירה וניחא טפי
מה דבריש נדרים למדו ל' הגט מהאמירה בנדר לענין
ידות .ע"כ.
אם בעינן שתזכה בגט
בקצה"ח (ר ,ה) הוכיח דא"צ זכיה מהא דאפשר
לכתוב גט על איסוה"נ וממה דמתגרשת בעל כרחה( .וכן
נראה לדייק קצת בלשון רש"י כב :כותבת את גיטה ,ומקנתו לבעל
וחוזר ומוסרו לה לגירושין ).וכתב בשערי חיים (סוף עמ' פח) דאין

הכוונה דא"צ שתקנה האשה כלל את הגט דזה א"א דא"כ
הו"ל כה"ז גיטך והנייר שלי דאינה מגורשת ,ובודאי אין
נפק"מ בין שאומר הנייר שלי לבין מקנה לה באופן
שהנייר נשאר שלה ,אלא דהגדר הוא כך ,דאף דא"צ
שיוקדם קנין וזכיה בהגט לפעול את חלות הגירושין כמו
בשטר קנין ,דמעשה הגירושין בנתינה גרידתא תליא ,מ"מ
הא ודאי דכאחת עם חלות הגירושין זוכה נמי בהגט,
דכשם שזוכה בהגירושין כך זוכה בהגט וכמו"כ בשטר
שחרור .וזכיה זו אינה תלויה בדרכי הקנינים אלא שהיא
חלק מחלות הגירושין .ובאו"ש כתב דכל שנתן הבעל בידה
ממילא קניא הגט בלא דעתה ,שהתורה אמרה שתקנה
הגט ,וביאר בזה ד' הירושלמי תמן התורה זכתה ע"ש .וגם
הגרש"ש העיר על הקצות מה"ז גיטך והנייר שלי ובתחילה ר"ל
שהתורה זכתה לה אך אח"כ מוכיח מהרשב"א שאיננה זוכה ולכן
מבאר בדרך חדש ע"ש.

ויוצא לפי דברי האו"ש והשע"ח שבכל גירושין בעל
כרחה ובאיסוה"נ יש צורך ליסוד של באין כאחת שהרי עד
כמה שלא תזכה בגט לא תוכל להתגרש משום דהו"ל
כה"ז גיטך והנייר שלי ,וכל זכייתה בגט הוא כחלק
מהיותה מגורשת ,וא"כ כיצד זה מתחיל? ועכצ"ל דבאין
כאחד .אמנם אכתי חלוק הדבר משטר קנין (שאין חל הקנין
אם לא קנה השטר ולא מהני ביה באין כא' כמש"כ הקצה"ח) דהתם
הזכיה בהשטר הוא ניהו סיבת הקנין ,ולזה לא מהני באין
כאחת דלא שייך עי"ז ליצור סיבה שצריכה להיות
ראשיתית ,משא"כ בגירושין אין הזכיה בגט סיבה כי אם
תנאי ולזה מהני באין כאחד .אלא שמוטל עלינו לבאר
מהות תנאי זה שתזכה בגט .והנה לרש"י בה"ז גיטך
והנייר שלי החסרון הוא דליכא ונתן ,ולהרמב"ם החסרון
הוא דליכא כריתות .א"כ נחזי אנן ,להר"מ מובן שפיר
שאין זה אלא תנאי בעלמא ושפיר מועיל לזה באין כאחד,
אולם לרש"י דאם לא תזכה אין כאן ונתן ,א"כ הזכייה
נצרכת למען תהא סיבה לקיום ונתן שהוא סיבת
הגירושין .וצ"ע.
באחרונים מוכיחים כהקצות מדמהני נתינה לאשה
שוטה אף דאינה בת קנין אף בדעת אחרת מקנה אלמא
בקבלה סגי והראיה נדחית

הקש גיטין וקידושין 'ויצאה והיתה' – לענין מה
תוס' סד ,:רשב"א וריטב"א בקידושין לגבי שמות
בקידושין ודברי מרדכי סי' מ"ד ,לענין קידושי חוץ ,לענין
דיש חסרון בחוץ לפי האב"מ ילפינן מהדרשא בדף פה.
ויצאה והיתה שתהא בת הויה .לענין כתב ידו בקידושין
מחלוקת ראשונים .עח :לגבי ד' אמות (דרבנן!).
על מה מעידים עדים שבשטר
בקצוה"ח כתב (וחיזק דבריו במשובב) דהעדים
שחותמים על הגט מעידים על החתימה עצמה ולפיכך אין
להצריך זמן משום דו"ח דהוי כעד שאומר היום לוה פלוני
מפלוני דה"נ מעידים על מה שנעשה עתה .ומחלק בין
שטרי הלואה שהן לראיה ומעידים על מעשה אשר נעשה
אבל גו"ק הן שטרי הקנאה ולא מעידים על מעשה אשר
נעשה אלא המעשה הוא החתימת עדים דבזה הוא
הקנאתן .ובודאי שאין כונתו שמעידים על הגירושין עצמם
דזו מנין להם ,ועכצ"ל – וכ"מ בלשונו – שהם מעידים על
זה גופא שהם עושים שטר .והדברים מבוארים בגר"ח
פ"ה מעדות ה"ו ד"ה ובעיקר וז"ל :אלא דנראה דגם
עשיית השטר עצמו ג"כ חשיבא מעשה ,ובשעה שהעדים
חותמין הויין אינהו גופייהו עדי ראיה של מעשה זה של
עשיית השטר והשטר הוא הגדת העדים של מעשה זה.
והנתה"מ חולק (וחיזק דבריו במהדו"ב) דאף בגו"ק עיקר
מה שמעידין בחתימתן לא על גוף הגירושין שהרי הם
מוסרים הגט ליד הבעל ואינם יודעים מהגירושין רק
דעדותן הוא שהבעל צוה להן לחתום כמ"ש הב"ש ק"ל
סקי"ט ואם היה צריך בגט דו"ח היו צריכים לכתוב הזמן
שאמר להם הבעל לחתום למען יוכלו להזים אותם .וכן
דעת החזו"א (לקוטים חו"מ סי' כ"ב סנהדרין לב .עמ'  )528וז"ל
נראה דמה"ת צריך לכתוב בשטר זמן ומקום עמידת הלוה
בשעה שמסר להן עדות זו ,שזהו עיקר עדותן ועי"ז יוכלו
לבא לידי הזמה.
ויל"ע להקצות והגר"ח סו"ס בעינן צווי הבעל או
דעת המתחייב ואיך נדע שהיה אם לא יעידו על זה עדי
השטר .וצ"ל חזקה דבהכשר נעשה.
ועי' בקוב"ש (ב"ב תקצט) דמד' התוס' ב"ב משמע
דהעדות של ע"ח אינה על צווי הבעל ע"ש עוד.
ובשע"י (ז ,ג עמ' רה) הביא ד' הנה"מ וכ' דאין דביו
מספיקים לבאר סתימת ענין זה ,ראשונה קשה טובא
דא"כ הי' ראוי שיכתבו בפירוש שאנחנו חתמנו בצווי
הבעל ,או אנחנו שלוחי הבעל לחתום והם אינם חותמים
רק ראובן בן יעקב עד ,ונמצא שהעיקר חסר מן הספר,
וענין כזה לא נמצא בשום עדות ע"ש .ועי' מש"כ הגר"ש
אויערבך נ"י בספר אהל יצחק דמילתא דתמיהא הוא ד' הנתיבות ולא
הוזכר חידוש זה בגמ' ובראשונים וכן לא הוזכר בראשונים דבעינן
כתיבת הזמן דמעשה הצווי וההתחיבות.

ודע שלכאו' סוגיא ערוכה במכלתין דמעידים על צווי
הבעל דאמרי' בדף לג :אמר לזה בפני עצמו ולזה בפני
עצמו וכו' אי אמרת בעדי כתיבה (עדי חתימה) מי מצטרפי
הא אמר מר אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד,
דלמא כריב"ק ס"ל .הא קמן בהדיא דעדי חתימה מעידים
על שנצטוו וזו היא ראיית העדות אשר לרבנן צריכים
לראות ביחד ולריב"ק אפשר לראות כל אחד בפני עצמו.
ברם בשערי יושר (ז,ג עמ' רו) הופך הקערה על פיה ומוכיח
מהסוגיא אדרבה דלא כהנתה"מ ע"ש.
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שיטה חדשה איתא בפנ"י (יח :ד"ה אמרי לה פסול) דהנה
לשיטת הרמב"ם א"א לומר דעדי חתימה עדות גמור הוא
שהרי הוא סובר כל עדות בכתב כה"ג פסולה משום מפ"כ
ועוד דאס"ד דעדות גמור הוא ליבעי זמן מדאו' ,אע"כ
דאין כאן עדות גמור אלא כעין גילוי מילתא שנכתב הגט
בצווי הבעל ע"ש .ומבואר שיטתו דאין הע"ח מעידים לן
כלום אלא דמדרואים אנו חתימות של עדים והרי לא
חציף איניש לזיופא ובע"כ שחתמו כאן עדים ואנן סהדי
שלא היו חותמים בלא צווי הבעל ואין צריך כאן שום
הגדה אלא מעצם הופעת חתימתם ידעינן שנעשה בצווי
הבעל .ובדף לו .ד"ה מפני תיקון העולם כתב בסוף דבריו
דגט לא מיקרי עדות גמור שנוסח הגט הוא ספור לשון
הבעל ולא מהני חתימת עדים אלא שיהא מוכח מתוכו
שנכתב בצווי הבעל .ולדבריו יוצא דמה דלשיטת ר"מ עדי
חתימה 'כרתי' אין הכונה שלכרות השטר צריך עדות אלא
שצריך שיהא מוכח הצווי וזה מה שכורת.
הערות מדברי הראשונים בענין :בריטב"א גיטין ב:
כתב דעדים יכולים לחתום על הגט בעודו נייר חלק.
בגדר שטר קנין
יש להוכיח דשטר קנין אינו בנוי על היותו שטר
ראיה ,מסוגיא דף כב :דיש חילוק בין שטרי ראיה דבעינן
למען יעמדו ימים רבים ואילו שטרי קנין לא וכמו שביארו
שם התוס' ,ואם כל שטר קנין בנוי על הראיה אף בו יהא
צריך למען יעמדו ימים רבים .אמנם ודאי שבשטר קנין יש
גם ראיה אבל מ"מ אין בו הגזה"כ של למען יעמדו כיון
שלא זוהי מהותו אלא הוא דבר מצטרף ,משא"כ אי נימא
דהוא בנוי על היותו שטר ראיה הרי עד שאין לו תורת
שטר ראיה לא מתחיל להיות כאן שטר קנין ,אך נראה
דזה אינו דשפיר יתכן שהבסיס הוא השטר ראיה ומ"מ
אין בו הגזה"כ של למען יעמדו ,אמנם זאת שפיר מוכח
שאין לומר דקנין שטר פועל רק ע"י מסירת הראיה ,אלא
חזינן דיש מושג של שטר קנין.
שטר ראיה אם צריך אשווי שטרא
התוס' ט :כתבו דשטרי ראיה בערכאות כשרים
מתק"ח ,משא"כ שטרי מתנה לא מהני 'דהא אין כאן
שטר' ע"ש .וצ"ב דעד כמה שתקנו להכשיר ,יהא שטר.
וי"ל דגדר התקנה להכשיר שטרי ראיה היה שמקבלים
את הראיה הזאת ,אבל לענין שטר מתנה צריך אשוויי
שטרא ועכו"ם אין יכולים לעשות זאת.
בקצוה"ח (קמו ,ב) מביא מהרמב"ן ביבמות דטעמא
דשטר בעדים שנעשה מדעת המתחיב דמהני משום דה"ל
תורת שטר ובשטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבי"ד.
ואילו הבעה"מ והנמו"י סוברים דהא דל"ח מפי כתבם
הוא מפני שנעשה בשליחות המוכר או הלוה ותו לא הוי
מפי כתבם אלא מפי כתבו .וכ' הקצות הנפ"מ בזה בשטר
מחאה ומודעא דהק' התוס' דהא לא נעשה מדעת
המתחייב ,ותי' דהוא תק"ח .והנמו"י תי' דכיון שכתבו
בלשון שליחות מהמוחה ומוסר המודעא ,מהני .וביאר
הקצות דהתוס' ס"ל כהרמב"ן הקצוה"ח בתוס' ב"ב לט:
מבואר דשטר ראיה אם לא נעשה מדעת המתחייב פסול.
ועי' קצוה"ח (קמו ,ג) שביאר דבריהם דאם לא נעשה השטר
מדעת המתחייב אין לו תורת שטר והוי מפי כתבם.
מאידך בתוס' ב"ב עז .מבואר דשטר מכר (שהוא שטר ראיה)
א"צ דעת המתחייב עד כמה שלא נעשה לו עוול בזה.

וברמב"ן שם כתב דספר מקנה בעינן ושליחותו הן עושים
ואם רצה לחזור בו חוזר ,והיינו דבעינן דעת המתחייב.
ובברכ"ש (סי' נח) ביאר מחלוקתם דהתוס' ס"ל דדוקא
היכא דעדים עושים כריתות מעשה שטרא דהוא מכח
שעושין שליחותו של המקנה ע"כ בעי שיהי' ע"פ שליחותו
ובדעת המתחייב ,אבל בשטר ראיה דאין עושים מעשה
שטרא לא בעינן דעת המתחיב.
אבל צ"ע אם אין דין אשוויי שטרא בשטר ראיה
אמאי לא הוי מפי כתבם .וצ"ל דסברי שאין החסרון של
מפ"כ וכדרך הבעה"מ והנמו"י
הגר"ח בפ"ו מגירושין כותב [בקטע המוסגר] לבאר
סוגיא דערכאות דמחלקינן בין שטר ראיה דכשר
בערכאות הואיל ולא מרעי נפשיהו לבין שטר מתנה דהוי
חספא בעלמא ,ובי' הגר"ח דלגבי שטר ראיה מהני
ההוכחה משא"כ לגבי לאשווי שטר קנין אף שחזקה
שאמת כן הוא ,כיון דמדינא אין בו נאמנות ורק משום
חזקה ,הויא רק הוכחה שהאמת כן ול"מ זה לאשווי
שטרא .עכ"ד .ומבואר מדבריו דבשטר ראיה א"צ אשווי
שטרא אלא רק בשטר קנין.
ונראה שהדברים מתבארים ע"פ הרמב"ם פ"ג
מעדות ה"ד שמדברי סופרים שחותכין ד"מ בעדות
שבשטר וביאר הגר"ח על אתר דשיטת הר"מ דלא חייל
דין שטר רק היכא דנעשה לקנין ועל כל שטרי ראיה אף
דנעשו כדין שטרות מ"מ לא חייל עלייהו דין שטרות והוין
רק עדות מכתב ופסולים משום מפ"כ ורק מדרבנן הוא
דעדותן מתקיימת ונוהג בהן דין שטרות ובהמשך ד'
הגר"ח מבואר עוד יותר דגם אחר התקנה בכל מה שנוגע
לאשוויי שטרא דין עדות עליו ולא דין שטר ולכן כתב
הרמב"ם שעדים ששכחו עדותן נתבטל השטר "הרי דס"ל
דגם לבתר התקנה מ"מ כל שטרי ראי דין עדות עליהם
בכל הנוגע לעצם העדות" .א"כ מבואר היטב מה שכ'
הגר"ח בהל' גירושין דשטר ראיה א"צ אשווי שטרא
דבאמת אינו שטר .ולפי דברינו יוצא שד' הגר"ח בהל'
גירושין אינם כפי שיטת הרמב"ן החולק על שיטת
הרמב"ם וסובר דשטר ראיה שפיר הוי שטר .אמנם יש
לדחות דבד' הגר"ח בהל' גירושין אין הכרח להסביר דאין
לשטר ראיה דין שטר ,דלעולם יש מושג של שטר ראיה
אולם בשטר העולה בערכאות מה שהוא מועיל איננו
בתורת שטר ראיה רק בתורת ראיה בעלמא הואיל ולא
מרעי נפשייהו ועי' מש"כ בסוגיא שם.
איך שיהיה ,בגר"ח הל' עדות מתבאר מחלוקת
רמב"ם ורמב"ן אם שטרי ראיה בממון יש להם דין שטר
או דאינם אלא עדות בכתב שהכשירו רבנן.
ובענין אם בשטר ראיה שייכת הפלוגתא אם ע"מ או
ע"ח כרתי – בתוס' ד .משמע דבשטר ראיה לכו"ע עדי
חתימה כרתי .וברא"ש פרק תשיעי סי' ז' כתב דהלכתא
כר"א והלכך בין בשטר מכר ומתנה ובין בשטרי הלואות
בעינן ע"מ .והק' בתפארת שמואל לפ"מ דקיי"ל שעבודא
דאו' ואפי' מלוה ע"פ היה ראוי לגבות ממשעבדי לולי
שאין לה קול וא"כ הכא דאיכא עדים ע"ח דמפקי לקלא
שפיר גובה ממשעבדי .אמנם ברא"ש מוכח שבשטרי
הלואה בעינן אשוויי שטרא ואם ע"מ כרתי בעינן ע"מ
בשטרי הלואה דהשטר אין לו דין שטר ומשה"ק התפא"ש
ובכן טרם נדון על גבייה ממשעבדי נדון מנא לן שהיתה
הלואה ,והשטר הזה שלפנינו עד כמה שאין עליו ע"מ אין
לו דין שטר והוי מפ"כ ואיך נגבה אפי' מב"ח .ואף שיש לא
חציף לזיופי גם בלי ע"מ צ"ל דאין מוציאים ממון ע"פ
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חזקה זו גרידא דומיא דחזקת משה ואהרן שאין משקרים
ואין מוציאין עפ"ז ממון.
עדי קיום ועדי מסירה אי מהני ע"י אנן סהדי
בקצה"ח (מב ,א) מבאר מש"כ הר"ן דאף לר"א מהני
ע"ח ואע"ג דרק ע"מ כרתי מ"מ מהני כיון שע"י שהגט
בידה ידוע שנמסר .וביאר הקצוה"ח דלענין עדי מסירה
א"צ דוקא עדים ממש וסגי במה שיש אנן סהדי שנמסר.
ויש להקשות על דבריו מסוגיא דשליש (סד ).דמקשה
הש"ס למ"ד שליש נאמן אמאי בעינן במתני' התם עדים
שקבל השליח קבלה הגט מהבעל והרי שליש נאמן ,ומשני
דמתני' מני ר"א דאמר ע"מ כרתי .והשתא לפי"ד
הקצוה"ח מאי משני ,כיון שיש כאן שליש שנאמן על
המסירה הו"ל כעדי מסירה.
עוד יש להוכיח מההיא סוגיא דלענין עדי קיום הוא
לאידך גיסא ומהני כל שהדבר מבורר ,דהרי לפי דעת ר"ת
מודה ר"מ דבעינן לע"מ משום עדים לקיומי וא"כ אמאי
אצטריך לומר הא מני ר"א דאמר ע"מ כרתי ,לר"מ נמי
ניחא דבעינן ע"מ משום עדי קיום .אע"כ דלענין עדי קיום
שפיר מהני שיש כאן שליש שנאמן.
בדיני טופס הגט
מחובר – למאן דמוקי מתני' כא :כר"א יוצא שאין
לכתוב טופס במחובר אטו תורף ובדיעבד כשר ,כיון דלא
שכיח כולי האי (ר"ן י.):
כתיבת סופר שלא לשמה – עי' סוגיא דף כו,.
ובדיעבד פסול כיון דהוא מילתא דשכיחא טובא (ר"ן שם).
כתיבת חש"ו שלא לשמה – לרב יהודה אמר שמואל
בדף כג .מכשיר לכתחילה לכתוב טופס ע"י חש"ו אע"ג
דאינם כותבים לשמה ,כיון דכתיבת חש"ו הוא מילתא
דלא שכיחא כלל (ר"ן שם) .אמנם שיטת הרמב"ם דר"י
מכשיר טופס בגדול עע"ג ,אבל סתם חש"ו שכותבים
טופס לא.
זכיה מטעם שליחות או לא מטעם שליחות – נפק"מ
בדברי אמת ביאר דברי הרי"ף דבזכיית שטר שחרור
אינו משוחרר עד שיגיע גט לידו דהוא מכיון שזכייה לאו
מטעם שליחות( .לא מצאתי ).
גדר שליחות לקבלת גט
בפנ"י (קידושין מא ).הק' אמאי בעינן למילף שהאיש
עושה שליח לגרש ועוד דרשה שהאשה עושה שליח לקבלת
גט ,ותי' וז"ל דמשלוחו לא ידעינן אלא דשליחות מהני
בעלמא ונגמר בדבור להיות עשייתו כעשיית הבעל דבר
אבל אכתי לא שמעינן באשה דכתיב בה ונתן בידה
ומהיכא תיתי נאמר ביד השליח מקרי ידה ממש ,ע"כ.
וראיתי בפרדס יוסף החדש (כי תצא אות רא) שמביא ד' המלבים
(ויקרא א ,ד) דהיכא דכתיב בידו או בידה ממעט שליח ולפי"ז מובן
מדוע צריך קרא לרבות שליח בקבלת גט .וראה משמר הלוי פנינים
ואגרות (לא ,ג).
כ' בשע"י (ז ,ז ד"ה דהנה) דבשליחות של אשה לקבל גט

מיד בעלה שריבתה תורה א"א לומר דלהכי מועיל מעשה
השליח משום דמדין שליחות חשבינן כאילו עשתה האשה
קבלה זו ,דהרי יד השליח א"א שתהא כיד האשה דהרי זה
כמידי דממילא ,וכן כשמקבל השליח ע"י חצרו אם נבוא
לומר דמהני כאילו עשתה האשה לא מהני כלום דמעשה

זה של השליח אם תעשה האשה ל"מ כלום ,כמו כהן
שישלח זר לעבוד דהעבודה פסולה ,ומה"ט עלינו לומר
דלענין קנינים לא יעויל לנו האי כללא מה שנייחס
המעשה אל המשלח ,אלא משום כלל אחר דחשבה תורה
השליח כבעלים שמעשיו מועילים .וחז"ל קבלו זה מלשון
הכתוב דכתיב תרימו גם אתם .ע"כ.
אמנם שליחות לקבלת גט שונה משאר שליחות
לקנינים ,דבקנינים שייך לומר דהשליח קיבל ייפוי כח
לפעול ,אולם קבלת גט אינה 'כח' של האשה לפעול שהרי
מקבלת בעל כרחה.
זכייה המולידה חובה
לז – .אם אין לו קרקע מזכהו בתוך שדהו .וכ' הר"ן
להוכיח מזה דכל שהדבר בעצמו זכות אע"פ שנמשך ממנו
חוב שהוא יתר על הזכות זכה וקנה ,אלא שאפשר לדחות
ולומר שאף זה מקולי פרוזבול .והרא"ש (סו"ס ט"ו) מפרש
שזה מקולי פרוזבול וכן בתשו' הרא"ש (כלל קח סק"ז) אזיל
לשיטתו דל"מ זכיה בדבר שנמשך ממנו חובה.
ובביאור ד' הר"ן עי' ר' נחום (אות קב) דהנה ז"ב
דבנידו"ד ליכא אנ"ס דעביד ליה שליח או דניחא ליה
דלהוי האי שליח להכי וע"כ נראה דס"ל להר"ן כמש"כ
הקצות ק"ה דדין זכיה מטעם שליחות אינו מדין אנ"ס
אלא גזה"כ דבמידי דזכות נעשה הזוכה שליח בלי מינוי,
ולפי"ז נמצא דהרא"ש שמיאן בסברת הר"ן אזיל לשיטתו
בכ"מ דיסוד דין זכיה מטעם שליחות הוא דאנ"ס דעביד
ליה שליח.
ולכאו' ילה"ק ע"ד הר"ן דלפי"ד נוכל לזכות בגט
עבור האשה למ"ד דמהני קנינים בגט דאף שכלפי
הגירושין הוי חובה אבל עצם הזכיה בגוף השטר הוי זכות
שיכולה להשתמש בשטר .ויש לחלק דהתם הזכיה היא
סיבת הגירושין ונמצא שהזכיה קשורה בקשר ישיר של
סיבה ומסובב לתוצאת החובה וע"כ הזכיה עצמה מוגדרת
כחובה ,משא"כ בפרוזבול מה שיש לו קרקע אינו מוליד
חובה כי אם דרבנן קבעו שפרוזבול מהני רק אם יש לו
קרקע וה"ז כתנאי בתקנתם הא למה הדבר דומה למגרש
אשתו על תנאי שיהיה לה מאתים זוז ובא מישהו לזכות
עבורה בר' זוז כמובן שלא נוכל להחשיב הדבר לחוב בעצם
כי אי"ז סיבה דינית להחובה .ואף שדין קרקע לפרוזבול
אינו ממש תנאי אלא שזה הדין באמת אבל צורת הדין
הוא שזה תנאי ולא שזה סיבה ודוק.
שו"ר באו"ש (סופ"ה מגירושין) שדן בהיה גט מונח
בחצר האם אפשר לזכות לאשה את החצר וע"פ ד' הר"ן,
וכ' דלא דמי משום שכאן בעת התהוות הקנין בחצר נעשה
הגירושין דאל"כ הוי טגמעג"ק אלא גיטה וחצרה באין
כאחד .מבואר בד' האו"ש שהכל תלוי אי הוי בזמן אחד,
מיהו אפשר כונתו אחרת דהקנאת החצר היא מעשה
הנתינה ועל כן לא ניתן להפריד ולדון את זה בפ"ע.
שעבוד נכסים במלוה בשטר – מכח השטר או מכח
הקול
הראשונים מהם מבואר דהשעבוד מכח הקול –
בראשונים
בעניני קטן ממכלתין
לשליחות – בדף כג.
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לקנינים – כ' הגרנ"פ דלא מצינו מקור וע"כ
דמסברא הוא .אכן בירושלמי פ"ד ממע"ש יליף להא
דקטן אין מתנתו מתנה מקרא דכי יתן איש .ועי' רש"י
שבת קנג:
לגרש – נתמעט דאיש כתיב בפרשה (ראשונים מ.):
ובחי' הגר"נ סוף הספר כ' דשאני גט משאר קנינים דהתם
מסברא נתמעט קטן וכאן צריך פסוק.
לשחרר עבד –
לכתוב סת"ם – מה :קטן פסול משום כל שאינו
בקשירה אינו בכתיבה.
סברת 'ישנו'
הכוונה בסברת 'ישנו' ,דמהני מה שבאופן מסוים
ישנו בכלל התנאי הנצרך אף שכעת אינו כן.
כא – .שליחות נמי איתא בעל כרחה שכן אב מקבל
כו'.
תוס' כב - :דחשיבי בני כריתות הואיל ואם הגדיל
כו'.
חגדרות וכללים בדינים דרבנן ממסכתין
ג - :בתוס' בתי' אחד מבואר שחז"ל לא מתקנים
תקנה בעבור בעיה שהיא רק לכתחילה .ובתי' השני לא
סברי הכי.
ה - :זמנין דמייתי לה איתתא .ובר"ן הביא דדוקא
איתתא אבל קרוב כשר דהכשירו הפסולים לדון ולקבל
עדות בפ"נ ,אבל אשה לא הכשירו דלאו בת דין היא .וצ"ב
מה החילוק אם הפסול כזה או כזה סו"ס רבנן הכשירו
הפסולים .ומבואר דלא רצו חכמים לעשות מהפיכה
ולהכשיר מי שמופקע.
ט – .הראשונים נתקשו אמאי שוו גיטי נשים
לשחרורי עבדים לענין בפני נכתב ,ומה עיגונא יש גבי עבד.
והתורי"ד ח :מבאר דהוא משום גז"ש לה לה מאשה.
ובדעת ש"ר נראה דס"ל שאין שייך הקש לתקנתא דרבנן.
יג – .בתוס' מבואר דמעמד שלשתן מהני בגט [אלא
שלא תקנו רק בממון] ,ומבו' דקנינים דרבנן מהני לגט .וכן
מבואר ממש"כ כא :דמשיכה והגבהה מהני ,והם קנינים
דרבנן.
יט – .ברעק"א מבואר דדין לשמה כשאינו אלא
מדרבנן לא מהני לאשויי שם כתב על הכתב העליון.
ומבואר דדינים דרבנן אינם מהות בחפצא.
כ – .ודלמא אקנויי אקני ליה רבנן .משמע בפשטות
דהפקר בי"ד מהני להקנות .ואין לדחות דזה באמת לא
הפקר בי"ד אלא קנין דרבנן דרש"י כתב הפקר בי"ד.
לו – .תקינו רבנן עדי חתימה מפני תיקון העולם וכו'
וכתבו הראשונים דאין חיוב כלל להחתים עדים ומש"כ
שתיקן ר"ג לא שצריך לעשות כן אלא תיקן (שילמד)
[ולימד .רא"ש] להם לעשות כן.
לו – .תוד"ה מי .מבאר קו' הגמ' דאע"ג שהפקר בי"ד
הפקר לא היה לו להלל לעקור שביעית שהיא דאו',
וכמו"כ אע"ג דדריש בספרי שמוסר שטרותיו לב"ד אינו
משמט מ"מ לא היה לו לעשות תקנה ללמד לעשות כן
שביטל בכך השמטת כספים שצותה תורה.
מד – .הטעם דקנסוהו רק עד י' בדמיו לעומת בהמה
דקנסו עד ק' משום דעבד מלתא דלא שכיחא [שימכרוהו
לעכו"ם] ומלתא דל"ש ל"ג בה רבנן .חזינן אופן של מלתא
דל"ש שגזרו עליו אבל הקילו.

נב - :בתוס' דהזק שאינו ניכר שחייבו משום קנס
עשאוהו בגדר של מזיק רגיל.
נה – .בחת"ס כ' בביאור פסק השו"ע דגזל קרקע
ובנה עליה בנין מקעקע כל הבנין ואין בזה משום תקנת
השבין וביאר דרק במקום דאיכא קצת שינוי אלא שאינו
גמור הוא דתיקנו תקנת השבין.
סו – .בענין כעין דאורייתא תקון .כ' התוס' דהא
דסגי בהגבהה טפח גבי חבית של שיתופי מבואות אפי'
לפ"ה דלא קניא הגבהה בעלמא אלא בג"ט חשיב ליה כעין
דאו' כיון דמגביה בר זכייה ויש בה הגבהה קצת .ולכאו'
יש לתמוה מה מהני שיש הגבהה קצת כיון שלעכובא צריך
ג"ט .ועי' גם באילה"ש שהק' תינח אם הטעם לג"ט שיהא
הגבהה חשובה ,אבל אם כדי שלא יהא לבוד לקרקע א"כ
טפח אינו הגבהה כלל.
ואשר היה נראה לי מזה שכל היסוד של כעין דאו'
תקון עיקרו משום מה דמחזי כלפי אינשי ולא משגחינן
בגדרים האמיתיים רק במה שנראה לעין כל ,וכשתקנו
הגבהה טפח אין נראה כחידוש דבר חדש אע"פ שמבחינה
דינית אין הפרש בין טפח ללא כלום .לעומת זה טען הרב
מנדלסון נ"י שיש להבין היסוד אחרת לא מצד ראות בני
אדם אלא שיש כאן מהלך אמיתי שרבנן לא רוצים לחדש
מושגים ומעדיפים להרחיב מושגים .ובנידון דידן אמנם
נכון שהגבהה טפח אינה מועלת כלום ,אבל יש להפריד בין
צורת הדין לפרטיו ,דגם הגבהה טפח יש כאן צורת הגבהה
ורק שיש פרט לעשות זאת בשיעור ג' טפחים דוגמא לדבר:
שיעורי האיסורין ,דכבר בכל-שהוא יש כאן צורת האיסור על כן חצי

שיעור אסור מה"ת וכנודע .ברם למהלך זה אכתי תקשי קו'
האילה"ש משא"כ למהלך הראשון דמתורצת הקו'.
ויש לסייע המהלך השני מדמצינו בגמ' כאן דתקנו
כעין דאו' רק בדרבנן שיש לו עיקר מן התורה ומוסבר
היטב שבדרבנן כזה ראו לנכון לתת צורה לדין כצורת
הדין דאו' ,אבל אם הסיבה שכעין דאו' תקון כדי שלא
ייראה כדבר מחודש מה א"כ הטעם שדוקא ביש לו עיקר
מה"ת ,אדרבה בדבר שהוא כולו מחודש ואין לו עיקר
יותר יש להקפיד על כך .ברם יש להסביר שרבנן לא רצו
שיתפסו אותם כמשנים את התורה על כן רק בדינים
שמורכבים על דיני התורה רצו לשמור על הכעין דאו',
ובדינים מחודשים לגמרי ברור שאין כאן שינוי דין אלא
דין דרבנן נפרד.
סו – .בענין עיקר מן התורה .מתבאר בסוגיא
דשיתופי מבואות נחשבים כאין להם עיקר מה"ת .וכן
מעשר שני בזה"ז ובעציץ שאינו נקוב .ברם מעשר ירקות
ופירות האילן בזמן הבית דג"כ חיבים מדרבנן נחשבים
שיש להם עיקר מן התורה (ריטב"א) .והסבר החילוק,
ד'עיקרו מה"ת' פירושו שיש כאן את יסוד הדין גם
שבפועל פטור משום איזה פרט שלא נתקיים .ובמצוות
התלויות בארץ שורש החיוב הוא קדושת הארץ וכל
שהפירות צמחו בא"י בזמן קדושתה יש כאן בסיס לחיוב
וחשיב עיקרו מדאו' הגם שפטורים מחמת שאינם דגן
תירוש ויצהר.
עא - :אי נמי לכדר' יצחק וכו' דהיינו דלכך תני
בסיפא לא יוציא עולמית כדי שתדייק דברישא דלא תני
עולמית משום דרישא דרבנן מדינא דר' יצחק וסיפא דאו',
והדבר צריך הסבר מדוע בדין דרבנן לא תני עולמית וכי
יש הגבלה לתקנתם .ואולי משום דבאופן עקרוני אם יקום
בי"ד גדול יותר יוכל לבטל תקנה זו .או י"ל דעולמית
משמע לא רק מכאן ולהבא ללא גבול אלא גם לשעבר,
דהיינו כל ימי עולם ,ואיסור דאו' שפיר נהג תמיד מאז
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שהיה תורה בעולם (שלפני כן אינו בפרשה) ,וכעין מאי דאמרי'
ריש סוכה דבדרבנן לא שייך למתני פסולה ע"ש ברש"י.
עב – .בתוס' מבואר במש"כ לענין תקנת פרוצות דכדי
שיהא הדבר בכלל מלתא דלא שכיחא דלא גזרו בה רבנן
צריך לא שכיח כלל.
הנפק"מ במח' ר"א ור"מ אם ע"ח כרתי או ע"מ
א] אם "וכתב לה" היינו חתימה או כתיבה ,ונ"מ
במה יש דין לשמה ,וכן דין מחובר.
ב] אם צריך שיהא מוכח הגירושין מתוך החתימות,
או שיהא מוכח להע"מ.
ג] לפי ר' ירמיה בדף פו :לר"א יש דין נתינה לשמה.
ד]
כללי הש"ס ועוד
 פתח התנא בהלכות בפני נכתב אע"ג שהיה לו לפרשהלכות הגט ברישא איידי דתקנתא היא חביבא ליה
ואקדמה (רמב"ן).
 אמורא יש לו יותר לפרש דבריו (רש"י ד.). פעמים דוחה הגמ' את הלימא כתנאי ,ובאמת צדאחד של הדחייה הוא דיחויא בעלמא (תוס' ז ,:יב ,.מח.).
 לענין לשון דרך אם זכר או נקבה אזלינן בתרהמקרים ולא בתר הנושא הכללי (תוס' ח .בשלשה דרכים
שוותה סוריא ,נקט שלשה לשון זכר אע"ג דסוריא לשון נקבה משום
דעבד וגט הוי לשון זכר)
 תנאים מדברים זה על חבירו בלא תואר 'רבי' (יב:אמרנו לו למאיר ,ורש"י שם) .מאידך עי' נב :שאמר רב נחמן:

רב הונא חברין.
 לא בעי לאוקמי מתני' כיחידאה אע"ג דהלכהכמותו (תוס' יג .ד"ה והא)
 פעמים בעי הש"ס למימר דטעמא דנקט בעלהמאמר לא עיקר טעם הוא (תוס' יד .ד"ה ומר).
 מצינו ששתי לישנות תסבור כל אחת להפךמחבירתה ,שכל אחת פשוט לה שאין לפרש המח' במשנה
כמו שמפרשת חברתה עד שמקשה בפשטות ממנה (תוס'
טז.):
 מותר לשנות למנוע הפסד ממון (הגהות יעב"ץ יד .אהאדאמרי' התם שקיבל על עצמו אחריות ולסוף אשתמיט .וע"ע ספר דרכי
חושן (להרב יהודה סילמן) עמ' שע"ה).

 מותר לשנות בכדי שיפסקו הלכה כהאמת לפי דעתו(כ .דרשה משמיה דרבי ולא קלסוה ,משמיה דרבים וקלסוה)

 לשונות מיוחדים בקביעת ההלכה :יז' - .יתד היאשלא תמוט' (לשון אחרון זה אמת .רש"י .).כג' - .אינה תורה'
(אין שומעין לך .רש"י).

 'שנאמר' הוא דין שנאמר בעצם הפסוק' .משוםשנאמר' הוא דין המסתעף מן הפסוק (כ"ו סוע"א ,וכאן
המכוון לגזירה שגזרו כדי שלא יעברו על הפסוק).
 'זימנין' היינו מיעוט (רש"י כט .ד"ה דכולי על הגמ' זימניןדגיטא נמי לא הוי).
 רבי לא שנה דברים הידועים לכל (כאן שנה רבי וכו'ודחי לה ריו"ח דזו אפי' תינוקות [של בית רבן .ורש"י ל"ג לה] יודעים
אותה .כט.).
 בני סורא דייקי קראי (עדי סוראה .לא.): -בדף לב :נח' ר"נ ור"ש בדין ביטול הגט (והלכה כר"נ)

ונח' ראשונים מ"ט דר"נ האם סובר שלא שייך לבטל או
שזוהי רק אומדנא שלא כוון לבטל .והרמב"ן שולל את
האפשרות השניה מכח סברא שודאי לא ניתן לבטל גט.
ותמוה שהרי לדעת ר"ש מיהת ודאי שאפשר לבטל הגט

א"כ מה לנו ללין על הסוברים כן בדעת ר"נ .וחזינן מד'
הרמב"ן דמה שפשוט לו מסברא אין לסתור פשיטות זו
מדעה שלא נפסקה דאדרבה משום כן לא נפסק כר"ש,
ורק כשדנים על הדעה שנפסקה צריך שהיא תתאים
לסברא .מיהו בתוד"ה התם חזינן לא כך שכתבו דצ"ל
בדעת ר"נ דגט לא חשיב מעשה וכו' דאי לאו הכי תקשי
לרב ששת ,הרי שבאו להוכיח אמיתת סברא מהשיטה
שלא נפסקת ולא דחו דאה"נ רב ששת נדחה מהלכה.
 הגמ' מקשה מריו"ח על רבא ,רואים שמקשיםמאמוראים הקדמונים על היותר מאוחרים ולא אמרי'
גברא אגברא קרמית (לח).
 כשדורשים כלל ופרט להצריך כעין הפרט הכל כפימה שדומה לחכמים נקיט בכל א' ענין הראוי לו (תוס' כ"א
ע"ב)

 עי' מה :בתוס' ששיטת ר"ת דאין לאשה לאגודלולב ולעשות ציצית והתוס' דחו דדוקא בתפילין ומזוזות
דגלי קרא .ובדעת ר"ת צ"ל דילפי' מינה לכל עניני עשיית
חפצא דמצוה .והתוס' סוברים דמאי דגלי גלי.
 מח' ריו"ח ור"ל בהילפותא "'ולביתך' מלמד דאדםמביא בכורי אשתו" אם ילפי' מינה לעלמא דק"פ כקה"ג,
או דאמרי' שזו גזה"כ מיוחדת לענין בכורי אשתו.
 כ' התוס' מז :דהתורה מדברת ברגילות דאשהנותנת לבעלה פירות ועי' בריטב"א שלא ניחא לו לומר כן.
וגם בש"ר הוסיפו תי' נוספים.
 כתבו התוס' לח .דהא דאצטריך עמון ומואב טהרובסיחון ולא סגי בקרא דוישב ממנו שבי משום דמוישב
ממנו שבי לא הוה ילפינן מינה שום קנין אי לאו דאשכחן
דטיהרו .וכסברא זו כ' התוס' מט .ד"ה שור דאי לאו
דאשכחן בחד דוכתא דפטר רחמנא להדיוט בהקדש לגמרי
(רעהו ולא הקדש) לא הוה דרשינן כי יאכל פרט למזיק אלא
לפטור מחומש לחודיה .ויש להבין דעד כמה שאין הדרשא
דוישב ממנו שבי או דכי יאכל מוכרחת מה מהני שמצינו
דבר דומה הרי סו"ס באים עתה לחדש יותר מהדרשה
ההיא ,וחזינן דכדי ללמוד דבר מחודש מאד צריך דרשא
מוכרחת יותר.
 לשונות' :דילמא'  -לח :ורב יוסף אמר דלמא לדמיקאמר ,אע"פ שאיננו מסופק אלא חולק על רב בודאי.
ובדף כ .דילמא נתינת גט היא ,וכ' הר"ן (ט :ד"ה וגרסי')
דאע"ג דבלשון דילמא קאמר קושטא דמילתא הכי הוי
ומשום כבודו הוא דא"ל הכי' .חיישינן' – יט ,:מ' .:אימור'
– נה .ועי' ט"ז.
 כשיש מח' תנאים או אמוראים על מוצא דין אםמדרשה זו או אחרת אין לומר שיש ביניהם נפק"מ לדינא
כגון בדין קטנה שאינה יודעת לשמור את גיטה – תוס'
סד .:ומזה צ"ע על ד' מהרש"ל שעשה מח' לדינא בין
הלימודים לדין הפקר בי"ד לז .:מיהו בדעת רש"י שם
נראה מבואר דפליג על הך כללא ע"ש מה שכתבנו בס"ד.
 פעמים יש תניא נמי הכי שהוא ראיה רק לחלקמהדברים – עב( .לא לפי התוס') ,וע"ע מכות ו :תוד"ה תניא.
כללי פסק:
 ר"ן (א :ד"ה וסוגין כרבא) פסק כרבא משום דבגמ'מותבינן תיובתא ואמרינן בהו לרבא ניחא לרבה קשיא
ואע"ג דשנינו אשינויי לא סמכינן .ויש להעיר דמצינו
בנדרים כו :מח' רבה ורבא וכ' שם הר"ן דכיון דאיכא
למימר דהלכה כרבה משום דהוי רביה דרבא ואיכא
למימר דהלכה כרבא משום דבתראה הוא נקטינן כרבה
לחומרא .ובגה"ש שם הקשה מד' הר"ן ריש סוכה (א).
בענין מח' רבה ורבא שם דאין לטעון דהלכה כרבה משום
דרביה דרבא הוא דמאי דאמרי' אין הלכה כתלמיד
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במקום הרב ה"מ כשנחלק עמו בחייו דכיון שלא קבל רבו
דבריו נדחו דברי תלמיד אבל כשנחלק עמו לאחר מיתה
לא ,אדרבה קי"ל הלכה כבתראי ואע"ג דבתראי תלמידי
דקמאי נינהו ,ופי' דבר זה מסורת בידינו מן הגאונים ז"ל.
 ר"ן (ב .ד"ה ולענין) דלא קיי"ל כר"מ מדמתמהינןבגמ' עלה ור"מ משום דלא א"ל בפ"נ יוציא והולד ממזר
ומהדרינן אין ר"מ לטעמיה (נל"פ כונת הר"ן דמשמע מסידור ד'
הגמ' שמעמידים שהסברא הפשוטה היא דלא כר"מ ומתרצים שר"מ
חידש כאן איזה יסוד ,ותשמע מזה שזה לא מוסכם).

ס - :כ' בתוס' דרב הונא ב"ת לא סובר כהכלל
שהלכה כשמואל בדיני .א"נ הכא מסתבר טעמיה דרב.
וברא"ש כ' בשם ר"ח משום דשמואל תרגמה להא דרב
להכי נפק מהך כללא( .וצ"ב מה בכך שתירץ את רב וכי זה אומר
שהודה לדבריו .וי"ל דתמיד הלכה כשמואל בדיני הואיל והיה מומחה
בדברים אלו וכאילו רב אינו בר פלוגתיה בזה ,ומדתי' שמואל אליביה
חזינן שהחזיק שמואל שדברי רב אינם טעות מוחלטת דא"כ לא היה
מנסה לתרצם ואמנם שאכתי סובר שהאמת כדבריו ראה לנכון לתרץ
דברי רב דשמא בכל זאת יתברר שהוא צודק וצ"ת).

פא - :מבואר מחלוקת אמוראים אליבא דריו"ח אם
יש כלל שהלכה כסתם משנה.
 אודות אמוראים ושמותם :תרי רב הונא איכא ,חדשמוזכר סתם בכל הש"ס והוא לימד את שמואל כמבואר
ה .דבעא מיניה שמואל שנים וכו' .ועוד רב הונא הנזכר
יא :שישב לפני ר' ירמיה (תוס' יא):
סתם רב נחמן  -לרש"י הוא ר"נ בר יצחק .לתוס' הוא
ר"נ בר יעקב .שהרי סתם ר"נ חבירו של רב ששת ובירו'
איתא דר"נ בר יעקב חבירו של רב ששת (לא):
 תרי רב אשי :א' הרגיל ,ב' רב אשי קדמון (יעב"ץ לטע"ב)

ולמד' הרי כבר אמר "ללמוד תורה" .אלא שיש כאן
תוספת ביקורת שהיתה לו דעת שקטה ומיושבת ללכת
וללמוד למרות שכעת מכר את בתו ומי יודע מה עובר
עליה !
אמיתה של תורה
ו - :בתוד"ה א"ר יצחק צריכה שרטוט כאמיתה של
תורה ,אור"ת דלאו היינו ס"ת אלא היינו מזוזה וקרי ליה
אמיתה של תורה על שם שיש בו שם יחוד מלכות שמים
וכן פי' ר"ח.
ויש להבין מטבע לשון זה שיחוד מלכות שמים נקרא
אמיתה של תורה ,וענין האמת כאן טעון הסבר ,הרי כל
התורה כולה אמת היא .והנה ברמב"ן בפירוש התורה
מצינו רבות "פירוש על דרך האמת" ואף שם נשאלת
השאלה אטו הפירוש שעל דרך הפשט אינו אמת.
דבר
הוא
'אמת'
המושג
אמנם
……………………………………………………
לשון אמת כאן מבטאת רובד פנימי והבנה עמוקה שהיא
העיקר וכלפיה הפשט הוא לבוש .והן הן הדברים,
שאמיתה של תורה פי' הפנים והגרעין של כל התורה כולה
הלא הוא יחוד ה' וקבלת עול מלכותו ,וזוהי האמת
הפנימית שהכל הוא לה פירוש ועטיפה.
והראוני בריטב"א שכתב "דאית בה יחוד ה' שעיקר
האמונה תלוי בה" ,משמע דאמיתה של תורה ר"ל
אמונתה של תורה.
גילוי אליהו לעומת השגה אמיתית בתורה

חידושי אגדה במסכת גיטין
ר' יהודה היה נותן בהם סימנים
ב – .ברבינו יהונתן מלוניל
ח"א) כתב שדברי ר' יהודה במשנתינו מרקם למזרח וכו'
הם בהתאם לשיטתו שהיה נותן סימנים כמו לעשרת
המכות .ודבריו חידוש כי בודאי שיש הבדל בין הדברים
ששם הוא סימן גרידא של ר"ת של המכות וכאן השמיענו
את הגבולות .וכנראה גם שם אין זה סימן גרידא.
(נדפס ב'ישורון' גיטין וקידושין

הן קיימו בעצמן ויתנו את הילד וגו'
ו - :בנ"א העולין וכו' ופרש"י שהיו משתהין בא"י
ומניחין נשותיהן עגונות ובטלים מפ"ו שנקל בעיניהם
ילדים וילדות .וצ"ב איך משמע כן בפסוק ,וי"ל דזונה פי'
מזונות כמש"כ התוס' ,וכונת הפסוק להמשיל מעשיהם
למי שממשכן הילד והילדה בעבור מזונות ויין ,והנמשל
הוא שלימוד התורה דומה לאכילה ושתיה ואותם בנ"א
היו מוכנים לוותר על ילדים וילדות בעבור אכילה ושתיה
של תורה .ועי"ל דהפסוק גופא מדבר על מה שעשו אוה"ע
לישראל כמש"כ במפרשים שם ,וכאן רצו לומר שאותן
בנ"א נהגו כדוגמת ענין הפסוק אבל לא שזה פי' הפסוק.
ומרש"י מבואר שעל צער נשותיהן וביטול עונה לא
הי' קפידא ואפשר שהסכימו ועי' סוגיא דכתובות.
שם – בתוס' בשם הירושלמי ,עובדא הוה בחד שמכר
בתו ללמוד תורה והלך ולמד .וצ"ב מה נוסף בסיום 'והלך

ו - :מאן לימא לן דר"א בר סמכא הוא והשיבו
דאסכים מריה על ידיה דאשכחיה ר"א לאליהו וכו',
ומביאים בשם ס' אגרא דפרקא למהרצ"א מדינוב ז"ל
דהעיר דעיקר ראיית הש"ס שיש לסמוך על ר"א משום
שכוון לאמיתה של תורה אבל מזה לבד דאשכח ר"א
לאליהו ודיבר עמו מזה עדיין אין ראיה שאפשר לסמוך
עליו .וכשמסרו הדברים להגרי"ז ז"ל הוסיף דאילו היו
שואלים בגמ' מנין דר' אביתר גברא רבא שפיר היו
מוכיחים ממה שהתראה אליו אליהו ,אבל כיון שנדון
השאלה אם ר"א בר סמכא הוא ,לא סגי בצדקותו כדי
לסמוך עליו אלא צריך שיברר לנו גדלו בתורה ולכוון בה
לאמתה .עד כאן מס' מעתיקי שמועה ח"א (עמ' נט) .ויש
להעיר מלשון רש"י ד"ה לחיי" ,כלומר שפיר מצית למימר
דלאו גברא רבה הוא" ,משמע שהנידון לא היה דוקא על
סמכות בהלכה אלא על כך שהוא אדם גדול וחוזרת הערת
המהרצ"א למה לא רואים זאת בכך שזכה לגילוי אליהו.
במאי קעסיק קב"ה
ו - :א"ל עסיק בפלגש בגבעה .כ' בנפש החיים (ד' ו')
"דבאותו העת שהאדם עוסק בתורה למטה כל תיבה
שמוציא מפיו ,הן הן הדברים יוצאים כביכול גם מפיו ית'
באותו העת ממש כדאשכחן בפ"ק דגיטין וכו' ,והיינו מפני
שר' אביתר ור' יונתן עסקו ביניהם בענין פלגש בגבעה אז
באותו עת גם הוא ית' שנה דבריהם ממש" .והנה מלשון
אביתר בני כך הוא אומר משמע כהנפה"ח שהיה זה
באותו עת שהם למדו זאת ,אך מאידך צ"ע דהרי מבואר
בגמ' שאשכחיה ר' אביתר לאליהו וא"ל וכו' משמע שלא
עסק אז ר' אביתר בזה אלא הלך בדרך וצ"ע .וצריך ליישב
דברי הנפה"ח שאף בשעה שהלך ר' אביתר בדרך הלך עם
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כל תורתו ואפשר לומר כל הזמן 'אומר' בלשון הווה (ופוק
שמע בבהמ"ד את הלומדים מדברים' :אומר' רש"י,
'אומר' הרמב"ם.
יונתן בני כך אומר
ו - :במאי עסיק קב"ה וכו' יונתן בני כך אומר.
מבואר בזה שהקב"ה אומר דבר תורה בשם החכם
שחידשו בעולם הזה .האם זה מדין האומר דבר בשם
אמרו?
ושמעתי בשם הגרי"א שורצמן שליט"א שביאר בזה
דידוע שדברי תורה נקבעים לפי דעתם של החכמים כאן
בעוה"ז (עי' הקדמת הקצה"ח) ,וזהו מה שאומר הקב"ה
דברי תורה בשם החכמים דרק אחרי שהם אמרום נהיו
הדברים דברי תורה.
אלו ואלו דברי אלקים חיים
ו - :אלו ואלו דברי אלקים חיים .נאמרו בענין זה
כמה דברים בראשונים:
רש"י בכתובות נז .כתב דכשיש מח' אמוראים מה
אמר רב פלוני חד מינייהו משקר אבל כי פליגי בדין אין
כאן שקר ואיכא למימר או"א דא"ח דזמנין דשייך האי
טעמא ,שהטעם מתהפך לפי שינוי הדברים בשינוי מעט.
ע"כ .וקשה טובא דהא בסוגיא דידן בגיטין לא נחלקו
בסברא אלא במציאות ואפ"ה אמרו או"א דא"ח .אך לא
קשה כלל דהגמ' עצמה מבארת למה שייך כאן או"א
דא"ח .וברש"י משמע דבאמת באותו מקום שנחלקו בו
אין שניהם צודקים אלא דעיקר סברתו של כל אחד מהם
יש לה מקום עקרונית וכאשר הציור קצת שונה אז זה גם
נכון לדינא .ומבואר א"כ דיש כאן נקודת טעות כביכול
וצ"ע .וגם בגמ' דידן רואים כך לכאו' שהרי כשאחד אמר
נימא מצא או זבוב מצא הרי הוא התכוון נימא לבד או
זבוב לבד וזה אינו מדוייק רק דשניהם מצא .וצל"ע.
וכמו"כ במה שכתבו התוס' ר"ה דף כ"ז גבי מחלוקת
ר"א ור' יהושע אימתי נברא העולם ,בתשרי או בניסן,
וכתבו התוס' דאלו ואלו דברי אלקים חיים ובתשרי עלה
במחשבה להברא ובניסן נברא .והנה בודאי שעצם
המחלוקת היתה אימתי נברא כפשוטו ,כן מוכח מהגמ'
בר"ה שם שמחשבנים את הפסוקים של שנות המבול לפי
ר"א ולפי ר"י ,אלמא דמה שאומרים או"א דא"ח היינו
שבתוך הדברים יש יסוד נכון ולא שכל מה שהוא אמר
הוא נכון וצל"ע.
בריטב"א עירובין יג :בשם רבני צרפת ששאלו איך
יתכן שיהיו שניהם דא"ח ותירצו דכשעלה משה למרום
לקבל תורה הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט פנים לאסור
ומ"ט להתיר 94ושאל להקב"ה על זה ואמר שיהא זה
מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה
כמותם .ונכון הוא לפי הדרש .ובדרך האמת יש טעם סוד
בדבר .עכ"ד.
ובעשרה מאמרות (חיקור דין ח"ב פי"ז) כתב עלמא
ידעין ומשתבשין במאמר המפורסם לחכמים שאלו ואלו
דא"ח ,והאמת הברור כי כל מחלוקת שהוא לש"ש סופה
להתקיים ולאמת דבריה בכל חלקיה ומביא את מח' ב"ש
 94ועי' נמי בספר החינוך סוף מצוה תפה שהביא מח' הרמב"ם
והרמב"ן גבי מנין המצות וסיים "הט אזנך בני ושמע דברי
חכמים ואלו ואלו דברי אלקים חיים הם וכולם נר ,ודע כי יש
בתורה שבעים פנים וכולם נכוחים".

וב"ה מהו פריה ורביה ודעתו של כל אחד נרמזת בשם י"ה
וכו' ואולם בפירוש אמרה תורה להטות ההלכה למעשה
אחרי רבים כי כל נתיבותיה שלום (להשוות המחלוקת
בלבד אמרה כן ,יד יהודה) אבל לא שיהיה כזב בדעת
החכמים היחידים הנידחים ,כי אין מהדומה שקר ח"ו
במה שנמסר בסיני ובמה שחרות על הלוחות כפי מה
שביארנוהו (שהיה הכל חקוק עליהם כל מה שתלמיד
ותיק עתיד לחדש אחד האוסר ואחד המתיר ,יד יהודה)
ויכול להיות שבאיזה זמן יצדק אחד מחלקי הדין ויהיה
הוא הנאה ובאיזה זמן יצדק החלק השני וישוב הראשון
להיות מגונה וכו' אלו ואלו דא"ח המושל על ההפכים על
חלוף הזמנים .95ומעולם לא נחלק אדם מחכמי התורה
להתיר את העורב ולאסור את היונה על מה נחלקו בדבר
שיש לו ב' פנים אמיתיים וצודקים לכאן ולכאן הללו
מסבירים פנים להיתר והללו לאסור לפי מקומו ושעתו
ונמצא ההיתר והאיסור שניהם אמת ולב ב"ד מתנה
עליהם איזה יכשר הלכה למעשה .ומכאן אתה למד שיש
הלכה ולא למעשה (פי' ממה שנזכר לשון זה בש"ס בכמה
דוכתי) ואינו אלא כדאמרן.
וע"ע בדבריו בח"ד סופ"א שכתב על ד' הגמ' בפרק
חלק ופליגא דר' אבהו ,לא שיהא האחד מבטל דברי חבירו
אלא כדמתרגמינן ותהי המחצה והות פלוגתא שכל אחד
אמר חצי דבר והא והא איתא .וכ"כ בשל"ה (ח"א לו).
ועקידת יצחק (ניצבים).
ועי' דברים נפלאים בדרך חיים למהר"ל פ"ה משנה
יז .שיש ב' מדרגות :הא' מדרגת ב"ש וב"ה דאו"א דא"ח
ושאר מחלוקות החכמים שהם במדרגה נמוכה מזה ע"ש.
ועי' מכתב מאליהו ח"ג עמ' .353
ועי' מחשבות חרוץ (עמ' פו) בד' הגמ' ביומא עה:
שאמר רי"ש לר"ע טעית! וכי מלאכי השרת אוכלין וכו',
אינו טעות גמור דדבר טעות לא נכתב בגמ' וכיון דנכתבו
ד' ר"ע ונשנו בברייתא ע"כ דהוא ככל הפלוגתא דאו"א
דא"ח וכל א' דיבר לפי דרכו ושרש השגתו ,ורי"ש ע"פ
מדרגתו הוא שאמר טעית ,אבל לפי הכל יקר ראתה עינו
של ר"ע לא טעה כלל.
ספר שבילי אמונה  -הנתיב השמיני
ואעפ"י שתראה החכמים חולקין בהלכות או
במדרשות זה אומר בכה וזה אומר בכה אל תחשוב שיש
בהם דבר נאמר לריק חלילה חס ושלום אלא כלם מראים
טעמים גדולים ועמוקים כמו שאבאר .וגרסינן בפ"ק
דחגיגה בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין
אסופות אסופות הללו מטהרין והללו מטמאין הללו
אוסרין והללו מתירין הללו פוסלין והללו מכשירין שמא
יאמר אדם הואיל והללו מטמאין והללו מטהרין הללו
אוסרים והללו מתירין למה אני לומד תורה מעת' תלמוד
 95כמדומה שבזה בא לבאר הלשון 'דברי אלקים חיים' .וצריך
ביאור .ובר' צדוק (רסיסי לילה טז) מבאר שכל חדושין דאו'
א"א להיות דבר מבורר שלא יהיה נטייה לכאן ולכאן כמ"ש
בחגיגה ג' הללו מטמאין וכו' ואלו ואלו דברי אלקים חיים פי'
אלקים בעל הכחות כולם הנפרדים שבעולם וזהו לשון רבים,
וכן חיים לשון רבים דד"ת הוא חיות הבריאה כולה ויש חלוקות
של חיים וע"ז נא' פלגי מים לב מלך ביד ה' לאשר יחפוץ יטנו
מאן מלכי רבנן ואין מים אלא תורה והם נפלגים למעיינות
שונים לאסור ולהתיר וכסבורים אנו דהוא בדעתו של חכם
ואינו כן אלא גם זה ביד ה' שמאיר עיניו ומטה לבבו כי החפץ
ורצון אלקי לבד ולכך נקרא דברי אלקים חיים דבאמת הן דברי
השי"ת וכמ"ש דמן החכמים לא ניטלה נבואה דבאמת הוא
מהש"י רק החילוק דנבואה הוא כה אמר ה' היינו כזה ממש
ואין בו הטיה וחילוק וב' נביאים המכחישים זא"ז הא' נביא
שקר אבל חכם הוא דבוק בחכמתו של הש"י שהוא במחשבה
שבמוח שם אפשר להיות ב' הפכים בנושא אחד .ע"ש.
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לומר נתנו מרועה אחד אל אחד נתנם פרנס אחד אמרם
מפי אדון כל המעשים ברוך הוא שנאמר וידבר אלהים את
כל הדברים האלה.
ותמצא פעמים במדרש כמה תנאים ואמוראים
שנראין כחולקים בהלכה וכל אחד מהם אומר טעמו
ויעלה על הדעת שהם חולקין ואינו כן אלא כל אחד מהם
מגלה טעם ההלכה שצריכין לה מכמה טעמים שיש בה.
כדגרסינן בפרק קמא דמגלה ותאמר אסתר אם על המלך
טוב יבא המלך והמן היום אל המשתה וגו' תנו רבנן מה
ראתה אסתר שזימנה את המן רבי אליעזר אומר פחים
טמנה ללכדו ע"ש עוד דעות רבות ,אשכחיה רבה בר אבוה
לאליהו אמר ליה כמאן חזיא אסתר ועבדא אמר ליה
ככולהו תנאי וככולהו אמוראי .הנה ידענו שכל מה שגלו
אלו התנאי' והאמור' הכל חשבה אסתר ולכל אלו
הטעמים נתכונה כשזימנה את המן וכל אחד מהחכמים
לא זכה לגלות אלא טעם אחד מכמה טעמים .ובריש גיטין
גרסינן ותזנה עליו פילגשו רבי אביתר אומר זבוב מצא לה
רבי יונתן אומר נימא מצא לה אשכחיה אבי אביתר
לאליהו אמר ליה מאי קא עביד הקדוש ברוך הוא אמר
ליה עסיק בפלגש בגבעה .אמר ליה מאי קאמר אמר ליה
עסיק בפלגש בגבעה .אמר ליה מאי קאמר אמר ליה
אביתר בני אומר כך יונתן בני אומר כך אמר ליה ומי
איכא חס ושלום ספיקא קמי שמיא אמר ליה אלו ואלו
דברי אלקים חיים זבוב וכו' ואם עיני שכלן מאירות
תשמור כלל זה לכל מקום שתמצא כחמי' נחלקי' זה עם
זה ותתבונן שטעמי המקרא הם מפרשים ואין בהם דבר
נאמר לריק חלילה וחס והלא תראה השני טעמים שאמרו
אלה החכמים צורך גדול היה לגולת סודו של מקרא ואין
טעם האחד מספיק בלתי חברו כך יש לך להתבונן בכל
דברי חכמי המשנה והתלמוד לבקש להם טעם כי הם
דברי אלקים חיים ואם דעתך לא ישיגנו תתלה החסרון
בהשגת ידיעתך לבד .ואם בעל נפש אתה תראה מאמרם
ז"ל בפרי שאכל אדם הראשון יש מי שאומר חטה היה ויש
מי שאומר ענבים היה ויש מי שאומר תאנה היה ויש מי
שאומר אתרוג היה ואם זכית לקבלה האמתית תדע
ותשכיל שאלו החכמים אינם חולקים כלל אך כי כל אחד
העמיק בענין ובעיון יותר מחברו לפי חכמתו .ודע והאמן
כי בתחלת ברייתו של עולם היו צפוין לפני הבורא יתברך
כל דורות הנביאים וגם התנאים והאמוראים שהם חכמי
המשנה והתלמוד ועמדו נשמותיהן כלם שורות שורות
לפני בוראם יתברך ונחלקו להם הלכות המשנה והתלמוד
ומדרשות ואגדות לכל או"א הלכה זו של חכם פלוני
ומאמר זה של חכם פלוני כמו שנחלקה א"י לשבטים
ועמדו נסתרים כמה הלכות וכמה מדרשות וכמה דקדוקי
סופרים עד שבא כל אחד מהם ודרש חלקו ונאמרה
ההלכה על שמו וכל זה נאמר למשה בסיני כדגרסינן
במגל' פרק הקורא מאי דכתיב ועליהם ככל הדברים
מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה בסיני דקדוקי
תורה ודקדוקי סופרים ומה שסופרי' עתידין לחדש הנה
נתבאר סדר כתיבת המשנה והתלמוד בסיעתא דשמיא.
ע"כ משבילי אמונה.
פירוש האלשיך ז"ל  -ספר תורת משה על דברים -
פרק יז פסוק ח-י
שהוא בל תאמר אם כבית הלל הלכה אם כן דברי
בית שמאי שקר הם חלילה ונסמינהו מלהזכירם כלל ,וכן
בכל החולקים נקח דברי אשר הם הלכה ונעקר אשר אינם
הלכה ,באופן שכל דברי אשר הוא שמותי נעקור חלילה מן
התורה .כי הלא זה הדבר למדונו רבותינו ז"ל באומרם

(שם) אלו ואלו דברי אלקים חיים ,כי גם בהם מתעוררים
אורות עליונים ונעשים ייחודים עליונים בהם בדרך
אחרת ,ובהם היינו גם כן משיגים חיי העולם הבא .ואין
ספק כי גם בעסק שהיו בית שמאי עוסקים בתורה גם היה
מתעלה הוא יתברך ,וכולם באורות תורתם יאירו בעולם
הבא ,אלא שק-ל דעות ה' בחר בדרך אשר הלכה כמותם
להתנהג בה ,אך אורות תורה שכנגדם לא רבו חלילה ,ורק
במעשה בחר ה' בדרך אשר כהלכה ,אך בעסק ובפלפול
בזה ובזה יחיה האדם .וזהו אומרם דברי אלקים חיים
שהוא הדיבור לא המעשה.
אסכים מריה על ידיה
ו - :בביאור הראיה שאסכים מריה על ידי ר' אביתר,
עי' בתורא"ש שהקשה דהרי אמרינן זבוב מצא ולא
הקפיד ,נימא מצא והקפיד הרי שאדרבה אסכים טפי ע"י
ר' יונתן .ותי' דכיון שהקפיד על הנימא הי' ידוע ומפורסם
לעולם אבל הזבוב שלא הקפיד לשלחה בכך לא נתפרסם
הדבר וא"כ ברוה"ק אמרו .וכתב הרב חיד"א בפתח עינים שכל
זה אפשר שכיון רש"י בנועם לשונו הזהב שכתב דאסכים מריה על ידיה

לגלות לו סוד לכוין הדברים הסתומים אל אמיתתם .מבואר שלמד
הרא"ש דאסכים מריה על ידיה הכונה שקבל הסכמה
יתירה על שכנגדו ,דמדוע לא מתרץ הרא"ש שסוף סוף גם
הוא כיון לאמת שכן אמרו אלו ואלו דא"ח אלא שלמד
שאנו מבקשים למצוא הסכמה מיוחדת ,ומעיקרא סבר
התורא"ש שההסכמה היא שכיוון לאמת יותר מחבירו
ולפי תירוצו ההסכמה היא שהשיג ברוה"ק.
אימה יתירה בפילגש בגבעה
אמר ר"י אמר רב כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו
סוף הוא בא לידי שלש עבירות ג"ע ושפיכות דמים וחילול
שבת .רש"י מפרש דבמציאות האימה מביאה לידי אותם
שלש דברים .ובתוס' כתבו שכך היה בפילגש בגבעה
והדברים מתמיהים כל לב מבין ,וכי משום שכך קרה
בפילגש בגבעה שהמלחמה שנסבבה ממעשה דפילגש היתה
בשבת לכן יש לקבוע כלל שאימה מביאה לחילול שבת,
וכי חיישינן ששוב יקרה מעשה דומה ויצאו ישראל
למלחמה בשבת ,אתמהה .וצ"ל דמאורעות שנזכרו בתנ"ך
אין בהם מקרה כלל ואם אירע חילול שבת אפי' כתוצאה
עקיפה מהאימה היתירה ,שוב אנו יכולים ללמוד מכאן
שיש קשר בין אימה יתירה לחילול שבת.
קיימתיה מסברא
ז – .אמר ר' אשי אנא לא שמיעא לי הא דרבב"ח
וקיימתיה מסברא .ופירש המהרש"א ההבדל בין רבב"ח
לרב אשי ,דרבב"ח אמר הטעם לדיבור בנחת כי היכי
דליקבלו מיניה ולא יבא לידי קלקול ,אבל רב אשי קאמר
דגם אם יקבלו ממנו בכל אופן שידבר (שרב אשי אדם חשוב
היה) מ"מ מסברא שצריך להיות דבורו של אדם בנחת עם
הבריות קיימתיה .וצריך להבין למה דברי רב אשי
נקראים סברא יותר מדברי רבב"ח ,אין זה אלא שזה אמר
סברא זו וזה סברא אחרת.
וביאור הדבר ,ד'מסברא' פירוש שהסברא מחייבת,
הדבר מוכרח מצד עצמו ,אבל אם זה רק משום התועלת
היוצאת מזה אין נחשב שהדבר 'מסתבר' ,דאין כאן אלא
שיקול של חשבון כדאיי היוצא מן הדבר ואין הדבר עצמו
מחויב ונכון ,ולזה אין צריך כח הדעת והסברא שבאדם,
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שעקרונית גם בהמה יכולה לעשות שיקול כזה שבכדי
שישמעו לי יש לדבר בדרך שמתקבלת על הבריות ,אבל
כשהסברא מחייבת היינו שהאדם משיג ע"י שכלו שכך
נכון ואמת לעשות .ודוק.
הדבר יצא מפי ר"א
ז – .הדבר יצא מפי ר"א ונתנוהו לגניבא בקולר.
בפשטות היינו אומרים שהוא בגדר 'צדיק גוזר והקב"ה
מקיים' ,אבל הדבר קשה דבשלמא כשהצדיק גוזר שכך
יהא ,אבל כאן ר"א רק אמר שזה יקרה אם תשכים
ותעריב לבהמ"ד ,ומדוע שיקרה הדבר מבלי התנאי
שהוזכר בדבריו .וי"ל דהוא מענין המבואר במכות פרק
שני דקללת חכם אפי' על תנאי היא באה.
רשעות גניבא
ז – .אע"פ שרשע לנגדי .הנה לקמן בכל הגט רואים
שגניבא היה מצד אחד ת"ח ומצד שני פלגאה .וכאן רואים
דגניבא נקרא רשע ,וזה מתאים לראשונים בקידושין לב ,ב
שמוכיחים מהא דניקום מקמיה לענין קימה מפני רשע.
שו"ר בחת"ס (קובץ תשובות סי' יח) שנוקט שלא היה
רשע ונדחק בגמרא כאן.
דרשות חז"ל מנוטריקון
ז – .א"ל רב הונא בר נתן לרב אשי מאי דכתיב קינה
וכו' .וכ' בספר אגרת הרב (לרי"מ לוין עמ' ל') דלכאו'
הדרשות האמורות המה לשון נופל על לשון ומה כ"כ קשה
לדרוש בהם .ומוכרחים ופשוט הדבר שאין לדרוש סתם
מה שנראה לעין בשר פשוט ועל משקל השיר וכדו' אלא
הדרשות מחויבות להיות מקושרים לעולמות העליונים עד
שחכמים כלל וכלל לא דרשו ורק אמרו אי הוה רב גביהה
וכו' הוה אמר בה טעמא או רב אחא מבי חוזאה ,שהמה
ידעו לדרוש המכוון האמיתי .ע"ש עוד בזה.
עשיית צרכי חתן  -מצוה בו יותר מבשלוחו
ז – .מר בר רב אשי גדיל כלילא לברתיה .יש לתמוה
וכי לא מצא אחר שיעשה זאת עד שהוצרך לבטל מזמנו
ולהתעסק בקישוט בתו הכלה .וי"ל שעסק זה מצוה הוא
ואדרבה יש לעשותו ע"י גופו ולא ע"י שליח ,וכן מצינו
במכות יד .דר"ג (נשיא ישראל!) הלך בעצמו לאטליז של
עמאום ליקח בהמה למשתה בנו.
'שפתים יישק'
ט – .אע"פ שקילס ר' יוסי את ר"ש הלכה כר"מ…
שפתים ישק משיב דברים נכוחים .ופי' התוס' שהשומעים
משיקים שפתותיהם זו לזו .שמעתי מהג"ר יונתן דיויד
שליט"א (ג' סיון תשס"ה) דהשפתים העליונות הוא הנעלם
והתחתונות הוא המעשה המתגלה בעולם ,והשקת
השפתים זו לזו מבטאת שהגילוי של המעשה יש לו נגיעה
אל למעלה ,שיש בו טעמים מכוסים ,וזה קילס ר' יוסי את
ר"ש שדבריו יש בהם דברים נעלמים ועליונים ,ואין הלכה
כמותו כאן בעולם הזה( .ולפי"ז מה שאמרו דתניא וכו' אינו מקור
רק לקילוס אלא גם לכך שאין הלכה כמותו .הרח"ל מנדלסון נ"י).
ועי' בבן יהוידע.

קילוסו של ר' שמעון
ט – .אע"פ שקילס ר' יוסי את ר' שמעון וכו'
כשנאמרו דברים לפני ר' יוסי קרא עליו המקרא הזה
שפתים ישק משיב דברים נכוחים .הנה מצינו כיוצא בזה
במכות יז :שקילס רבא את ר' שמעון ואמר כל דילידא
אימיה כוותיה תיליד .וראה גם שאצל כלל ישראל נתחברו
ואף נתקבלו באופן נרחב שירים מיוחדים לקילוסו ושבחו
של ר"ש ,דבר שלא מצאנו כלפי שום אישיות אחרת
מגדולי האומה!
צער על איבוד ממון
לז - :חזייה לרבה דהוה עציב .התעוררו הלומדים
לתמוה היאך התעצב רבה האמורא הק' על הפסד ממון,
ואמנם כתב היעב"ץ שהיה רבה עני כמבו' במו"ק ,אבל
עדיין אין הדעת שוקטת האם כך צריך להתנהג אדם
שלם .96ודוחק לומר שהצטער על העוון שגרם לו להפסד.
וי"ל שממון לצדיקים הוא מכשיר לעבודת ה' ויש להצטער
על העדרו מצד השימוש הרוחני שבו ,ואולם יש לשאול
שמצד מידת הבטחון אין להצטער ,אך זה אינו ,דהבטחון
מסלק דאגה אבל אינו סיבה למנוע צער על מצב שמנוע
האדם מלעבוד את האדון ית' ,שזה מצב שלילי בעצם.
כמו שראוי להצטער על מיתת אדם אף לבעל-בטחון.
והעירו עלי שעדיין לא מובן שהרי בזה גופא קיים עשה
מה"ת ולא חשיב אבוד ממון ומה מקום לצער יש .ולא
נראה לי שזו טענה כי בתכניתו של רבה היה שיאמר
המלוה משמט אני הרי שלא רצה לקיים את המצוה
(דשפיר מותר לו לעשות כן).
וראה בספר מעשה איש שספרו לפני החזו"א
שספינתו של ר' אפרים זלמן מרגליות טבעה והגיב רא"ז
החזו"א
נענה
ואבוי,
אוי
שקר!……………………………………………
'אומר אני'
לח :לט - :רבי אומר אומר אני .הנה כך מוצאים
שרבינו הקדוש אומר תמיד 'אומר אני' וצריך ביאור פשר
הדבר ולמה דוקא הוא נקט לשון זו.
ובבית האוצר לגר"י ענגיל (כלל לג) כתב דכך הי' דרכו
של רבי לומר דבריו בלשון אומר אני ,ולא נמצא כזה
לשום אחד משאר החכמים זולת על צד הזרות והמיעוט,
וביאר דהוא דרך ענוה (ע' סוטה מ"ט משמת רבי בטלה ענוה)
שאיננו אומר את הדין דרך החלט רק אומר אותו בייחסו
אל עצמו ,שלו נראה כך וכדרך שרגילין היום לכתוב
מליצת "נלענ"ד" .97וע"ש ביאור נוסף ע"ד הקבלה .עוד
ביאור הראה לי הר"י ברגר נ"י בהערות הרב ראובן
מרגליות בסוף ספר סדר הדורות דרבי שנה לתלמידים כך
אמר רבי מאיר וכך אמר רבי יהודה וכשבא לומר דעת
עצמו אמר 'אומר אני' ,וכשכתבו המשניות כתבו בצורה
ששנאה רבי לתלמידים (אך א"כ הול"ל 'ואני אומר' ולא 'אומר
אני').

 96ולשון החזו"א באיגרת "אין כל עצב בעולם למי שמכיר אור
האורות של האמת".
 97עי' יבמות צב :ושמואל אמר בעניותנו צריכה גט ,מספקא ליה
לשמואל וכו' .ושם מובן שהקדים לשון זה כיון שהיה מסופק
ולא ידע להכריע.
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עבד שהניח תפילין בפני רבו
מ – .עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות .כ'
המהר"ל (נתיב העבודה פ"ט עמ' קד טור א') "ודבר זה ברור כי
כאשר התפילין הם על האדם נקרא כי השם ית' הוא מלך
שלו ,ולפיכך קיי"ל אם האדם מניח תפילין לעבדו יוצא
העבד לחירות ,כי כאשר התפילין עליו הנה שם ה' נקרא
עליו והשי"ת הוא מלכו ואדונו ואיך יהיה בשר ודם אדון
שלו".
אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהם
מג – .ראיתי להעתיק מספר דעת תורה לר' ירוחם
(דברים ח"א עמ' קמז) :אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל
בהן ,והרי אנו רואים רוב אנשים נכשלים וחוזרים
ונכשלים יותר מפעם הראשונה וכן לעולם? אמנם הא למה
הדבר דומה ,לשכור שנפל וחבט ראשו באבן קשה ומחמת
שכרותו אינו מרגיש בהחבטה והולך וחוזר ונופל ומכה
ראשו לפצעים ,ואינו נכשל כלל השכור הלזה עד שידע
להזהר ,אך כשפג משכרותו אז מרגיש אחרי שכבר נפצע
ראשו לפצעים ואין רפואה למכתו ר"ל ,משא"כ האינו
שכור ,מרגיש מיד כאב החבטה באבן ושוב אינו נכשל עוד
אחר שנכשל בפעם הראשונה בהרגש כאב החבטה .ע"ש.
כלומר שכדי שהכשלון בדברי תורה יביא לעמוד
עליהם צריך להרגיש בכאב הכשלון ,שהזעזוע מהנפילה
יפעל אצלו לעמוד לנכון על דברי התורה לבל יפול שוב,
אמנם רוב האנשים חושיהם רדומים כשיכור זה שאינו
מרגיש במכתו.
עוד בענין זה :עי' בספר אפיקי מים (ימים נוראים
עמ' כו) מה שלמד מכאן.
חמורו של אביי
מה – .במעשה דאביי וכריסיה דהחמור .צ"ב למה
מספרת לן הגמ' סיפור זה .ועוד צ"ע וכי אביי לא ידע שכל
החמורים הם כאלה .ועוד צ"ע וכי הם לא ידעו שאביי
הוא צורבא מרבנן .ונראה שהם לא ידעו אם אביי הוא
ת"ח ואחרי ששלח להם את הסימן הבינו שהוא ת"ח
ששקוע בתלמודו ולא יודע איך נראה חמור ,ואז נתנו לו
בלי סימן.

להשתמש בניסים .ויש ליישב דדוקא בנס מתחדש אין
להשתמש וכגון לעבור מתחת לקיר נטוי וכדו' שהנס
מתחדש כל פעם משא"כ כאן שכך הוא ה'טבע' שלהן –
שאין האור שולט בגופן ,ואין תוספת במה שמשתמשים
בזה שוב .וצל"ע.
גרמא להו מלתא ואשתביין
מה – .גרמא להו מלתא ואשתביין .כ' מהרש"א "ר"ל
דהך מלתא גופא דבחשן קידרא ומראין עצמן צדקניות
הוא גרמא להו דאשתביין ואשתבאי איהו בהדייהו כדי
שיתברר לו שלא עשו כן רק ע"י כשפים" .וצריך להבין
למה זה כ"כ חשוב שיתברר לו שהן כשפניות ,וי"ל דזה בא
לתרץ לו את הקושיא בקרא דאחד מאלף לא מצאתי,
ובשביל לתרץ הקושיא הזו היה שוה לו ליפול בשבי! ועד"ז
מצינו בחוני המעגל .ועי' מה שכתבנו להלן באגדות
דשלמה ואשמדאי .ואולי עוי"ל דחשוב שיתברר שהן
כשפניות שלא יצאו מכשולות שונים מזה.
איזיל אחזי בנתיה דר"נ
מה – .עיליש ברח וכו' איזיל אחזי בנתיה וכו' .קשה
כיון שהיונה אמרה עיליש ברח ולא אנשים אחרים למה
הלך לקחת עמו גם את בנות ר"נ ולסכן אותן .וי"ל דהרמז
בכך שהיונה [שכנסת ישראל נמשלה לה] אמרה זאת ,דכל
מי שבשם ישראל יכונה הוא בכלל ההכרזה ולא רק
עיליש ,ולזה הלך לראות אם הן נוהגות כמנהג ישראל
וראויות להנצל.
מעשה דריש לקיש ולודאי
מז – .ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי וכו' .בספר
תקנת השבין לר"צ הכהן ביאר המעשה ,דריש לקיש גם
בתקופת ליסטיותו עסקו היה לבער קוצים מן הכרם ,אלא
שחשש שמא איבד גם אנשים טובים וכמו שמצינו במדרש
שאברהם אבינו חשש שמא ייענש על שאיבד כל אותן
אוכלוסין ,על כן ביקש לבחון אם יש עליו תביעה משמים
ע"י שיפיל עצמו ללודאי ויהיה בסכנה ואם יצליח ה' את
תחבולתו אות הוא כי נקי וצדיק הוא.
מילוי הבקשות האחרונות של הקרבן הנרצח

בנתיה דרב נחמן
מה – .קשיא ליה לרב עיליש כתיב אדם אחד מאלף
מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי הא איכא בנתיה דר"נ.
והק' הרש"ש אטו ליכא נשים צדקניות .ותירץ הרב אליהו
רוטנר נ"י דהנה קשה איך היה מותר להן לנהוג בדרך נס
ולבחוש הקדירה בידיהן הרי אין סומכין על הנס ,אלא
דצדיקים מיוחדים מתעלים להנהגה של למעלה מן הטבע
שכבר אין הבדל בין הטבע למעל הטבע (על דרך מי שאמר
לשמן שידלק וכו') .מדרגה זו אינה שייכת באשה .ויש
להוסיף ביאור עפמש"כ המהר"ל בכמה מקומות דאשה
היא חומרית ,על כן עם כל צדקותה לא תוכל לצאת מעצם
מהותה החומרית ולהתעלות מעל הטבע.
בחשן קדירא בידייהו
מה – .בחשן קדירא בידייהו .ורב עיליש סבר שזה
משום צדקתן שלא שולטת בהן האש .וקשה דהלא אסור

מז – .גמירי דיומא בתרא כל דבעי מינייהו עבדי
ליה 98כי היכי דליחול אדמיה .פרש"י שימחול על דמו.
תימה ,חדא וכי לרוצחים אלה אכפת שהקרבן ימחול על
דמו ,ועוד אטו חושבים הם שבזה נמחל עוונם .וביותר
קשה וכי משום שממלאים לקרבן האומלל בקשות כלשהן
מוחל על דמו ומוסר נפשו להם ברצון?!
ויש לפרש ענין המחילה ,שהם רוצים שהנרצח יבין
שאין כאן סתם תאות רצח אלא שכמו שחיות טורפות
חיות חלשות יותר ,ואנשים הורגים בהמות לאכילה ,כך
הם נוהגים להרוג אנשים לאכילה אבל לא מתוך אכזריות,
לכן הם ממלאים לו את הבקשות שיראה שהם לא אנשים
רעים ואכזריים ,ואז יקבל בהבנה מסויימת את ההריגה
כשם שרואים בטבע של הבריאה שהחיות הנטרפות
מקבלות את הדבר בכניעה והשלמה מסוימת.
 98המשמעות היא שלא רק משאלה אחרונה הם ממלאים ,אלא
שביומו האחרון כל מה שיבקש באותו יום ימלאו לו בקשתו.
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משום חינא
מט - :כתובת אשה משום חינא .ופרש"י שימצאו
האנשים חן בעיני הנשים .לכאו' צ"ב ,מה ענין חינא כאן,
הא ודאי דגביית כתובה מבינונית לא תוסיף לבעל חן רק
תגרום לכדאיות כספית להנשא לו .אמנם פי' הענין
שבאמת האשה לא מביאה רווח כספי זה בתור שיקול
שכדאי משום כן להנשא ,רק שזה משפיע באופן בלתי
מודע על החלטתה ,ובפועל מרגישה כאילו נוסף לאיש חן
אם כי באמת לא חן נוסף כאן .ובנוסח דומה אמר הר"מ
רבי נ"י שיש חן טבעי אלא שהוא מתקלקל אם מקבלת
כתובתה מזיבורית ,וכשתקבל בבינונית חוזר חינו של
האיש (וברש"י משמע קצת כנוסח קמא).

תכנית של הקב"ה ונירון אינו משמש אלא ככיסוי כביכול
לידו של הקב"ה .ובזה הבין עומק החילוק בין גוי
לישראל ,שישראל הם תכלית העולם ומעשיהם יש להם
כח אמיתי משא"כ גוי אין לו שום כח לשנות ולפעול
באמת ורק כלי הוא ביד ה' להשתמש בו לצורכו.
מעשה דמרים בת בייתוס
נו – .במעשה דמרים בת בייתוס והשליח .לשם מה
מספרת הגמ' על כל הפעמים שהלך וחזר וכו' .ובאמת על
עיקר המעשה יש לתמוה ,אחרי שראתה שפעם אחת אזל
המלאי למה לא הוסיפה בציוויו שאם לא ימצא יביא מה
שיש ,אלא שהאסון שירד על ירושלים היה כל כך מפתיע
ובלתי נתפס אצלם עד כדי שלא נקלט בדעתה שיתכן
שהכל יאזל תוך זמן קצר.

קראתי לאשתי ביתי
גירותו של נבוזראדן
נב – .מימי לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתי .יש
לידע אם זהו לשבח או לא .ובמהרמ"ש פירש שלשון
אשתי הוא ע"ש "כי מאיש לוקחה"  -שהיא הזיווג שלו,
ואשתו של ר' יוסי היתה אשה רעה וגם נישאה אח"כ
לסנטר אחד כמבואר במדרש ולא היתה זיווגו על כן לא
קרא לה אשתי אלא ביתי .והעיר הר"ג ברקלי נ"י דהרי
אמר ר"י 'מימי' ולפי הסבר המהרמ"ש נצטרך לומר דכבר
מהתחלה ידע שהיא אשה רעה.
והנה מצינו בקרא "וכפר בעדו ובעד ביתו" ואמרו
חז"ל ביתו זו אשתו .וכן בתוספתא (סוטה פ"ז) "ובנית
ביתך" זו אשה .ובודאי דאינו נאמר שם לגנאי.
ועי' מהרי"ל (ליקוטים הוצאת מכון י-ם עמ' תר"י) :מהר"י
סג"ל כשהיה מדבר על אשתו עם אחרים היה אומר בלשון
אשכנז :מיין הויז פרויא ,כדאיתא בפ' כל כתבי :אר"י
מימי לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי אלא לאשתי
ביתי .פרש"י שהיתה עיקרו של בית.
עי' גר"א (ישעיה ג ,ב) :וכסות הוא לשון זכר אמר עליו
משען ,ודירה נקבה כמ"ש ביתו זו אשתו ,ומימי לא קריתי
כו' אלא לאשתי ביתי.
עי' רש"י שכתב שכל צרכי הבית נעשין על ידה והיא
עיקר הבית .ובחי' מכ"י כתב שהאשה עיקר הבית דכתיב
חכמות נשים בנתה ביתה ,ומשמע דלא בצרכי הבית
גרידא אלא גם בדברים יותר מהותיים הדורשים חכמה.
ואפשר דלאו דוקא ,דאף בצרכי הבית יש דברים הדורשים
חכמה ,וגם י"ל דחכמות נשים הוא כענין אין חכמה לאשה
אלא בפלך.
עי' פירוש נוסף בספר עין אליהו יבמות סג.:
רבי מאיר מוציא יקר מזולל
נו – .ערק ואזל ואיגייר ונפק מיניה ר"מ .מענין
שר"מ הוא זה שהצליח ללמוד תורה מ'אחר' ,שמצא
רימון תוכו אכל קליפתו זרק (חגיגה פרק שני) ,וכאן
רואים כי עיקר שרשו של ר"מ הוא מהוצאת יקר מזולל.
עוד מצינו שר"מ הוא זה שאמר (אבות ספ"ד) אל תסתכל
בקנקן אלא במה שיש בו.
יש להבין ,מה גרם לנירון להתגייר ,מדוע לא הסתפק
בכך שלא יהא מחריבה של ירושלים .ועי' במהר"ל ביאור
נפלא בזה.
ושמא ניתן לומר פי' נוסף ,שעד אותה שעה חשב שיש
לו 'תכנית' להחריב את בהמ"ק ,וכעת נתגלה שבעצם זו

נז - :הרהר תשובה בדעתיה וכו' ערק אזל שדר שטר
פרטתא (שטר צוואה שפירט מה תהא על נכסיו) בביתיה ואגייר.
וכבר עמדו המפרשים לשם מה הוזכרה כאן כתיבת
הצוואה .ונראה לומר דללמדנו בא שלא תעלה על דעתך כי
מאחר והיה כ"כ רשע איך התגייר פתאום ,בודאי שנבעה
גירותו מהתלהבות חיצונית ורגעית ,לא היא ,שהרי היתה
לו מנוחת הנפש לפרט חלוקת נכסיו ולא ברח בבהילות
הרוח .ולהסביר באמת איך אירע בו מהפך שכזה עיין
מהר"ל.
בניהם של תלמידי חכמים
ס – .אחריהן קוראין ת"ח הממונין פרנסים על
הצבור ,ואחריהן ת"ח הראויין למנותם פרנסים על
הציבור ,ואחריהן בני ת"ח שאבותיהן ממונים פרנסים על
הצבור .ויל"ע מדוע אצל הבנים מכבדים רק את בני ת"ח
הממונים פרנסים ולא מכבדים את בני ת"ח הראויים
להתמנות.
ומבואר בזה דכלפי החכם עצמו אף אותו שאינו
פרנס בפועל רק ראוי להיות כן יש לכבדו ,אולם בני
החכמים אינן זוכים לכבוד אלא כאשר האב פרנס בפועל,
והיינו דאין לבן שייכות אלא רק אל מה שאביו משמש
בפועל ועיין .כל זה בהנחה שהכבוד לת"ח שראוי להיות
פרנס הוא מפאת הפרנסות בכח אולם ניתן להבין וכמש"כ
ברש"י שהראוי להיות פרנס הוא לציון גודל חכמתו
ששואלים אותו בכל מקום הלכה ואומרה ,וא"כ אף זו
מעלה בפועל.
ועי' תשב"ץ.
יש להבין לפי מה נקבע הסדר ,האם לפי גדלות כלפי
שמיא (במלים אחרות :לפי גודל העוה"ב) ,או לפי החשיבות
הציבורית .ועי' פסחים מט .בענין לישא בת ת"ח שמבואר
שם סדר עדיפויות שונה מכאן וצ"ב.
ירידת הדורות בשכחת התורה
ס – .התירו לכתוב תושבע"פ כיון דלא אפשר ו"עת
לעשות לה' הפרו תורתך" ופרש"י דלא אפשר מליכתב
שנתמעט הלב והתורה משתכחת .וכן מצינו שצויינה
ירידת הדורות במדרגת הלב – (עירובין נג ).לבן של
ראשונים כפתחו של אולם וכו' .אבל שם מדובר על הבנת
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הלב וכאן מדובר על זכירה ולכאו' הן ב' ענינים חלוקים.
ענין שלישי של 'לב' מצינו בסנהדרין ק"ו בדברי רבא
שהשוה עצמו לרב יהודה ששלף מנעלו ואנו צווחים ולא
נענים אע"פ שאנו גדולים בתורה יותר ,דרחמנא ליבא בעי.
הרי ג' עניני 'לב' שיש בהם ירידת הדורות :זכירה (רש"י
כאן) ,הבנה (עירובין) ,קרבה לקב"ה (סנהדרין).
בחי' מכ"י תלה הירידה "דהאידנא שכיח שר של
שכחה".
תורה רובה בכתב או בע"פ

עוד אלא הניח את השאר להמסר בע"פ .והיינו דהיות
דברי התורה כתובים מקרב את התורה אל ישראל,
שהחזקת הכתב מהווה מצב שהתורה עצמה נמצאת
בידינו היינו החפצא שנקרא ס"ת ,משא"כ בתושבע"פ אין
בנו רק ידיעת ה'דברי' תורה ואין כאן איזה חפצא של
תורה שאפשר להחזיק אותו אצלנו והבן .ודרך התיקון
לדבר זה ,שתחת שהד"ת יהיו קרובים באופן פשוט בכך
שיהיו כתובים ,לא זכינו למדרגה זו ונגזר אפוא שהקירוב
ייעשה ע"י ההשתדלות והעמל שנמצאים בלימוד התורה
שבע"פ בפרט ,והדבר מקביל ללוחות ראשונות אל מול לוחות
ראשונות וכידוע.

ס - :א"ר אלעזר תורה רוב בכתב ומעוט על פה.
וריו"ח אמר רוב ע"פ ומעוט בכתב.
רש"י – 'בכתב' הכונה לדרשות הנובעות מהכתובים.
ו'על פה' הכוונה להללמ"ס .ומהרש"א תמה על פי' זה
דהא ודאי הלממ"ס מועטות לעומת הדרשות .וכתב בדעת
רש"י דה"ה למה שחכם מחדש מדעתו .ונראה להוכיח כן
מהמשך הגמ' ,דאמרי' שהברית נכרתה על שבע"פ משום
דתקיפי למגמרינהו ,ואי תימא דמדובר על הללמ"ס איזה
קושי יש ,וע"כ כמש"כ המהרש"א בדעת רש"י .ויש
להטעים הדבר היטב ע"פ ד' הגר"א דכל החידו"ת של
הת"ח בכל הדורות מושפעים ממשה רבינו ויאה לומר על
החידושים לשון שכ' רש"י "שלמשה נאמר על פה".
חי' מכ"י – הקשה על ר"א דס"ל רובה בכתב דהא
חזינן דתושבע"פ נפישא מתושב"כ וביאר דזהו משום
פלווגתא ודקדוקי ותקנתא דמתוספא עלה ,ושו"ט ופרוקי,
אבל כשניתנה מהר סיני רוב בכתב ומיעוט ע"פ .מבואר
דבע"פ דאירינן היינו מצב התושבע"פ אחר מ"ת שנמסרו
דברים בקצרה ללא פלפול (ראה בספר 'אלדד הדני') .וצ"ע
להלום לפי"ז המשך הגמ' דדברים שבע"פ תקיפי
למגמרינהו ,מה קושי בלימוד הלכות קצרות ופסוקות.
וצ"ל דהכוונה ע"ש העתיד ,ואין זה דוחק כי כל הכריתת
ברית נצרכת על מצב שיש חשש ערעור היציבות ובמצב
שכזה כבר יתרבו המחלוקות והתקנות (וצ"ע אם נכון).
מהרש"א – כל מה שיוצא במדרש המדות מקרי
בע"פ .ולא ביאר מה נקרא בכתב ,וצ"ל דהיינו התורה
עצמה.
נצי"ב – פליגי אי דברים חתוכים שאין בהם שום
ספק המה הרוב .וי"ל עוד דהא ודאי שכמה דברים
שנחלקו תנאים ואמוראים היו כבר נדברים בימי משה
רבינו אלא שנשכח ובא במחלוקת וכמה דברים שעלה
החקירה אח"כ .ופליגי ר"א ור"י אי בימי משה שהיה גם
דרשי דקראי הכלל ברור וראוי לכתוב כמו מה שבכתב
ממש יותר מהכתוב בפירוש או לא .ור"ל אי רוב תורה
שבע"פ שלפנינו בא מימות משה רבינו והלאה שהוסיפו
לחקור וא"כ לא שייך כתיבה דהתורה לא ניתנה אלא בידי
משה.
איך שיהיה צריך להבין מה ענין המחלוקת הזו,
למאי נפק"מ ,הרי לכו"ע הברית נכרתה על התושבע"פ
וא"כ מה אכפת לן איזה חלק הוא הרוב .וכנראה החלק
שהוא הרוב הוא החשוב ,וכן משמע מדרצתה הגמ' לתלות
במח' הזו על מה נכרתה הברית ,ויש משמעות לדעת מהו
החשוב.
אכתוב לו רובי תורתי
ס - :ההוא אתמוהי קמתמה אכתוב לו רובי תורתי
הלא כמו זר נחשבו .לפירש"י מתפרש שמפאת הזרות שיש
לישראל כלפי הדברי תורה נמנע מהקב"ה מלכתוב להם

ובתוס' כ' :במדרש אמרי' כמו זר נחשבו שעכו"ם
כתבו את התורה ואם היה נכתב הכל לישראל היו עכו"ם
הכל כותבין ולהכי קאמר רחמנא אכתוב לו רובי תורה
והלא מה שכתבתי להם כמו זר נחשבו שהעתיקו זרים
ע"כ .ויש להבין לפירוש זה דמשמע דזרים הוא כינוי
לעכו"ם ואיך מתפרש לשון הקרא דקאי על דברי תורה
ואומר דהם כמו זר נחשבו.
ולענ"ד יש לבאר דבאמת התורה אינה דבר הניתן
להעתקה אל העכו"ם דמיוחדת היא לישראל כמו שכ'
מורשה קהילת יעקב אל תקרי מורשה אלא מאורשה,
ומחמת השייכות הזה בין התורה לישראל מנועים
העכו"ם מקשר אל התורה ,ומפני מה חושבים העכו"ם
לנכון להעתיק התורה לעצמם ,כי "כמו זר נחשבו" ,כך
מחשיבים הגויים את דברי התורה ביחס לכל בריה
שתהא ,שלדעתם התורה האלקית מופקעת מיחס של
קירוב ,אינם מסוגלים לקבל את זה שיש קירוב בין
הבורא ותורתו לישראל ,כי בשכל אנושי הוא מן הנמנע,
ומהשקפה זו שישראל אינם קרובים יתר על שאר העולם
א"כ גם העכו"ם יכולים ללמוד תורה.
שני הפירושים של רש"י ושל תוס' נראים סותרים
אבל באמת משלימים זא"ז שאמנם לפירוש רש"י יש כאן
ביקורת על ישראל אבל באמת שורש הדבר הוא כפי'
התוס' שהכל בא מצד שהעכו"ם העתיקו התורה והחדירו
השפעתם הזרה לתוך כרם ישראל.
ברית תורה
ס - :ור' יוחנן אמר רוב על פה ומיעוט בכתב שנא' כי
על פי הדברים האלה [כרתי ברית אתך ואת ישראל] (רש"י
 על שבעל פה נכרת ברית אלמא איהי הואי רובא) .ואידך נמיהכתיב כי על פי הדברים האלה ההוא משום דתקיפי
למגמרינהו.
מבואר דלכו"ע הברית נכרתה על התושבע"פ דוקא,
ונח' מה טעם ,מר סבר כיון שבעל פה הוא רוב התורה,
ומר סבר כיון דהבע"פ קשה ללמוד .וצריך להבין דעת
ריו"ח למה דין הברית להכרת על חלק התורה שתופס רוב
ולמה לא תיכרת על כל התורה כולה .ובכלל מה פשר
הברית הזאת הרי אין זו ברית על קיום התורה דא"כ
ודאי אין שייך לחלק בין תושב"כ לבע"פ אלא זו ברית על
לימוד התורה וכענין שנא' אם לא בריתי יומם ולילה וכו'.
והמ"ד משום דתקיפי מתבאר ע"פ התנחומא המפורסם
בפ' נח.
שבחן של חכמים
ר' יהודה חכם לכשירצה – עי' מהרצ"ח שביאר
שמעלתו היתה שבכל מצב הי' יכול להכנס מיד לתוך
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עומק העיון ,ונראה להוסיף דאפשר להבין עפי"ז מה דר'
יהודה הוא ראש המדברים בכל מקום ,דיש מקומות
ומצבים שאין הדעת פנויה ושקטה להתעמק בחכמה
ולהביע דעה ברורה במהירות על הנושא ,אולם ר"י שהיה
חכם לכשירצה הצליח תמיד למצוא מה שצריך לומר
ובדין נטל את התפקיד לדבר בכל מקום .ועי' בגליון
הש"ס בשם הערוך.
ר' טרפון גל של אגוזים – עי' פרש"י .ונראה להוסיף
דהסיבה שכשמוציאים אגוז אחד כולם נופלים מפני
שכולם מונחים מעיקרא זה על זה וכל אחד מחזיק את
חבירו ,וכשמוציאים אפי' אחד מתמוטט כל הבנין.
והנמשל שאצל ר"ט הדברי תורה שבראשו היו שזורים זה
בזה באופן שכשנדרש לבאר דין מסוים נכנס תוך כדי
הדברים אל נושאים שלכאו' אינם קשורים אבל אצלו
הכל היה קשור.
ועי' לשון רש"י מקרא מדרש משנה הלכה ואגדה
הכל יחד ,ומבואר שאין חלוקת מדורים בתורה וכל חלקי
התורה יש להם מקום בתשובה על שאלה אחת.
ומדוע נקט גל של אגוזים דוקא י"ל משום ששאר
פירות כשמערימים אותם בגל גדול ,כאשר הגל מתמוטט
הרי הם נחבטים בקרקע ומתקלקלים מחמת רכותם
משא"כ אגוזים שנשארים שלמים ,כך בנמשל כששלל
דברי התורה ירדו באשד אדיר מפיו של ר"ט הכל נשאר
בהיר ולא חל בלבול בתוך כל הנושאים הבאים זה לתוך
זה .ועי' בן יהוידע.
ר' ישמעאל חנות מיוזנת – פרש"י יינה מוכן בה
תמיד – שתלמודו ערוך בפיו .ומה דנקט דוקא יין פירש
בבן יהוידע כי התורה משולה ליין.
ונראה עוד בס"ד דבחנות של יין הסיבה שלא פשוט
שיהא מזומן בה יין תמיד משום שיין טבעו להחמיץ ולא
ניתן לשמרו בחנות בכמות גדולה לאורך זמן ,ובנמשל
דברי תורה עלולים מאד להשכח וממילא כל אדם שומר
בזכרונו כמות קטנה של דברי תורה ,לא כן אצל ר"ט שלא
שכח מתלמודו והיה יכול לאצור בזכרונו הרבה מיינה של
תורה מבלי שיחמיץ.
ר' עקיבא אוצר בלום – עי' פרש"י כמו פועל עני
שיוצא לשדה ומלקט מינים שונים בערבוביא ואח"כ
בוררם ומסדרם כך ר"ע למד בתחילה מרבותיו הלכה
אגדה מדרש הכל ביחד ואח"כ סדרם .ומה השבח בזה,
בפשטות מורה על אהבת תורה ,שכמו העני הזה תאב כ"כ
לתבואה שחוטף מכל הבא ליד ,כך ר"ע כ"כ אהב את
התורה וראה עצמו כעני העומד מול אוצר של זהב שלא
הרשה לעצמו להיות בררן ולמד כל מה שניתן .וביתר
עומק נראה לומר שהנה ר"ע הוא עמוד התורה שבע"פ
[ומשה הציע שתינתן התורה כולה על ידו] ולכך בעוד שכל
אחד מישראל יש לו חלקו המיוחד והמסוים בתורה ר"ע
חלקו הוא כל התורה כולה ,אשר על כן י"ל שלא שייך
שר"ע יתמקד בלימוד חלק מסוים בתורה כי כל מהות
למודו הוא 'כל התורה כולה' לפיכך למד הכל כאחד.
ר' שמעון טוחן הרבה ומוציא קמעא – ומפרש לה
דמשכח קמעא ומה שמושכח לא שכח אלא סובין ,דברים
שלא נראו שהלכה כמותן .כנראה ששכחה זו לא היתה
שכחה רגילה אלא שכחה מכוונת שכך רצונו של ר"ש
לשכוח דברים אלו ,ראשית שאל"כ נמצאת מספר
בחסרונו של ר"ש שהיה שוכח מתלמודו אם כי רק
הדברים הפחות חשובים ,שנית שכן משמע בלשון הגמ'
טוחן הרבה ומוציא קמעא דבמשל הכונה שמוציא ובורר
פסולת קמעא א"כ גם בנמשל הכונה שמשכח כאילו
בכונה .והוכחה ניצחת אמר הרב ברגר נ"י דאמרי' עלה

בגמ' וכן אמר ר"ש לתלמידיו בניי שנו מדותיי שמדותי
תרומות מתרומות מידותיו של ר"ע ופרש"י והיינו ברירה
אחר ברירה ,הרי שהפי' מוציא קמעא בורר קמעא וזה
בכונה תחלה .ורואים כאן חידוש שאפשר לשכוח בכוונה.
ועוד חידוש שדבר שאינו להלכה ראוי לשכחו ,ברם הדבר
צ"ב אטו לא זכר ר"ש למשל את דעת ב"ש מלבד
המקומות שהלכה כמותן? אלא נראה דהכונה רק לדברים
שאין הלכה כמותן מפאת שאינם ישרים.
ראב"י קב ונקי – פי' דאל תתמה מדוע מועטים
שמועותיו ,שכן זיקק את דבריו ביותר עד שכל מה שאמר
נקבעה הלכה כמותו ,והרי ה'קב' הוא סיבת ה'נקי'.
באגדתא דשלמה ואשמדאי
סח .צריך להבין מפני מה סיפר השד לשלמה את
סדר יומו של אשמדאי והרי נשאל רק היכן הוא נמצא.
סח .צריך להבין מדוע היה צריך בניהו להביא את
אשמדאי אל שלמה ,הרי כאשר הטיל עליו השושלת
ונמנעה ממנו אפשרות לברוח היה יכול אז להוציא ממנו
כל מה שירצה שאם לא יספר לו ישאיר אותו כבול
בשושלת .כנראה שסוד השמיר אין ראוי שיתגלה אלא
למלך שלמה בעצמו.
סח :שקל לבינתא וכו' לא ידעתי ענין הלבינה.
סח :אמר ליה כתיב כתועפות ראם לו וכו' א"ל שקול
שושילתא מינאי והב לי עיזקתך ואחוי לך רבותאי,
שקליה לשושילתא מיניה ויהיב ליה עיזקתיה ,בלעיה וכו'.
יש להשתומם מה ראה שלמה להתפתות ולפרק מעל
צוארו השושלת ולתת לו הטבעת וכי לא היה לו להבין מה
יעשה אשמדאי .וצריך לומר שתשוקת שלמה לחכמה
היתה כה גדולה שהיה מוכן להסתכן ממש בכדי להבין
פשט בפסוק מן התורה ("כתועפות ראם לו").
עשירות – טובה או רעה?
ע – .שמונה רובן קשה ומיעוטן יפה…עושר ,ופרש"י
מיעוטו יפה ורובו קשה שמבטלו מת"ת ומגביה לבבו .ויש
לדקדק דלא קאמר 'ממון' אלא 'עושר' ,דאין טוב שיהא לו
מעט ממון ,דיחסר לו צרכו ,רק טוב להיות עשיר דהיינו
שיש לו צרכו וברווח ,אבל לא עשיר גדול.
טעמא לא ידענא ,הלכה איבעי מיניה?
עב – .א"ל טעמא דר' יוסי לא ידענא ,הלכה איבעי
מיניה? ויש להבין המניעה בזה .והיה נראה דהסדר הנכון
של הלימוד הוא ראשית להבין ואח"כ לחקור על בירור
ההלכה ,אך א"כ לא מהני שיאמר לו ר"נ הטעם אח"כ.
אלא טעם הדבר כמו שהרעישו בספרים על הפוסקים
הלכות מתוך הקיצורים דמתוך שאינו יודע טעם הדבר
יבא לטעות ועוות הדין ,אף כאן טען רב הונא שאין תועלת
בידיעה שהלכה כר' יוסי אם לא ידוע לו טעמו.
ויש להוסיף כאן מה שאמרו לעיל סו"פ הנזקין דר'
יוסי נימוקו עמו .ודו"ק.
מחלוקת בין דורות ראשונים לאחרונים
פא – .בוא וראה מה בין דורות הראשונים וכו'.
ובתוס' הקשו דר' יהודה עצמו סובר כר' דוסא ותי' דאה"נ
על עצמו היה קורא תגר .ועי' רמב"ן וז"ל דה"ק בוא וראה
מה בין דורותינו לדורות ראשונים שהן מחמירין ואנו
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מקילין דכוותא שאמרו אם ראשונים מלאכים אנו בני
אינשי ,ואעפ"כ כיון שהיה נראה לו להקל לא היה מכניס
דבריו מפני איש .מבואר בזה דבר חידוש דאע"ג שסיבת
המחלוקת בין הראשונים לאחרונים דאלו מחמירים ואלו
מקילים הוא מפאת עליונות הראשונים מ"מ לדינא
העמידו האחרונים דבריהם ולא הכניסום .והטעם לזה
דדין תורה ניתן להפסק לפי הבנת החכם וכל שכך מורה
לו שכלו אין לו להתחשב בסיבות למה כך מורה לו שכלו
ולכן אף שיודע שמפני מה שכלו אומר לו להקל מפני
שהוא בדרגה נמוכה סוף סוף כך שכלו אומר וכך הוא
פוסק .ונפלא.

וממילא מובן דכשאדם נוצר מוכרח שיקבעו לו
תפקיד מיוחד בבריאה ,לקבוע לו מזל .ולכן יוצאת ב"ק
ומכריזה בת פלוני לפלוני שבזה קובעים לו את תפקידו.99
ונחזור לגמ' בגיטין .המגרש אשתו ראשונה אפי'
מזבח מוריד עליו דמעות מפני שאשתו ראשונה נצרכת לו
לקיום תפקידו המיוחד לו .והטעם שהמזבח בוכה ,כי על
כל הדברים שאדם מעוות דוקא המזבח לא בוכה כי אפשר
לעשות תשובה ולהביא קרבן ולכפר על החטא .אבל כאן
שגירש אשתו ראשונה עזב את תפקידו המיוחד לו ולא
יועיל בזה כפרה ,דאין זו עבירה ,רק עזב את הסיוע לקיום
תפקידו ,שזו אשתו ראשונה שקיבל לפי המזל ואת המזל
א"א לשנות כמבו' בתענית במעשה דר"א בן פדת.

נקיי הדעת שבירושלים
פז - :וכך היו נקיי הדעת שבירושלים עושים .פרש"י
שהיו מקצרין בלשונן ויש להבין מה ענין הקיצור שהיו
נוהגין אנשי ירושלים בלשונן ,מה רע יש להאריך מעט.
ויש שר"ל שמדרך החכמים לכתוב בצורה תמציתית ,ולא
ניחא לי בפי' זה דנקיי הדעת אינם סמל לחכמה אלא
למידות מתוקנות .לכן י"ל דהקיצור הזה נובע מעדינות
הנפש שלא להכביר במלל.
'מהרה' דמארי עלמא
פח - :תוד"ה .וקשה מה תירצו על קושיא הב' דאיך
רואים שמהרה הוא כ"כ הרבה שנים ,דלמא ההמתנה
היתה כי עדיין לא נתמלאה הסאה של הונושנתם .ויש
לבאר דאחר שתי' שעבדו ע"ז מכניסתם לארץ הרי כבר יש
סיבה לעונש ולמה לא קבלו מיד הרי כתוב שיענשו מהר,
מוכח שמהרה הוא כ"כ הרבה שנים .אבל קשה דלמא לא
על כל זמן קצר של ע"ז מקבלים העונש שבכאן אלא על
התיישנות בחטא וזהו דקאמר קרא דרק מונושנתם בחטא
מקבלים עונש ושוב קשה דלמא ההמתנה היתה
להתמלאות הסאה .ולא קשיא ,דבפסוק כתוב הונושנתם
לפני והשחתם ועשיתם פסל ,דברגע שעובדים ע"ז כבר
נענשים מהרה ,ואחר שתי' התוס' שעבדו ע"ז מכניסתם
לארץ הרי נשלמה הסיבה לעונש .ועדיין צ"ב דאם כן
דהונושנתם קודם לע"ז איך יתכן לומר שמכניסתם לארץ
עבדו ע"ז דא"כ כבר קרינן בהו ונושנתם בארץ והרי הם
חדשים בארץ .ואולי י"ל דונושנתם אינו דוקא פרק של
זמן אלא זהו התיחסות לארץ ,התיחסות של לבו גס בה
שלכן מסוגל אדם לעבוד ע"ז בפלטרין של מלך .ועי' פנ"י.
המגרש אשתו ראשונה
צ – :המגרש אשתו ראשונה אפי' מזבח מוריד עליו
דמעות .וצ"ב למה רק אשתו ראשונה ,ומה ענין המזבח
דוקא.
ונראה דהנה בריש סוטה אמרינן ארבעים יום קודם
יצירת הולד מכריזים בת פלוני לפלוני ,ולמסקנת הגמ' זהו
דוקא בזיווג ראשון אבל בזיווג שני אין מזווגין לאדם
אלא לפי מעשיו .ופרש"י זווג ראשון לפי המזל ,זווג שני
לפי מעשיו וקשה לזווגן לפי שאינה בת זוגו.
והנה מהו ענין 'מזל' ,וגם צריכים להבין למה צריך
שתצא הבת קול .בס' שפתי חיים אמונה והשגחה מאריך
לבאר ע"פ הרמח"ל שמזל הוא תפקידו האישי של כל אדם
וההשפעות הנוזלות משמים לפי תפקידו ולא לפי מעשיו.
 99ומובן מש"כ התוס' שם דדוקא בזכר ,דהתפקיד הוא של
האיש והאשה מסייעת לו.
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