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        גירושי על ידי גטגירושי על ידי גטגירושי על ידי גטגירושי על ידי גט

' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב; ; ; ; :::: נז נז נז נזסנהדריסנהדריסנהדריסנהדרי; ; ; ; אאאא""""א הא הא הא ה""""ירושלמי קידושי פירושלמי קידושי פירושלמי קידושי פירושלמי קידושי פ; ; ; ; אאאא, , , , דדדד""""דברי� כדברי� כדברי� כדברי� כ) ) ) ) אאאא ( ( ( (––––מקורות מקורות מקורות מקורות 

        ....חחחח""""ט הט הט הט ה""""מלכי� פמלכי� פמלכי� פמלכי� פ

יבמות יבמות יבמות יבמות ; ; ; ; הההה""""א הא הא הא ה""""גירושי פגירושי פגירושי פגירושי פ' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב; ; ; ; .... משנה קידושי ב משנה קידושי ב משנה קידושי ב משנה קידושי ב––––אופי גירושי אצל ישראל אופי גירושי אצל ישראל אופי גירושי אצל ישראל אופי גירושי אצל ישראל ) ) ) ) בבבב((((

גירושי גירושי גירושי גירושי ' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב, , , , ....� מה� מה� מה� מה""""רירירירי, , , , משנהמשנהמשנהמשנה. . . . גיטי פהגיטי פהגיטי פהגיטי פה; ; ; ; ה אינו גטה אינו גטה אינו גטה אינו גט""""דדדד. . . . תוספות גיטי עחתוספות גיטי עחתוספות גיטי עחתוספות גיטי עח, , , , ::::קיגקיגקיגקיג

        ....ש קידש קידש קידש קיד""""סדר כתיבת הגט לראסדר כתיבת הגט לראסדר כתיבת הגט לראסדר כתיבת הגט לרא, , , , בבבב""""ד היד היד היד הי""""פפפפ

 על ספר המצוות  על ספר המצוות  על ספר המצוות  על ספר המצוות """"השגות הרמבהשגות הרמבהשגות הרמבהשגות הרמב, , , , דדדד""""ג הג הג הג ה""""עדות פעדות פעדות פעדות פ' ' ' ' הלהלהלהל� � � � """" רמב רמב רמב רמב––––גירושי לעומת שטר גירושי לעומת שטר גירושי לעומת שטר גירושי לעומת שטר ) ) ) ) גגגג((((

' ' ' ' אמרי משהאמרי משהאמרי משהאמרי משה, ', ', ', 'זזזז""""א הא הא הא ה""""מכירה פמכירה פמכירה פמכירה פ' ' ' ' הלהלהלהל, , , , גגגג""""א היא היא היא הי""""גירושי פגירושי פגירושי פגירושי פ' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב, , , , � השורש השני� השורש השני� השורש השני� השורש השני""""לרמבלרמבלרמבלרמב

        ....קידושי הקידושי הקידושי הקידושי ה; ; ; ; ה והא דאמרינה והא דאמרינה והא דאמרינה והא דאמרינ""""דדדד: : : : א יבמות לאא יבמות לאא יבמות לאא יבמות לא""""רשברשברשברשב, , , , ה וא� ניסתה וא� ניסתה וא� ניסתה וא� ניסת""""דדדד. . . . י פוי פוי פוי פו""""רשרשרשרש; ; ; ; זזזז""""טטטט' ' ' ' סיסיסיסי

"‰ÏÚ·Â ‰˘‡ ˘È‡ Á˜È ÈÎ ,‰· ‡ˆÓ ÈÎ ÂÈ�ÈÚ· ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡ ‰È‰Â¯·„ ˙Â¯Ú  , ·˙ÎÂ
À̇È¯Î ¯ÙÒ ‰Ïd„È· Ô˙�Â ˙dÁÏ˘Â Â˙È·Ó "    

                                                                      )Î ÌÈ¯·„"„ ,‡.(  

שאותו צרי� לבצע בעל הרוצה לגרש , בפסוק זה מתארת התורה את תהלי� הגירושי

ושילוח האישה , פר כריתות לאישהנתינת ס: תיאור זה מכיל שני מרכיבי�. את אשתו

וננסה לברר איזה מה� , בשיעור זה נעסוק ביחס שבי שני המרכיבי� האלה. מביתו

  .הוא עיקר הגירושי

יש להקדי� ולעסוק בשאלה יסודית , כדי לברר מהו המרכיב העיקרי בגירושי

? פרקשאותה באי� הגירושי ל, מהו היחס בי הגירושי לבי מערכת האישות: יותר

  .מקור אפשרי לבירור שאלה זה נית למצוא בדיו בעניי גירושי אצל נוכרי�

        גירושי אצל נוכרי�גירושי אצל נוכרי�גירושי אצל נוכרי�גירושי אצל נוכרי�

. הקשר בי איש לאשתו אצל בני ישראל איננו נוצר על ידי יחסי אישות בלבד, כידוע

שבו האישה , קיי� שלב פורמאלי של אירוסי, עוד לפני שמגיעי� לשלב האישות

בשלב מאוחר יותר מגיעי� .  פי שהיא עדיי בבית אביהמיוחדת לבעלה א� על

ג� במסגרת הנישואי עצמ� קיי� שלב ראשו של כניסה לחופה ללא . הנישואי

רק . עוד לפני קיו� האישות עצמה, שבו חלות חלויות משפטיות מסוימות, בעילה
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המשתלב בתו� מסגרת קיימת של , בסופו של התהלי� מגיע שלב האישות בפועל

  .יות משפטיות מופשטותחלו

כ� עולה . אלא רק האישות בפועל, אצל הנוכרי לא קיימי� כל השלבי� האלה

הקובע שאי כל משמעות לקידושי אצל , מדברי הירושלמי בתחילת מסכת קידושי

  :אלא רק לבעילה, נוכרי�

"Ï‡¯˘È· ÔÂ„Î „Ú ; ÌÈ¯Î�·–¯ÊÚÏ‡ È·¯ Ì˘· Â‰·‡ È·¯  ,·È˙Î :' ‰˘‡‰ ÏÚ ˙Ó Í�‰
 ¯˘‡ÏÚ· ˙ÏÂÚ· ‡È‰Â ˙Á˜Ï '–ÔÈ·ÈÈÁ Ô‰ ˙ÂÏÂÚ·‰ ÏÚ  ,˙ÂÒÂ¯‡‰ ÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ Ô�È‡Â"    

  )Ù ÔÈ˘Â„È˜ ÈÓÏ˘Â¯È"‰ ‡"‡.(  

 שג� שלב החופה הוא חסר משמעות אצל , מבואר:) נז(בגמרא במסכת סנהדרי

ג� אצל נוכרי� , כמוב. חלויות מופשטות אינ קיימות בעולמ� של נוכרי�. הנוכרי

הנוצרת מכוח , א� חלות הנישואי איננה חלות מופשטת, איקיי� מושג של נישו

הנוצר מכוח , נישואי אצל נוכרי� ה� מושג קיומי. פעולות משפטיות פורמאליות

  . בעילה–מציאות בשטח 

  :בהמש� הסוגיה ש� שואל הירושלמי מהו הדי בגירושי אצל נוכרי�

"Â�„ÓÏ È¯‰ :ÔÈ˘Â„È˜ Ô‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÂ‚ .Â¯È‚ Ì‰Ï ‡‰È˘ Â‰ÓÔÈ˘?    
ÔÈ¯ÂÙÈˆ„ ‰·Â¯ ‰�ÂÁ È·¯ Ì˘· ÔÈ�Á È·¯Â ÈÊÙ Ô· ‰„ÂÈ È·¯ :ÔÈ˘Â¯È‚ Ô‰Ï ÔÈ‡˘ Â‡ , Ô‰È�˘˘ Â‡

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ˘¯‚Ó"    

                                                                                    )Ì˘.(  

רושי כהלי� מושג הגי, לפי האפשרות הראשונה. הירושלמי מעלה שתי אפשרויות

כש� שחלות הנישואי נוצרה מכוח המציאות . פורמאלי כלל לא קיי� אצל נוכרי�

כאשר .  פרידת האיש והאישה–כ� היא ג� מתפרקת מכוח המציאות בשטח , בשטח

והאישה ,  חלות הנישואי פוקעת–האיש והאישה נפרדי� זה מזה והולכי� לדרכ� 

  .1שוב אינה מוגדרת כאשת איש

א� דיניה� שוני� מדיני גירושי , נייה היא שיש גירושי אצל נוכרי�האפשרות הש

אצל נוכרי� הגירושי יכולי� , בעוד שאצל ישראל דווקא האיש מגרש. אצל ישראל

א� , אמנ� הנישואי נוצרו מכוח המציאות, לפי הבנה זו. לבוא ג� מצידה של האישה

  

כותב בש� רבנו דוד שב נח כלל לא יכול להפקיע את ) ה מדקרו ליה"ד: נח( במסכת סנהדרי "הר  1

. ז"שס' א החדשות סי"ת הרשב"כ� כתוב ג� בשו. וא� לאחר שהאישה נפרדת היא עדיי אשתו, האישות

  .ש שלה� בירושלמי או מסברה עצמאיתלא ברור הא� עמדת� נובעת מפירו
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דר� לפרק אותה היא על ידי וה, על כל פני� חלות הנישואי מוכרת מבחינה משפטית

, בהמש� הדיו נראה שהירושלמי מאמ� את הגישה הראשונה. פורמאלי הלי� משפטי

  .שלפיה לא קיי� הלי� פורמאלי של גירושי אצל נוכרי�

  :� בהלכות מלכי� עוסק בגירושי אצל בני נוח"הרמב

"Â�Ï˘ ‰˘Â¯‚Î Â¯È·Á ˙˘‡ ‰È‰˙ È˙ÓÈ‡ÓÂ ?ˆÚÏ ‰�ÁÏ˘ÈÂ Â˙È·Ó ‰�‡ÈˆÂÈ˘Ó‰Ó , Â‡
‰Ï ÍÏ˙Â Â˙Â˘¯ ˙Á˙Ó ‡È‰ ‡ˆ˙˘Ó ,·˙Î· ÔÈ˘Â¯È‚ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ,„·Ï Â· ÈÂÏ˙ ¯·„‰ ÔÈ‡Â ,

 ‰ÊÓ ‰Ê ˘Â¯ÙÏ ‡È‰ Â‡ ‡Â‰ ‰ˆ¯È˘ ÔÓÊ ÏÎ ‡Ï‡–ÔÈ˘¯ÂÙ "    
  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ÌÈÎÏÓ"‰ Ë"Á.(  

  :שיש שני מסלולי� של גירושי בבני נוח, � נראה"מדברי הרמב

  .המשלח את אשתו מביתו,  יזמה של הבעל....אאאא

  .העוזבת את בית בעלה והולכת לדרכה,  פרישה של האישה....בבבב

שג� בה� הבעל נוקט יזמה , המסלול הראשו דומה בעיקרו לגירושי אצל ישראל

הוא רק באופ , במסגרת המסלול הזה, ההבדל בי ישראל לב נוח. ומשלח את אשתו

? ו מביתואו שבפועל הבעל משלח את אשת, הא� השילוח מתבצע על ידי גט: השילוח

שאי לה� גירושי : "� בהמש� ההלכה"מסתבר שביחס למסלול הזה כותב הרמב

 לא קיי� הבדל עקרוני בי שלמעט ההבדל באופ הגירושי, ראהמניסוח זה נ". בכתב

וג� אצל ב נוח מדובר , גירושי אצל ישראל לבי גירושי אצל ב נוח במסלול הראשו

  .בהלי� פורמאלי של גירושי

האישה : אלא על קביעת מציאות, לול השני לא מדובר על הלי� פורמאליבמס

נראה שלמסלול . והנישואי פוקעי�, בטליה� וממילא הקשר בינ, עוזבת את בית בעלה

  ".'ואי הדבר תלוי בו לבד וכו: "�"הזה מתייחסי� הדברי� הבאי� של הרמב

רמאליי� אצל בירושלמי משתמע שכלל לא קיי� מושג של גירושי פו, כאמור

כ� עולה בבירור ג� מהמש� מהל� הסוגיה בירושלמי . �"בשונה מהבנת הרמב, נוכרי�

מברייתא העוסקת בדי מחזיר , הירושלמי מביא ראיה לכ� שאי גירושי לנוכרי. ש�

  :גרושתו

"‰¯Ó‡ ‰·¯ ‰ÈÈÁ È·¯„ ‰È˙ÏÈÓ :ÔÈ˘Â¯È‚ Ô‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÂ‚ ,‰ÈÈÁ È·¯ È�˙„ : ˙‡ ˘¯È‚˘ ÈÂ‚ Ô·
Ï‰Â Â˙˘‡‰˘¯È‚Â ¯Á‡Ï ˙‡˘È�Â ‰Î , Ô‰È�˘ Â¯ÈÈ‚˙� ÍÎ ¯Á‡Â– ‰ÈÏÚ ‡¯Â˜ È�‡ ÔÈ‡ ' ‡Ï

‰˙Á˜Ï ·Â˘Ï ‰ÁÏ˘ ¯˘‡ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÚ· ÏÎÂÈ'"    

                                                        )Ù ÔÈ˘Â„È˜ ÈÓÏ˘Â¯È"‰ ‡"‡.(  
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רו ואחר כ� התגיי, הברייתא המובאת בירושלמי עוסקת בנוכרי שגירש את אשתו

והוא רשאי לשוב , הברייתא קובעת שאיסור מחזיר גרושתו לא חל על איש זה. שניה�

מכא מוכיח הירושלמי שמושג הגירושי לא קיי� אצל . ולשאת את אשתו לשעבר

  .נוכרי�

שהבסיס לדי זה הוא הכלל , מפרש) כ נתגיירו"ה ואח"ד(על אתר ' פני משה'ה

חר הגיור לא קיי� כל קשר משפחתי בי לא". גר שהתגייר כקט שנולד"הקובע כי 

 קשה –א� זהו אכ טע� הדי , אול�. והיא כלל לא מוגדרת כגרושתו, האיש והאישה

אפילו א� היה קיי� . להבי כיצד הירושלמי מביא מכא ראיה לעניי גירושי אצל נוכרי

יור  לאחר הג–ולפני הגיור האישה נחשבה לגרושתו , מושג של גירושי אצל נוכרי�

  !וה� מותרי� להינשא, בטל הקשר ביניה�

מסיבה כלשהי " גר שהתגייר כקט שנולד"שלדעת הירושלמי הכלל , מסתבר לפרש

היא הייתה ממשיכה להיחשב ככזו , אילו האישה הייתה נחשבת כגרושתו. לא שיי� כא

היא , הסיבה לכ� שאיסור מחזיר גרושתו לא חל במקרה של הברייתא. ג� לאחר הגיור

אלא הנישואי התפרקו מאליה� , האיש והאישה לא עברו הלי� פורמאלי של גירושיש

לפי הסבר זה מוב כיצד הביא הירושלמי ראיה מהברייתא לכ� שאי . מכוח המציאות

שלפיה קיי� מסלול של גירושי , �"זאת בשונה מהבנת הרמב. גירושי אצל נוכרי�

  .אשתו מביתוכאשר הוא משלח את , פורמאליי� אצל ב נוח

בעניי אופי האיסור של מחזיר , שהירושלמי מניח כא הנחה נוספת, יש לציי

ודאי , ג� א� נקבל את ההבנה שלא היה כא הלי� פורמאלי של גירושי. גרושתו

. והחלות הזו פקעה ע� שילוח האישה, הייתה חלות של נישואי בי האיש והאישה

. על האיש לשאת שוב את האישה לאחר הגיורשדי בכ� כדי לאסור , נית היה לטעו

, הירושלמי מניח שחלות נישואי שפקעה אינה מספיקה לעניי איסור מחזיר גרושתו

  .ורק אישה שעברה הלי� משפטי של גירושי אסורה לחזור לבעלה

        אופי גירושי אצל ישראלאופי גירושי אצל ישראלאופי גירושי אצל ישראלאופי גירושי אצל ישראל

צל ישראל הגירושי א, כאמור. מכא נוכל לחזור ולעסוק באופי הגירושי אצל ישראל

נית להסיק לכאורה . ולא על ידי שילוח האישה בפועל, מתבצעי� באמצעות כתב

.  האיש מקנה לאישה את עצמה על ידי שטר–שהגירושי ה� תהלי� של הקנאה , מכא

 תהלי� הגירושי הוא במהותו , בדומה לנוכרי,  להבי שג� אצל ישראלאפשרלחלופי

 הא� –ל בי ישראל לנוכרי הוא באופ השילוח ההבד. תהלי� קיומי של שילוח האישה

, כמוב. או שהשילוח מתקיי� על ידי מסירת הכתב, יש לשלח את האישה בפועל
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וחלויות מופשטות קיימות רק אצל , ההבדל היסודי בי ישראל לנוכרי עדיי קיי�

הגירושי אצל ישראל מתבצעי� , א� במסגרת הדיו בגירושי. ישראל ולא אצל נוכרי

  .שאינו שונה במהותו מהלי� הגירושי אצל נוכרי, על ידי הלי� קיומי של שילוח

השאלה הא� גירושי ה� הקנאה או שילוח עשויה להיות תלויה בהבנת אופי הגט 

, א� נבי שגט שיי� למערכת הכללית של שטרות.  הא� הוא מוגדר כשטר או לא–

.) ה(הגמרא במסכת קידושי . אפשר להבי שהגירושי ה� הקנאה של האישה לעצמה

עדיי אי , ג� א� נקבל את הזיהוי של גט כשטר, אול�. אכ מתייחסת לגט כשטר

ייתכ שבאופ מהותי . הכרח להסיק מכא שהלי� הגירושי הוא הלי� של הקנאה

  .2אלא שהכלי לביצוע השילוח הזה הוא שטר, מתבצע כא תהלי� של שילוח

ידושי משמע שגירושי על ידי גט ה� תהלי� מלשו המשנה הראשונה במסכת ק

  :של הקנאה

"ÌÈÎ¯„ È˙˘· ‰ÓˆÚ ˙‡ ‰�Â˜Â ÌÈÎ¯„ ˘Ï˘· ˙È�˜� ‰˘‡‰ ... Ë‚· ‰ÓˆÚ ˙‡ ‰�Â˜Â
ÏÚ·‰ ˙˙ÈÓ·Â"    

                                                                   )· ÔÈ˘Â„È˜ ‰�˘Ó.(.  

מסתבר שאי , אול�. לי� הגירושיהמשנה משתמשת בלשו קניי כדי לתאר את ה

באותו אופ משתמשת המשנה בלשו קניי ג� , שהרי. אפשר לדייק מכא דבר לענייננו

המשנה . 3א� על פי שמיתת הבעל בוודאי איננה תהלי� של הקנאה, ביחס למיתת הבעל

ייתכ שכ� . כדי לתאר את יציאת האישה לרשותה, משתמשת בלשו קניי בהשאלה

והתהלי� שגור� ליציאת האישה לרשותה איננו הקנאה אלא , ג� בגירושיהוא המצב 

  .שילוח

  ":ושלחה מביתו"� בתחילת הלכות גירושי עוסק בפירוש הפסוק "הרמב

" ‰¯Â˙· ¯Ó‡�˘ ‰Ê'Â˙È·Ó ‰ÁÏ˘Â ,'Â˙È·Ó ‡ˆ˙˘ „Ú ‰È˘Â¯È‚ Â¯Ó‚È ‡Ï˘ Â�ÈÈ�Ú ÔÈ‡ ,
 ‰„ÈÏ Ë‚ ÚÈ‚Ó˘Î ‡Ï‡–‰È˘Â¯È‚ Â¯Ó‚  ,ÈÈ„Ú˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ÂÂ˙È·· ‡È‰ Ô"    

  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ÔÈ˘Â¯È‚"‰ ‡"‰.(  

  

א "גירושי פ' � הל" עיי למשל רמב–מעמדו של הגט כשטר עשוי להשפיע ג� על דיני עדות בשטר זה   2

 .ג"הי
אמנ� . כיוו שהאיש כבר איננו קיי�, ההבנה הפשוטה היא שמיתת הבעל מפקיעה ממילא את האישות  3

 ג� לפי שיטת� מיתת הבעל . קב לגבי אשת אליהו' סי' תרומת הדש'ו' כלל ח' אתוו דאורייתא'עיי

 .א� איננה נחשבת להקנאה', מתיר'מהווה 
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שהאד� חייב לשלח בפועל את האישה מביתו כדי , � הייתה הווה אמינא"לרמב

אלא יש , שגירושי אינ� הלי� רגיל של הקנאה, לפי ההווה אמינא הזו ברור. לגרשה

, � שאי צור� בשילוח בפועל של האישה"למסקנה מבאר הרמב. בה� פ של שילוח

שהגירושי ה� , אפשר להבי לפי המסקנה. � מסירת הגט גומרת את הגירושיועצ

ולכ האישה מגורשת ג� כשהיא עדיי , הקנאה לכל דבר ואי בה� שו� צד של שילוח

אלא , לחלופי אפשר להבי שג� לפי המסקנה יש פ של שילוח בגירושי. בביתו

א יבוא לידי ביטוי ביציאת ג� מבלי שהו, שהשילוח הזה מתקיי� בעצ� מסירת הגט

  .האישה מהבית

במקרי� מסוימי� די זה . הגמרא במסכת יבמות קובעת ששוטה אינה מתגרשת

  :כפי שדורשת הגמרא, הוא דאורייתא

"Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È·„ ‡�˙Â :'Â˙È·Ó ‰ÁÏ˘Â ,'˙¯ÊÂÁ ‰�È‡Â ‰ÁÏ˘Ó˘ ÈÓ , ‰ÁÏ˘Ó˘ ÂÊ ‰˙ˆÈ
˙¯ÊÂÁÂ"    

                                                                          )‚È˜ ˙ÂÓ·È.(:  

ג� כאשר מסירת הגט . שקיי� פ של שילוח בגירושי, דברי הגמרא האלה מוכיחי�

והאישה לא , הגירושי אינ� חלי� מ התורה א� לא היה כא שילוח, התבצעה כראוי

מרחיבי� את ) ה אינו גט" ד.עח(התוספות במסכת גיטי . הבינה שהיא אמורה ללכת

שכל אד� המגרש , י מחדש"ר. לאו דווקא שוטה, העיקרו הזה לגירושי של כל אישה

ולא תחזור , כדי שתבי שהיא משולחת מביתו, "הי גיט�"את אשתו צרי� לומר לה 

אלא יש צור� , מכא אפשר ללמוד שגירושי אינ� תהלי� רגיל של הקנאה. אליו

  .4ה כדי שיחולושהגירושי יובילו לשילוחה של האיש

שטרות בדר� . מקור אפשרי נוס� לכ� שקיי� פ של שילוח בגט הוא בנוסח הגט

שטר רגיל פותח במילי� . המתארי� את מה שקרה, כלל מנוסחי� כנאו� של העדי�

המדבר , לעומת זאת, בגט. ומכא ואיל� מספרי� העדי� מה התרחש, ..."אנ סהדי אי�"

  :איננו העדי� אלא הבעל

" ÂÙÂ‚Ë‚ Ï˘ :'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯˙ÂÓ ˙‡ È¯‰'"    

                                                                   )‰Ù ÔÈËÈ‚ ‰�˘Ó.(.  

הגט כולו מנוסח , בהתא� לדי המשנה. מביא את הנוסח המלא של הגט:) מה(� "הרי

� פותח "הרי, אול�". הרי את מותרת לכל אד�"וכולל בתוכו את המשפט , בגו� ראשו

  

 .מבוסס על הבנת הגט כשילוח האישה:) כא(ייתכ שג� הפסול של שיור בגט   4
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� מנסח את הגט באותו "ג� הרמב...". אי� אנא פלוני בר פלוני": "אי�"את הגט במילה 

 ש תמה על תוספת זו של "הרא). לפי גרסאות מדויקות, ב"ד הי"גירושי פ' הל(אופ

  :�"� והרמב"הרי

"Ê ÒÙÏ‡ ·¯ Ï˘ Ë‚‰ ÁÒÂ� ÒÙÂË· È˙È‡¯"Ï ,Â· ·˙Î˘ :'È�ÂÏÙ ‡�‡ ÍÈ‡ ,' ÈÒÙÂË ¯‡˘· ÔÎÂ
Â˜È˙ÌÈÏÂ„‚‰ Ô.    

ÔÂ˘Ï‰ ÏÚ ÏÙÂ� Â�È‡Â , ÍÈÈ˘ Ì‰È�Ù· ÌÈÈ˜˙�˘ ¯·„‰ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ·˙ÂÎ˘ ˙Â¯Ë˘· È‡„Â„
Â�È�Ù· ¯·„‰ ‰Ê ‰˘Ú� ÍÈ‡ ˙Â„Ú ÔÂ¯ÎÊ ·˙ÎÓÏ ; ÌÈ¯·„ ¯ÂÙÈÒ ‡Â‰ Ë‚‰ ÁÒÂ� ÔÂ˘Ï Ï·‡

 Â˙˘‡ ˘¯‚Ó ‡Â‰ ‰Ê‰ ÔÓÊ·˘ ¯ÙÒÓ ÏÚ·‰˘– ·˙ÎÓÏ ÍÈÈ˘ ‡Ï 'ÍÈ‡'"    
  )‡¯Ï Ë‚‰ ˙·È˙Î ¯„Ò"˘ ,„È˜.(.  

. אלא לכל שטרי הקניי, ש איננה מתייחסת לגט דווקא"הבי שהטענה של הראנית ל

שבה� העדי� מספרי� על , מתאי� רק לשטרי ראיה" אי�"ש טוע שהנוסח "הרא

והוא מתאר את הקניי , המקנה עצמו הוא המדבר, בשטרי קניי. אירוע שהתרחש

ש הנוסח " לדעת הראולכ, גט כלול בקטגוריה של שטרי קניי. שהוא בא כעת לבצע

אי הבדל בי גט לבי תהלי� רגיל של הקנאה , לפי הבנה זו. אינו מתאי� לגט" אי�"

  .בשטר

וטענתו של , "אי�"שג� בשטרי קניי הניסוח המתאי� הוא , לחלופי אפשר להבי

, אלא יש בה� פ של שילוח, גירושי אינ� קניי רגיל. ש היא ייחודית לגט"הרא

כיוו שהבעל משתת� כא בהלי� קיומי של שילוח . ת מסירת הגטהמתבצע באמצעו

נוסח הגט חייב לבטא . לא ייתכ שהוא ינסח את הגט כצופה מ הצד, האישה מביתו

� עשויי� להודות שקיי� פ "� והרמב"הרי. מעורבות ישירה של הבעל במעשה השילוח

5 זהאיננו סותר רעיו" אי�"א� לדעת� הנוסח , של שילוח בגירושי.  

        גירושי לעומת קניי בשטרגירושי לעומת קניי בשטרגירושי לעומת קניי בשטרגירושי לעומת קניי בשטר

דבר זה . עד כה ראינו ראיות שונות לכ� שגירושי ה� מעשה קיומי של שילוח האישה

 עדיי נותרה , אול�. ש"ומניסוח הגט לפי הרא, "משלחה ואינה חוזרת"נלמד מדי

או שבמקביל לכ� קיי� בגירושי ג� פ ,  הא� זהו המרכיב היחיד בגירושי–השאלה 

אלא שבנוס� לכ� יש , נית להבי שגירושי ה� קוד� כל הקנאה בשטר? קנאהשל ה

לחלופי אפשר . ומכא נוספו הדיני� המיוחדי� שראינו, בה� ג� צד של שילוח האישה

  

ק כו "מ ס"ק כב וח"ש ס"עיי בב, ע� זאת. ש"ח הפוסק כדעת הרא, ו"ע קכ"עיי בשולח ערו� אבה  5

 .איננה פוסלת את הגט" אי� "הסוברי� שכתיבת
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אלא רק תהלי� קיומי של שילוח , להבי שכלל לא קיי� צד של הקנאה בגירושי

  .דומה לשטרי קניי אחרי�והוא אינו , הגט הוא הכלי לביצוע השילוח. האישה

� "הרמב. נית להצביע על מספר מקורות לייחודו של גט לעומת שטרות אחרי�

מדאורייתא אי תוק� לשטר . פוסק שכל השטרות ה� מדרבנ) ד"ג ה"פ(בהלכות עדות 

מפיה� : "וחכמי� דרשו שעדות תהיה בעל פה דווקא, כיוו ששטר הוא עדות בכתב

וביניה� ג� , �"הראשוני� הרבו לתקו� את שיטת הרמב. 6:)איבמות ל" (ולא מפי כתב�

 "אחת הטענות שמעלה הרמב). השורש השני( בהשגותיו על ספר המצוות "הרמב

, �"כפי שסובר הרמב, א� אכ כל השטרות ה� מדרבנ. � היא מגט"כנגד שיטת הרמב

  ?ומתירי� את האישה להינשא על פיו, כיצד אנו סומכי� על גט מ התורה

� ששטרות ה� "ולפי שיטת הרמב,  מניח שגט דומה לשאר השטרות"הרמב

 אפשר לחלוק על , �"כדי לתר� את שיטת הרמב.  ג� גט אמור להיות מדרבנ–מדרבנ

זאת על פי ההבנה . � גט שונה במהותו משטרות אחרי�"ייתכ שלדעת הרמב. הנחה זו

הגירושי איננו מתפקד הגט בתהלי� . שגירושי אינ� הקנאה אלא שילוח האישה

בשונה משאר , משו� כ� יש לגט תוק� מדאורייתא. אלא ככלי לביצוע השילוח, כשטר

  .�"שה� מדרבנ בלבד לדעת הרמב, השטרות

  :� בפרק הראשו בהלכות גירושי מבאר מדוע יש צור� בעדי� בגט"הרמב

"ÌÈ„Ú È�Ù· ‰Ï Â��˙È˘ ÔÈ�ÓÂ ?¯ÓÂ‡ ‡Â‰ È¯‰ :'˘ Â‡ ÌÈ„Ú ÌÈ�˘ ÈÙ ÏÚ ÌÂ˜È ÌÈ„Ú ‰˘Ï
¯·„ ,'ÔÈ„ ˙È· ˙˙ÈÓ· ‰ÈÏÚ ‡·‰Â ‰Â¯Ú ÌÂÈ‰ ÂÊ ‰È‰˙˘ ¯˘Ù‡ È‡Â , ˙¯˙ÂÓ ‰È‰˙ ¯ÁÓÏÂ

ÌÈ„Ú ‡Ï· .‰�È·Ï Â�È· Ë‚ ‰Ï Ô˙� Ì‡ ÍÎÈÙÏ , „Á‡ „Ú· ÂÏÈÙ‡Â–ÏÏÎ Ë‚ Â�È‡ "    
  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ÔÈ˘Â¯È‚"È‰ ‡"‚.(  

 על הנימוק לכאורה נית היה לוותר. � נזקק לנימוק מיוחד לצור� בעדי� בגט"הרמב

א� אכ גט ! ואי לשטר כל תוק� ללא עדי�, שהרי פשוט שכל שטר צרי� עדי�, הזה

, )עדי חתימה או עדי מסירה(מוב מאליו שהוא זקוק לעדי� , דומה לשטרות אחרי�

  .�"ואי כל צור� בנימוק של הרמב

 � בעניי" בדעת הרמבח"הגרהביא ראיה מכא להבנתו של ) ז"ט' סי(' אמרי משה'ה

כותב שקניי שטר יכול להתקיי� על ) ז"א ה"פ(� בהלכות מכירה "הרמב. שטרי קניי

� " הבי את דברי הרמבח"הגר. א� על פי שאי ש� עדי� כלל, ידי מסירת השטר

והקניי חל על ידי מסירת השטר , מעיקר הדי אי צור� בעדי� בקניי שטר: כפשוט�

  

  .21' עמ, עיי להל בשיעור בעניי יסודות שטרות  6
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,  נזקק לנימוק מיוחד לצור� בעדי� בגירושי�"לפי זה מוב מדוע הרמב. ג� ללא עדי�

 מעיקר הדי לא היה צור� בעדי� לקיו� –שהרי אילו היה מדובר בשטר קניי רגיל 

  .הגירושי

מסברה פשוטה נראה ששטר הוא .  היא מחודשת וא� מהפכניתח"הגרהבנה זו של 

כ� עולה . וקשה להעלות על הדעת מושג של שטר שאיננו מהווה עדות, קוד� כל עדות

� ש� "ההבנה הפשוטה היא שהרמב). ב"פרק ל(ג� ממקור די שטרות בספר ירמיהו 

ודווקא בשטר כזה אי , עוסק במקרה מיוחד של שטר שנכתב בכתב ידו של המקנה

� יודה "ג� הרמב, הנכתב על ידי סופר, בשטר קניי רגיל. צור� בעדי� מעיקר הדי

מדוע יש צור� בנימוק : ומתעוררת השאלהמכא חוזרת . 7שללא עדי� אי כא שטר

  ?מיוחד לצור� בעדי� בגט

שגט , על רקע ההבנה שהעלינו לעיל, יק תיר� קושיה זו בש� אביו'הרב סולובייצ

והגט איננו כלי לקניי אלא כלי , גירושי אינ� הקנאה. שונה במהותו משאר השטרות

יש , ל אינו תק� ללא עדי�ג� א� נסבור ששטר קניי רגי, כיוו שכ�. לשילוח האישה

שבו הוא , כאשר הבעל נות לאישה כתב. סברה לומר שגט יהיה תק� ג� ללא עדי�

. ואי כל צור� בעדי�,  הוא מבצע בכ� הלי� מלא של שילוחי–מספר על שילוחיה 

כדי להסביר מדוע למרות זאת גירושי ללא , � לנימוק מיוחד"לש� כ� נזקק הרמב

  .עדי� אינ� תקפי�

ללא , את הדי של שטר הנכתב בכתב ידו של המקנה, כבדר� אגב, כרנו לעילהז

וקובעת , עוסקת בגט שנכתב בכתב ידו של הבעל ללא עדי�. המשנה בד� פו. עדי�

י על "רש. א� על פי שאי עליו עדי�, מדאורייתא זהו גט כשר. שגט זה פסול מדרבנ

למעשה יש כא , לפי הנימוק הראשו. מביא שני נימוקי� לדי זה) ה וא� ניסת"ד(אתר 

לפי הנימוק השני הגט כשר מכוח גזרת ". כתב ידו כמאה עדי� דמי"כיוו ש, עדי�

  :א� על פי שאי בו עדי�, הכתוב

" ‡Â‰ Â„È ·˙Î„ ÔÂÈÎ–' Ô˙�Â ·˙ÎÂ '‰È· ‡�È¯˜ , ‰¯ÈÒÓ È„Ú ‡ÎÈÏ„ ·‚ ÏÚ Û‡Â– ¯˘Î 
‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó"    

                                                         )˘¯"ÂÙ È .„"˙ÒÈ� Ì‡Â ‰.(  

  

ע "הסמ, לעומת�. ק ג"ע בס"א בהתייחסו לדברי הסמ"קצ' א בסי"ורעק, ק ב"ב ס"מ מ"� חו"כ� הבינו הש  7

 .ה"קצ' � סי"ת הרי"ע ג� בשווכ משתמ, ק ג סברו שמדובר בשטר ללא עדי�"א ס"א בסימ קצ"והגר
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, י"שלפי הנימוק הזה של רש, כותב) ה והא דאמרינ"ד: לא(א במסכת יבמות "הרשב

ג� את . ולא בשטר קידושי ושאר שטרי קניי, כתב ידו ללא עדי� כשר דווקא בגט

ל אלא כלי שגט איננו שטר הקנאה רגי, ל"י נית להסביר על רקע ההבנה הנ"שיטת רש

גזרת הכתוב קובעת שהשילוח יכול להתבצע על ידי כתב ידו של . לשילוח האישה

  .ואי אפשר ללמוד מכא לשטרות אחרי�, הבעל ללא עדי�

מעלה .) ה(הגמרא במסכת קידושי . לסיו� נזכיר מקור נוס� המתקשר לענייננו

מור לתת את לא לגמרי ברור מי א. שאד� יוכל לגרש את אשתו בכס�, הווה אמינא

ועל ידי כ� , נית להבי שהאישה נותנת את הכס� לבעלה. הכס� לפי ההווה אמינא הזו

לחלופי . יש כא תהלי� מובהק של הקנאה, לפי הבנה זו. היא קונה את עצמה מידו

שאי שו� צד של , לפי הבנה זו ברור. 8נית להבי שהבעל הוא הנות את הכס� לאשתו

והבעל מעניק לאשתו סכו� , הגירושי ה� שילוח האישה. י כס�קניי בגירושי על יד

ולמסקנה אישה מתגרשת , הווה אמינא זו נדחית, על כל פני�. כס� ומשלחה לדרכה

  .9בשטר בלבד

        קידושי שטרקידושי שטרקידושי שטרקידושי שטר

וניסינו לברר הא� הגירושי במהות� ה� הלי� , בשיעור זה עסקנו באופי גירושי

לסיו� השיעור נתייחס בקצרה . ח האישהאו הלי� קיומי של שילו, משפטי קנייני

אחת הדרכי� לקדש אישה היא , כידוע. לשאלה דומה המתעוררת ביחס לקידושי שטר

או שמא ג� ? בדומה לקידושי כס�, הא� קידושי שטר ה� הלי� קנייני. על ידי שטר

ושטר , בקידושי קיי� מסלול שבו הבעל מבצע הלי� קיומי של לקיחת האישה

  ?"שטר ליקוחי"למעשה הקידושי הוא 

. ולא כא המקו� להרחיב בעניי זה, נית לבחו שאלה זו על רקע מקורות שוני�

הגמרא ש� קובעת שהבעל .). ט(בגמרא בתחילת מסכת קידושי , נזכיר רק מקור אחד

, אילו היה כא הלי� רגיל של קניי. ולא האישה, הוא זה שכותב את שטר הקידושי

בדומה , היינו מצפי� שהאישה תכתוב את השטר,  עצמה לבעלשבו האישה מקנה את

, העובדה שהבעל כותב את השטר מעידה. לשאר שטרי קניי הנכתבי� על ידי המוכר

  

בסוכה ' שפת אמת'ועיי ב. ה ואינה מתגרשת בכס�"ד: ועירובי טו: גיטי כא, :י בסוכה כד"כ� מפרש רש  8

 .י"המסביר את הבסיס לשיטת רש) בכתיבה מתגרשת' ה בגמ"ד(ש� 
. ה קטיגוראביי טוע שאי סניגור נעש. הגמרא ש� דוחה את ההווה אמינא הזו בשתי דרכי� שונות  9

ממעט כס� לגירושי , לעומתו, רבא. נימוק זה נות ביטוי לקושי הקיי� בהשוואה בי קידושי לגירושי

  .ולפי שיטתו הקושי שבהשוואה נשאר ג� במסקנה, מדרשה
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האד� המקדש אישה בשטר איננו קונה את . שקידושי שטר אינ� קניי רגיל, אולי

רק הכלי הוא " שטר הליקוחי. "אלא מבצע הלי� קיומי של לקיחתה לאישה, האישה

  .10בדומה להבנה שראינו במהל� השיעור ביחס לגט, לביצוע הלי� זה

  

ה "ד:  עיי תוספות יבמות לא–נפקא מינה אפשרית היא לעניי שטר קידושי בכתב ידו של הבעל   10

 .ה זהו דקדושי"א ד"ה הא דאמרינ זהו דקדושי וריטב" דא"רשב, למעוטי זמ




