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‡·¯ ¯Ó‡Â :Â¯ˆÁ· Â�˙�Â Ë‚ ‰Ï ·˙Î , ÂÈÏÚ ‰�˙Ó ¯Ë˘ ‰Ï ·˙ÎÂ–Â‰˙‡�˜  , ˙˘¯‚˙ÓÂ
Â·"    

                                                                            )‡Î ÔÈËÈ‚.(.  

גט ביד העבד או בחצר עוד כשה� היו הבעל הניח את ה, לפי ההבנה הפשוטה בגמרא

רבא טוע שדי בכ� כדי . ורק אחר כ� הוא הקנה את העבד והחצר לאישה, שייכי� לו

 האישה קונה ממילא ג� את –כיוו שברגע הקנאת החצר או העבד , לגרש את האישה

לעומת . ורוב הראשוני� על אתר) ה קנאתהו"ד(י "כ� מפרשי� רש. הגט בקניי חצר

 מביא דעה שלפיה הבעל הקנה ")כתב לה גט על ידה"בפסקה המתחלת  (איריהמ, זאת

  .ואילו נתינת הגט ש� התבצעה במועד מאוחר יותר, קוד� את העבד והחצר

        באי כאחדבאי כאחדבאי כאחדבאי כאחד

כדי להסביר , "גיטה וחצרה באי כאחד" משתמש במושג )ה קנאתהו"ד (י על אתר"רש

בעניי , תחילת הפרק השמינימושג זה לקוח מהגמרא להל ב. כיצד חלי� הגירושי

שהבעל יכול לגרש , קובעת.) עז(המשנה ש� . נתינת גט בתו� נכסי מלוג של האישה

נכסי מלוג ה� נכסי� שבאופ , כידוע. את אשתו על ידי נתינת גט בחצר של נכסי מלוג

מכא . א� הבעל זכאי לאכול את פירותיה� כל עוד הוא נשוי לה, בסיסי שייכי� לאישה

והרי הבעל קונה ?  כיצד יכולה האישה לקנות את הגט בקניי חצר–ת השאלה מתעורר

וא� כ הגט מעול� לא יצא , ובכלל זה ג� את הגט המונח בחצר, את כל פירות החצר

  !מרשות הבעל
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, בסופו של דבר מתר� רבא. הגמרא ש� מציעה תירוצי� שוני� לקושיה זו

בשעה שהבעל מניח את :). ש� עז" (דגיטה וחצרה באי כאח"שהאישה מגורשת כיוו ש

והבעל מאבד את , האישה מתגרשת: זמנית שני דברי� מתרחשי� בו, הגט בחצרה

  . שהרי מכא ואיל� היא כבר לא אשתו–קניי הפירות שיש לו בחצרה של האישה 

 שהרי –קשה להבי כיצד חלי� שני הדברי� כאחד . הסברו של רבא מחודש ביותר

חזרת� של הנכסי� לרשות האישה תלויה בחלות ! די לחולכל אחד זקוק לשני כ

המאפשרת לה לקנות את , ואילו הגירושי תלויי� בחזרת הנכסי� לרשותה, הגירושי

כיצד א� כ יכולה אחת מהחלויות האלה להתקיי� מבלי שתקד� לה . הגט בקניי חצר

  ? השנייה

וטע שהוא ,  גור�כעיקרו" באי כאחד"התקשה לקבל את העיקרו של ' קצות'ה

שבו , ד במקרה מקביל בדיני ממונות' קצות'ה. מצומצ� למקרה המיוחד של גירושי

לדעת . אד� ניסה להקנות בית לחברו על ידי הנחת שטר המכירה בתו� אותו הבית

. והקניי אינו חל, "שטרו וביתו באי כאחד"במקרה כזה בוודאי אי אומרי� ', קצות'ה

  ":גיטה וחצרה באי כאחד"ק מיוחד לכ� שאפשר לומר בגירושי קיי� נימו

" Ë‚ È·‚ Ô�È¯Ó‡„ ‡‰Â'„Á‡Î ÔÈ‡· ‰ËÈ‚Â ‰¯ÈˆÁ ,'È�‡˘ Ë‚„ ‰‡¯� , ‡Ï „·Ú„Â ‰˘‡„ Ë‚„
‰ÈÎÊ Í¯„ ‰ÎÊÈ˘ ‰ÈÎÊ ÈÚ· ,ÔÁ¯Î ÏÚ· ‰ÈÎÊ ÔÈ‡Â ÔÁ¯Î ÏÚ· „·ÚÂ ‰˘‡„ ÔÂÈÎ , È‡„Â ‡Ï‡

 ˜¯ ÈÚ· ‡Ï ‰˘‡ È·‚„'‰„È· Ô˙�Â '„·Ú· ÔÎÂ ,Ê ˙¯Â˙ ‡ÎÈÏÂÔÁ¯Î ÏÚ· ‰‡�˜‰Â ‰ÈÎ"    
  )¯ Ô˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜ 'Ò"‰ ˜.(  

 של פיזישנתינת הגט הנדרשת היא מעשה , את שיטתו המפורסמת' קצות'כא מחדש ה

מייש� את שיטתו ' קצות'ה. 1ואי צור� להקנות את הגט, נתינת הגט בידה של האישה

יי אינה אמנ� מבחינה קניינית האישה עד. במקרה של גט המונח בחצר של נכסי מלוג

א� מעשה נתינה כבר . כיוו שיש לבעל קניי פירות, יכולה לקנות את הגט בקניי חצר

וממילא ג� החצר חוזרת בעקבות זאת לרשות , והגירושי חלי� על ידו, היה כא

  .האישה

, וסובר שיש צור� להקנות את הגט לאישה' קצות'החולק עקרונית על ה, 2ח"הגר

גיטה "היישו� במקרה של , עצמו' קצות'ג� לשיטת ה. יתקשה להסביר את הדי כא

  

, :ד עח"דברי� דומי� כותב ג� התוספות רי. 105' עמ, עיי לעיל בשיעור בעניי גט על איסורי הנאה  1

  .ש"עיי

ובתלמידו , ה ובזה מתרצת שמשמע כ�"קמט ד' ס סי"ח על הש" בחידושי הגר עודעייו .ועהמפי השמ      2

 .מ י"כה אות ו ועיי בב' אמרי משה סי
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א� אכ בשעת נתינת הגט החצר עדיי לא שייכת . טעו בירור" וחצרה באי כאחד

הנתינה . אלא אפילו מעשה נתינה אי כא,  לא רק שאי כא הקנאה של הגט–לאישה 

תינה איננו לכאורה ג� מעשה הנ, כיו שכ�. הייתה בתו� חצר הקנויה לבעל לפירותיה

ומעול� לא הייתה , נחשב כנתינה בידה של האישה אלא כנתינה ברשותו של הבעל

  !כא נתינת גט המועילה לעניי הגירושי

צדק בטענתו ' קצות'ה. נראה שיש להציע הסבר שונה במקצת לדי הגמרא ש�

ואי אפשר לייש� אותו במקרה של מכירת בית על , הוא די מצומצ�" באי כאחד"ש

א� החילוק בי המקרי� איננו נובע בהכרח מהאופי השונה של מעשה . י שטר קניייד

כאשר אד� . אלא מהמעמד השונה של הנכס שבו הונח השטר או הגט, הנתינה הדרוש

בנכסי . אי לקונה כל שייכות בבית זה,  עד שהמכירה לא תחול–מוכר לחברו בית 

, כיוו שכ�. הנכס עוד לפני הגירושייש לאישה בעלות בסיסית על , לעומת זאת, מלוג

הבעיה . מבחינה עקרונית האישה יכולה הייתה לקנות בקניי חצר עוד לפני הגירושי

כנגד זה . 3היחידה המעכבת את הקניי היא הזכות של הבעל לקבל את פירות החצר

כיוו שברגע הגירושי , שהזכות הזו אינה מפריעה במקרה של גירושי, מחדש רבא

, ממילא אפשר לחזור למצב הבסיסי שהיה קיי� לפני הנישואי. ת זו נעלמתזכו

  .ולאפשר לאישה לקנות את הגט על ידי חצרה

". באי כאחד"שהיא המקור לדי , עד כה סקרנו בקצרה את הסוגיה בפרק השמיני

כדי להסביר כיצד הקנאת החצר או העבד , י משתמש בביטוי זה בסוגייתנו"רש, כאמור

שהמקרה של הגמרא להל בפרק השמיני , חשוב לשי� לב.  לגירושי האישהמובילי�

הבעייתיות בסוגיה להל נובעת , כפי שביארנו. שונה מאד מהמקרה של סוגייתנו

אצלנו בעיה זו אינה . מהעובדה שכל אחת מהחלויות תלויה בקיומה של השנייה

ו חל ממילא קניי הגט ואחרי, וברור שקניי החצר או העבד אמור לחול ראשו, קיימת

השאלה העומדת לדיו היא הא� שתי החלויות האלה יכולות לחול באותו . ניי חצרקב

  .4או שיש צור� במרווח זמ מסוי� ביניה�, הרגע

  

ומשתמע , ש� מבואר שהגונב ולד שפחת נכסי מלוג משל� תשלומי כפל לאישה, :עיי כתובות עט  3

: בגיטי מז, לעומת זאת. לת פירותולבעל יש רק זכות אכי, שנכסי מלוג שייכי� באופ בסיסי לאישה

וכ , ו"ב הט"רוצח פ' הל' אור שמח'ו: ק פח"עיי עוד ב. משתמע שקניי הפירות של הבעל הוא קניי רגיל

 .62' עמ, לעיל בשיעור בעניי תקנת זמ בגט
יש לתמוה ). ק ג"ב ס"ר; ק ב"ח ס"רצ(' ותקצ'וה) ק ג"ב ס"ר; ק ז"ח ס"מ קצ"חו(� "בעניי זה דנו ג� הש  4

א� , מהסוגיה להל בפרק השמיני" באי כאחד"שהזכיר בהקשר זה ג� את הדי המקורי של ', קצות'על ה

  .כפי שביארנו, שללא ספק מדובר במקרי� שוני�
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זמנית ע�  הראשוני� נחלקו בשאלה הא� הגירושי יכולי� לחול בו, כפי שראינו

נית לתלות את המחלוקת . או שנתינת הגט צריכה לבוא מאוחר יותר, הקנאת החצר

קיימות שתי דרכי� להבי את אופ , באופ כללי. הזו בהבנות שונות ביחס לקניי חצר

  :פעולת קניי חצר

  .ללא כל מעשה קניי אקטיבי,  החפ� נקנה לבעל החצר מעצ� מציאותו בתו� החצר....אאאא

  . הבעלי�פעולה אקטיבית של תפיסת החפ� וזכייה בו עבור, כביכול,  החצר מבצעת....בבבב

. אי שו� מניעה שהגירושי יחולו כבר ברגע הקנאת החצר, לפי ההבנה הראשונה

 היא קונה עבורה את הגט מעצ� מציאותו –מייד כאשר החצר עוברת לרשות האישה 

יש מקו� לקבל , לעומת זאת, לפי ההבנה השנייה. והאישה מתגרשת מייד מכוחו, ש�

ייתכ שהחצר איננה . א מאוחר יותראת שיטת המאירי שנתינת הגט צריכה לבו

מסוגלת לבצע פעולת קניי עבור הבעלי� מייד ברגע שהיא עצמה עוברת מרשות 

ורק בדר� , רק לאחר שהחצר כבר שייכת לאישה היא יכולה לתפוס עבורה בגט. לרשות

  .זו הגירושי יכולי� לחול

 . קניי חצר בגטבהקשר זה נית להציע חילוק בי קניי חצר בדיני ממונות לבי

כיוו . עצ� המציאות של החפ� בחצר מספיקה כדי לקנות אותו, ייתכ שבדיני ממונות

ייתכ , לעומת זאת, בגט. הקניי על החפ� יכול לחול כבר ברגע הקנאת החצר, שכ�

אלא החצר צריכה לבצע פעולה של תפיסת , שלא די במציאות הפסיבית של הגט בחצר

קניי לא יוכל לחול בגט שהיה מונח בחצר עוד לפני ה, משו� כ�. הגט שבתוכה

  .כדעת המאירי, אלא יהיה צור� להניח אותו בחצר אחרי ההקנאה, הקנאתה

יש להתמודד ע� בעיה , זמנית שהקנאת החצר והגירושי חלי� בו, י"לפי שיטת רש

" טלי גיט� מעל גבי קרקע"שהאומר לאשתו , קובעת.) כד(הגמרא בסו� הפרק . נוספת

ולא , הגט צרי� להגיע לידי האישה מכוח פעולה אקטיבית של הבעל.  אינה מגורשת–

לכאורה ג� בסוגייתנו האיש אינו עושה דבר כדי לתת . מכוח מעשה של האישה עצמה

והוא נקנה לאישה ממילא מכוח הקנאת , הגט מונח במקומו כל העת. לאישה את הגט

  ?" גיט�טלי"מדוע כא אי אנו נתקלי� בבעיית . החצר

ביחס למקרה דומה המופיע , :שאלה זו נשאלה כבר על ידי התוספות להל בד� עז

  :התוספות מסבירי� מהו ההבדל בי המקרי�. בגמרא ש�

"Ú˜¯˜ È·‚ ÏÚÓ ÍÈËÈ‚ ÈÏË ÂÓÎ ÈÂ‰ ‡ÏÂ , ‰˙Â˘¯Ï ÏÚ·‰ ˙Â˘¯Ó ‡· Ë‚‰˘ ÔÂÈÎ„– ÈÂ‰ 
‰Ï Â�˙� ÂÏÈ‡Î"    

                                                  )ÊÚ ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"ÏÈÊÈ˙Â ‰.(  
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א� על כל פני� , שאמנ� הבעל לא מסר לאישה את הגט באופ ישיר, ח הסביר"הגר

המעורבות של הבעל . מעשיו של הבעל ה� אלו שהובילו להעברת הגט לרשות האישה

א� הוא היה שות� פעיל בהקנאת החצר ,  ישירפיזיבנתינת הגט לא הייתה במעשה 

  .5שבאמצעותה נית לה ג� הגט, הלאיש

        עבד כפותעבד כפותעבד כפותעבד כפות

  :שקיימת בעיה טכנית ביחס לקניי חצר בגט המונח על גבי עבד, הגמרא טוענת

"È‡Ó‡Â ?‡È‰ ˙ÎÏ‰Ó ¯ˆÁ ,‰�˜ ‡Ï ˙ÎÏ‰Ó ¯ˆÁÂ ... !˙ÂÙÎ· ‡˙ÎÏ‰Â"    

                                                                            )‡Î ÔÈËÈ‚(..  

כיוו שהוא מוגדר , אי אפשר לקנות באמצעותו את הגט, כאשר העבד איננו כפות

כדי להתגבר על בעיה זו מגיעה הגמרא למסקנה שמדובר בעבד כפות . כחצר המהלכת

  .ומשו� כ� הוא יכול לשמש לקניי חצר, שאינו יכול ללכת

ט על גבי העוסקת ג� היא בקניי ג, מסקנה זו של הגמרא מופיעה בסוגיה נוספת

שאפשר לגרש אישה על ידי הנחת הגט על גבי , מחדש רבא. בגמרא להל בד� עח. עבד

והאישה , הגירושי חלי� רק א� העבד יש באותה שעה, אול�. עבד השיי� לה

ג� ש� מקשה הגמרא מהדי של חצר .  היא אינה מגורשת–א� העבד ער . משמרתו

  .ומתרצת שמדובר בעבד כפות, המהלכת

וביחס שבי שתי הדרישות המופיעות , י� נחלקו בביאור מסקנת הגמראהראשונ

 –רוב הראשוני� סברו שלהלכה יש צור� בשני הגורמי� ג� יחד .  יש וכפות–בגמרא 

). ה והא דאמרינ"ד(א "והרשב) ה והילכתא"ד(כ� למשל סוברי� התוספות . יש וכפות

העבד : ודד ע� בעיה אחרתההסבר המקובל הוא שכל אחד מהגורמי� האלה בא להתמ

והוא צרי� להיות , צרי� להיות יש כדי שהחצר תהיה משתמרת לדעתה של האישה

וסברו שלפי , ראשוני� אחרי� חלקו על דעה זו. כפות כדי שהחצר לא תהיה מהלכת

  .ואי צור� לקיי� את שתיה,  יש או כפות–המסקנה די באחת מהדרישות 

ונית לדו בכל אחד מה� , י שני הגורמי�מסברה אי הכרח לקשר ב, כמוב

מהו הדי במקרה שהעבד כפות אבל . ראשית יש לדו בדרישה שהעבד יהיה יש. בנפרד

  

יכות בדי הד באר', כ' סי' אמרי משה'ק יב ו"ט ס"קל' אבני מילואי�, 'ה כתב לה גט"ד. עיי מאירי כא  5

שבחלק� הבעל מעורב יותר במעשה , בהקשר זה נית ג� להציע חילוק בי מעשי קניי שוני�. טלי גיט�

 .ח"ה הי"גירושי פ' � הל"עיי ג� רמב. ובחלק� עיקר המעשה שיי� לאישה, הקניי
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כיוו שזוהי חצר , התוספות סוברי� שבמקרה כזה אי קניי חצר, כפי שראינו? ער

פות וסובר שהעבד הכ,  חולק)ז"ה הי"גירושי פ' הל (�"הרמב. שאינה משתמרת לדעתה

  .ג� א� אינו יש, נחשב לחצר המשתמרת

ייתכ שהמצב כא הוא גרוע א� יותר . קיימת הבנה שלישית ביחס לעבד כפות וער

א� עדיי יש , חצר שאינה משתמרת אמנ� אינה קונה. מסת� חצר שאינה משתמרת

, מביאה את דעתו של רב פפא:) יא(הגמרא במסכת בבא מציעא . לה יתרונות מסוימי�

נית להבי . א� יש דעת אחרת מקנה,  שג� חצר שאינה משתמרת יכולה לקנותהסובר

שהדעת האחרת הופכת , אפשרות אחת היא. את דעתו של רב פפא בדרכי� שונות

ייתכ (המקנה המניח את החפ� בחצר שומר עליו ש� : למעשה את החצר למשתמרת

א� אחד אחר או שעצ� העובדה שמבחינה הלכתית , מקנה שומר ממש על החפ�הש

לחלופי אפשר להסביר שאמנ� החצר איננה ). לא יכול לקנותו נחשבת כשמירה

בדר� . א� על כל פני� ג� בחצר שאינה משתמרת יש תפיסה ברמה מסוימת, משתמרת

א� כאשר יש דעת אחרת מקנה היא מעניקה , כלל תפיסה זו אינה מספיקה כדי לקנות

  .6לזכות בחפ�ומאפשרת לבעל החצר , משמעות לתפיסה זו

ייתכ שכאשר העבד ער אי אפשר לקנות את הגט שעליו אפילו כאשר יש , לענייננו

ומונעת ממנה לאפשר , דעתו של העבד מתנגשת ע� הדעת האחרת. דעת אחרת מקנה

  .את הקניי בחצר שאינה משתמרת

הצעה זו עשויה להיות תלויה באופ שבו נתייחס למעמדו של העבד בתהלי� 

.  הוא נחשב ככלי דומ� שבתוכו מונח החפ�–ת להבי שכיוו שהעבד כפות ני. הקניי

כל עוד הוא כפות היטב , דעת לעצמו  לפי הבנה זו אי משמעות לכ� שהעבד הוא בר

אפשרות אחרת היא שג� כאשר העבד כפות אנו עדיי . והגט איננו בהישג ידו

הטוע שדעתו של , ש"הראאפשרות זו עולה מדברי . דעת מתייחסי� אליו כאל אד� בר

ומוגבל לחלוטי , העבד פוגעת בקניי החצר אפילו כאשר העבד כפות לגמרי

  :בתנועותיו

"‰‡¯� ÈÏÂ ,‰„È· Â˙ÊÁÂ‡ ‡È‰Â Ï·Á· ¯Â˘˜Â ˙Â˙ÂÙÎ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È„ ·‚ ÏÚ Û‡„ , ¯ÂÚÈ�„ ÔÂÈÎ
 ÂÓˆÚÏ ˙Ú„ ÂÏ ˘ÈÂ–‰˙Ú„Ï ‡Ï˘ ˙¯Ó˙˘Ó‰ ¯ˆÁ ·È˘Á "    

                                                          )‡¯"Ù ÔÈËÈ‚ ˘"ÈÒ Á '‰.(  

  

  .ה היא חצר"עיי תוספות רבנו פר� ש� ד  6
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שעבד כפות וער לא יועיל לקניי , ש היא הבסיס להצעה שהעלינו"שיטה זו של הרא

  .חצר אפילו כאשר יש דעת אחרת מקנה

        עבד ישעבד ישעבד ישעבד יש

 עבד יש –במקביל לכ� יש לדו במקרה ההפו� . עד כה עסקנו בעבד כפות שאינו יש

כיוו , ראשוני� רבי� סברו שאי אפשר לקנות על גבי עבד זה, י שראינוכפ. שאינו כפות

א� רבא בסוגייתנו קובע , אמנ� כרגע העבד איננו נייד. שהוא נחשב לחצר המהלכת

  :אלא די בפוטנציאל לניידות, שאי צור� בניידות בפועל כדי להיחשב לחצר המהלכת

"‡ÓÈ˙ ÈÎÂ :„ÓÂÚ· ,‡·¯ ¯Ó‡‰Â : ‡Ï ÍÏ‰Ó ÂÏÈ‡˘ ÏÎ ‰�˜–‰�˜ ‡Ï ·˘ÂÈÂ „ÓÂÚ "    
  )‡Î ÔÈËÈ‚.(.  

כ� ג� עבד יש , כש� שעבד עומד ויושב נחשב לחצר המהלכת, לדעת רוב הראשוני�

שיכולת , משו� כ� חייבת הגמרא לתר� שמדובר בעבד כפות. נחשב לחצר המהלכת

וסבר שמדאורייתא יש קניי חצר , � חלק על כ�"הרמב. ההליכה נשללה ממנו לחלוטי

  :בעבד יש שאינו כפותג� 

"Â˙¯Ó˘Ó ‡È‰Â ¯ÂÚ� ‡Â‰Â ‰„·Ú „È· Ë‚‰ Ô˙� , ˙ÂÙÎ ‰È‰ Ì‡–Ë‚ ‰Ê È¯‰  , ÚÈ‚‰ ÂÏÈ‡ÎÂ
‰„ˆ· ˙„ÓÂÚ ‡È‰˘ ‰¯ÈˆÁÏ . ˙ÂÙÎ Â�È‡ Ì‡Â–Ë‚ Â�È‡ .    

 Â˙¯Ó˘Ó ‡È‰Â Ô˘È ‡Â‰Â „·Ú‰ „È· Â�˙�–ÏÂÒÙ ‰Ê È¯‰  . ˙ÂÙÎ ‰È‰ Ì‡Â– ÂÊ È¯‰ 
˙˘¯Â‚Ó"    

                                                  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ÔÈ˘Â¯È‚"È‰ ‰"Ê.(  

גט שנית על ,  שהוא אינו גט מדאורייתא,גט שנית על גבי עבד ער ולא כפותבשונה מ

מדאורייתא האישה מגורשת בנתינת הגט על גבי העבד . גבי עבד יש פסול רק מדרבנ

ות עומדת ומוכנה או לפח, � רק חצר המהלכת בפועל"וכנראה לדעת הרמב, היש

  .היא זו שאינה קונה מדאורייתא, לתנועה

. נית להצביע על בעיה נוספת העשויה להתעורר ביחס לקניי באמצעות עבד יש

  :נעיי במשנה להל בפרק השמיני, כדי לבאר זאת

"‰Ï ¯Ó‡ :'‰Ê ·ÂÁ ¯Ë˘ ÈÒ�Î ,'ÂÈ¯ÂÁ‡Ó Â˙‡ˆÓ˘ Â‡ , ‰ËÈ‚ ‡Â‰ È¯‰Â ‰‡¯Â˜–Ë‚ Â�È‡  ,
‰Ï ¯Ó‡È˘ „Ú' ÍÈËÈ‚ ‡‰'.    

‰�˘È ‡È‰Â ‰„È· Ô˙� ,‰¯ÂÚÈ� , ‰ËÈ‚ ‡Â‰ È¯‰Â ‰‡¯Â˜–Ë‚ Â�È‡  , ‰Ï ¯Ó‡È˘ „Ú' ‡‰
ÍÈËÈ‚ '"    

                                                                            )ÁÚ ÔÈËÈ‚.(.  
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ה אלא גילת, האישה לא ידעה בשעת הנתינה שהיא קיבלה גט, בכל המקרי� שבמשנה

והבעל צרי� , המשנה קובעת שהגירושי אינ� חלי�. זאת רק בשלב מאוחר יותר

  .להבהיר לאשתו שזהו גיטה

שהבעל איננו חייב להבהיר לאישה , .)נה(על פי הגמרא לעיל , הראשוני� מבארי�

א� עדי המסירה , ג� א� האישה סבורה שהיא מקבלת שטר חוב. דווקא שזהו גט

פתרו זה מועיל דווקא ביחס , א"לדעת הרשב.  חלי� הגירושי–יודעי� שזהו גט 

,  בכל מקרה הגירושי אינ� חלי�–כאשר האישה ישנה , בסיפא. לרישא של המשנה

  :אפילו א� היו עדי� ערי� שראו את הנתינה וידעו שהאישה מקבלת גט

"ÌÈ„ÚÏ Ì‰Ï ¯Ó‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ :'‰Ï Ô˙Â� È�‡˘ Ë‚ Â‡¯ ,'‡È‰ È˘Â¯‚‡ ˙· Â‡Ï„ ÌÂ˘Ó ,
 ÈÙÏ‰„È· ¯ÂÓ˘ Ë‚‰ ÔÈ‡˘"    

                                                 )·˘¯"ÁÚ ÔÈËÈ‚ ‡ .„"Ë‚ Ô˙� ‰.(  

בהמש� דבריו משווה . שאישה ישנה אינה יכולה לשמור את גיטה, א טוע"הרשב

ביחס לשוטה . שג� היא אינה יכולה להתגרש, א את האישה הישנה לשוטה"הרשב

שא� היא שוטה במידה כזו שהבעל משלחה והיא , :)קיג(ות קובעת הגמרא במסכת יבמ

נית להבי שהבעיה בגירושי שוטה .  היא אינה מגורשת מדאורייתא–חוזרת לביתו 

 לחלופי ייתכ שהבעיה .  אישה כזו מופקעת לחלוטי מגירושי–היא בחלות הגירושי

, רה יציבהשוטה איננה מסוגלת לתפוס את הגט בצו: במעשהבמעשהבמעשהבמעשה אלא בחלותבחלותבחלותבחלותאיננה 

  .הנדרש לש� הגירושי, ונתינת הגט בידיה איננה נחשבת למעשה נתינה מלא

יק תלה חקירה זו במחלוקת ראשוני� בעניי גירושי שוטה על ידי 'ד סולובייצ"הגרי

קטנה שוטה אינה יכולה להתגרש , )ה וכל שאינה"ד: קידושי מג(י "לדעת רש. אביה

וסוברי� , חולקי�) ה וכל שאינה" דש�(וספות הת. לא בעצמה ולא על ידי אביה, כלל

י שוטה "שלדעת רש, ד הסביר"הגרי.  היא מגורשת–שא� אביה מקבל עבורה את הגט 

ובכל , לכ אי חשיבות לשאלה מי מקבל את הגט. מופקעת לחלוטי מחלות גירושי

. התוספות סוברי� שהבעיה היא במעשה קבלת הגט, לעומתו. אופ היא אינה מגורשת

ולא כאשר אביה מקבל את , בעיה זו קיימת רק כאשר השוטה עצמה תופסת את הגט

  .הגט עבורה

ייתכ . א"במסגרת שיטת הרשב, חקירה דומה נית להעלות ביחס לאישה ישנה

מסתבר יותר . כיוו שאי ביכולתה לשמור את הגט, שישנה מופקעת לחלוטי מגירושי

אי ביכולתה , כיוו שהאישה ישנה: ל הגטשהבעיה ממוקדת במעשה התפיסה ש, להבי

  .ולכ היא אינה מגורשת, לתפוס את הגט כראוי
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ייתכ שקיימת בעיה . נוכל לייש� אותו ג� בסוגייתנו, א� נאמ� את ההסבר השני

 אי ביכולתו לתפוס את –כיוו שהוא יש . מלבד היותו חצר מהלכת, נוספת בעבד יש

  .ואי כא מעשה נתינה מלא, הגט

. כיצד אנו מתייחסי� לעבד הקולט את הגט, הסבר זה תלוי בשאלה שהעלינו לעיל

והגט קנוי ג� , אי כל חשיבות ליכולת התפיסה שלו, א� נראה אותו ככלי דומ� בלבד

ומכוח , דעת הבסיס להצעה שלנו הוא ההבנה שהעבד נחשב לבר. כאשר העבד יש

כאשר , כיוו שכ�. ט עבור האישהדעת הוא מבצע את מעשה תפיסת הג היותו אד� בר

 מסתבר לומר שבעיה זו . והאישה אינה מגורשת,  יש פג� בתפיסה שלו–הוא יש

אי חשיבות ליכולת , כאשר העבד יש וכפות. קיימת דווקא בעבד יש שאיננו כפות

כש� שחצר , במקרה כזה העבד מתפקד ככלי הקולט את החפ�. התפיסה שלו כאד�

  .ואי כל חשיבות לשאלה הא� הוא ער או יש,  הנמצאי� בתוכהיכולה לקלוט חפצי�

כנראה . � סבר שמדאורייתא יש גירושי ג� בעבד יש שאינו כפות"הרמב, כאמור

ולכ אי חשיבות , � די בכ� שהעבד יש כדי להחשיב אותו ככלי דומ�"לדעת הרמב

באישה ישנה � הבעיה "לחלופי נית להסביר שלדעת הרמב. ליכולת התפיסה שלו

בעיה זו כמוב . אלא בחלות הגירושי, א"כפי שסבר הרשב, איננה במעשה התפיסה

שהרי הוא איננו האד� המתגרש בעצמו אלא רק ממלא , איננה קיימת בעבד יש

  .ולכ מדאורייתא יש גירושי באמצעות עבד יש, תפקיד של קליטת הגט

        הצור� בנתינה מחודשתהצור� בנתינה מחודשתהצור� בנתינה מחודשתהצור� בנתינה מחודשת

שלפיו מדאורייתא די בכ� שהעבד יש או , � בסוגייתנו"ציטטנו לעיל את פסק הרמב

שא� , � ברור"ג� לפי הרמב. ואי צור� בשני הגורמי�, כפות כדי לקנות באמצעותו

ג� בנוגע למקרה זה יש חידוש , אול�.  האישה אינה מגורשת–העבד ער ואינו כפות 

  :�"בדברי הרמב

" ¯ÂÚ�Â ˙ÂÙÎ Â�È‡ Ì‡Â–„·Ú‰ ‰˙�˜  , ˙˘¯Â‚Ó ‰�È‡Â‰„ÈÏ Ë‚‰ ÚÈ‚È˘ „Ú"    
  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ÔÈ˘Â¯È‚"È‰ ‰"Á.(  

. שאי צור� בנתינה מחודשת של הגט מידיו של הבעל, � משתמע"מלשונו של הרמב

. כיוו שהעבד הוא חצר המהלכת, הקנאת העבד לא הועילה כדי לקנות את הגט, אמנ�

� הגט הגיע אפילו א,  היא מגורשת–א� א� מאוחר יותר יגיע הגט לידיה של האישה 

  .מבלי לחזור אל הבעל, אליה ישירות מהעבד



  במסכת גיטי ל"שיעורי הרא   164

 

, א"לדעת הרשב. � בעניי זה"חלק על הרמב) ה אמר רבא"ד(א בסוגייתנו "הרשב

. כדי שהגירושי יחולו צרי� הבעל ליטול שוב את הגט ולתת אותו ישירות לאישה

כיוו ,  הגירושי לא יחולו–שא� האישה תקבל את הגט מידי העבד , א טוע"הרשב

  ".טלי גיט� מעל גבי קרקע"כמו במקרה של , שאי כא מעשה נתינה

א� בסופו של דבר , קיי� מקור נוס� שבו נתינת הגט הראשונית הייתה לקויה

ציטטנו לעיל את המשנה בד� . האישה מגורשת מבלי שהבעל יחזור ויית לה את הגט

 או שקיבלה את הגט ,העוסקת באישה שקיבלה את הגט על דעת שהוא שטר חוב, .עח

. המשנה קובעת שהאישה אינה מגורשת במקרי� אלה, כפי שראינו. כשהיא ישנה

 הגמרא ש� מביאה מחלוקת תנאי� בשאלה מה צרי� לעשות כעת כדי שהגירושי

האישה לא תהיה מגורשת אלא א� כ ייטול הבעל , לדעת רבי שמעו ב אלעזר. יחולו

וסובר שדי בכ� שהבעל יאמר לאישה , רבי חולק. את הגט מידה ויית לה אותו בשנית

  .ג� א� הגט נשאר כל העת בידה, "הא גיט�"

שבמקרי� שמתארת המשנה נתינת הגט , כדי להסביר את דעת רבי יש לומר

. ולא היה כל חיסרו במעשה הנתינה, הראשונית הייתה נתינה טובה מצד עצמה

אפשר לתק את . מודעת לגירושי הצור� שהאישה תהיה –הליקוי היה בדרישה צדדית 

  .מבלי שיהיה צור� לחזור על מעשה הנתינה, "הא גיט�"הליקוי הזה על ידי אמירת 

אפילו , נתינת הגט ביד העבד. � כנראה סבר שכ� הוא המצב ג� אצלנו"הרמב

הדבר שמונע . נחשבת באופ בסיסי למעשה נתינה מועיל, כאשר הוא ער ואינו כפות

כאשר .  העובדה שהגט איננו משתמר לדעתה– הוא ליקוי צדדי את חלות הגירושי

ולכ האישה מגורשת ללא , הגט מגיע לידיה של האישה חיסרו זה איננו קיי� יותר

וסבר שכאשר הגט נית ביד עבד ער שאיננו כפות , א חלק"הרשב. מעשה נתינה מחודש

י לא יחולו מבלי א הגירוש"לכ לדעת הרשב. יש כא חיסרו בסיסי במעשה הנתינה

  .7שהבעל יחזור ויית לאישה את הגט

ייתכ . א"� והרשב"המפשרת בי שיטות הרמב, מסברה נית להציע שיטת ביניי�

. חצר שאינו משתמרת וחצר המהלכת: שאפשר לחלק בי שני הליקויי� שבה� עסקנו

אלא שלא , נתינת גט בחצר שאינה משתמרת נחשבת באופ בסיסי למעשה נתינה

הגירושי יכולי� לחול ללא מעשה נתינה , כיוו שכ�. תקיימה הדרישה שהגט ישתמרה

  

 .ט"קמ' ס סי"ח על הש"י הגרב ובחידוש"ה ה"גירושי פ' � הל"עיי ג� רמב  7
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, לכ. מעשה הנתינה עצמו פגו�, לעומת זאת, בחצר המהלכת. �"כדעת הרמב, נוס�

  .8א"כדעת הרשב, כדי שהגירושי יחולו יש צור� שהבעל יית שוב את הגט

        חצר המהלכתחצר המהלכתחצר המהלכתחצר המהלכת

צר איננה צריכה להל� בפועל כדי להיחשב שלפיו הח, הזכרנו לעיל את דינו של רבא

מדוע די זה קיי� דווקא , ש הקשה"הרא. אלא די בפוטנציאל לניידות, לחצר המהלכת

  :ולא קיי� די דומה בהגדרת חצר המשתמרת, בהגדרת חצר המהלכת

"˙ÎÏ‰Ó ¯ˆÁ Ô˘È ˙·˘Á„ ÈÎÈ‰ ÈÎ„ , Ô�È¯Ó‡„ ÌÂ˘Ó'ÍÏ‰Ó ‰Â‰ ¯ÂÚÈ� ‰Â‰ ÂÏÈ‡ ,' ÈÎ‰
ÓÏ ÔÏ ‰Â‰ ÈÓ�Â˙Ú„Ï ¯Ó˙˘Ó Â�È‡ Ô˘È ·˘Á , ¯Ó˙˘Ó ‰Â‰ ‡Ï ¯ÂÚÈ� ‰Â‰ ÂÏÈ‡„ Ì˘Ó

Â˙Ú„Ï"    

                                                                   )‡¯"Ù ˘"ÈÒ Á '‰.(  

שקיי� הבדל עקרוני בי אופי הדרישה לחצר שאינה מהלכת לבי אופי , ש מתר�"הרא

 שאינה מהלכת הוא די הנלמד מגזירת הצור� בחצר. הדרישה לחצר המשתמרת

זהו די המתייחס לזהותה . הקובעת שחצר צריכה להיות דומה לידו של אד�, הכתוב

זהותה של החצר נקבעת , כיוו שכ�. חצר צריכה להיות מוגדרת כדבר נייח: של החצר

  .ולא על פי מצבה ברגע הקניי, באופ כללי על פי פוטנציאל הניידות שלה

חצר שאינה . הוא די הנלמד מסברה, לעומת זאת, ר המשתמרתהצור� בחצ

שהחפ� אינו , כיוו שאי דרכו של אד� לאחס חפ� במקו� פרו�, משתמרת אינה קונה

 הא� –הדי נקבע על פי מצבה של החצר ברגע הקניי , משו� כ�. נשמר בו לדעתו

  .ברגע זה היא שומרת על החפ� בתוכה או לא

כ� . ר המהלכת הוא די בהגדרת זהות החצר שיכולה לקנותשדי חצ, ש מניח"הרא

 מדבריו של ,לעומת זאת). ה וחצר המהלכת"ד(י בסוגייתנו "משתמע ג� מדברי רש

י "לפי רש.  עולה הסבר אחר לדי זה)ה מי קני כלי�"ד: ט ( במסכת בבא מציעאי"רש

 " הרמבכ� כותב ג�.  כיוו שהיא אינה משתמרת–חצר המהלכת אינה קונה , ש�

  ).ה חצר המהלכת"ד(בסוגייתנו 

. העולה מתו� מהל� הגמרא ש� במסכת בבא מציעא, אפשר להציע הסבר שלישי

, הגמרא מנסה לייש� את הדי של חצר המהלכת במקרה שהחצר עצמה היא קבועה

  

הדני� במקרי� אלה ובמקרי� דומי� , ) קמט' סי(ס "ח על הש" וחידושי הגר)'סי כ(' אמרי משה'עיי ג� ב  8

  .נוספי�
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לגמרא ברור שבמקרי� כאלה הקניי אמור . א� היא נישאת על גבי דבר אחר מהל�

  :הסובר שחצר המהלכת אינה קונה,  שיטת רבאומכא קשה על, לחול

"‰�ÈÙÒ· ÍÏ‰Ó ‰È‰ ‰˙ÚÓ ‡Ï‡ ,‰�ÈÙÒ‰ ÍÂ˙Ï ÂÏÙ�Â ÌÈ‚„ ÂˆÙ˜Â , ¯ˆÁ„ ÈÓ� ÈÎ‰
È�˜ ‡ÏÂ ‡È‰ ˙ÎÏ‰Ó ?...    

ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ˙ÎÏ‰Ó ‰˙È‰ ‰˙ÚÓ ‡Ï‡ , ‰˙Ï˜ ÍÂ˙Ï Â‡ ‰˜ÈÁ ÍÂ˙Ï Ë‚ ‰Ï ˜¯ÊÂ– 
‰˘¯‚Ó ‡Ï„ ÈÓ� ‡Î‰?"    

                                                                     )Ë ‡ÚÈˆÓ ‡··.(:  

ולפי מסקנת הגמרא יש קניי חצר בספינה או בסל הנישא , הגמרא דוחה קושיות אלו

, על כל פני�. כיוו שה� קבועי� ביחס למי� ולאישה, על גבי האישה ג� לדעת רבא

ייתכ שהבעיה . להיש להבי מהי ההווה אמינא של הגמרא שלא יהיה קניי במקרי� א

. יכולת הקליטה של החצר: אלא מצד גור� אחר, כא איננה מצד זהותה של החצר

שמבחינה הלכתית חצר איננה יכולה לקלוט בתוכה חפ� , הגמרא בהווה אמינא סברה

במסקנה דוחה הגמרא את ההווה אמינא הזו ביחס . כאשר היא עצמה נמצאת בתנועה

  .י הטע� לכ� שבדר� כלל חצר המהלכת אינה קונהא� ייתכ שזהו עדי, לספינה וסל

� בהלכות "הרמב. יכולת הקליטה של החצר עולה לדיו במקרי� נוספי� בהלכה

 גזילה ואבידה מתייחס למקרה שבו הדבר הנקנה על ידי החצר איננו מונח ש� באופ

  :� מחלק בי מקרי� שוני�"הרמב. אלא הוא מהל� או ר�, נייח

"ˆ¯ ÌÈ¯Á‡ ‰‡¯˘ ÈÓ‰‡ÈˆÓ‰ ¯Á‡ ÌÈ ,ÂÁ¯Ù ‡Ï˘ ˙ÂÏÊÂ‚ Â‡ ¯Â·˘ È·ˆ ‡È‰ È¯‰Â , Ì‡
‰ÎÂ˙· Ô‰˘ Â‰„˘ „ˆ· „ÓÂÚ ‰È‰ ,ÔÚÈ‚Ó ‰È‰ ı¯ ‰È‰ ÂÏÈ‡Â ,¯Ó‡Â :'È„˘ ÈÏ ‰˙ÎÊ '– 

Â‰„˘ ÂÏ ‰˙ÎÊ.    
 ÔÚÈ‚‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ Ì‡Â–ÌÈÁÈ¯ÙÓ‰ ˙ÂÏÊÂ‚ÎÂ ÂÎ¯„Î ı¯ ‡Â‰˘ È·ˆÎ ÂÏ‡ È¯‰  , ¯Ó‡ ‡ÏÂ

ÌÂÏÎ ,‰ÎÊ Ô‰· Ì„Â˜‰ ÏÎ ‡Ï‡.    
 Ì‡Â‰�˙Ó· ÂÏ Â�˙� ,ÂÏ Ì�˜‰ ¯Á‡Â ÏÈ‡Â‰ , Â‰„˘ ÍÂ˙· ÔÈÏ‚Ï‚˙Ó Ô‰ È¯‰Â– ‰˙�˜ 
Â‰„˘.    

 ÔÈÁÈ¯ÙÓ ˙ÂÏÊÂ‚Â ÂÎ¯„Î ı¯ È·ˆ ‰È‰ Ì‡Â–Â‰„˘ ÂÏ ‰˙�˜ ‡Ï "    
  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'ÈÙ ‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚"È‰ Ê"‡.(  

, במקרה הראשו הצבי או הגוזלות מוגבלי� בתנועת�. � מחלק בי שני מקרי�"הרמב

במקרה זה יכולת הזכייה של בעל החצר תלויה בשאלה הא� . י� לגמריא� שאינ� נייח

ואינו , א� הוא עומד רחוק מדי. הוא מסוגל להגיע אל הצבי או הגוזלות ולתפוס אות�

לעומת , במתנה. כ� הוא הדי במציאה.  חצרו אינה קונה לו אות�–יכול להגיע אליה� 
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כיוו שדעת , ו יכול להגיע אליה�הוא קונה את הצבי או הגוזלות ג� כאשר אינ, זאת

  .אחרת מקנה אות�

החילוק הזה בי מציאה למתנה קיי� דווקא כאשר הצבי והגוזלות מוגבלי� 

 בעל החצר אינו קונה –א� הצבי ר� כדרכו והגוזלות פורחי� בחופשיות . בתנועת�

במקרה זה החצר אינה קולטת את בעלי . ג� כאשר יש דעת אחרת מקנה, אות� כלל

זאת בשונה . ולכ אי כל אפשרות לקנות אות� בקניי חצר, י� הנמצאי� בתוכההחי

כיוו שיכולת התנועה , שבו החצר מצליחה לקלוט את בעלי החיי�, מהמקרה הראשו

, הבעיה הקיימת במקרה הראשו איננה ביכולת הקליטה של החצר. שלה� מוגבלת

בעל החצר , כיוו שכ�. החצראלא בכ� שבעלי החיי� אינ� משתמרי� לדעתו של בעל 

על פי הדעה שראינו , זאת. יכול לקנות את בעלי החיי� כאשר יש דעת אחרת מקנה

  .לעיל שדעת אחרת מקנה מאפשרת קניי בחצר שאינה משתמרת

        איתא בעל כרחהאיתא בעל כרחהאיתא בעל כרחהאיתא בעל כרחה

.  האפשרות לגרש אישה על ידי הקנאת חצר או עבד–נחזור כעת לדיו המרכזי בסוגיה 

אביי חולק על . והיא קונה את הגט בקניי חצר,  אישה בדר� זורבא סבר שאפשר לגרש

  :וטוע שקיימת בעיה מיוחדת המעכבת את הגירושי במקרה זה, רבא

"ÈÈ·‡ ¯Ó‡ :È·¯˙È‡ ‡ÎÈ‰Ó ¯ˆÁ È„ÎÓ ?‰„ÈÓ ;‰Á¯ÂÎ ÏÚ· ÔÈ·Â ‰˙Ú„Ó ÔÈ· ‡˙È‡„ ‰„È ‰Ó , Û‡
‰Á¯ÂÎ ÏÚ· ÔÈ· ‰˙Ú„Ó ÔÈ· ‡˙È‡„ ‰¯ˆÁ ,Ú· ‡˙È‡ ‰˙Ú„Ó ‰�˙Ó ‡‰Â‡˙ÈÏ ‰Á¯ÂÎ Ï"!    

                                                                                     )‡Î ÔÈËÈ‚.(.  

שקביעה זו מגדירה את האופ שבו נית , אביי טוע. אישה מתגרשת בעל כורחה, כידוע

 ג� א� .גירושי חייבי� להתבצע באופ שאיננו תלוי בדעתה של האישה. לגרש אישה

ההלכה מכירה בגירושי רק א� ה� היו יכולי� לחול , בפועל האישה מסכימה להתגרש

שבה� הבעל נות , זהו המצב בגירושי רגילי�. אפילו במקרה שהאישה הייתה מסרבת

הגירושי התבצעו על ידי , לעומת זאת, במקרה שלנו. את הגט ביד האישה או בחצרה

לכ טוע . בדעתה של האישה, כמוב, ה זו תלויההקנא. הקנאת החצר או העבד לאישה

א� על פי שבפועל האישה הסכימה לקנות את החצר , אביי שהגירושי אינ� חלי�

  .והעבד

לא ייתכ שההלכה דורשת , לפי רב שימי. רב שימי דוחה את טענתו של אביי

על שהרי מצאנו מקרה שבו הגירושי חלי� א� , גירושי שאינ� תלויי� בדעת האישה

האישה יכולה להתגרש על ידי שליח .  בשליחות לקבלה–פי שה� תלויי� בדעתה 
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ובכל רגע היא , א� שמינוי שהשליח נעשה מרצונה החופשי, שמקבל את הגט עבורה

מכא מוכיח רב שימי שהגירושי חלי� . יכולה לבטל את המינוי ולמנוע את הגירושי

עובדה שהאישה הייתה יכולה לסרב וה, ג� במקרה שהבעל הקנה לאישה חצר או עבד

  .לקניי איננה מעכבת

  :הגמרא מציעה שני תירוצי� לשיטתו של אביי

"ÈÈ·‡Â :È·¯˙È‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÁÈÏ˘ ÂË‡ ?Ó'‰ÁÏ˘Â ÁÏ˘Â 'È·¯˙È‡!    
‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â ,‰Á¯ÂÎ ÏÚ· ÔÁÎ˘‡ ÈÓ� ‰Ï·˜Ï ˙ÂÁÈÏ˘ , ‰�Ë˜ Â˙·Ï Ë‚ Ï·˜Ó ·‡ ÔÎ˘

‰Á¯ÂÎ ÏÚ·"    
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, גירושי בידה של האישה: בתירו� הראשו מחלק אביי בי שני מסלולי� של גירושי

שהדרישה שהגירושי לא יהיו תלויי� ברצו האישה , אביי טוע. וגירושי על ידי שליח

 דרישה –גירושי מתבצעי� על ידי שליח כאשר ה. קיימת רק במסלול של גירושי בידה

ולכ העובדה שמינוי השליח תלוי ברצו האישה אינה מעכבת את , זו אינה קיימת

  .חלות הגירושי

שג� בגירושי על ידי שליח קיי� מצב מסוי� שבו , בתירו� השני מסביר אביי

ירו� זה ת.  כאשר קטנה מתגרשת על ידי אביה–הגירושי אינ� תלויי� ברצו האישה 

אי צור� בכ� שהגירושי כפי שה� יהיו , לפי תירו� זה. עורר קושי רב אצל הראשוני�

די בכ� שקיי� מקרה מסוי� של גירושי על ידי שליח . בלתי תלויי� ברצו האישה

וא� . כדי ללמד על כל שאר המקרי� של גירושי על ידי שליח, שאינ� תלויי� ברצונה

שהרי במקרה , יר ג� את הגירושי על ידי הקנאת החצרבאותו אופ אפשר להכש, כ

  ! הגירושי אינ� תלויי� ברצונה–שבו הבעל מניח את הגט בחצרה של האישה , אחר

) ה ואיבעית אימא"ד(התוספות . הראשוני� הציעו תירוצי� שוני� לקושיה זו

על שג� כאשר הבעל מניח את הגט בחצר האישה הגירושי אינ� לחלוטי ב, מסבירי�

תירוצי� נוספי� הציע המיוחס . כיוו שהיה ביכולתה להפקיר את החצר, כורחה

  ).ה ואיבעית אימא"ד(א על אתר "לריטב

שקיי� חילוק עקרוני בי גירושי על ידי שליח קבלה , בכיוו אחר אפשר לתר�

האישה איננה משתתפת בהלי� , בגירושי על ידי שליח קבלה. לבי גירושי על ידי חצר

במקרה של הקנאת , לעומת זאת. אלא רק ביצירת התשתית לגירושי, ירושי עצמוהג

, כפי שביארנו לעיל. האישה היא שותפה פעילה במעשה הגירושי, החצר והעבד

כאשר . והקנאה זו תלויה בהסכמתה של האישה, ההקנאה היא מעשה הנתינה של הגט
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 בכ� שקיי� מקרה אחר של אי אפשר להסתפק, הגירושי עצמ� תלויי� ברצו האישה

  .ולכ לדעת אביי הגירושי אינ� חלי�, גירושי שאינ� תלויי� בה

ייתכ שלדעת רב . כנראה לא קיבל את החילוק הזה, שהקשה על אביי, רב שימי

האישה איננה שותפה בגירושי עצמ� אלא , שימי ג� במקרה של הקנאת החצר והעבד

הסובר שהקנאת החצר או העבד , פי המאיריכ� בוודאי המצב ל. רק ביצירת התשתית

הסובר שההקנאה והגירושי התרחשו , י"א� ג� לפי רש. התרחשה עוד לפני נתינת הגט

שלב בהאישה שותפה א� ורק . מבחינה לוגית יש כא שני שלבי� שוני�, זמנית בו

 שבו האישה מתגרשת מכוח הגט המונח , השלב השני.  הקנאת החצר–הראשו

לפי הבנה זו המצב כא דומה מאד למינוי .  איננו תלוי בדעתה של האישהכבר, בחצרה

  .ולכ יש בסיס להשוואה שעור� רב שימי בי המקרי� האלה, שליח קבלה

. 9שאפשר לגרש אישה על ידי הקנאת החצר והעבד, להלכה נפסק כדעת רבא

איננה , ה של האישהשגירושי צריכי� להיות בלתי תלויי� בדעת, טענתו של אביי

שלהלכה אנו מקבלי� את , מסביר) ה כתב לה גט"ד(המאירי על אתר . מתקבלת להלכה

תירוצו של . ההשוואה של רב שימי בי גירושי בחצר לבי גירושי על ידי שליח קבלה

 בקטנה המתגרשת –שג� בשליחות יש מצב שבו הגירושי אינ� תלויי� בדעתה , אביי

כיוו , נה על ידי אביה אינ� יכולי� ללמד על הכללגירושי קט.  נדחה–על ידי אביה 

אלא התורה העניקה , האב מעול� לא התמנה לשליח. שהאב שונה משליח קבלה רגיל

טענתו של רב שימי , כיוו שכ�. 10לו את הסמכות המלאה לקבל את הגט של בתו

, שגירושי על ידי שליח מועילי� א� על פי שה� תלויי� בדעת האישה עומדת בעינה

 .והוא הדי לגירושי על ידי הקנאת החצר והעבד
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