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מקורות – )א( רמב" וראב"ד הל' גירושי פ"ו הל' ד ט; 'משנה למל' ש הל' ז ,גר"א
אב העזר קמ"א ס"ק עא; רא"ש גיטי פ"א סי' ב; רמב" וראב"ד הל' אישות פ"ג הט"ו;
חידושי הגר"ח הל' גירושי פ"ו ה"ט.
)ב( פסולי עדות מדאורייתא ומדרבנ – יבמות כה' ;.מנחת חינו' מצווה ל"ז ס"ק ו;
רמב" הל' טוע ונטע פ"ב ה"ב.
)ג( גיטי כג .משנה וגמרא ,תוספות ,רמב"  ,רשב"א ,מיוחס לריטב"א ור" על אתר;
גיטי כט :בעניי שליח שלא נית לגירושי ; גיטי סג :בעניי לא חזרה שליחות אצל
הבעל; רמב" וראב"ד הל' גירושי פי"ב ה"ב; שו"ת הריב"ש סי' שפ"ה.
בשיעור הקוד עסקנו בסוגי שוני של אנשי הפסולי לשליחות הולכת הגט.
הרמב" הרחיב את הרשימה ,והוסי אליה ג רשעי ופסולי עדות מחמת עבירה:
"‰¯È·Ú· ÔÈÏÂÒÙ‰ Ï·‡ .Ë‚ ˙ÂÁÈÏ˘Ï ÔÈ¯˘Î – ‰¯È·Ú· ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„Ó ÔÈÏÂÒÙ‰ ÂÏÈÙ‡Â
.ÏÂÒÙ ‰Ê È¯‰ – Â‡È·‰ Ì‡Â ,Ë‚‰ ˙‡·‰Ï ÔÈÏÂÒÙ ‰¯Â˙ È¯·„Ó
·È¯·„ ÏÚ ‡Ï‡ Â· ÍÓÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,ÂÈÓ˙ÂÁ· Ë‚‰ ÌÈÈ˜˙˘Î ?ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó
"Ë‚ ÂÈ‡ – ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰¯È·Ú· ÏÂÒÙ
)¯.(Ê"‰ Â"Ù ÔÈ˘Â¯È‚ 'Ï‰ Ì"·Ó
בפסק זה של הרמב" קיימי שני חילוקי .החילוק הראשו הוא בי פסולי עדות
מחמת עבירה מדאורייתא או מדרבנ  .הפסולי מדרבנ כשרי להולכת הגט ,ורק
הפסולי מדאורייתא פסולי להולכה .החילוק השני הוא בי גט שהתקיי בחותמיו
לבי גט שאיננו מקוי .כאשר השליח הוא פסול לעדות מדאורייתא ,א הגט מקוי –
הוא פסול מדרבנ בלבד ,וא הגט איננו מקוי – הוא פסול מדאורייתא.
הראשוני תמהו על פסק הרמב" .הראב"ד בהשגותיו על אתר טוע שאי
לרמב" כל מקור לפסק זה ,וכ קשה להבי את טעמו .הולכת הגט איננה כרוכה
בעדות ,ומדוע פסולי עדות יהיו שוני מכל אד אחר הכשר להולכת הגט?
הקושי העיקרי הוא במקרה שהגט איננו מקוי ,שבו לדעת הרמב" הגט בטל
מדאורייתא .כידוע ,הצור בקיו הגט הוא מדרבנ בלבד ,ומדאורייתא ג גט שאיננו
239
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מקוי כשר .כיצד א כ מצטרפי יחד שני הגורמי :חוסר הקיו של הגט ופסול
העדות של השליח ,ומובילי לפסילת הגט מדאורייתא?
ה'משנה למל' על אתר והגר"א )אבה"ע קמ"א ס"ק עא( הסבירו את דברי הרמב"
על רקע דיו של הרא"ש בפרק הראשו  .המשנה בפרק הראשו קובעת ששליח שהביא
את הגט מחו לאר צרי לומר "בפני נכתב ובפני נחת" .חכמי תיקנו שהשליח
יהיה נאמ באמירה זו ,ואי אנו חוששי שהגט מזוי .א נשאלת השאלה :מניי לנו
שאכ האד שהביא את הגט התמנה לשליח על ידי הבעל? הרא"ש בפרק הראשו
מתלבט הא השליח צרי להביא ראיה למינויו .בסופו של דבר הוא מכריע ,שכש
שהשליח נאמ לומר "בפני נכתב ובפני נחת" ,הוא נאמ ג על מינוי השליחות:
"‡·ÈÙ ÏÚ Û‡ ,'ÂÈ˙ÁÏ˘ ‡Ï' ÏÚ· ¯ÓÈÓÏ ÈˆÓ ‡Ï 'Ì˙Á ÈÙ·Â ·˙Î ÈÙ·' ¯Ó‡ ÈÎ Ï
˘‡'Ì˙Á ÈÙ·Â ·˙Î ÈÙ·' ¯ÓÂÏ Ô·¯ Â‰ÂÓÈ‰„ ÈÎÈ‰ ÈÎ„ ,ÁÈÏ˘ Â‡˘Ú˘ ÌÈ„Ú ÔÈ
˘ÈÁÎÓ ÏÚ· ÈˆÓ ‡ÏÂ Â„È ˙Á˙Ó ‡ˆÂÈ Ë‚‰˘ ÔÂÈÎ ,ÁÈÏ˘ Â‡˘Ú ÏÚ·‰˘ ¯ÓÂÏ ÈÓ Â‰ÂÓÈ‰
"‰ÈÏ
)¯‡"˘ ‚.(· 'ÈÒ ‡"Ù ÔÈËÈ
ה'משנה למל' והגר"א מסבירי ,שכאשר השליח פסול לעדות מ התורה – הוא אינו
נאמ לומר שהתמנה לשליח .אמנ עצ השליחות איננה כרוכה בעדות ,א כדי שנדע
שהאד שלפנינו הוא אכ שליח – אנו זקוקי לנאמנותו .פסול לעדות איננו נאמ
לומר שהוא שליח של הבעל ,ולכ אי אפשר לסמו על הגירושי המתבצעי על ידו.1
יש לציי  ,שלא ברור שאכ די בדברי אלה כדי להסביר את פסק הרמב" .מדברי
הרא"ש נראה ,שהקביעה שהבעל אכ מינה את השליח מסתמכת על שני מקורות
מידע :נאמנותו של השליח ,והעובדה שהגט נמצא בידו .כאשר השליח פסול לעדות אי
אפשר לסמו על נאמנותו ,א עדיי נית לסמו על כ שהגט בידו .משו כ נראה
שלפי הרא"ש הגט יהיה פסול במקרה כזה מדרבנ בלבד ,ולא מדאורייתא כפי שפוסק
הרמב".

1

יש לדו הא הנאמנות של השליח לפי הרא"ש קיימת דווקא כאשר הוא מביא גט מחו לאר ואומר
"בפני נכתב ובפני נחת" ,או א כאשר אי צור באמירה זו ,כגו במביא גט באר ישראל – עיי שו"ת
הרא"ש כלל מ"ה סי' טו ,ו'בית שמואל' קמ"א ס"ק טו .מכל מקו ,בשיטת הרמב" סביר להניח שהפסול
דאורייתא במקרה שהשליח פסול לעדות קיי ג בחו לאר  ,שהרי התוק של אמירת "בפני נכתב
ובפני נחת" הוא מדרבנ בלבד.
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גיטו מוכיח עליו
יש לברר מהו כוחו של הגט הנמצא בידי השליח ,ובאיזו מידה הוא יכול להעיד על
כשרותו .הגר"ח בחידושיו על הרמב" )הל' גירושי פ"ו ה"ט( הפנה בהקשר זה
למחלוקת ראשוני ביחס לצור בעדי קיו בשעת מינוי השליח .בעניי זה קיי הבדל
בי סוגי השליחות השוני .כאשר האישה ממנה שליח קבלה ,היא צריכה למנות אותו
בפני עדי ,כיוו שאי דבר שבערווה פחות משניי .הרא"ש )פ"א סי' ב( פוסק על פי
הירושלמי ,שג שליח הולכה צרי להתמנות בפני עדי .הרמב" חלק על כ וסבר
שמינוי שליח הולכה איננו צרי להיות בפני עדי )פ"ו ה"ד( ,וכ סבר ג הראב"ד.
הרמב" בהלכות אישות )פ"ג הט"ו( פוסק ,שהחילוק בי שליח הולכה לשליח
קבלה קיי ג בהלכות קידושי  .שליח האיש לקידושי איננו צרי להתמנות בפני
עדי ,ואילו שליח האישה לקבלת הקידושי צרי להתמנות בפני עדי .הראב"ד הודה
לרמב" בהלכות גירושי ששליח הולכה איננו צרי עדי ,א הוא חולק עליו בהלכות
קידושי :
"Ï·‡ ...ÂÈÏÚ ÁÈÎÂÓ ÂË‚ Ë‚‰ ÁÈÏ˘ ÔÈÚÏ„ ,‰È‡¯Ï ‰ÓÂ„ ÔÂ„‰ ÔÈ‡ :„"·‡¯‰ ·˙Î
·˜"‡Â‰ ÌÂÏÎ Â‡Ï ÈÓ ÁÏÂ˘‰Â ÁÈÏ˘‰ Â„ÂÓ ÈÎ ,ÌÂÏÎ ÂÈ‡ ÌÈ„ÂÓ Ì‰È˘ ÂÏÈÙ‡ ÔÈ˘Â„È
).(Â"Ë‰ ‚"Ù ˙Â˘È‡ 'Ï‰ „"·‡¯‰ ˙Â‚˘‰
הראב"ד מסביר ,שמבחינה עקרונית יש צור בעדי על מינוי השליח ה בגיטי וה
בקידושי  ,כדעת הרא"ש .ההבדל בי התחומי נובע מהעובדה ששליח הולכה בגירושי
מחזיק בידו גט חתו .משו כ אפשר לומר "גיטו מוכיח עליו" ,כלומר – הגט מעיד
שהמחזיק בו אכ התמנה לשליח ,ואי צור בעדי נוספי .שליח לקידושי איננו
מקבל לידיו שטר חתו ,ולכ המינוי שלו צרי להיות בפני עדי.2
העיקרו "גיטו מוכיח עליו" לקוח מהמשנה בפרקנו )כג .(:המשנה קובעת ,שג
הנשי שאינ נאמנות להעיד לאישה שמת בעלה ,נאמנות להביא עבורה את הגט ,כיוו
"שהכתב מוכיח" .הגר"ח הסביר ,שמחלוקת הרמב" והראב"ד היא בשאלה מה כוחו
של עיקרו זה .לדעת הראב"ד ,הגט היוצא מתחת ידי השליח מעיד לא רק על תוכנו,
אלא ג על השליחות של זה שמחזיק בו .ממילא מוכח מהמשנה הנ"ל שקיימת דרישה

2

יש לעיי מה יהיה הדי לדעת הראב"ד בשליח שבא ע שטר קידושי – עיי 'לח משנה' על אתר.
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לעדות על מינוי השליח ,ומכא למד הראב"ד שג בהלכות קידושי יש צור בעדות
כזו.3
הרמב" סבר שהעדות של הגט איננה כוללת עדות ג על מינוי השליח .העיקרו
"גיטו מוכיח עליו" איננו מבוסס על העדות שבגט ,אלא על אומדנא צדדית :כיוו שהגט
בידו ,מ הסת הבעל נת לו את הגט ,וכנראה ג מינה אותו לשליח באותה
ההזדמנות .אומדנא זו איננה עומדת בגדרי עדות ,ואינה יכולה להיחשב כעדות לקיו
הדבר .לכ  ,כאשר הרמב" פוסק שאי צור בעדי במינוי שליח להולכה ,הוא מניח
שכלל לא נדרשת עדות לקיו הדבר במינוי השליח .מכא הסיק הרמב" שג בהלכות
קידושי אי צור בעדי על מינוי השליח של האיש.
לאור המהל הזה של הגר"ח נוכל לומר ,שהרמב" והראב"ד בסוגייתנו הולכי
לשיטת בהלכות אישות .הרמב" סבר ש"גיטו מוכיח עליו" הוא אומדנא צדדית
בלבד ,ואי אפשר לסמו עליה לחלוטי כעדות .משו כ אנו זקוקי ג לנאמנות של
השליח עצמו על כ שהוא אכ התמנה לשליח .א השליח הוא פסול לעדות מ התורה
– אי אפשר לסמו על נאמנותו ,ולכ הגט בטל מדאורייתא.
הראב"ד סבר ש"גיטו מוכיח עליו" הוא ראיה גמורה ,בעלת תוק של עדות .כיוו
שכ  ,אי כל צור בנאמנותו של השליח על כ שהוא אכ התמנה .הגט הנמצא בידו
של השליח מספיק כדי להוכיח שהוא אכ שליח של הבעל .משו כ ג א השליח
פסול לעדות מ התורה – אי כל בעיה לקבל מידו את הגט ,ואי כא שו פסול.4
הסבר זה עדיי איננו מבאר באופ מלא את שיטת הרמב" .כפי שראינו ,הרמב"
חילק בי גט מקוי לגט שאיננו מקוי .בגט מקוי הפסול הוא מדרבנ בלבד ,ורק בגט
שאיננו מקוי הפסול הוא מדאורייתא .לאור העובדה שהצור בקיו שטרות הוא
מדרבנ בלבד ,קשה להבי איזה תפקיד ממלא הקיו במקרה שלנו ,וכיצד הוא משפיע
על כשרות הגט מדאורייתא.
יש להסביר ,שקיו הגט אמנ איננו נחו מדאורייתא כדי להכשיר את הגט עצמו,
א על כל פני יש לו השפעה על די "גיטו מוכיח עליו" .כאשר הגט איננו מקוי –
3

4

קצת קשה על הסבר זה מדברי הראב"ד ב"כתוב ש" )בהשגה על דברי בעל המאור מו .בדפי הרי" ד"ה
כתב בכתב( ,המדגיש שעדי הגט מעידי רק על מה שכתוב בו ,ולא על ענייני נוספי ,כגו נתינת הגט
מידי הבעל לידי האישה.
אמנ מדברי הראב"ד בתחילת ההשגה נראה שהגט כשר רק בדיעבד ,ולכתחילה לא תינשא בו .ייתכ
שלדעת הראב"ד יש במקרה זה פסול מסוי בכשרות הגט עצמו ,שלא כפי שהסברנו ברמב" ,שהפסול
הוא משו נאמנות השליח על שליחותו.
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הוא מעיד מדאורייתא א ורק על תוכנו .אי אפשר להסיק ממנו דבר על כשרותו של
השליח האוחז בגט ,אפילו לא כאומדנא צדדית .משו כ חייבי אנו להסתמ באופ
מלא על נאמנותו של השליח ,וא הלה פסול לעדות – הגט בטל מדאורייתא .כאשר
הגט מקוי – אפשר לומר מדאורייתא "גיטו מוכיח עליו" .אמנ לדעת הרמב" די זה
מספק אומדנא צדדית בלבד ,א על כל פני די בכ כדי להכשיר את הגט מדאורייתא,
והצור בנאמנות השליח במקרה כזה הוא רק מדרבנ .
מכל מקו ,ג לפי הסבר זה שיטת הרמב" נותרה קשה .אמנ אי אפשר לסמו
על הפסול לעדות המעיד שהוא התמנה לשליח ,א עדיי מידי ספק לא יצאנו .מניי
לרמב" לקבוע בנחרצות שהגט בטל מדאורייתא ,מבלי לחשוש לספק שמא השליח
דובר אמת? נית לחדש שלדעת הרמב" שליח שאיננו יכול להוכיח את שליחותו –
איננו שליח .א זהו ללא ספק חידוש מרחיק לכת ביותר ,ושיטת הרמב" עדיי צריכה
עיו .

פסולי עדות מדאורייתא ומדרבנ
כאמור ,הרמב" חילק בי פסולי עדות מחמת עבירה מדאורייתא ומדרבנ  .המקור
לחילוק זה נמצא ,כנראה ,בגמרא במסכת יבמות .הגמרא ש עוסקת בעדי המעידי
לאישה שמת בעלה ,ודנה במעמד של פסולי עדות מחמת עבירה בהקשר זה:
"˙Â„ÚÏ ÏÂÒÙ – ‰¯Â˙ È¯·„„ ÔÏÊ‚ ,‰˘‡ ˙Â„ÚÏ ¯˘Î – Ì‰È¯·„„ ÔÏÊ‚ :‰˘Ó ·¯ ¯Ó‡‰Â
‡˘"‰
).(:‰Î-.‰Î ˙ÂÓ·È
הגמרא ש מחלקת בי פסולי עדות מדאורייתא ומדרבנ  ,בדומה לחילוק של הרמב".
א יש לציי  ,שהגמרא איננה מזכירה את הפסולי מחמת כל העברות ,אלא את
הגזלני בלבד .נית לטעו שדברי הגמרא ש נאמרו בדווקא :רק גזלני פסולי
לעדות אישה ,ולא שאר עוברי עברה .כ כותב ה'מנחת חינו' בש ה'נימוקי יוס':
"ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡„ ÌÂ˜Ó·„ ,·˙Î (‡Â˘ ˙ÚÂ·˘ ‰"„ Û"È¯‰ ÈÙ„· :‰) Ì˘ ÔÈ¯„‰Ò ÛÒÂÈ È˜ÂÓ·Â
‰¯È·Ú ÏÚ· Ú˘¯ ‡Â‰ Ì‡ Û‡ ,ÌÈÓ‡ „·ÚÂ ‰˘‡ Û‡„ ‰ÓÂ„ÎÂ ‰˘‡ ˙Â„Ú· ÔÂ‚Î ,˙Â„Ú
– ‡ÔÎ Ì‡ ,˙Â„ÚÏ ÏÂÒÙ Ú˘¯„ ·Â˙Î‰ ˙¯ÈÊ‚ ˜¯ ,¯˜˘Ï „˘Á ‡Ï ‡Â‰„ ,ÂÊ ˙Â„Ú· ÔÓ
·.¯˘Î ‡Â‰ Ì‚ – ÌÈ¯˘Î ÌÈ„Ú ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡„ ÌÂ˜Ó
‡·"ÔÂÓÓ ÏÈ·˘· ¯˜˘ „ÈÚ‰Ï „Â˘Á„ ,ÏÂÒÙ ,ÔÏÊ‚ ÔÂ‚Î ,ÒÓÁ„ Ú˘¯ Ï
).(Â ˜"Ò Ê"Ï ‰ÂÂˆÓ ÍÂÈÁ ˙ÁÓ
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ה'נימוקי יוס' מחלק בי גזל  ,שהוא רשע דחמס ופסול משו חשש שקר ,לבי שאר
עוברי עברות ,הפסולי מגזרת הכתוב .לדעתו ,בתחומי שבה אי צור בעדות – לא
פסלו עוברי עברה ,ורק רשע דחמס איננו נאמ  .הרמב" חלק על ה'נימוקי יוס' ,וסבר
שאי חילוק בי גזלני לשאר עוברי עברות .כ הוא פוסק אצלנו בעניי שליחות
הבאת הגט ,וכ הוא פוסק ג בעניי עדות אישה )הל' גירושי פי"ב הי"ז( .נית להסביר
את שיטת הרמב" בשני אופני:
א .החשש לשקר קיי לא רק ברשע דחמס ,אלא בכל הפסולי מחמת עברה.5
ב .גזרת הכתוב הפוסלת עוברי עברה לעדות קיימת ,לדעת הרמב" ,ג בעדות אישה.
נראה שההסבר הנכו לשיטת הרמב" הוא ההסבר הראשו  ,שלפיו החשש לשקר
קיי בכל הפסולי מחמת עברה .ראיה לכ נית להביא מהעובדה ,ששיטת הרמב"
איננה מוגבלת לעדות אישה בלבד ,שעליה דיברה הגמרא .כפי שראינו ,הרמב" למד
מש שעוברי עברה פסולי ג בשליחות להבאת הגט ,וכ הוא פוסק ג בעניי
החשודי על השבועה )הל' טוע ונטע פ"ב ה"ב( .אילו הפסול שלה היה מבוסס על
גזרת הכתוב בעדות אישה – לא נית היה ללמוד מש לתחומי נוספי .הרמב"
כנראה הניח שכל הפסולי מחמת עברה חשודי על שקר ,ולכ יש לפסול אות
במידה שווה בכל תחומי ההלכה.6

סומא
המשנה קובעת שסומא פסול להביא את הגט .הגמרא מתלבטת מהו טעמו של פסול
זה .בשלב הראשו מציע רב ששת שסומא פסול "לפי שאינו יודע ממי נוטלו ולמי
נותנו" .הראשוני נחלקו בביאור הנימוק הזה .מדברי התוספות נראה שה הבינו את
דברי הגמרא כפשוט :סומא אינו יכול להולי את הגט כיוו שיש חשש שהוא לא
יזהה את האנשי ,ולא יבצע את תפקידו כראוי .ראשוני אחרי הסבירו את נימוקו
של רב ששת בדר אחרת:

5

6

הרמב" הגדיר רשע דחמס באופ שונה משאר הראשוני – עיי רמב" הל' עדות פ"י הל' ב ד ,והשווה
לטור חו"מ סי' לד .להגדרות השונות של רשע דחמס עשויה להיות נפקא מינה לעניי הבנת אופי הפסול
שלו לעדות ,ואכמ"ל.
חיזוק לכ שלדעת הרמב" עוברי עברה פסולי מחמת חשש לשקר נית למצוא בכ שהרמב" מכשיר
נשי וקרובי לשליחות הגט ,וכ בכ שהוא מכשיר עובר עברה לעדות אישה כאשר הוא מסיח לפי
תומו ,כיוו שאז אי חשש לשקר )הל' גירושי פי"ב הי"ז(.
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"ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‡Ï‡ Ô˙ÈÏ ÂÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ ,ÔÈ˘Â¯È‚Ï Ô˙È ‡Ï˘ ÁÈÏ˘ ‰ÈÏ ‰Â‰„ ÌÂ˘Ó
˘"'ÈÂÏÙ ‰ÊÂ ÈÂÏÙ ‰Ê' ÂÏ Â¯Ó‡È
)¯.(ÔÈ¯Ó‡„ ‡‰ ‰"„ .‚Î ÔÈËÈ‚ Ô"·Ó
הרמב" מתבסס בדבריו על עיקרו המופיע להל בפרק השלישי .הגמרא ש )כט(:
מספרת על אד ששלח שליח לגירושי  ,ואמר לשליח שימסור את הגט לאבא בר
מניומי ,והוא יגרש את האישה .רב ספרא קובע שהשליח הזה איננו יכול למנות אד
אחר במקומו שיית את הגט לאבא בר מניומי ,כיוו שהוא שליח שלא נית לגירושי .
הבעל לא העניק לשליח את הסמכות לגרש את האישה בעצמו ,אלא רק למסור את
הגט לאבא בר מניומי ,ולכ סמכותו מוגבלת .הרמב" הבי שג סומא הוא שליח שלא
נית לגירושי  ,כיוו שאי בכוחו לגרש בכוחות עצמו אלא בסיוע של אנשי אחרי.
כ הסביר ג הר" את דברי הגמרא )יא :בדפי הרי" ד"ה אלא סומא(.
היישו של הרמב" והר" לדי "שליח שלא נית לגירושי " בסוגייתנו הוא מחודש.
הגמרא להל איננה עוסקת ביכולת של השליח הזה לגרש בפני עצמו ,אלא רק ביכולת
שלו למנות שליח .נית להבי ששליח שלא נית לגירושי איננו מופקע לחלוטי מדי
שליחות ,אלא הוא רק מוגבל בסמכויותיו ,ולכ הוא מנוע מלהעביר את השליחות
לאד אחר .הרמב" והר" ודאי לא הבינו כ ,אלא סברו שהאד עצמו איננו מוגדר
כשליח א השליחות היא כזו שלא ניתנה לגירושי  .כמו כ  ,השליח שעליו מדובר
בגמרא להל מוגבל בסמכויות שהוענקו לו .אי הכרח להסיק מכא לסוגייתנו ,שבה
השליח הסומא מוגבל מבחינה טכנית בביצוע המשימה שהוטלה עליו ,א הסמכות
שקיבל היא מלאה.
הגמרא בסוגייתנו בסופו של דבר דוחה את ההסבר הזה ביחס לסומא ,ומסיקה
שאפשר לסמו על היכולת של סומא לזהות אנשי .מכא ממשיכה הגמרא לחפש
נימוקי נוספי לפסול של סומא להולי את הגט .רב יוס מסביר ,שהמשנה כא
עוסקת בגט שנשלח מחוצה לאר  .כפי שהזכרנו ,שליח המביא גט מחו לאר צרי
להעיד "בפני נכתב ובפני נחת" .סומא אינו יכול להעיד עדות זו ,לכ הוא פסול
להבאת הגט.
בהמש המשנה מבואר ,שא השליח היה פתוח )=בעל יכולת ראייה( בשעת
קבלת הגט מידי האיש ובשעת מסירת הגט לאישה – הוא כשר ,א על פי שבי לבי
הוא היה סומא .כ הוא הדי ג ביחס לחרש ושוטה :כול כשרי להולכת הגט א
תחילת וסופ בדעת.
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הגמרא מסיקה משיטת רב יוס שסומא כשר לשליחות הגט אפילו א בשעת
מסירת הגט לאישה הוא עדיי סומא .לפי רב יוס די בכ שהשליח יהיה פתוח
בתחילה ,כדי שיוכל להעיד "בפני נכתב ובפני נחת" .זאת ,לכאורה ,בניגוד למשנה,
שממנה נראה שהשליח צרי להיות פתוח ג בשעת המסירה .רב אשי מסביר
שהמשנה דורשת א ורק "תחילתו וסופו בדעת" ,א איננה דורשת "תחילתו וסופו
בכשרות" .הפסול של סומא איננו נובע מחוסר דעת ,ולכ הוא כשר ג א בסו
התהלי הוא עדיי סומא.
הראשוני הפנו בהקשר זה לגמרא במסכת בבא בתרא )קכח .(.הגמרא ש קובעת
שבהלכות עדות קיימת דרישה של "תחילתו וסופו בכשרות" .לאור זאת נשאלת
השאלה :א אמירת "בפני נכתב ובפני נחת" נחשבת כעדות ,כיצד יכולי אנו
להכשיר פתוח ונסתמא להולכת הגט ,והרי אי סופו בכשרות?
התוספות )ד"ה הוא הדי ( מתרצי ,שאמירת "בפני נכתב ובפני נחת" איננה
נחשבת כעדות .השליח המביא גט מחו לאר איננו נדרש לעמוד בגדרי עדות ,אלא
בגדרי נאמנות בלבד .התוספות מוכיחי את טענת מהעובדה שאפילו אישה נאמנת
לומר "בפני נכתב ובפני נחת" ,א על פי שהיא פסולה לעדות.
הרמב" )ד"ה אלא מעתה( מתר בש הראב"ד ,שבהבאת הגט הקלו משו חשש
לעיגו  .כ מתר ג תוספות הרא"ש )ד"ה הוא הדי ( .יש לברר מהי הקולא במקרה זה:
הא הקלו לקבל עדות של סומא ,או שהקלו לקבל כל עדות ,א על פי שאי סופה
בכשרות? הרשב"א )ד"ה הוא הדי ( נוקט בגישה השנייה ,שחכמי קיבלו כל עדות
שתחילתה בכשרות ,ג א אי סופה בכשרות .לעומת זאת ,מדברי הרמב" עצמו
משתמע יותר כאפשרות הראשונה ,שעדיי קיימת הדרישה ל"תחילתו וסופו בכשרות",
א חכמי הקלו בסומא וקבעו שהוא עומד בדרישה הזו.

שליחות עבד בגירושי
הגמרא בהמש הסוגיה דנה ביכולת של עבד להיות שליח של האישה לקבלת הגט.
ההתלבטות ממוקדת בשאלה :הא השליח צרי להיות דווקא ישראל ,או שהוא יכול
להיות כל אד ב ברית? עבד איננו ישראל ,א הוא נחשב ב ברית ,כיוו שהוא חייב
במילה ובחלק מהמצוות ,ולכ ייתכ שהוא יהיה כשר לשליחות קבלה כמו ישראל.
מעמדו של עבד ביחס לע ישראל עולה לדיו בהקשרי שוני בהלכה .הרמב"
כותב שלעבד כנעני יש "מקצת גירות" )הל' איסורי ביאה פי"ג הי"א( .עבד חייב במצוות
כאישה ,והוא פטור ממצוות עשה שהזמ גרמ  .אמנ ,הגרי"ד סולובייצ'יק הסביר
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שקיי הבדל בי עבד לאישה :לאישה יש קדושת ישראל מלאה ,והיא פטורה ממצוות
עשה שהזמ גרמ בפטור צדדי .עבד ,לעומת זאת ,פטור ממצוות אלה מחמת חיסרו
בקדושתו.
לדעת הרב סולובייצ'יק ,להבדל זה בי עבד לאישה יש נפקא מינה להלכה ,לעניי
ברכת המצוות .כידוע ,נחלקו הראשוני הא אישה רשאית לבר על מצוות עשה
שהזמ גרמ  .הרמב" )הל' ציצית פ"ג ה"ט( פוסק שנשי אינ מברכות ,ואילו לדעת
התוספות )קידושי לא .ד"ה דלא( ה רשאיות לבר.
התוספות במסכת גיטי )מ .ד"ה כשרבו( כותבי ,בהתא לשיטת ,שג עבד
רשאי לבר על מצוות עשה שהזמ גרמ  .הרב סולובייצ'יק טע שאפשר לחלוק על
התוספות מסברה ,ולומר שעבד שונה מאישה ,והוא אינו רשאי לבר על המצוות
האלה .אישה אמנ פטורה ממצוות עשה שהזמ גרמ  ,א מבחינה עקרונית היא
שייכת בקדושת ישראל ,ולכ היא יכולה לומר "אשר קדשנו במצוותיו" .עבד פטור
ממצוות אלה מחמת חיסרו בקדושה ,ולכ נוסח הברכה אינו מתאי לו.
נית להצביע על מקורות נוספי בעניי מעמדו של עבד בהלכה .אחד מה הוא
מחלוקת הראשוני בעניי טבילתו של העבד כאשר הוא יוצא לחירות .מדברי הרמב"
)הל' איסורי ביאה פי"ג הי"ב( נראה בפשטות שהחיוב בטבילה זו הוא מדאורייתא,
ואילו ה'נימוקי יוס' )יבמות טז :בדפי הרי" ד"ה קידושיו( סבר שהחיוב הוא מדרבנ
בלבד .לפי ה'נימוקי יוס' ,הטבילה העיקרית היא הטבילה הראשונה של העבד בשעה
שנכנס לעבדות .מסתבר שלפי דעה זו ,מעמדו של העבד )לאחר הטבילה הראשונה(
קרוב למעמד של ישראל יותר מאשר לפי דעת הרמב".
הגמרא במסכת בבא קמא )פח (.דנה בשאלה הא עבד מוגדר כ"אחי" או לא
לעניי חיוב בושת ,פסול לעדות וענייני נוספי .הגמרא מתלבטת הא עבד מופקע
מאחווה זו ,או שג הוא נחשב כ"אחי" ,כיוו שהוא מחויב בחלק מהמצוות .ג דיו
זה עשוי להתקשר לדיו בסוגייתנו בעניי יכולתו של עבד להיות שליח קבלה.7
אמנ ,יש לחלק בי דיו הגמרא ש לבי הדיו בסוגייתנו .ג א נכריע שעבד
איננו נחשב "אחי" ,עדיי ייתכ שהוא ייחשב לב ברית ,ויוכל להיות שליח לקבלת
הגט .הדיו של הגמרא ש הוא רק בזיקה שבי העבד לע ישראל .סוגייתנו ,לעומת
זאת ,עוסקת במעמדו של העבד בפני עצמו – הא רמת הקדושה והחיוב במצוות שלו
7

עיי רמב" הל' איסורי ביאה פי"ב הל' יא יד ,ש משמע שהאיסור של עבד ושפחה בב חורי נובע
ממקצת ש עכו" שעדיי חל עליה.

שיעורי הרא"ל במסכת גיטי

248

מספיקי כדי לאפשר לו להיות שליח קבלה .ההכרעה בשני הדיוני האלה איננה
חייבת להיות זהה.
הגמרא עוסקת ביכולת של עבד להיות שליח לקבלת הגט .הראשוני על אתר
נחלקו בעניי היכולת של עבד להיות שליח להולכת הגט .הרמב" מביא את שיטתו של
הר"י מיגאש ,הסובר שיש חילוק בי שני סוגי השליחות האלה:
",¯˘Î „·Ú ÂÏÈÙ‡ ‰‡·‰Ï Ï·‡ ,‰Ï·˜Ï ‡Ï‡ Â‰ÂÏÒÙ ‡Ï˘ Ï"Ê ˘‚ÈÓ Ô· È"¯‰ ˙Ú„ ÔÎÂ
...‡˘ È‡Ó ÂÓˆÚÏ Ï‡˘Â ˘¯ÈÙ ‡Ï˘ ‡Ï‡ .ÔÈ˙È˙Ó Ì˙ÒÎ
,Â‰˙È‡ ‡ÓÏÚ„ ˙ÂÁÈÏ˘·Â ,‡ÓÏÚ„ ÁÈÏ˘Î ‡Ï‡ ÂÈ‡ ‰ÎÏÂ‰ ÁÈÏ˘ ,·È˘‰Ï ÂÏ ˘È Â‡Â
‡·ÂÈ‡Â ÏÈ‡Â‰ ,ÔÈ˘Â¯È‚Ï „È ÂÏ ÔÈ‡ ‡Â‰Â ,˙˘¯Â‚Ó – Â„ÈÏ Ë‚ ÚÈ‚‰˘ ÔÂÈÎÓ ,‰Ï·˜ ÁÈÏ˘ Ï
·˙"ÔÈ˘Â¯È‚ ˙¯Â
)¯.(„·Ú ‰"„ .‚Î ÔÈËÈ‚ Ô"·Ó
לדעת הר"י מיגאש ,ג מי שפוסל עבד מלהיות שליח קבלה של האישה – יכשיר אותו
להולכת הגט .הרמב" מבאר שהדרישות הקיימות בשליחות לקבלה ה גבוהות יותר,
כיוו שהשליחות הזו היא היוצרת את חלות הגירושי  .מציאותו של הגט בידי השליח
היא הגומרת את חלות הגירושי  ,ולכ הדרישה כלפי השליח הזה היא מחמירה
במיוחד .שליח הקבלה צרי להיות בתורת גירושי  ,ולכ עבד פסול לשליחות זו .זאת
בשונה משליחות להולכה ,שאיננה גומרת את החלות ההלכתית ,ולפיכ ג עבד יכול
לקיימה.
בכיוו אחר נית להסביר ,שההבדל בי סוגי השליחות איננו ברמת הדרישה
ההלכתית ,אלא במציאות בשטח .בשליחות להולכה ,הגט נמצא בידו של השליח וגיטו
מוכיח עליו .המציאות בשטח מספקת חלק מהתנאי הנצרכי לש גירושי  ,ולכ
הדרישה מהשליח מתמעטת .בשליחות לקבלה ,לעומת זאת ,השליח איננו מקבל דבר
מהאישה מלבד עצ המינוי .השליחות כולה תלויה באד עצמו שהתמנה לשליח ,ללא
כל סיוע חיצוני .כיוו שכ ,זהותו של העבד איננה מאפשרת לו להיות שליח לקבלה,
שהרי הוא אינו בתורת גירושי .

לא חזרה שליחות אצל הבעל
המשנה בד כג :קובעת שהאישה עצמה יכולה להביא את גיטה מחו לאר  ,ובלבד
שתאמר "בפני נכתב ובפני נחת" .קשה להבי את דברי המשנה כפשוט ,שהרי א
האישה קיבלה את הגט מידי בעלה בחו לאר – היא התגרשה מיד ,ואיזו חשיבות יש
להבאת הגט לאר ? הגמרא אכ מקשה זאת ,ומציעה הסברי שוני למקרה שבו
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עוסקת המשנה .לפי אחד ההסברי ,הבעל מינה את האישה לשליח הולכה שלו עד
שתגיע לאר ישראל ,וש תקבל את גיטה מיד עצמה:
"‡‰Ï·˜Ï ÁÈÏ˘ ÈÂ‰ Ì˙‰ ˙ÈËÓ ÈÎÂ ,Ì˙‰ ˙ÈËÓ„ „Ú ‰ÎÏÂ‰Ï ÁÈÏ˘ ÈÂ‰' :‰Ï ¯Ó‡„ ‡Ï
.'ÍËÈ‚ ˙‡ ÈÏ·˜Â
"!ÏÚ·‰ Ïˆ‡ ˙ÂÁÈÏ˘ ‰¯ÊÁ ‡Ï ‡‰Â
)‚.(.„Î ÔÈËÈ
הראשוני נחלקו בפירוש קושיית הגמרא "והא לא חזרה שליחות אצל הבעל" .לדעת
רש"י )ד"ה והא( ,הגמרא מתייחסת כא לדי כללי בהלכות שליחות .אד איננו יכול
להיות שליח הולכה ,א אי באפשרותו לחזור אל המשלח ,ולהודיע לו שביצע את
שליחותו .במקרה שלנו האישה חייבת לחדול מלהיות שליח להולכה כאשר היא מגיעה
לאר  ,שהרי עליה להפו לשליח לקבלה ולקבל את הגט .כיוו שכ אי באפשרותה
לחזור ולהודיע לבעל שהיא ביצעה את שליחות ההולכה ,ולכ היא פסולה לשליחות זו.
הסבר אחר הציע המיוחס לריטב"א:
"‰Â‰Â ,ÏÚ·‰ ˙ÂÁÈÏ˘ ‰˙ÏÎ ¯·Î„ ,ÁÈÏ˘ Ô‡Î ÔÈ‡ ‰ÓˆÚÓ Ë‚‰ ˙Ï·˜Ó ‡È‰˘Î ‡ˆÓÂ
"Ú˜¯˜ È·‚ ÏÚÓ ÍËÈ‚ ÈÏËÎ ‰ÈÏ
).(‡‰Â ‰"„ .„Î ÔÈËÈ‚ ‡"·ËÈ¯Ï ÒÁÂÈÓ
לפי המיוחס לריטב"א ,הבעיה כא היא ייחודית להלכות גיטי  .אותה אישה עצמה
אינה יכולה לשמש במקביל בשני תפקידי – נתינת הגט וקבלתו .בשעה שהאישה
הופכת לשליח קבלה ,שליחות ההולכה שלה כבר פסקה .ממילא ,ברגע קבלת הגט לא
מתבצע שו מעשה נתינה אקטיבי מידי הבעל או שלוחו ,ויש כא בעיה של "טלי גיט
מעל גבי קרקע" .יש להבי מדוע לפי רש"י בעיה זו איננה קיימת ,והוא נזקק לחדש די
כללי בהלכות שליחות כדי להסביר את דברי הגמרא.
נפקא מינה בי ההסברי השוני עשויה להיות במקרה שבו אד התמנה לשליח
לתת מתנה לעצמו .לפי רש"י ג כא תהיה בעיה של "לא חזרה שליחות אצל הבעל",
שהרי בשעת קבלת המתנה הוא כבר איננו שליח הולכה ,ואינו יכול לחזור אל משלחו
ולהודיע שביצע את השליחות .לפי הריטב"א ,די "לא חזרה שליחות אצל הבעל" הוא
מיוחד להלכות גיטי  ,ובמקרה של מתנה לא תהיה כל בעיה.
די "לא חזרה שליחות אצל הבעל" מופיע שוב בגמרא להל סג ,:במקרה שונה.
הגמרא ש עוסקת בשליח להולכה שבא לגרש את האישה ,והאישה ביקשה ממנו
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שיהיה שליח לקבלה שלה ,ויקבל את הגט מידי עצמו .האמוראי מתלבטי הא יש
לפסול את הגירושי במקרה זה משו "לא חזרה שליחות אצל הבעל" ,ובסופו של דבר
מחמירי מספק .לא לגמרי ברור מדוע הגמרא ש מסתפקת באותו הדי שבסוגייתנו
נראה פשוט ומוסכ .ייתכ שדווקא אצל האישה עצמה קיימת סתירה בי היותה
מקבלת הגט לבי תפקידה בהולכת הגט ,ואילו ביחס לשליח קבלה סתירה זו
משמעותית פחות.
תמיהה נוספת מתעוררת במסגרת שיטת של חלק מהראשוני בסוגיה במסכת
בבא בתרא )פה .(.הראשוני ש נחלקו הא שומר של חפ מסוי יכול לזכות בחפ
זה עבור אד אחר .לפי הגרסה שלפנינו ,שהיא ג גרסת התוספות )ד"ה הכי( ,השומר
יכול לזכות בחפ לאד אחר .לראשוני אחרי הייתה גרסה שונה ,ולדעת השומר
איננו יכול לזכות בחפ לאד אחר .גרסה זו מובאת ביד רמ"ה ש )סי' צ"ח( ,וכ היא
ג דעת הרי"ד )גיטי יג (.והרמב" )הל' מכירה פ"ד ה"ו(.
לפי גרסת הראשוני האלה נית להסביר ,שאד אחד איננו יכול לשמש בשני
תפקידי – ה כשומר של הבעלי ,וה כזוכה עבור מקבל החפ  .לפי הסבר זה נראה
שכ יהיה הדי ג בגירושי  ,ואותו אד לא יוכל לשמש ה כשליח הולכה וה כשליח
קבלה .וא כ  ,יש להבי מדוע הגמרא להל מסתפקת הא אומרי "לא חזרה
שליחות אצל הבעל" ,ואיננה קובעת כדבר פשוט שהגירושי פסולי.

נאמנות אישה בגט שאיננו מקוי
כאמור ,המשנה קובעת שאישה המביאה את גיטה מחו לאר צריכה לומר "בפני
נכתב ובפני נחת" .מדובר בגט שאיננו מקוי ,שהרי בגט מקוי אי צור באמירת
"בפני נכתב ובפני נחת" .הגמרא הקשתה מדוע יש צור באמירת "בפני נכתב ובפני
נחת" ,שהרי האישה התגרשה כבר ברגע שקיבלה את הגט מידי הבעל .מכא נית
לכאורה לדייק ,שאישה המוחזקת בגט נאמנת לומר שהיא מגורשת ,ג כאשר הגט הזה
איננו מקוי .כ אמנ סבר הרמב":
"ÏÚ Û‡ ,Â· ‡˘˙Â ˙Ó‡ ÂÊ È¯‰ – '‰Ê· ÈÏÚ· È˘¯È‚' :‰¯Ó‡Â ‰„È ˙Á˙Ó Ë‚ ‰‡ÈˆÂ‰
,ÂÈ˙·˙Î ‡Ï ÌÏÂÚÓ ,‰È‰ ÔÂ„˜Ù ,‰È‰ È‡˙ ÏÚ' :ÏÚ·‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ...ÌÈÈÂ˜Ó ÂÈ‡˘ ÈÙ
"‰¯ÈÒÓ È„Ú· Â‡ ÂÈÓ˙ÂÁ· ÌÈÈ˜˙È – '‡Â‰ ÛÈÈÂÊÓ
)¯.(·"‰ ·"ÈÙ ÔÈ˘Â¯È‚ 'Ï‰ Ì"·Ó
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כמוב  ,א הבעל מערער וטוע שהגט מזוי – טענתו מתקבלת ,ואי אפשר לסמו על
הגט שאיננו מקוי .8א כל עוד הבעל לא בא ,האישה נאמנת להינשא על סמ הגט
שאיננו מקוי.
הראב"ד בהשגותיו על אתר חולק על הרמב" ,וטוע שג א הבעל לא ערער –
אי לסמו על גט שאיננו מקוי .הראב"ד כנראה סבר שהאישה בפני עצמה איננה
נאמנת לומר שהתגרשה ,והגט שאיננו מקוי לא מועיל לחזק את טענתה .כמו כ
אפשר להסביר ,שהראב"ד לא קיבל את המצב שבו אנו מכריעי שהאישה מגורשת ,א
א יבוא הבעל ויערער נוציא את האישה מחזקתה ונאסור אותה .לדעת הראב"ד ,כיוו
שקיימת אפשרות שהבעל יבוא ויערער – האישה איננה נאמנת כבר כעת ,ג א
הבעל עדיי לא ערער.9
כפי שראינו ,מתו מהל הגמרא אצלנו נית לדייק שהאישה נאמנת בגט שאיננו
מקוי ,כדעת הרמב" .הראב"ד איננו מבאר כיצד מתפרשי דברי הגמרא אצלנו לפי
שיטתו .מי שהתייחס לשאלה זו היה הריב"ש ,שעסק בשאלה זו בתשובותיו )סי'
שפ"ה( .הריב"ש כותב שלמעשה מעול לא הקלו לסמו על הרמב" ,ושיטת הראב"ד
היא זו שהתקבלה להלכה .הוא מסביר כיצד מפרש הראב"ד את הגמרא:
"‡·¯·Î˘ ÔÂÈÎ ...˙¯Á‡ Í¯„· ‰˘¯ÙÈ ÁÈÏ˘‰ ÔÈ„Ï ‰˘‡‰ ‰Â˘Ó˘ Ï"Ê „"·‡¯‰ Ï
˙‚¯˘ÈÙ· ¯Ó‡ ‡ÏÂ Ë‚‰ ‰Ï Ô˙˘ ¯Á‡ ÁÈÏ˘‰ ÂÓÎ ,ÌÂÏÎ ÏÈÚÂÓ ‰¯Â·„ ÔÈ‡ È¯‰ ‰
"ÌÈ„ÚÏ ‰ÎÈ¯ˆÂ ,·˙Î
)˘.(‰"Ù˘ 'ÈÒ ˘"·È¯‰ ˙"Â
הריב"ש מסביר ,שהגמרא לא התכוונה לומר שהאישה אינה צריכה לומר "בפני נכתב
ובפני נחת" ,אלא שהיא אינה נאמנת לומר זאת .הגירושי חלו כבר ברגע שקיבלה את
הגט מידי בעלה .כיוו שכ ,אי כל משמעות לאמירה שלה בשלב מאוחר יותר – כאשר
היא מגיעה ארצה ,כש ששליח אינו נאמ לומר "בפני נכתב ובפני נחת" לאחר
הגירושי  .בי א היא תאמר "בפני נכתב ובפני נחת" ובי א לא – היא לא תהיה
נאמנת ,ועליה לקיי את הגט .מכא מובנת קושיית הגמרא :מדוע המשנה דורשת
שהאישה תאמר "בפני נכתב ובפני נחת" ,והרי אמירה זו חסרת משמעות?

8
9

אמנ ג במקרה כזה האישה תהיה אסורה לכוה כגרושה ,א זהו רק מדי "שויא אנפשה" ,והנאמנות
של הבעל היא בתורת ודאי.
עיי עוד ברמב" פ"ז הכ"ד ,ובהלכות עבדי פ"ו ה"ז.
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הרשב"א בחידושיו )כד .ד"ה אשה( ג הוא דחה את שיטת הרמב" ,א הוא מבאר
את דברי הגמרא בדר אחרת .לדעתו ,קושיית הגמרא מבוססת על דיוק בלשו
המשנה" :אינה מגורשת עד שתביא גיטה ותאמר בפני נכתב ובפני נחת" .10מדברי
אלה משתמע ,שכל עוד האישה אינה אומרת "בפני נכתב ובפני נחת" – היא איננה
מגורשת .על כ מקשה הגמרא :אמנ היא אינה נאמנת להעיד שהתגרשה ,א על כל
פני א אכ הבעל מסר לה את הגט – על פי האמת היא מגורשת .מדוע א כ
קובעת המשנה בנחרצות שהאישה אינה מגורשת מבלי לומר "בפני נכתב ובפני
נחת"?
הרשב"א סובר ,שאמירת "בפני נכתב ובפני נחת" אכ מועילה לאישה במקרה זה.
אמנ האמירה הזו לא הייתה ברגע שבו חלו הגירושי  ,כאשר האישה קיבלה את הגט
מידי הבעל ,א האישה נאמנת ג בשלב מאוחר יותר .זאת בשונה משליח ,שנאמ
לומר "בפני נכתב ובפני נחת" רק ברגע הגירושי  .בכ שונה שיטת הרשב"א משתי
השיטות שראינו קוד :ה משיטת הרמב" ,הסובר שהאישה נאמנת אפילו מבלי לומר
זאת; וה משיטת הריב"ש והראב"ד ,הסוברי שהאישה אינה נאמנת אפילו א תאמר
"בפני נכתב ובפני נחת".
יש להסביר את ההבדל בי האישה לבי השליח בשיטת הרשב"א .מסתבר
שההבדל נובע מהעובדה ,שמעמדו של השליח הוא זמני בלבד .השליח התמנה לבצע
את הגירושי  ,ולאחר שאלו הסתיימו – הוא חדל מלהיות שליח .משו כ הוא כבר
איננו נאמ מכא ואיל לומר "בפני נכתב ובפני נחת" ,שהרי כעת אי כל קשר בינו
לבי הגירושי האלה .האישה ,לעומת זאת ,ממשיכה להיות האישה המגורשת ג
לאחר הגירושי  .משו כ אמירת "בפני נכתב ובפני נחת" שלה איננה מוגבלת לרגע
הגירושי דווקא ,והיא נאמנת על כ ג במועד מאוחר יותר.

10

יש לציי  ,שלפנינו במשנה הנוסח הוא שונה" :ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחת".

