נתינה חלקית של הגט
מקורות – )א( גיטי כ" :בעא מיניה רבא מרב נחמ  "...ורש"י על אתר; רמב" הל'
גירושי פ"א ה"א ,תוספות גיטי עח .ד"ה אינו גט; רשב"א ד"ה אמר ליה; גיטי עח" :גט
בידה ומשיחה בידו' ;"...אור זרוע' גיטי סי' תשי"ז; קידושי יג" .דתניא אמר לה;"...
שולח ערו חוש משפט ק"צ ,ב ,סמ"ע וט"ז על אתר.
)ב( גיטי כ" :תנו רבנ הרי זה גיט והנייר שלי ,"...רש"י ,רשב"א וריטב"א על אתר;
גיטי עה ;.תוספות סוטה יח .ד"ה כתבה על שני דפי; 'אור זרוע' תשט"ו ,תקל"ט;
תוספות כא :ד"ה ספר.
הגמרא בד כ :עוסקת במגוו של מקרי גירושי  .המכנה המשות למקרי אלה
הוא שבכול נתינת הגט לא הייתה מלאה ,אלא היה בה חיסרו מסוי .בשיעור זה
נסקור את המקרי האלה ,ונברר את היסודות השוני המתעוררי במהל הסוגיה.

נתינה לש גירושי בלבד
"·ÍËÈ‚ ÈÏ·˜˙‰' :‰Ï ¯Ó‡Â ,·‰Ê Ï˘ ÒË ÏÚ Ë‚ ‰Ï ·˙Î :ÔÓÁ ·¯Ó ‡·¯ ‰ÈÈÓ ‡Ú
?Â‰Ó ,'Í˙·Â˙Î ÈÏ·˜˙‰Â
‡"‰˙·Â˙Î ‰Ï·˜˙Â ‰ËÈ‚ ‰Ï·˜˙ :‰ÈÏ ¯Ó
)‚.(:Î ÔÈËÈ
הגמרא עוסקת במקרה שבו מסירת הגט משמשת בתפקיד כפול :ה כגירושי האישה,
וה כפירעו חוב הכתובה כלפיה .רב נחמ מכריע ,שמעשה הנתינה אכ מועיל לשני
התפקידי :האישה מגורשת ,וחוב הכתובה התקבל.
מה הייתה ההווה אמינא של הגמרא שגירושי כאלה אינ מועילי? הראשוני
הציעו כיווני שוני לענות על שאלה זו .כיוו אחד מציע רש"י על אתר:
"„"'Ô˙Â' ·È˙Î„ ,ÔÂÚ¯Ù Ì˘Ï ‡ÏÂ ,ÔÈ˘Â¯È‚ ÌÂ˘Ó ‰¯ÂÓ‚ ‰˙Ó ‰Ï ·˙ÈÓÏ ÈÚ· Ë‚ ÌÂ˜Ó
)˘.(‡ÎÈÏ ‰"„ :Î Ì
לפי ההסבר של רש"י להווה אמינא ,מעשה נתינת הגט צרי להיות מיוחד למטרה אחת
ויחידה – לש גירושי  .א הבעל התכוו במעשה הנתינה למטרה נוספת – אי זו
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נתינה גמורה לש גירושי  .רש"י מסביר שהדבר נלמד מהפסוק "ונת " ,המלמד אותנו
שהנתינה צריכה לשאת אופי בלעדי של גירושי .
הסברו של רש"י עשוי להתקשר לאחד מהדיני היסודיי של גירושי  ,כפי שמנה
אות הרמב" .בפרק הראשו מהלכות גירושי מונה הרמב" עשרה דברי שה
עיקר הגירושי מ התורה .בי השאר כותב הרמב" ביחס לנתינת הגט" :ושיתנהו לה
בתורת גירושי " )פ"א ה"א( .ייתכ שההווה אמינא של רש"י מרחיבה את הדרישה הזו,
וכוללת בה את הדרישה שנתינת הגט תהיה מיועדת באופ בלעדי לגירושי .
אול ,לא ברור שאכ אפשר להתבסס על שיטת הרמב" בהקשר של סוגייתנו.
ראשית ,דברי הרמב" שנויי במחלוקת ,ויש ראשוני שחלקו עליו .מקורו של
הרמב" במשנה להל בפרק השמיני )עח ,(.הקובעת שא הבעל נת את הגט לאשתו
ואמר לה שזהו שטר חוב – אינה מגורשת .הרמב" הבי שהגט כא פסול כיוו שהוא
לא נית בתורת גירושי .
לעומתו ,התוספות ש )ד"ה אינו גט( הבינו שדי המשנה מבוסס על עיקרו אחר.
האישה אינה מגורשת ,כיוו שהיא אינה יודעת שהבעל שילח אותה ,ואי זה נחשב
למעשה שילוח גמור .התוספות משווי זאת לגירושי שוטה ,שאינ חלי מ התורה
כיוו שהיא אינה מבינה שהבעל גירש אותה ,והוא "משלחה וחוזרת" )יבמות קיג .(.לפי
הבנה זו אי כל קשר בי די זה לסוגייתנו ,שהרי אצלנו האישה מבינה שהיא מגורשת.1
יתרה מזאת ,ג א נקבל את שיטת הרמב" ,לא ברור שאכ אפשר ללמוד מש
למקרה של סוגייתנו .ג לפי הרמב" ,עיקר הבעיה הוא במקרה שלא ניכר שנתינת
הגט היא לש גירושי  ,והאישה המקבלת את הגט אינה יודעת זאת .אצלנו ,לעומת
זאת ,האישה יודעת מה הייתה מטרת הנתינה .הבעיה נעוצה בכ שהבעל לא ייעד את
מעשה הנתינה באופ בלעדי לש גירושי  ,אלא התכוו לכלול בו מטרה נוספת.
מסתבר א כ שזוהי בעיה עצמאית שחידש רש"י בסוגייתנו ,ולמסקנת הסוגיה דרישה
זו כלל אינה קיימת.

אותיות פורחות באוויר
הרשב"א הל בכיוו שונה בהסבר ההווה אמינא של הגמרא .לדעתו ,הבעיה איננה
נעוצה באופיו של מעשה הנתינה ,אלא בחפצא של הגט .הרשב"א מניח ,שהטס של

1

עיי עוד ברמב" ש )ד"ה מתני( שפירש שהפסול הוא משו ביטול מעשה הגירושי .

נתינה חלקית של הגט

131

זהב המשמש ככתובה אינו יכול לשמש בו זמנית ג כגט .כיוו שכ ,רק האותיות
עצמ נחשבות לגט ,ללא כל משטח:
"„"¯ÈÂ‡· Á¯ÂÙ ‰ÈÏ ‰Â‰ ,‰˙·Â˙ÎÏ ÒË Ï˘ ÂÙÂ‚ ‰Ï Ô˙Â„ ÔÂÈÎ
)¯˘·"‡ ‚.(‰ÈÏ ¯Ó‡ ‰"„ :Î ÔÈËÈ
הסברו של הרשב"א מבוסס על די המופיע בהמש הסוגיה .הגמרא להל בסוגייתנו
אומרת ,שהנות את הגט ואומר "הרי זה גיט והנייר שלי" – אינה מגורשת .רש"י ש
מסביר שהגט פסול ,כיוו שהאותיות פורחות באוויר .לדעת הרשב"א ,בעיה זו קיימת
ג במקרה שלנו .הטס נית לש הכתובה ,ואילו אותיות הגט נותרו פורחות באוויר,
ולכ הגט פסול.
יתרה מזאת ,לדעת הרשב"א הבעיה של אותיות פורחות באוויר קיימת באופ
עקרוני ג במסקנת הסוגיה .הרשב"א מבי שלדעת רב נחמ הגירושי חלי ,כיוו
שהאישה מוחלת על כתובתה ,וממילא הטס של זהב משמש א ורק כמשטח לגט .אילו
האישה לא הייתה מוחלת על כתובתה ,אלא מקבלת את הטס כפירעו – הגט היה
פסול ג לפי המסקנה.2
מסברה אפשר לחלוק על ההשוואה שעור הרשב"א בי המקרה של גט על גבי טס
של זהב ,לבי המקרה שהבעל שייר לעצמו את הנייר .נית להצביע על שני חילוקי
אפשריי בי המקרי האלה:
א .כאשר הבעל משייר לעצמו את הנייר ,הוא נות לאשתו אותיות בלבד ,ללא כל
משטח .במקרה שלנו ,לעומת זאת ,הבעל מסר לאישה ג את המשטח של הגט ,אלא
שהוא ייעד אותו למטרה אחרת – לפירעו הכתובה .הרשב"א סבר שמטרה זו מונעת
מהטס לשמש ג כמשטח לגט ,ולכ נחשב הדבר כאילו הגט מורכב מאותיות בלבד.
אפשר לחלוק על הרשב"א בנקודה זו ,ולטעו שאמנ המשטח נית ג לש פירעו
הכתובה ,א הוא יכול לשמש ג כמשטח לגט ,ואי סתירה בי שני התפקידי האלה.
להל נחזור ונבאר הצעה זו ביתר הרחבה.
ב .כאשר הבעל אומר "הרי זה גיט והנייר שלי" ,הוא נשאר אגוד במשטח של הגט.
במקרה שלנו ,לעומת זאת ,אמנ האישה לא קיבלה את הטס לש גירושי  ,א על כל
פני לבעל כבר אי אחיזה בו .נית א כ להציע ,שכלל לא קיימת דרישה שהבעל

2

עיי ט"ז אבה"ע קכ"ד ס"ק יח המדייק כ משיטת הרשב"א.
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יית לאישה את המשטח .הבעיה היא רק במקרה שנותרה לבעל עצמו אחיזה במשטח,
כיוו שאחיזה בו פוגעת בכריתות .עיקרו דומה מצאנו בגמרא להל :
"‚"˙˘¯Â‚Ó ‰È‡ - ÂÏˆ‡ Â‡È·‰ÏÂ Â˜˙Ï ÏÂÎÈ Ì‡ ,Â„È· ‰ÁÈ˘ÓÂ ‰„È· Ë
)‚.(:ÁÚ ÔÈËÈ
במקרה זה יש לבעל אחיזה פיזית בגט לאחר נתינתו לאישה ,והוא יכול למשו בחוט
המחובר אל הגט ,ולהשיב את הגט לרשותו .אחיזה זו של הבעל פוגעת בכריתות,
ומעכבת את הגירושי  .בדומה לכ אפשר להבי בסוגייתנו ,שהבעלות של הבעל על
הנייר פוגעת בכריתות ,ולכ הגירושי אינ חלי .3בעיה זו איננה קיימת במקרה של
גט על גבי טס של זהב ,שבו אי לבעל כל אחיזה בגט לאחר המסירה .הרשב"א חלק על
הסבר זה ,והניח שהבעיה בשיור הנייר איננה רק באחיזה של הבעל בגט ,אלא קיימת
דרישה חיובית למסור לאישה ג את המשטח.
שאלה זו באה לידי ביטוי בדיו נוס בראשוני ,שאותו הזכרנו בשיעור בעניי גט
שנכתב על גבי איסור הנאה .4כפי שראינו ש ,רבנו שמחה השווה בי גט על גבי
איסור הנאה לבי גט שנכתב על ידה של האישה ,שעל פי התוספתא איננו גט .שאלתו
של רבנו שמחה לראבי"ה צוטטה על ידי ה'אור זרוע':
"ÂÈ·¯ È¯ÂÓ ÁÏ˘Â ,'˙˘¯Â‚Ó ‰È‡ ÂÊ È¯‰ – ‰ÓˆÚ „È ÏÚ Â·˙Î' :‡˜¯ÈÙ È‡‰· ‡È˙Â
˘Ô˙Â ÂÈ‡ È¯‰˘ ,‰‡‰ È¯ÂÒÈ‡ ÏÚ Â·˙ÎÏ ‰Ê ÔÈ· ‰Ó :È¯ÊÚ‰ È·‡ ÂÈ·¯ È¯ÂÓÏ Ï"ˆÊ ‰ÁÓ
"?˙ÂÈ˙Â‡ ‡Ï‡ ¯ÈÈ ‰Ï
)‡.5 (Ê"È˘˙ 'ÈÒ ÔÈËÈ‚ ÚÂ¯Ê ¯Â
הבעיה שבה מתמקד רבנו שמחה היא במעשה הנתינה .רבנו שמחה טוע  ,שכש
שבכתיבת גט על ידה של האישה הייתה נתינה של אותיות בלבד ללא משטח ,כ ג
בגט על גבי איסור הנאה הנתינה היא של אותיות בלבד ללא משטח .רבנו שמחה מניח
שאי נתינה באיסורי הנאה ,ובהנחה זו עסקנו בשיעור הנ"ל.

3
4
5

עיי רמב" הל' גירושי פ"ח הי"ד המסביר שהפסול במקרה שהבעל שייר לעצמו את הנייר הוא משו
שאי זו כריתות.
לעיל עמ' .99
מקור הדברי הוא בראבי"ה ,תשובות וביאורי סוגיות ,סי' אל ו' ,א ש לא מוזכר המשפט "שהרי אינו
נות לה נייר אלא אותיות" .לא ברור הא משפט זה הוא תוספת ביאור של ה'אור זרוע' ,או שהוא היה
קיי ג בדברי הראבי"ה ונשמט מש בנוסח שלפנינו.
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לפי שיטת הרשב"א ,נית היה להסביר בדר אחרת את די התוספתא בעניי גט
שנכתב על ידה של האישה .ג א נניח שבכתיבת גט על ידי האישה אי פג במעשה
הנתינה ,קיימת עדיי בעיה בעצ החפצא של הגט – זהו גט שיש בו אותיות בלבד,
ללא משטח .הגט שקיבלה האישה הוא גט המורכב מאותיות בלבד ,שניתנו באופ ישיר
בידה של האישה .אי אפשר להשוות בי מקרה זה לגט על גבי איסורי הנאה ,שבו אולי
יש פג במעשה הנתינה ,א על כל פני הגט עצמו הוא חפצא מלא ,המכיל אותיות
ומשטח.
רבנו שמחה כנראה סבר ,בשונה מהרשב"א ,שהחפצא של הגט איננו כולל מעצ
הגדרתו ג את משטח הכתיבה .מבחינה עקרונית גט יכול להיות מורכב מאותיות
בלבד .במקרה שהבעל אמר "הרי זה גיט והנייר שלי" ,הבעיה איננה בחיסרו המשטח,
אלא באחיזה של הבעל בגט .במקרה שהבעל כתב את הגט על ידה של האישה בעיה זו
אינה קיימת ,ולכ חייבי להניח שהבעיה היא במעשה הנתינה .מעשה הנתינה איננו
מועיל א הבעל לא מסר ג את המשטח שעליו מונחות אותיות הגט .כיוו שכ ,די
זה סותר את הדי של גט על גבי איסורי הנאה ,שג בו נתינת המשטח הייתה לקויה.6

מחילת הכתובה
כאמור ,הרשב"א פירש במסקנת הגמרא שהגט כשר כיוו שהאישה מוחלת על
כתובתה ,והנתינה היא לש גט בלבד .הרשב"א מתבסס על מקרה דומה במסכת
קידושי  ,שבו הבעל פרע חוב לאישה ,ואחר כ אמר לה שהוא מעוניי לקדשה בכס
הפירעו :
"„˙˙Ú˘· ,'Â· ÈÏ È˘„˜˙‰' :‰Ï ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,'ÈÎÈÏ ·ÈÈÁ È‡˘ ÂÊ ÚÏÒ ÈÒÎ' :‰Ï ¯Ó‡ ,‡È
"˙˘„Â˜Ó ‰È‡ – ‰˙ˆ¯ ‡Ï ,˙˘„Â˜Ó – ‰˙ˆ¯ ,˙ÂÚÓ Ô˙Ó
)˜.(.‚È ÔÈ˘Â„È
נית לפרש בדרכי שונות את המילי "וחזר ואמר לה" .אפשר להבי שהאיש התחרט
על דבריו הראשוני וחזר בו ,ובמקו לתת לה את המעות לפירעו החוב הוא החליט
לקדש אותה בה  .לפי פירוש זה ,בסופו של דבר המעות ניתנו באופ בלעדי לש
קידושי  ,ואי קשר בי המקרה הזה לבי המקרה של סוגייתנו.

6

כפי שראינו בשיעור הנ"ל ,הראבי"ה מתר שיש נתינה בגט שנכתב על גבי איסורי הנאה ,כיוו שג
לאיסורי הנאה יש שימוש מסוי .נית היה ג לתר שיש משמעות לנתינה הפיזית של איסור ההנאה
אפילו כשאי לו כל שימוש ,כאמור באותו שיעור.
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פירוש אחר הוא שהבעל לא התחרט על דבריו הראשוני אלא הוסי עליה .הוא
עדיי מתכוו לפרוע את החוב במעות האלה ,א בנוס לכ הוא רוצה ג לקדש בה
את האישה .הרשב"א בחידושיו ש )ד"ה כנסי( מביא את שני הפירושי ,ומדייק בלשו
הרמב" )הל' אישות פ"ה הי"ב( את הפירוש השני ,שלפיו מדובר בתוספת דברי .לפי
פירוש זה ,נתינת המעות מועילה ג לפירעו החוב וג לקידושי האישה .הרשב"א הבי
שהחוב לא נפרע באופ ישיר באמצעות המעות ,אלא בעקבות נתינת המעות לאישה
היא הסכימה למחול על החוב .החוב כבר איננו קיי ,א המעות עצמ שימשו א ורק
לקידושי  .באותו אופ הוא מפרש אצלנו ,שהאישה מוחלת על הכתובה ,והטס של זהב
משמש לגירושי בלבד.
ג א נקבל את פירושו של הרשב"א בגמרא ש ,שלפיו המעות משמשות ה
לפירעו החוב וה לקידושי  ,אי הכרח להסביר שהאישה מוחלת על החוב .ייתכ
שנתינת המעות אכ מועילה באופ ישיר לשתי המטרות ,והיא משמשת בו זמנית בשני
התפקידי – הפירעו והקידושי .
הבנה זו עשויה להיות תלויה במחלוקת אחרוני מפורסמת בעניי אופי קניי כס
בכלל ,ואופי קידושי בפרט .השולח ערו בתחילת הלכות מקח וממכר פוסק שקניי
כס חל אפילו א נת רק שווה פרוטה )חו"מ ק"צ ,ב( .לדעת הסמ"ע על אתר )ס"ק א(,
קניי כס בפרוטה מועיל דווקא א הקונה נת את הפרוטה על מנת להתחיל בפירעו
החוב כולו .א כוונתו בנתינת הפרוטה הייתה לבצע מעשה קניי  ,אפילו א היה
בדעתו לשל את מלוא הסכו בעתיד – לא די בכ כדי לקנות.
הט"ז על אתר חלק על הסמ"ע ,והסביר בדר אחרת את אופי קניי כס .לדעתו,
אי צור לתת את מלוא השווי כדי שהקניי יחול ,אלא די במעשה נתינה של שווה
פרוטה .הט"ז מסביר ,שכ הוא המצב ג בקידושי אישה:
"ËÂ˘Ù ‰ÊÂ ,ÔÈ˘Â„È˜ ˘È¯ ‡˙È‡„ ÂÓÎ ,ÔÂ¯ÙÚÓ „ÓÏ ÛÒÎ· ‰˘‡„ ÔÈ˜ È·‚ Ì‚ ‡‰ ,„ÂÚÂ
„·‡˘"‰Â˘ ‡Â‰˘ ‰Ó ÈÂÂÈ˘ ˙¯Â˙· ‡Ï ,„ÂÁÏ ‰È˙ Í¯„ ‰˙Â‡ ‰Â˜ ‰
).(· ,ˆ"˜ Ó"ÂÁ Ê"Ë
מקובל לומר שהסמ"ע רואה את הכס במקח וממכר ובקידושי כ"כס פירעו " ,דהיינו
כס העומד כנגד שוויו של הדבר הנית בתמורה; ואילו הט"ז רואה את הכס הזה
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כ"כס קניי " ,דהיינו כס המיועד לביצוע מעשה קניי פורמאלי ,החל באמצעות
מעשה הנתינה של הכס לצד השני.7
לענייננו ,מסתבר לומר שאות מעות אינ יכולות לשמש בתפקיד כפול של פירעו .
לכ  ,לשיטת הסמ"ע שכס הקידושי הוא "כס פירעו " ,לא נית להשתמש באות
המעות לקידושי ולפירעו חוב .לפי הבנה זו נצטר לומר שהאישה מוחלת על החוב,
כפי שהבי הרשב"א .לעומת זאת ,לפי הבנת הט"ז שכס הקידושי הוא "כס קניי ",
נית בהחלט לומר שאות המעות משמשות לשני התפקידי .השווי של המעות נועד
לפירעו החוב ,ובמקביל לכ נתינת המעות היא מעשה הקניי המקדש את האישה .לפי
הבנה זו אי הכרח לומר שהאישה מוחלת על החוב ,וממילא אי מקור מסוגיה זו
לשיטת הרשב"א.
ג א נקבל את הבנת הרשב"א בסוגיה במסכת קידושי  ,שהקידושי אינ חלי
אלא א כ האישה מוחלת על החוב ,אי הכרח לאמ פירוש זה ג בסוגייתנו.
בקידושי יש חשיבות לשווי הממוני של הכס ,ולכ הוא אינו יכול לשמש במקביל
לקידושי ולפירעו  .בגירושי  ,לעומת זאת ,ייתכ שכלל אי חשיבות למעמדו הממוני
של הגט .הדרישה היחידה היא לבצע מעשה נתינה פיזי של הגט לידי האישה ,כדעת
ה'קצות' שראינו בשיעורי הקודמי .8לפי הבנה זו לא נצטר להסביר במסקנת
הגמרא שהאישה מוחלת על החוב ,כפי שהסביר הרשב"א .נוכל לומר בפשטות ,שהגט
שנכתב על טס של זהב משמש במקביל בשני תפקידי :שוויו של הגט נועד לפירעו
החוב ,ומעשה הנתינה שלו נועד לגירושי האישה.

הרי זה גיט והנייר שלי
"˙.˙˘¯Â‚Ó ‰È‡ – ÈÏ˘ ¯ÈÈ‰Â ÍËÈ‚ ‰Ê È¯‰ :Ô·¯ Â
"˙˘¯Â‚Ó ÂÊ È¯‰ – ¯ÈÈ‰ ˙‡ ÈÏ È¯ÈÊÁ˙˘ ˙Ó ÏÚ
)‚.(:Î ÔÈËÈ
הברייתא מחלקת בי שני מקרי ,שבשניה הבעל שייר לעצמו זכות בנייר .במקרה
הראשו הבעל אמר במפורש שהנייר נשאר שלו ,כלומר – הוא נות לאישה את
7

8

לפי הבנה זו ,הסמ"ע סובר שג בכס הקידושי יש מוב מסוי של פירעו  .לחלופי נית לומר שהסמ"ע
מודה לט"ז בכס קידושי  ,וחולק עליו דווקא במקח וממכר .לפי זה יש לומר שהגמרא השוותה בי מקח
וממכר לבי קידושי רק לעניי עצ המעשה של קניי בכס ,א משמעות הקניי שונה בשני התחומי.
לעיל עמ'  .105ייתכ שג לדעת הגר"ח שראינו ש ,אמנ יש צור להקנות את הגט ,א אי הכרח
שלהקנאה זו יהיה אופי של הקנאת חפ בעל ער כלכלי ממשי.
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האותיות בלבד .הברייתא קובעת שבמקרה זה האישה אינה מגורשת .כפי שראינו
לעיל ,נית להסביר די זה בשני אופני:
א .כדי שהגירושי יחולו צרי לתת לאישה ג את המשטח ,ולא רק את האותיות .כ
עולה מפירושו של רש"י על אתר )ד"ה אינה מגורשת( ,המסביר שהבעל למעשה לא נת
לה כלו ,והאותיות פורחות באוויר.
ב .אי דרישה חיובית לתת לאישה את המשטח ,א כאשר הבעל משאיר בידיו את
האחיזה בנייר – זהו פג בכריתות .הסבר זה מופיע בהמש הסוגיה בדבריה של
הרשב"א והריטב"א על אתר )ד"ה בעי רב פפא(.
הסיפא של הברייתא עוסקת במקרה שהבעל נת לאישה ג את הנייר ,א התנה
את הגירושי בכ שהאישה תחזיר לו את הנייר .הגמרא להל בפרק השביעי )עה(.
מצטטת את הברייתא ,ושואלת מהו ההבדל בי הרישא והסיפא .אי לפרש את שאלת
הגמרא כפשוטה ,שהרי ההבדל העובדתי בי הרישא והסיפא ברור :ברישא הבעל כלל
לא נת לאישה את הנייר ,ואילו בסיפא הוא נת לה אותו ,א התנה את הגירושי
בהחזרתו .מ הסת ג הגמרא הייתה מודעת להבדל זה.
הרקע לשאלת הגמרא הוא ההנחה ,שההבדל העובדתי הזה אינו מספיק כדי
להצדיק את ההבדל בדי  .אמנ בסיפא הבעל נת את הנייר לאישה ,א כדי שהגירושי
יחולו האישה צריכה להחזיר לו את הנייר ,וממילא בשעת חלות הגירושי הנייר יהיה
שיי לבעל .כיוו שכ ,ג במקרה של הסיפא הגירושי אינ אמורי לחול ,בדיוק כמו
ברישא של הברייתא.
הגמרא ש מציעה שני כיווני להסביר מדוע בסיפא הגירושי חלי .לפי הכיוו
הראשו  ,קיי ליקוי מסוי בניסוח התנאי ,הגור לכ שהתנאי לא יחול .משו כ,
נתינת הגט לאישה חלה ג מבלי לקיי את התנאי .האישה מקבלת לידה את הגט
כולו ,האותיות והנייר ,מבלי שתצטר להחזיר את הנייר לבעל .הכיוו השני של הגמרא
מבסס את הברייתא על שיטת רבי ,ש"כל האומר על מנת – כאומר מעכשיו דמי" .לפי
דעה זו ,כאשר האישה מחזירה את הנייר – הגירושי חלי למפרע כבר משעת הנתינה,
ובשעה זו הגט היה שיי במלואו לאישה.
רש"י בסוגייתנו מסביר את די הסיפא בדר אחרת:
"„"‰˙Ó ‰Ó˘ ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰˙Ó
)¯˘".(˙˘¯Â‚Ó ÂÊ È¯‰ ‰"„ :Î ÔÈËÈ‚ È
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רש"י מניח שהתנאי אכ חל ,והמתנה קיימת רק א בסופו של דבר האישה תחזיר את
הנייר לבעל .הסבר זה ודאי אינו מתיישב ע הכיוו הראשו של הגמרא בפרק השביעי,
שלפיו התנאי כלל אינו חל ,והאישה מגורשת ג מבלי להחזיר את הנייר.
מאיד ,ג לפי התירו השני של הגמרא ש ,אי הכרח להזדקק לעיקרו "מתנה
על מנת להחזיר שמה מתנה" ,שאותו מזכיר רש"י .אפילו א נניח שמתנה על מנת
להחזיר אינה מתנה ,עדיי ייתכ שלעניי גירושי אפשר להסתפק במתנה מסוג זה.
זאת על פי שיטת ה'קצות' שראינו בשיעורי הקודמי ,9שכלל אי צור להקנות את
הגט ,ודי בנתינה פיזית לידה של האישה.
כדי ליישב את דברי רש"י ע שיטת ה'קצות' יש לומר ,שאמנ אי צור להקנות
את הגט ,א כאשר הבעל מתנה את הגירושי בהחזרת הנייר לידיו – אי כא כריתות.
כדי להתגבר על בעיה זו נזקק רש"י לומר שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה .עיקרו
זה מלמד אותנו שנתינת הגט במקרה זה שקולה לנתינה גמורה ,וג בהלכות גירושי
אי כא כל פג בכריתות.10

בי שיטה לשיטה
כהמש לברייתא העוסקת במקרה שבו הבעל שייר לעצמו את הנייר כולו ,מתלבטת
הגמרא ביחס למקרה שהבעל שייר לעצמו חלקי מסוימי מהנייר:
"·.Â˜È˙ ?È‡Ó ,‰·È˙Ï ‰·È˙ ÔÈ·Â ‰ËÈ˘Ï ‰ËÈ˘ ÔÈ· :‡ÙÙ ·¯ ÈÚ
"‰¯ÂÚÓ„ ,‡ÎÈ¯ˆ ‡Ï ?ÌÈ¯ÙÒ ‰˘Ï˘Â ÌÈ˘ ‡ÏÂ ,‡ÓÁ¯ ¯Ó‡ „Á‡ '¯ÙÒ'„ ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙Â
)‚.(:Î ÔÈËÈ
נית להסביר את יסוד הספק באופני שוני .הפסול היחיד המוזכר בגמרא ביחס
לשיור של הנייר שבי שיטה לשיטה ,מבוסס על הדי "ספר אחד – ולא שני ושלושה
ספרי" .להל נברר את שורש די זה ואופיו .לענייננו ,נית להבי שג הספק המקורי
של הגמרא ממוקד בעניי זה :הא כאשר הבעל משייר לעצמו חלקי מסוימי בנייר,
הגט עדיי נחשב ליחידה אחת ,או שהגט נחשב למפוצל ,ואי אפשר לגרש בו את
האישה?

9
10

לעיל עמ' .105
עוד בעניי ההבדל בי הרישא והסיפא של הברייתא עיי בירושלמי על אתר )פ"ב ה"ג( ,ובתוספתא
כפשוטה עמ' .805

138

שיעורי הרא"ל במסכת גיטי

לחלופי אפשר לפרש ,שהבעיה של ספר אחד ולא שני מתעוררת רק בשלב השני
של הסוגיה .ספק הגמרא בשלב הראשו איננו קשור לדי זה ,אלא הוא מהווה המש
של הדיו הקוד בעניי שיור בנתינת הגט .ייתכ שהגמרא כא מתלבטת בשאלה שבה
עסקנו לעיל :מדוע כאשר הבעל משייר לעצמו את הנייר האישה אינה מגורשת? א
הדבר נובע מכ שהאותיות פורחות באוויר – במקרה שלנו האותיות אינ פורחות
באוויר ,והשיור הוא רק בי השיטי  ,ולכ הגט כשר .א במקרה של הברייתא הגירושי
אינ חלי משו שאי זו כריתות – בעיה זו עשויה להתקיי ג במקרה שלנו ,שבו
השיור הוא חלקי.
הגמרא איננה מכריעה את הספק ,אלא משאירה אותו בתיקו .לעומת זאת ,בסוגיה
המקבילה בירושלמי נראה שהספק הוכרע ,והירושלמי קובע שג כאשר השיור הוא
בי שיטה לשיטה האישה אינה מגורשת.11

ספר אחד ולא שני ושלושה ספרי
כאמור ,הגמרא לומדת מהפסוק שהגט צרי להיות ספר אחד ,וגט המפוצל לשני או
שלושה ספרי – פסול .די זה איננו מוטל בספק בשו שלב בסוגיה .הגמרא מפרשת
שבמקרה של "בי שיטה לשיטה" השורות של הכתב היו מעורות זו בזו ,כ שהגט
נשאר יחידה אחת ג לאחר שהבעל שייר את הרווח שבי השורות.
הראשוני הציעו כיווני שוני בהסבר טע הפסול של שני ספרי .הסבר ייחודי
עולה מדברי התוספות במסכת סוטה )יח .ד"ה כתבה על שני דפי( .המונח "ספר"
מופיע בתורה ג ביחס למגילת סוטה ,והגמרא ש לומדת שג במגילת סוטה קיי
הדי של "ספר אחד ולא שניי" .התוספות על אתר משווי זאת לאד שתקע בכמה
שופרות יחדיו ,ולאד שנטל כמה אתרוגי בו זמנית .במקרי האלה ,כל אחד
מהשופרות או האתרוגי בפני עצמו כשר לחלוטי  .הפג הוא במעשה המצווה,
שהתבצע באמצעות כמה יחידות במקביל .ג בעניי גירושי  ,התוספות ש פוסלי
נתינה של שני גיטי שלמי לאישה ,ולא רק נתינה של גט אחד המפוצל לשני ספרי.
נראה שלדעת התוספות אי בעיה בחפצא של הגט ,אלא הבעיה היא במעשה הגירושי ,
המתבצע בכמה יחידות .התורה דורשת מעשה נתינה של ספר אחד בלבד ,ולכ האישה
אינה מגורשת א הבעל מסר לה שני ספרי.12

11
12

אמנ ,הדבר תלוי בגרסאות שונות בירושלמי – עיי תוספתא כפשוטה עמ' .798
עיי 'טורי אב ' ר"ה כז :ד"ה ובעיני שתמה על דברי התוספות.
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ההבנה המקובלת היא שאי כא פסול במעשה הגירושי  ,אלא בחפצא של הגט.
התורה דורשת שהגט יהיה מורכב מיחידה אחת רציפה ,ולא מכמה יחידות נפרדות.
במקביל לדיו זה יש לברר מבחינה מציאותית ,היכ עובר הקו בי "ספר אחד" לבי
"שני ספרי" .ג בשאלה זו מצאנו מספר דעות בראשוני:
א .הגמרא במסכת מנחות )לג (.מביאה את הדי של ספר אחד ולא שני ביחס לכתיבת
הפרשות בתפילי  .רש"י ש )ד"ה ראויה( כותב ,שאפילו א שני חלקי הפרשה נכתבו
על אותו הגוויל ,א יש רווח גדול בי החלקי – התפילי פסולי .לפי רש"י הפסול
של שני ספרי קיי בכל מקרה שבו הספר ראוי להיחלק לשני ספרי ,ג א כרגע
הוא עדיי ספר אחד.
ב .התוספות ש )ד"ה כתבה( חולקי על רש"י ,וסוברי שכאשר הפרשה נכתבה על
אותו הגוויל – התפילי כשרי ,אפילו א יש רווח גדול בי חלקי הפרשה .לדעת,
הפסול של שני ספרי קיי רק כאשר הפרשה כתובה בשתי חתיכות נפרדות,
המנותקות זו מזו.
התוספות לומדי את שיטת מהדי המקביל בגט .כפי שלמדנו בסוגייתנו ,ג
בגט קיי הדי של "ספר אחד ולא שני ספרי" .אול ,במשנה להל )פז (:מפורש שא
כתב את סופו של הגט בד השני – הגט כשר ,כיוו ששני הדפי מחוברי זה לזה.
ברור מכא שהפסול של שני ספרי קיי רק כאשר שני הדפי מנותקי זה מזה,
והתוספות מסיקי מכא שזהו הדי ג בתפילי .
ג .שיטה קיצונית לקולא היא שיטתו של רבנו חננאל ,כפי שהבי אותה ב'אור זרוע':
",‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÈÙ„ ÔÂ‚Î ,È˘‰ Û„· Â·˙ÎÂ Ë‚‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÈÈ˘ :·˙Î Ï"ˆÊ Ï‡Á Â·¯ ˘Â¯ÈÙ·Â
.Ï"ÎÚ ,¯˘Î – È˘‰ Û„· ‰ËÓÏÓ ÌÈ„Ú‰Â
‰·¯‰· ÔÈÙ„ ‰·¯‰ ˘È˘ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ„ ‡ÈÓÂ„ ,˙Â¯ÂÚ È˘· ÔÈÙ„ È˘ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯˘ ÚÓ˘Ó
.„Á‡ ¯ÙÒ ÚÓ˘Ó„ ,‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÈÂ¯˜ ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡Â ,˙Â¯ÂÚ
ÂÏ˘ ,‡Â‰ Ì„‡ È· È˘ Ï˘„ ÌÂ˘Ó ÌÈ¯ÙÒ ÌÈ˘ È¯˜ ÔÈ˙ÚÓ˘·„ ¯ÓÂÏ ˘È ÂÈ¯·„ ÈÙÏÂ
‰Ê ‰‡¯ ÔÈ‡Â ,˙Â·È˙‰ ÌÂ˜ÓÂ ÔÈËÈ˘‰ ÌÂ˜Ó ‰Ï˘Â ˙Â·È˙‰ ÔÈ·Â ÔÈËÈ˘‰ ÔÈ· ÂÏ˘ ,‰Ï˘Â
"ÏÏÎ
)‡.(Â"Ë˘˙ 'ÈÒ ÚÂ¯Ê ¯Â
ה'אור זרוע' מדייק מדברי רבנו חננאל ,שהגט כשר אפילו כאשר הוא נכתב בשתי
חתיכות שונות .לפי שיטתו ,הפסול של שני ספרי קיי רק כאשר הספרי האלה
שייכי לאנשי שוני .כ הוא המצב במקרה של סוגייתנו ,שבו האותיות והנייר
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שמסביב שייכי לאישה ,ואילו הרווח שבי השיטי שיי לאיש .יש לציי  ,שה'אור
זרוע' עצמו איננו מקבל את שיטת רבנו חננאל.

חילוק בי תחומי שוני
כפי שראינו ,די "ספר אחד ולא שני" מופיע בתחומי שוני בהלכה :גט ,סת"
ומגילת סוטה .ההנחה המקובלת בראשוני היא שאי חילוק בי התחומי ,והדי של
ספר אחד זהה בכול .אול ,ה'אור זרוע' הציע חילוק בי גט לסת" ,כדי ליישב את
שיטת רש"י:
",ÌÈÓÂ˙Á ÌÈ„Ú„ ÌÂ˘Ó ,ÔÈÙ„ È˘· ¯˘Î„ ‡ÓÚË ÂÈÈ‰ Ë‚ È·‚„ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈ˜ÏÁÓ ˘ÈÂ
È˘ ‰ËÂÒ ˙ÏÈ‚Ó È·‚ Ï·‡ .„Á‡ ¯ÙÒ ·È˘Á ÈÎ‰Ï ,ÂÈ„ÁÈ ÌÈ„ÂÓÚ È˘Ï ˙¯·ÁÓ Ì˙ÓÈ˙ÁÂ
„"È¯È‰ ‡Ï ÌÈË˜ ÌÈ˜ÂÏÈÁ ÂÏ‡ Â‰ÈÓ ...ÌÈ¯ÙÒ È˘ È·È˘Á „Á‡ ¯ÂÚ· ÔÈÙ
)‡.(Ë"Ï˜˙ 'ÈÒ ÚÂ¯Ê ¯Â
החילוק שמציע ה'אור זרוע' הוא חילוק טכני .בסופו של הגט מופיעה חתימת העדי,
המתייחסת לכל הגט .לכ  ,ג כאשר יש רווח גדול בי חלקי הגט ,החתימה מצרפת את
כל החלקי לספר אחד .במגילת סוטה ,וכ בסת" ,אי חתימה ,ולכ ה פסולי
כאשר החלקי מופרדי ברווח גדול ,כדעת רש"י .ה'אור זרוע' מציע חילוק נוס
ליישוב שיטת רש"י ,א הוא מסתייג משני החילוקי האלה ,וכותב שה קטני ולא
ברורי.
נית להציע חילוק אחר ,עקרוני יותר .בשיעור בעניי דיני כתיבת הגט ראינו
גישות שונות בשאלה הא דיני ספר חלי ג בגט .הדעה המקובלת היא שגט איננו
ספר ,והכתוב "ספר" נדרש לספירת דברי בעלמא ,כדעת חכמי בהמש הסוגיה )כא.(:
לאור זאת יש לתמוה :מדוע אנו דורשי את די "ספר אחד ולא שני" ג בגט ,ואי
אומרי ג בהקשר זה שהכתוב "ספר" נאמר לספירת דברי בעלמא?
התוספות על אתר )ד"ה ספר( היו מודעי לשאלה זו .ה מצייני ,שג לפי שיטת
חכמי ,שבדר כלל אינ מחילי את דיני ספר על גט ,הדי של "ספר אחד ולא
שניי" הוא די מיוחד הקיי ג בגט .ייתכ שהחריגה הזו נובעת מאופיו המיוחד של
די "ספר אחד ולא שניי" .בשונה משאר דיני ספר ,די זה איננו מתייחס לחפצא של
הספר ,אלא לתוכ שלו .אי כא דרישה ביחס למספר היחידות של הספר ,אלא דרישה
לרציפות מבחינת התוכ  .הגט צרי להיקרא כסיפור אחד רצי .די זה כלול ב"ספירת
דברי" ,ולכ הוא קיי ג בגט ,בשונה משאר דיני ספר.
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על פי הבנה זו נוכל לתר את שיטת רש"י ,בדר שונה מזו של ה'אור זרוע' .רש"י
סבר ,שקיימי שני דיני מקבילי :די המתייחס לחפצא של הספר ,ודי המתייחס
לרציפות בתוכנו של הספר .בגט קיי רק הדי השני ,הדורש רציפות מבחינה תוכנית.
די זה פוסל את הגט כאשר הוא מפוצל לחתיכות נפרדות ,א הוא איננו פוסל גט
שנכתב על אותו נייר ,אפילו כאשר יש רווח גדול בי חלקי הגט .בסת" ובמגילת
סוטה קיי די אחר ,הדורש שהחפצא של הספר יהיה מורכב מיחידה אחת בלבד .כיוו
שכ ,א קיי רווח בגוויל המפריד בי חלקי שוני של הפרשה – נחשב הדבר כשני
ספרי נפרדי ,והפרשה פסולה.
החילוק שהצענו עשוי לבוא לידי ביטוי במקרי נוספי .ה'אור זרוע' בהלכות
גיטי )סי' תשט"ו( מתלבט בעניי אד שהדביק שני עורות זה לזה ,ואחר כ כתב
עליה גט ,הא ה נחשבי לספר אחד או לשני ספרי .ייתכ שהספק הזה קיי
דווקא בהלכות גיטי  .כפי שאמרנו ,הדי של ספר אחד בהלכות גיטי מתייחס לרציפות
התוכ של הגט .במסגרת הדי הזה ייתכ שדי בהדבקת העורות לפני הכתיבה .בהלכות
סת" ,לעומת זאת ,קיי די אחר של "ספר אחד" ,המתייחס לחפצא של הספר .כא
אולי ג ה'אור זרוע' יפסול בתורת ודאי שני עורות שהודבקו ,כיוו שה עדיי
מוגדרי כשתי יחידות נפרדות.
בהלכות תפילי )סי' תקל"ט( עוסק ה'אור זרוע' במקרה נוס :אד כתב את
הפרשה על גבי שני עורות נפרדי ,ואחר כ הדביק אות .ה'אור זרוע' מכשיר את
הפרשה שנכתבה בדר זו .מכא ברור שלדעת ה'אור זרוע' הדבקה מועילה להחשיב את
שני העורות לספר אחד בהלכות סת".
אול ,ג במקרה הזה עשוי לבוא לידי ביטוי החילוק שהצענו בי סת" לגיטי .
ייתכ שה'אור זרוע' הכשיר את העורות המודבקי דווקא בהלכות סת" .זאת על פי
ההנחה ,שבהלכות סת" קיי א ורק די "ספר אחד" המתייחס לחפצא של הספר.
בהלכות גיטי קיי די אחר ,הדורש רציפות של תוכ הגט .כא ייתכ שהבעל יצטר
לכתוב את הגט מלכתחילה על גבי עור אחד .א הגט נכתב על עורות נפרדי,
שהודבקו רק בשלב מאוחר יותר – ייתכ ש"ספירת הדברי" של הגט נחשבת עדיי
מפוצלת ,והגט פסול.
לפי ההצעה שהעלינו כא  ,החילוק בי סת" לגט איננו חילוק בי רמות שונות של
חומרה .זהו חילוק עקרוני בי שני דיני שוני באופיי ,שבכל אחד מה יש להקל
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ולהחמיר .במקרה שהדביק ואחר כ כתב ,יש סברה להחמיר בסת" ולהקל בגט.13
מאיד ,במקרה שכתב ואחר כ הדביק ,יש סברה לחלק בכיוו ההפו :להקל בסת"
ולהחמיר בגט ,כיוו שהחפצא הוא אמנ אחד א הרציפות התוכנית לא נשמרה.

13

יש לציי  ,שהרמ"א פוסק להלכה שהדביק ואחר כ כתב פסול לגט )אבה"ע ק"ל ,ז( .האחרוני התקשו
להבי כיצד אנו פוסלי זאת הגט ,והרי בהלכות סת" אנו מכשירי בהדביק ואחר כ כתב .קושיה זו
מיושבת על פי דברינו.

