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פרק רבן גמליאל

כולל ערב זכרון חיים מאיר
תוכן ענינים
א .הקדמה כללי לדינים דפרקין.
ב .בענין משמעות רש''י דגט מהני מה''ת.
ג .בענין מאמר אחר מאמר ביבמה אחת.
ד .בענין ב' סיבות שתקנו מאמר.

ר''ג אומר אין גט אחר גט ,ולא מאמר אחר מאמר,
ולא בעילה אחר בעילה ,ולא חליצה אחר חליצה ,וחכ''א יש גט אחר גט וכו'.

הקדמה
א[ מבואר בפרקין תקנת גט ומאמר ,ופלוגתת ר''ג וחכמים .ויש להקדים מקצת הכללים הנוגע להפרק] .עפ''י ספר סייעתא דשמיא[.
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

ז.

דין התורה .מה''ת אין היבמה נקנית להיבם אלא בביאה ,ולא כאשה דעלמא דמהני בה כסף שטר וביאה .וכן אין
היבמה נפטרת ממנו אלא בחליצה ולא כאשה דעלמא דנפטרת מבעלה ע''י גט.
תקנת חז''ל .אמנם רבנן תקנו שתהא היבמה נקנית להיבם גם בקידושי כסף או שטר ,וזהו 'מאמר' .וכן תקנו שיועיל
גט ביבמה כמו חליצה] .וכ''ז כפשטות הסוגיות ,אולם באות ב' הובא דברי רש''י והרשב''א ועל''נ די''א דמהני מאמר וגט מה''ת ,ע''ש[.
דיניהם .גם לאחר שתקנו מאמר ,מ''מ אינו מועיל לקולא לעשותה כאשתו שתצא בגט בלי חליצה ,וכן הגט אינו מועיל
לקולא לפוטרה מחליצה ,אלא דמועילים 'לחומרא' שכל חומרות שבביאה יש במאמר ,וכל חומרות שבחליצה יש בגט.
מאמר .יש ג' חומרות במאמר כמו בביאה] .א[ ע''י מאמר לאחת היבמות נאסרו כל שאר היבמות עליו כמו ביבום] .ב[
לאחר מאמר נאסר בקרובותיה כאילו נתייבמה לו דנאסר בקרובותיה] .ג[ ע''י המאמר היא צריכה גט ולא סגי בחליצה,
כמו אחר יבום דיציאתה בגט ]אלא דכאן היא צריכה חליצה לזיקתה מלבד הגט למאמרו[.
גט .יש ב' חומרות בגט כמו בחליצה] .א[ אם נתן גט ליבמה נאסרו כולן עליו כמו בחליצה שיש 'לא יבנה'] .ב[ דנאסר
בקרובתיה כמו בחליצה דנאסר בקרובות החלוצה ]דדמיא לקרובת גרושתו[.
ביאה פסולה .פירושו ביאת יבום שהיה אסור לו לעשות מדרבנן ,כגון שניתן לפני זה 'גט' ליבמה זו או לשאר היבמות,
או שנעשה מאמר ליבמה אחת ואח''כ בא על שאר היבמות ,דגזרו ותקנו רבנן שיהא נחשב כאילו עדיין לא נתייבמה.
ויש גם בזה ג' חומרות] ,א[ דגם אחר שנתייבמה בביאה זו היא אסורה וצריך להוציאה] .ב[ דהיבמות עדיין צריכות
חליצה מדרבנן כדי להפקיע זיקתן ולהתירן לשוק] .ג[ דאחר יבום דביאה פסולה ,מהני מאמר או גט בשאר היבמות.
טעמי התקנה .בגמ' מבואר הטעם לג' תקנות אלו של מאמר וגט וביאה פסולה:
א .מאמר :כיון דבעלמא מהני קידושין אז יאמרו דמאמר לקנות וביאה לקנות ,ומדמאמר לא מהני ]דהרי גם אחר מאמר
ליבמה זאת מותר ליבם יבמה אחרת[ ה''ה דביאה לא מהני ואתי למבעל אחר ביאה ,ועובר על בית אחד הוא בונה.
ב .גט :וכן לגבי גט ,יאמרו דחליצה להוציא וגט להוציא ,וכמו דגט לא מהני ומותר לייבם אחריו ה''ה אחר חליצה
דמותר לייבם אחריה ,ועובר על איסורא דלא יבנה דכיון שלא בנה שוב לא יבנה.
ג .ביאה פסולה :הוא הוספת גדר וגזירה ,דאי מהני ביאה אחר גט או ביאה אחר מאמר לפטור היבמה ולהפקיע זיקה,
עי''ז יאמרו דמותר גם לכתחילה לעשות כן ,ולכן אמרו דהביאה עצמה לא מהני ]ונמצא ד'אסרו' הביאה אחר הגט ו'פסלו'
הביאה אחר הגט משום הגזירה שלא יבעול אחר חליצה ,ועיין רשב''א דאע''ג דכבר אסרו הביאה מ''מ הוצרכו לפוסלו דאי לא הא לא קיימא הא[.

ב[ רש''י כתב בר''ג דאי גט מהני ,אז 'פקע זיקה דתרוויהו והוי כמגרש נכרית' .דיון בכוונתו ,ואי ר''ל גם מה''ת מהני הגט.
א.
ב.

ג.
ד.
ה.

נחלקו ר''ג ורבנן בנותן גט ליבמתו ,ואח''כ נתן ליבמתו השניה האם גט השני אהני ,דלר''ג אין גט אחר גט ,ולרבנן מהני.
ובגמ' )דף נא (.הובא פלוגתא דאביי ורבא בטעמא דר''ג ,דרבא אמר דר''ג ס''ל דממ''נ לא מהני גט אחר גט ,דאי מהני גט
הראשון אז השני מאי קעביד ,ואי אפילו גט הראשון לא מהני כלום אז גם השני כן .ואביי הקשה עליו ופי' באופ''א
דלעולם פשיטא לר''ג דמהני מאמר וגט ,ורק דס''ל דכל כח מאמר וגט שיש לו כבר נעשית ,משא''כ לרבנן ,ע''ש בגמ'.
ורש''י כאן העתיק טעמא דר''ג דאי גט קמא אהני פקע הזיקה לגמרי ואיך יועיל השניה ,ומשמע דפי' כרבא .ובמהרש''א
הקשה למה פי' דלא כמסקנא דרבא איפרך מקושית אביי .ובעל''נ וישרש יעקב תי' דדרך רש''י לפרש מתני' כהה''א.
אמנם קשה לשון רש''י שכתב 'דפקע זיקה דתרוויהו והוי כמגרש נכרית' ,צ''ב אטו פקע הזיקה לגמרי ,הא מאמר וגט
אינו אלא מדרבנן .ונחלקו המפרשים.
י''א )ברכת אברהם דף נא ,.ורשימות שיעורים( דלרש''י אי אהני הגט לגמרי מדרבנן אז כלפי דיני דרבנן שוב ליכא זיקה כלל.
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ו .אולם הערוך לנר כתב לחדש דדעת רש''י דלר''ג ]אליבא דרבא[ גט מהני מדאורייתא ביבמה לפוטרה לשוק ואינה צריכה
חליצה כלום .וברש''י להלן דף נא .משמע כן דלא מהני ביאה אחר גט אע''ג דביאה בעלמא דאורייתא.
ז .בירושלמי )פ''ה ה''א( איתא להדיא דחשבו דטעמא דר' גמליאל ]כעין ר''ש דס''ל דאו שמאמר קונה לגמרי או דאינו קונה כלל[
דר''ג מספקא ליה במאמר וגט אי מהני לגמרי או ולא כלום] ,חזרו מזה כדהקשו בסוגיין[ ,וכתב הרשב''א דמהך ירושלמי
יש ראיה לרש''י דלרבא יועיל הגט לפוטרה לגמרי שאין בה זיקה שלא יועיל בה ביאה אחריה.
ח .אמנם רוב הראשונים חולקין ע''ז וכן מפורש בתוס' כאן לגבי מאמר דהוי מדרבנן ,וכן תוס' כשהזכירו שיטה כזו להלן
)דף נא :ד''ה ביאה פסולה( בשם ר' יצחק ב''ר ברוך דלר' נחמיה גט ומאמר מהני מדאורייתא ונלמד מק''ו משאר נשים,
התוס' תמהו עליו בזה''ל ותימה גדולה הוא לומר כן ,ולא מישתמיט שום תנא ולימא דגט פוטר ביבמה ,עכ''ל.
ט .אמנם כל זה הוא בה''א של רבא דגט מהני מה''ת אליבא דרש''י ]כפי הבנת העל''נ[ ,אבל למסקנא גם לרש''י גט אינו מועיל
אלא מדרבנן ,ונחלקו ר''ג וחכמים כאביי .אולם הירושלמי )פ''ה ה''א( ס''ל דגם למסקנא דאין הגט פוטר לגמרי מה''ת,
מ''מ מהני לאוסרה על היבם מה''ת ודרשינן ליה מקראי ,אולם הבבלי להלן )דף נ :ונב (:מפורש דגט הוא לגמרי מדרבנן.
ג[ ביאור בהא דמאמר אחר מאמר מהני לרבנן אפילו ביבמה אחת כשיש שני יבמין.
א .ברש''י פי' הא דמאמר אחר מאמר הוא בשני אופנים ]והוא מפורש במתני' להלן[ ,א[ ביבם אחד לשתי יבמות ,ב[ בשני יבמין
ליבמה אחת ,ובשני ציורים אלו נחלקו ,דלר''ג אין מאמר אחר מאמר ולרבנן יש מאמר אחר מאמר.
ב .ויש לתמוה טובא ,בשני יבמין ליבמה אחת איך יתכן דיש מאמר אחר מאמר ,הרי מאמר הוא קידושין דרבנן ]ולמקצת
שיטות הוי מה''ת ואז קשה יותר[ ,ונמצא דהאשה נעשית אשת איש מדרבנן ,והאיך יתכן דיבם השני יכול לקדש אותו יבמה
עוד פעם אתמהה .בעטרת שמואל כתב להוכיח מזה דאפילו מדרבנן לא תקנו אישות גמורה שיהיה איסור אשת איש.
ג .בקה''י )סי' כ''ח( כבר העיר בזה ,וכתב דמאמר אינו קונה קנין גמור אלא קונה ומשייר ואפילו לב''ש דמאמר קונה
מדאורייתא אינו אלא קונה ומשייר ,ובין לר''ג ובין לחכמים אינו אלא מקצת קנין ע''ש מה שכתב עפי''ז.

דף נ :מ''ט אמור רבנן גט ביבמה מהני ,משום דמהני בעלמא ..אמרי גט
להוציאה וחליצה להוציאה ומדגט לא מהני חליצה נמי לא מהני ואתי למיבעל
אחר חליצה .ומ''ט אמור רבנן מאמר ביבמה מהני משום דמהני בעלמא וכו'.
ד[ ביאור החשש שיחליפו בין גט וחליצה.
א.
ב.
ג.
ד.

בגמ' מבואר דגזרו דמהני גט דאסור לייבם אח''כ ,דכיון דגט מהני להוציא ,וחליצה מהני להוציא ,אז אמרי אינשי
דכמו דמותר ליבם אחר הגט ,ה''ה דמותר ליבם אחר חליצה ,וקעברי באיסור מה''ת של כיון שלא בנה שוב לא יבנה.
בתוס' נתקשו דא''כ נחשוש גם להיפוך ,דיאמרו מדחליצה מהני להוציא ה''ה דגט מהני ויתירו היבמה בגט לחוד.
ותי' דודאי כו''ע ידעי דיבמה אינה נתרת לשוק אלא בחליצה כמפורש בתורה ,ורק דיאמרו דחליצה הוא 'הוספה' מלבד
הגט ,דהיינו דצריך שניהם יחד ,ויוכיחו דכמו דאחר הגט לא נאסר ביאה ה''ה אחר חליצה משום דצריך שניהם.
בריטב''א הקשה איך יאמרו 'מדגט לא מהני' ,וכי יחשבו דגט לא מהני ,הא זיל קרי ביה רב הוא שהאשה יוצאת בגט.
אלא דסברי דלכה''פ מהני גט לפסול ,וכיון דרואין דמותר לייבם אחר גט ,יחשבו דליכא איסור לא יבנה כלל ,ולא ידעי
דרשא דכיון שלא בנה שוב לא יבנה ,ואתי למבעל אחר חליצה דקם בלא יבנה מדאורייתא] .ונמצא דלתוס' הטעות הוא בעצם
ההיתר דהוא בגט וחליצה ,ולריטב''א הטעות הוא בדיני לא יבנה[.

ג[ יש מקשין הא יש תקנה דרבנן לקדש היבמה במאמר קודם שיבא עליה ,וא''כ בלא''ה הוצרכו לתקן מאמר.
א .בעטרת שמואל העיר דמצינו דין מאמר לענין ב' דברים :א[ כמש''כ רש''י כאן לאסור חבירתה עליו ,ושהיא אסורה לכל
העולם בלא גט .ב[ למצוה ,שמחויב לקדשה קודם שיבוא עליה דאל''כ הוי דרך פריצות כדאיתא בגמ' )דף נב ,(.וכמש''כ
הרמב''ם )יבו''ח פ''ב ה''א( וז''ל מדברי סופרים שלא יבוא היבם על יבמתו עד שיקדש אותה ..וזהו הנקרא מאמר ,עכ''ל.
ב .ולפי''ז צ''ב מאי מקשה הגמ' מ''ט תקינו רבנן מאמר ,הא תקנוהו כדי שיקדש יבמתו מקודם משום פריצותא.
ג .ותי' עפ''י המאירי ,דיש שני שלבים ,דתחילה תקנו מאמר כדי לקדשה ,והוסיפו דין קנין לאסור הצרות ולהצריכה גט,
אבל מצד מצות מאמר היה סגי שיהא קנין במקצת שאינו אוסר הצרות ושפיר הוצרכו לתקנה נוספת ,ע''ש שהאריך.
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בענין טעמא דר''ג דאין גט אחר גט
]ואי יש צד דגט מהני מה''ת[

)דף נ(.
ר''ג אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר
מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא
חליצה אחר חליצה ,וחכ''א יש גט אחר גט
ויש מאמר אחר מאמר אבל לא אחר
בעילה ולא אחר חליצה כלום.

א[ במתני' נחלקו בגט אחר גט ומאמר אחר מאמר אי מהני מה שנעשה להשני .ובגמ' )דף
נא (.הובא פלוגתא דאביי ורבא בטעמא דר''ג ]ע''ש היטב כדי ללמוד מתני'[ ,דרבא אמר דר''ג
ס''ל דממ''נ לא מהני גט אחר גט ,דאי מהני גט הראשון אז השני מאי קעביד ,ואי הראשון
לא מהני אז גם השני כן .ואביי הוכיח דלא כדבריו ,ופי' דס''ל דכל כח מאמר וגט שיש לו
כבר נעשית ,משא''כ לרבנן ,ע''ש בגמ'.
ורש''י העתיק טעמא דר''ג דממ''נ אי גט קמא אהני הא פקע הזיקה לגמרי ואיך יועיל
להשניה .ובעל''נ וישרש יעקב פי' דרש''י פירש מתני' כרבא ,כדרכו לפרש כפי הה''א.
ב[ אולם עלינו לבאר היטב לשון רש''י שכתב 'דפקע זיקה דתרוויהו והוי כמגרש נכרית',
דמשמע דבר מחודש דמהני הגט להפקיע הזיקה לגמרי ,וצ''ב דכפשוטו בין מאמר ובין גט
הוי מדרבנן ,ובשלמא במאמר מצינו דנחלקו תנאי אי הוי מה''ת ]לעיל דף יח :ר' שמעון
נסתפק בזה ,ובדף כט .כך הוא דעת ב''ש[ אבל גט שיועיל לגרש יבמתו מה''ת לא שמענו.
הערוך לנר כתב לחדש דדעת רש''י דלר''ג ]אליבא דרבא[ גט מהני ביבמה מה''ת גם
לפוטרה לשוק ואינה צריכה חליצה כלום .וברש''י להלן דף נא .משמע כן דלא מהני ביאה
אחר גט אע''ג דביאה דאורייתא.
יש הוכחה גדולה כשיטת רש''י מהירושלמי )פ''ה ה''א( דמפורש להדיא דחשבו דטעמא
דר' גמליאל דמספקא ליה במאמר וגט אי מהני לגמרי או ולא כלום ]חזרו מזה כדהקשו בסוגיין[,
והרשב''א הוכיח מהירושלמי כרש''י דלרבא יועיל הגט לפוטרה לגמרי ולכן לא יועיל בה
ביאה אחריו .וכן מצינו שיטה כזו הובא בתוס' להלן בדף נא :בשם ר' יצחק ב''ר ברוך.
אמנם רוב הראשונים חולקין ע''ז ,וכן תוס' כשהזכירו שיטה זו )שם( כתבו 'ותימה גדולה
הוא לומר כן ולא מישתמיט שום תנא ולימא דגט פוטר ביבמה'.
ג[ כל הנ''ל כפשוטו גם לרש''י הוא רק לרבא קודם שאתותב ,אבל למסקנא גם לרש''י גט
אינו מועיל אלא מדרבנן ,אולם דעת הירושלמי )ריש פ''ה ה''א( דגם למסקנא דאין הגט
פוטר לגמרי מה''ת כמש''נ ,מ''מ מהני לאוסרה על היבם מה''ת ודרשינן ליה מקראי ,אולם
הבבלי להלן )דף נ :ונב (:מפורש דגט הוא לגמרי מדרבנן ,וכן בקידושין נתמעט מקרא.

13

א רש''י ד''ה אין גט.

ה .רשב''א דף נא .ד''ה ואי ס''ד.

כתב דגט השני לא מהני ,דאי קמא אהני 'הא פקעה
זיקה דתרוויהו והוי כמגרש נכרית ,ואי קמא לא אהני
למדחי ,אז בתרא נמי לא אהני .ומבואר דפי' כרבא
]מובא באות ב'[ ,דר''ג מספקא ליה אי מהני .אולם הוסיף
הסבר דאי מהני אז מהני לגמרי גם להפקיע הזיקה.

דייק ברש''י דע''י גט לא יועיל אפילו ביאה ,ותמה הא
גט מדרבנן ולא מדאורייתא ,ושוב הביא ירושלמי
כרש''י דצדדו בטעמא דר''ג דמהני גט לגמרי מה''ת.
ו .קרן אורה דף נא.
חקר בספיקת ר''ג אי הוי מדאורייתא או מדרבנן.
ונתקשה טובא שיועיל מה''ת.

ב .גמ' דף נא.

ז .ירושלמי יבמות פ''ה ה''א.

מבואר בגמ' דפליגי אביי ורבא בטעמא דר''ג ,דלרבא
מספקא ליה אי מהני ,וממ''נ לא מהני השני ,ולאביי
בודאי מהני במקצת ,ע''ש .ואע''ג דאביי הוכיח דלא
כרבא ,מ''מ רש''י פי' המשנה כה''א כדרכו.

מבואר דגם למסקנא דאין הגט פוטר לגמרי ,מ''מ מהני
במקצת מדרבנן ,ונאמר ב' מקורות או מדכתיב החוצה
לאיש זר ,או לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה,
דאסור להחזירה אחר ששלחה.

ג .ערוך לנר ד''ה רש''י.

ח .גמ' דף נב:

דייק ברש''י דמהני גט לר''ג לגמרי מה''ת ,ולא רק
דמהני לאוסרה ]דמקרי שהתחיל לבנות[ ,אלא דגם הותרה
לשוק ,ויש אופן שניה שתהא מותרת לשוק ]חידוש
נפלא[.

הביאו ר''ע דדרש כעי''ז ,ור' אשי אמר דגט מדרבנן
וקרא אסמכתא בעלמא ,וזהו כפשוטו דלא כהירושלמי.
ט .שירי קרבן ד''ה ר''ג.
כבר העיר דבירושלמי מבואר דלכו''ע מהני גט ומאמר
מה''ת ,ודן מהכ''ת דהבבלי חולק .והביא הגמ' דף נ:
ע''ש.

והביא ד' מקומות דחזינן כהך צד דמהני מה''ת] .ע''ש
היטב ,א .רש''י כאן .ב' רשב''א בשם ירושלמי .ג .תוס' כאן
בשם הריב''ן .ד .תוס' להלן דף נא :בשם ר' יצחק ב''ר ברוך[.

י .אור שמח פ''ד הט''ז.

ד .קידושין דף יד.

דן אי יש מושיג מה''ת שע''י חליצה או יבום תאסר
היבמה עליו בלי שתהא נתרת לשוק ,וכתב דלהירושלמי
הרי חזינן זה בגט דמהני מה''ת לאוסרה ,אע''ג דאינה
מותרת לאחין ,אולם הבבלי חולק כהנ'''ל] .ואגב ביאר
דרשת הירושלמי ע''ש[

אמרו דנימא ק''ו שיועיל גט ביבמה ,ולמדו דלא מהני
מדכתיב הנעל ,דנעל אין מידי אחריני לא] .וצ''ל דר''ג
לא דריש ליה כמש''כ העל''נ לפי הך ה''א[.
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דף נא.
אמר רבא מ''ט דר''ג ,דמספקא ליה גט אי דחי אי
לא דחי ,מאמר אי קני אי לא קני וכו'.

תוכן ענינים
א .בענין למה הגמ' הקשה רק מ''ט דר''ג.
ב .בענין ביאור פלוגתת ר''ג וחכמים לאביי.
ג .בענין מ''ט גט אחר גט תלוי בזיקה.
ד .בענין ביאת בן ט' ביבמה.
ה .בענין למה לא נאסר יבמתו כסוטה.
ו .בענין ההוכחה מר' נחמיה בדין מאמר.

א[ בקושית הגמ' מ''ט דר''ג ,נחלקו הראשונים אי מושכל ראשון הוא כרבנן או כר''ג.
א.

ב.

ג.

ד.

הגמ' הקשה 'מאי טעמא דרבן גמליאל' ונחלקו רבא ואביי לפרש שיטתו .והרשב''א דייק מזה דהפשטות הוא כרבנן
דכיון דאן הגט והמאמר מהני לגמרי א''כ נשאר מקום שיחול מאמר אחר מאמר וגט אחר גט .וע''ז תי' רבא דר''ג
מספקא ליה אי מהני לגמרי ולא נשאר מקום לחול ,ולאביי דכבר עשה כל כח שיש לו לעשות ]וצ''ב עומק כוונתם[.
אמנם בתוס' בע''ב )ד''ה ביאה פסולה( חלקו ע''ז וכתבו דמסתבר כר''ג דאין מאמר אחר מאמר לפי שקנה המאמר הראשון
כל מה שיש למאמר לקנות .וטעמא דרבנן אטו ביאה פסולה ע''ש ]וצ''ל דלכן תקנו מאמר וגט לכל חד וחד כדאיתא הכא
בדברי אביי[ .ויל''ע במאי פליגי הרשב''א ותוס'.
ואפשר י''ל עפ''י מה שחקרו האחרונים ,בגדר מאמר אי הוי קנין 'יבום' ,דמדרבנן מהני גם כסף ושטר ליבום במקצת,
ואז מסתבר כתוס' דאותו דרגת יבום שיש במאמר כבר נעשה ביבמה הראשונה ואין יבום אחר יבום .אמנם אי מאמר
הוא דין קידושין דעלמא דאפשר לקדש יבמתו ,א''כ מסתבר דיוכל לקדש כל יבמה ויבמה ,ויש מאמר אחר מאמר] .ורק
קשה על תוס' למה הגמ' הקשה מ''ט דר''ג ,הו''ל להקשות מ''ט דרבנן וכדהקשה הרשב''א וצ''ע[.
בחזו''א )נשים סי' קכ''ח סקי''ב( פי' טעמא דרבנן דיש מאמר אחר מאמר ,דאע''ג דתקינו מאמר מ''מ לא תקנו שיחול בעצם
אלא לחומרא להצריך גט ולאסור קרובים ,אבל לא לקולא שלא יחול אחריו מאמר ,ולכן לענין מאמר השני מוקמינן לה
אדאורייתא דאין מאמר הראשון כלום ,וכל חלות דינא דמאמר הוא אך ורק לחומרא להצריך גט ודו''ק.

ורבנן כל חד וחד תקינו ליה רבנן גט ומאמר ביבמה.
ב[ ביאור פלוגתת רבן גמליאל וחכמים אליבא דאביי.
א.
ב.
ג.

ד.

ה.

רש''י פי' דכוונת רבנן דתקינו גט ומאמר לכל יבם ויבם ,ולכל יבמה ויבמה ,וא''כ א''א לטעון דקמא כבר דחה כל כח
הגט או כבר קנה כל כח מאמר ,דכל אחד ואחד מן האחין תקינו ליה רבנן גט לחודיה ומאמר לחודיה.
ולפי''ז כפשוטו דעת ר''ג דחולק ,היינו דס''ל דרק תקנו גט ומאמר אחד לכל הבית ,ומיד שנעשית אחד כבר נעשה הכל.
ובערוך לנר העיר הערה נפלאה ,דלכאורה זה תלוי בפלוגתת ר' יוחנן וריש לקיש לעיל )דף י (:אי שליחותא דאחין הוי,
דהא גט הוא תקנה במקום חליצה ,א''כ לר' יוחנן דאמרינן דהחליצה הוא בשליחותא דכל האחין ,א''כ גם בגט הוי
כנתגרשו כולם ואיזה כח נשאר להם ,וכן לגבי מאמר דהא כל דתקון כעין דאורייתא תקון הוי כיבום דהוי שליחותא.
והעיר דלפי''ז יקשה הלכתא אהלכתא ,דקי''ל כחכמים דיש גט אחר גט והיינו דאין הגט הראשון חל בכל הבית,
ואעפ''כ קי''ל כר' יוחנן דשליחותא דאחין קעביד .בעטרת שמואל )דף נ (.תי' דצ''ל דס''ל לחכמים דרק יבום דהוי קיום
דין בכל הבית אז הוי שליחותא דאחין ,אבל מאמר דהוי קנין לעצמו לא מהני אלא לזיקה דידיה ]וכ''כ כעי''ז בברכ''א כאן[.
ואגב יש לציין דבהמשך הגמ' צידדו דנחלקו ר''ג ורבנן אי יש זיקה ,ולהרמב''ן עיקר דין דגט אחר גט תלוי בזיקה ]יתבאר
להלן[ .ועוד מצינו בע''ב דר''ג ס''ל דמאמר קונה קנין גמור] ,ופרש''י דקמא חשיב למקני כל כח המאמר[ ומשמע דבזה נחלקו.

אמר לך שמואל כי אמרי אנא אליבא דמ''ד יש זיקה ,ור''ג סבר אין זיקה ,וכו'.
ג[ צ''ב מהכ''ת לתלות פלוגתת ר''ג ורבנן בגט אחר גט ביש זיקה .רש''י ורמב''ן.
א .ס''ד דר''ג ורבנן נחלקו בדין זיקה דלר''ג אין זיקה ,ולרבנן יש זיקה .וצ''ע מה ענין גט אחר גט לזיקה ,ורש''י פי' דקס''ד
דכי היכי דפליגי בגט אחר גט ה''נ פליגי בזיקה ואע''ג דמדבריהם אינו מוכח .ותמוה א''כ מהכ''ת נימא דנחלקו בזה.
ב .הרמב''ן תי' דבר יסודי ,דנידון דגט אחר גט תלויה ועומדת בזיקה ,דאי יש זיקה אז יש זיקות ואגידות של כל יבם ויבם
להיבמה ,וא''כ מהני הגט בינו ובין היבמה שפסק הקשר ממנו ,אבל נשאר זיקת אחיו וגם הוא יכול ליתן גט ,משא''כ אי
אין זיקה אז על כרחך דהגט והמאמר מהני בקידושי המת ,ואז מסתבר דאין גט אחר גט] .ונתבאר אצלינו בארוכה בדף כו.[:
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דף נא :אמר רבי יוחנן רבן גמליאל וב''ש ור''ש ובן עזאי ורבי נחמיה כולהו
סבירא להו מאמר קונה קנין גמור ,רבן גמליאל הא דאמרן וכו' ר''ש דתניא וכו'.
ד[ הגמ' מוכיח מר''ש דמאמר קונה קנין גמור מהא דביאת בן ט' הוי כמאמר .ביאור הענין.
א.
ב.

ג.
ד.

ה.

הנה אמרינן להלן )דף צו (.דביאת קטן ביבמתו הוי כמאמר ]ואם בא להוציאה היא צריכה גט וחליצה כמו במאמר[ ,ומזה הוכיחו
דמאמר לר''ש קונה קנין גמור ,מדקאמר דביאת אח השני על יבמתו של בן ט' דאינו חל ,וע''כ דאין מאמר אחר מאמר.
והנה בעיקר דין ביאת בן ט' יש מחלוקת גדולה בראשונים ,אי מהני מה''ת או לא ,דבגמ' קידושין דף יט .דרשינן
מדכתיב איש אשר ינאף את אשת 'איש' פרט לאשת קטן דליכא חיוב מיתה על אשת קטן ,והגמ' מפרש דמיירי בבן ט'
שבא על יבמתו ,ותוס' פי' דקמ''ל דאינו קונה כלל .ורש''י פ' דקונה מה''ת והוי מיעוט ממיתה.
ומבואר דלתוס' הא ד'כמאמר שויוה רבנן' הוא כפשוטו ,דנתנו לביאתו דין מאמר לקנות במקצת ,אבל לרש''י הוא
להיפוך דמה''ת נעשית כאשתו לגמרי ,ורבנן מגרע גרעי לביאתו דלא יהא אלא כמאמר .ועיין ברמב''ן שהאריך בזה.
והמגיה על הריטב''א )אות צ''ט( העיר דאי ביאת בן ט' קונה מה''ת כרש''י והא דהוי כמאמר הוא שהחמירו שלא יהא
אלא כמאמר ,א''כ מה הביא הגמ' ראיה מר''ש דמאמר קונה קנין גמור מדאין מאמר אחריו ,והא שאני ביבם בן ט'
דקונה מה''ת ,משא''כ מאמר דעלמא דהוי מדרבנן ,דלמא יודה ר''ש דמהני מאמר אחריו ,וצ''ע.
ובקר''א הקשה באופ''א ,דאי מאמר קונה מה''ת אז המקור הוא מדכתיב 'ולקחה' דגם ע''י קיחה דקידושין נעשית
כאשתו ,ואי ביאת בן ט' קונה מה''ת היינו מדכתיב 'אשת איש' דממעט קטן רק ממיתה .וא''כ דנלמדו משני מקורות
א''כ איך הוכיחו מחד להשני ,ומה לי דכמאמר שויוה רבנן .ותי' דאע''ג דלר''ש מאמר קונה מה''ת ,מ''מ ביאת בן ט'
הוא מדרבנן ,ולכן הביאו בדוקא מביאת בן ט' ולא ממאמר גמור ]ובזה תי' קושית הראשונים ,שהעירו תמיה עצומה ,דהגמ' מוכיח
דאין מאמר אחר מאמר מהא דמספקא ליה ר''ש בביאת בן ט' דהוי כמאמר ,הא במאמר גופיה קאמר ר''ש דמספקא ליה אי קונה קנין גמור ולכן
אינה אשת ב' מתים כמבואר לעיל )דף יח .(:והקר''א תי' כהנ''ל דהגמ' רוצה להוכיח על מאמר מדרבנן שאינו מה''ת וזהו רק בביאת בן ט'[.

ה[ תמיה בביאת שני איך לא נאסר הראשון מדין סוטה שאסורה לבעלה.
א .תנן להלן )דף צו (.דבן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו ,אין ביאתו קונה לגמרי אלא כמאמר בעלמא ,וקי''ל דיש
מאמר וביאה אחר מאמר ,וא''כ אם אחד מן האחין אפילו קטן בן ט' באו על אשתו היא נאסרת לו דמהני קנינם בה.
ב .אמנם ר''ש חולק כשביאת אח השני הוא קטן דלא נאסרה לראשון דאין ביאת השני קונה כלום ,דממ''נ אי ביאת ראשון
ביאה אז קנה לגמרי ואי אינו ביאה אז פשיטא דאינו כלום ,וחזינן דביאת קטן שדינה כמאמר קונה קנין גמור כר''ג.
ג .ותמהו רש''י ותוס' והראשונים ,תיפוק ליה דאשתו של ראשון זינתה ע''י אח השני ונאסרת לבעלה כסוטה שזינתה.
ד .ורש''י תי' דאין האשה נאסרת אלא בקינוי וסתירה ,ותמהו תוס' והראשונים הא אין זה אלא בספק זנות דע''א אינו
נאמן אלא ע''י קו''ס ,אבל כשידענו שנבעלה בודאי היא נאסרת בלי קו''ס .ולכן תי' דמיירי שהיתה אנוסה ,או שוגגת,
או בקטנה דפיתוי קטנה אונס וכו' ,דבזה אינה אסורה .והרמב''ן תי' בשם ר''א אב ב''ד דכיון דנתמעטה אשת קטן
ממיתה לכן אין בה דין שנאסרת בזנות לבעלה .וביאר בברכ''ש )גיטין סי' ( דהוי מיעוט בעצם האישות וכו'.
ה .בישוב דברי רש''י נאמר כמה דרכים :א[ בערוך לנר תי' דשפיר י''ל דמיירי שהיו עדי יחוד ולא עדי ביאה ,ולכן לאוסרה
לבעלה אין זה מספיק בלי קינוי וסתירה ,אבל לקנין דמאמר מספיק הך עדות ,ועיין ברכ''א שתי' כהנ''ל בהרחבה.
ו .ב[ באבי עזרי )הל' אישות( וישועות דוד )אה''ע סי' א'( תי' עפ''י הבית הלוי ,שכתב בדעת הרמב''ם דאע''ג דשומרת יבם
שזינתה מותרת להיבם ,מ''מ קינוי וסתירה דתלויה בקפידא דבעל מהני גם בשומ''י ,ועפ''ז גם כאן י''ל דרש''י קאי
בשיטת ר''א ב''ד המובא ברמב''ן ,דחסר בהאישות לאוסרה לבעלה ע''י זנות ,ולכן רק ע''י קו''ס נאסרת ודו''ק.
ו[ הוכיחו מר' נחמיה דמאמר קונה לגמרי ,דהא ביאה פסולה כמאמר שוויה רבנן ,ואעפ''כ אין אחריה כלום .ותמוה מגמ' להלן.
א .תוס' והראשונים העירו ,דהגמ' )דף נג (:ביאר שיטת ר' נחמיה בביאה פסולה דהכל יודעין דביאה וחליצה הוא דמהני
כמפורש בתורה .ומבואר דלא גזרו כלום על ביאה פסולה ,ולא משום אלימות הביאה שלא יועיל אחריו ביאה שניה.
ב] .א[ תוס' הביאו מר''י ב''ר ברוך שחידש דהגמ' בא להוכיח דמאמר קונה לדידיה מה''ת ,כיון דליכא תקנה דרבנן דהא
ליכא סיבה למגזר] .ב[ תוס' פי' דכל הטעם דיש מאמר אחר מאמר הוא אטו מאמר אחר ביאה פסולה ,וכיון דלא גזר
בביאה פסולה ,א''כ מסתבר דאין מאמר אחר מאמר] .ג[ הרמב''ן פי' דכמאמר שויוה רבנן ר''ל דהיא חולצת עדיין אף
לר' נחמיה ]ואין אחריה כלום היינו דלא מהני אחריו גט וביאה[ ,ואעפ''כ לא מהני ביאה אחריו ,ה''ה דלא מהני מאמר אחר
מאמר] .ד[ בקר''א פי' כעי''ז דמאמר מהני מה''ת ,וא''כ יש חסרון בהביאה פסולה שאחריו בעצם שאינו פוטר ע''ש.
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בענין אי גט אחר גט תלוי בזיקה
)דף נא(:
]דף נא [.ומדר''ג סבר אין זיקה] ,דף נא [:רבנן
סברי יש זיקה ,וקתני סיפא וכו' ,אמר לך
רבה בר רב הונא בין לר''ג בין לרבנן סברי
אין זיקה ,והכא בגט אחר גט ומאמר אחר
מאמר קמיפלגי.

א[ שמואל דחה דר''ג סבר אין זיקה ,ולכן ליכא דין חליצה מעלייתא ,והגמ' שאל דאי ר''ג
סבר אין זיקה ,א''כ רבנן ס''ל יש זיקה ,והשיבו דאינו תלוי זה בזה.
וצ''ב טובא מהכ''ת נימא דפלוגתא דגט אחר גט תלוי בזיקה .ורש''י פ'י דאה''נ ממילתייהו
לא שמעינן ליה .אמנם הרמב''ן כתב דבר עמוק די''ל דפלוגתת גט אחר גט תלוי בזיקה ,דאי
אין זיקה וליכא אגידות בין היבמין והיבמה ,א''כ על כרחך דהמאמר והגט חל לעומת
קידושי ואישות המת ,וכיון דכבר נתפס בעיקר אישות המת המאמר והגט שוב א''א לעשותו
עוד .אולם לרבנן דיש זיקה י''ל דהמאמר הוא רק בין היבם והיבמה .וכן ברשב''א כתב על
דרך הרמב''ן.
בביאורי סוגיות ]ועוד ספרים[ העירו דחזינן דבר יסודי מאד בהרמב''ן ,דלמ''ד אין זיקה
ליכא קנין ליבום ביבמתו והיא אגודה רק מחמת קידושי המת .ומשמע דבזה תלוי פלוגתת
יש זיקה ואין זיקה .ואגב עוד חזינן ברמב''ן בהמשך דבריו דלמ''ד יש זיקה אז יש זיקה בין
מצד המת ובין מצד החי ע''ש במה שכתב לגבי חליצה פסולה.
בשיעורי ר' דוד העיר הערה מחוכמת ,דדנו האחרונים ]וכבר נחלקו הראשונים כדנתבאר
לעיל דף כו [.אי יש זיקה בחייבי לאוין ועשה כאלמנה מן הנשואין לכה''ג ,דמאחר דליכא
יבום גם מה''ת יתכן דליכא זיקה .ולהרמב''ן נימא דלא תפיס בה מאמר כיון דליכא זיקות
בין היבם והיבמה ולמ''ד יש זיקה התם חל המאמר ע''ש מש''כ.
א רש''י ד''ה רבנן.

ולפי''ז ביאר דצ''ל דדחיית הגמ' דלכו''ע אין זיקה,
ומ''מ תקנו לרבנן גט אחר גט .והוסיף דלפי''ז מתבאר
ענין 'חליצה פסולה' דצריכה חליצה מכל אח ואח ,דאז
הוי כפוטרת אותו זיקה ,ולא של כל הבית.

כתב דהא דסבר הגמ' דרבנן סברי יש זיקה אינו מוכח.

ב .חי' הרמב''ן.
תי' די''ל דעיקר דין גט אחר גט תלוי בזיקה ,דלמ''ד יש
זיקה י''ל דהגט מהני בין היבם והיבמה ולכן יש גט לכל
יבם ויבם ,משא''כ למ''ד אין זיקה אז הגט חל בקידושי
המת ושפיר נתפס לכל הבית ואין מקום לעוד גט.

ג .חי' הרשב''א.
כתב כעין הרמב''ן ,אולם יותר כללי דלר''ג דאין זיקה
וקלישא לכן לא מהני גט אחר גט.
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ד .ביאורי סוגיות סי' נ''ז.

ו .רשימות שיעורים סי' פ' אות ב'.

ביאר דברי הרמב''ן ,איך הדברים תלויין בזיקה ,ומה
שיוצא מדבריו ע''ש.

דייק מרש''י במתני' )דף נ (.דטעמא דיש גט אחר גט
הוא משום דנשאר מקצת זיקה ,ולפ''ז אינו כפי טעם
הרמב''ן ]ויתכן דרש''י לשיטתו פי' כאן דלא כהרמב''ן[.
והביא בזה עוד ראשונים.

הביא יסוד הרמב''ן ,והעיר דא''כ באופן דליכא זיקה
]כגון חייבי לאוין ועשה למקצת שיטות[ נימא דלא תפיס
מאמר.

ובסוגריים העיר הערה נכונה ,דלהרמב''ן דהגט מהני
רק כלפי היבם והיבמה א''כ למה נאסר כל האחין
והצרות אע''פ שלא היה הדיחוי עליהן.

ה .שיעורי ר' דוד פוברסקי אות תקנ''ה.
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בענין יבום קטן בן ט'
)דף נא(:
אמר רבי יוחנן :רבן גמליאל ,וב''ש ,ור''ש ,ובן עזאי,
ורבי נחמיה ,כולהו סבירא להו מאמר קונה קנין
גמור וכו' ר''ש דתניא אמר להו ר''ש לחכמים אם
ביאת ראשון ביאה ביאת שני אינה ביאה אם ביאת
ראשון אינה ביאה ביאת שני נמי אינה ביאה והא
ביאת בן תשע דכמאמר שויוה רבנן וקאמר ר'
שמעון אינה ביאה.

א[ הגמ' מונה כמה תנאים דס''ל דמאמר קונה 'קנין גמור' ,והוכיחו מר' שמעון דס''ל דביאת
קטן בן ט' מהני שלא יועיל אחריו עוד ביאת בן ט' ,והרי קי''ל דביאת בן ט' הוי כמאמר
בגדול ,וא''כ דגם לדידיה לא מהני מאמר אחר מאמר ,ואז מוכח דמאמר קונה לגמרי ]מדלא
אהני כלום אחריו כדפרש''י ברבן גמליאל[.

אולם יש תמיה צדדי על דברי ר''ש ,דהיכי שקטן בן ט' בא על יבמתו וקנאה כמאמר ,א''כ
אם יבא עליה עוד קטן בן ט' אע''ג דלא מהני לאוסרה מדין מאמרו ,מ''מ נימא דהוי כסוטה
שזינתה ,דלאחר שנעשה מקצת אשתו של ראשון ,הרי זינתה לשני.
רש''י תי' דאין האשה נאסרת אלא בקינוי וסתירה ,ותמהו הראשונים הא אין זה אלא
בספיקות ועד אחד ,אבל בודאי זנות ליכא דין קו''ס ואכתי תיאסר האשה בביאת קטן השני
]וכמובן לא הוזכר דמיירי באיזה ספיקות ,אלא שבא הקטן השני עליה ,וא''כ קינוי וסתירה מאן דכר

שמיה[.
התוס' והראשונים תי' דצ''ל דמיירי דהיתה שוגגת או אנוסה וכדו' באופן דאין אשה נאסרת
לבעלה .והרמב''ן הביא תי' אחרת מהר''א אב ב''ד דכיון דנתמעט אשת קטן דליכא עלה
חיוב מיתה ,א''כ ה''ה דלית בה דין סוטה ,והרמב''ן חלק עליו דגם בזה קנה שנאסרת עליו.
ב[ עכ''פ תמוה דברי רש''י שתי' דצריך קינוי וסתירה ,ובמשנת ר' אהרן עוד אחרונים ,תירצו
עפ''י היסודו הידוע של הבית הלוי דיש אופנים דאין האשה נאסרת לבעלה משום איזה
חסרון ,ומ''מ ע''י קינוי היא נאסרת כיון דקו''ס 'בקפידא דבעל תלה רחמנא' .ועפי''ז י''ל
דרש''י ס''ל כהר''א אב ב''ד דאין אישות של קטן מספיק לאוסרה עליו ,אולם ע''י קו''ס
שפיר תהא נאסרת לו.
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א .רש''י ד''ה ביאת שני.

ו .ברכת שמואל יבמות סי' ט' אות ב'.

כתב דהא אין היבמה נאסרת ע''י ביאת בן ט' השני,
משום דאין האש נאסרת על בעלה אלא בקינוי וסתירה.

כתב דהרב אב ב''ד והרמב''ן קאי כרש''י דקטן קונה
יבמתו מה''ת ,ורק נחלקו בגדר המיעוט אי נתמעט
מעצם גמר האישות ,או דהוי מיעוט ממיתה לחוד.

תי' דמיירי שבביאת השני היתה שגגה.

ז .חידושי ר' שמואל סי' ט''ז.

ג .תוס' ד''ה אי ביאת.

הביא עפי''ז עוד פלוגתא מהו הדין כשהגדיל הקטן,
האם היא חייבת מיתה גם בלי שיבא עליה ,או דצריך
לבעול שנית ולקונה מחדש ,דנחלקו בזה הנו''ב והמנ''ח
]ע''ש שהביא דבריהם[ ,ותלה בזה דאי הוי גזה''כ
בעלמא ד'אשת קטן' פטור ממיתה א''כ כשהדגיל מיד
היא חייבת מיתה ,אבל אי הוי חסרון בהאישות שפיר
אינה נעשית אשתו מאיליו.

ב .רש''י דף צו :ד''ה ור' שמעון.

תמהו מאד על רש''י דבעדי טומאה נאסרת בלא קינוי.
וגם אין לומר דהוי קידושי דרבנן ,דהא כל דתקון כעין
דאורייתא תקנו.
וע''כ דמיירי בבא עליה בשוגג או בקטנה דפיתי קטנה
אונס א''נ בבא עליה בעל כרחה.

ד .חידושי הרמב''ן.

ח .משנת ר' אהרן מילואים לסי' ט' ,אות ט.

הרמב''ן הביא מהר''ב אב ב''ד שתי' דכיון דנתמעט
אישות דקטן ממיתה ]בקידושין כהובא להלן[ ,לכן
אינה נאסרת מדין סוטה .והרמב''ן הקשה עליו דודאי
קנה לכל כביאת שוגג.

כתב ליישב הקושי על רש''י דס''ל כרב אב''ד המובא
ברמב''ן דנתמעט אישות של קטן מלהיות סוטה.
ואעפ''כ מהני קינוי וסתירה ,כיסוד הבית הלוי
להלן[ דגם בשומרת יבם שחסר בהאישות שתאסר
לבעלה ,מ''מ ע''י קפידת הבעל שפיר נאסרת ,וכן בקטן
העושה קינוי וסתירה פועל שתיאסר אע''ג דמצד גוף
האישות אינה אסורה.

]המובא

ה .גמ' קידושין דף יט.
כוונת הרמב''ן להגמ' דאמרינן שם דנתמעט אשת קטן
ממיתה ,ומיירי בקטן בן ט' שבא על יבמתו.

ט .שו''ת בית הלוי ח''ב סי' מ'.

ונחלקו רש''י ותוס' בביאורו ,דלרש''י המיעוט ממיתה
לבד ,אבל לתוס' נתמעט דאין אישותו כלום והוי תקנה
דרבנן דקונה כמאמר.

כתב ליישב הא דשומרת יבם דלהרמב''ם אינה כאשת
איש ליאסר לבעלה ,ואעפ''כ חזינן דיש לה קינוי ,ומתרץ
דמהני קפידא דבעל לאוסרה.
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ברכת

מסבת יבמות סימן ח -ט

דתי׳ הרשב״א אתי אפי׳ לפי חי׳ השני שכתוס׳ בד״ה
ואחזת אשתו בליש מכילתין ,דכל עיקר דין דגאסרה
תליי בדין דרכי נועם ,ומוכח לפי׳ תי׳ זה דאפי׳ היכא
דלא מידחיא מהאי ביתא נמי אין זה דרכי נועם ,מ״מ
זהו דוקא היכא שנפערה ממנו אבל הכא הא לא נפערה
ממנו אלא שאינו בעולם ,ביאור דבריו ה ק  /דוקא היכא
ליש לין שעי״ז נפערה ממנו ונתכעל דין יבמה יבוא
עלי׳ אבל הכא ליכא שום דין שתפער ממנו ,אלא שאינו
בעולם ובזה הוי שפיר דרכי נוע ם.
ו ה נ ה בדו״ח כתב רבנו להיפך דלהכי לא תי׳ התום׳
הכי משום דלעעמייהו אזלי דסברי דאפי׳ היכא
ללא מידחיא נמי אין זה דרכי נועם ,ונראה דהתום׳
סברי לגם זה לא הוי דרכי נועם ,דכיון דמתחילה לא
היתה הזיקה שלו עלי׳ ואח״כ תזקק גם זה אינו דרכי
נועם .והתום׳ לכתבו לעיל דלהכי אין זה דרכי נועם
משום לאין זה ל״נ אם יש לה להזדקק לזה לנפערה
ממנו ,לא אתי לאפוקי רק נדה דלא נפערה משום דגם
בשעתה יש עלי׳ הזיקה ,לגם בשעת נדותה ליכא איסור
לאשת אח אם בא ע לי /וגם אם בעלו קנו לתי׳ הב׳
כמו לתי׳ הראשון ,כמו שנתכונתי בזה לדברי הגאון
האמתי הצדיק רשכבה״ג מרן ר' חיים עוזר נ״י שיחי׳
לאורך ימים ושנים עובים אמן ,אבל היכא דבשעתה
ליכא זיקה מאיזה עעם שהוא אם אח״כ תחול זיקה אין
זה דרכי נועם ,וממילא הוי זה דין פעור .
ב( ו ה ב ה פשוע דמה שנפערה משום דרכי נועם ג^כ
איכא בי׳ לין פעור כמו בפעורא לאשת
אחיו שלה״ב ,ושייך בו דין נאסרה ולא מהני דין יבם
ואח״כ נולד שיהי׳ נפקע ממנה דין איסור אשת אח ע״י
שבא ומצאה לאחר שלקחה ונעשית כאשתו לכל לבר וזהו
ביאור דברי הרמב״ם במה שכתב גבי צרה וגבי א״א
שלה״ב וז״ל /שכל אשה שאין עלי׳ זיקה באיסור א״א
עומדת לעולם ,כונסו הוא להסביר עעמייהו דרבנן דפליגי
על ר״ש וסברי דאפי׳ יבם ואח״כ נולד נמי אסורה
וחולקין על ר״ש דסובר דמה שנפלה מכת השני הרי בא
ומצאה בהיחר וע״כ ליכא איסור לא״א שלה״ב ,וכן גבי
צרה הוי הגעיא בירושלמי דמהני יבם ואח״כ נולד ,וע״כ
כסב ה רמנ״ס דאנן קיי״ל דאסורה< דע״י דנאסרה משום
דקיי״ל דיבומין הראשונים עלי /וכן הוא אס הי׳ הפעור
משוס דרכי נועם כגון אשת אחיו שלה״ב היכא דלא
היסה חמותו מעוברת בלא מיעועא דקרא ג״כ אמרי׳
דגאסרה^ דגם זה הזי פעור /וראי׳ לזה מקושיסס של
הסוס׳ שהקשו דל״ל קרא ,למשמע לחל לינא להו .

סימן ט.
בענין זיקה ככנוסה ,דאין היחשין מפקיעין
זיהה.
א( בדף י-ח  :קסבר יש זיקה וזיקה ככנוסה דמיא.
והגה הך דיגא דזיקה ככנוסה אשכק בגמ׳
למהני לענין שיהא להנולד אח״כ דין בא ומצאה בהיתר
אליבי׳ דר״ש ,ולענין שלא תהא אשת ב׳ מתים דע״י לין
לזיקה ככנוסה כי מת אין כאן אלא זיקת אח ה שג /ואס
שתי יבמות הן מסיבמת אחת ונפערה השני׳ אי יש זיקה
ככטסה משוס דהוו להו שתי יבמות הבאות מבית אחד.
וכן גפ״מ מהא דזיקה ככנוסה ללא משכחת לה הא דא״ר
שמעון באחיות זקוקות דבשעה שנעשו צרות זו לזו לא
יהא לך לקוחין אפי׳ באחת מהן אלא בנפלו בבס אחת
ואליבי• דרי׳ הגלילי דבלאו הכי מיבם הראשונה והשני׳

^טמואר

יוצאת משוס אחות אשה< ולפי ההלכה דזיקה לאו ככנוסה
היא אז משכחת לין חחיות זקוקות אליבי׳ דר״ש גס
בזא״ז] .ולמ״ד ללאו ככנוסה דמיא לכאורה צ״ל דדין
ערוה זו לאחיות זקוקות הוא מפום גזה״כ לאשה־ אל
אחותה לא תקח לצרור דדין העלוה הויא משוס אשת אח
כמסקנת התיס׳ בדן{ כ׳  .ד״ה אי הכי ,וגם מה דפוערת
צרתה כדאיתא בסשו׳ הרשב״א נמי מהאי עעמא^ אולם
בירושלמי יש מחלוקת בביאור לין אחיות זקוקות חס
הוא משוס אשת אח כמו א״א שלה״ב ,או מעעמים
אחרים[ .
ו ל כ א ו ר ה קשה דאיך מהני דין זיקה ככנוסה לעשות
השני׳ לערוה לאחות אשה הא אפי׳ לר'
אושעיא דאמר זיקה ככנוסה למיא מ״ מ לענין שלא
יתפסו קידושין בקרובות לא מהני #וכמו לדידן למ״ר
דיש זיקה דהנן שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה
לאפי׳ לר׳ אושעיא לאמר זיקה ככנוסה דמיא לא מהני
רק לענין איסור קרובות ולא לענין שלא יתפסו קידושין
בקרובות וכמו שכתב בתוס׳ רי״ד על יבמות שנדפס
מחדש בסוגי׳ דזיקה ככטסה וז״ל ודוקא לענין זיקת
יבמות אמרי׳ הכי שלא תחשב לו כא״א שלה״ג ולא לכל
מילי שהבא על שומרת יבם אינו חייב מיתה ולא אמרי׳
זיקה ככנוסה דמיא ,א״נ אם קידש את אחותה מקודשת
היא ולא תחרי^ ככגוסה דמיא ולא תפסי בה קידושין
עכ״ד הק׳ ,וביאור דבריו הק׳ ה ס ,דעדיין לא נעשה גמר
קגק אישוש אלא קנין של זיקת יבמות ,ולענין שלא
תחשב כא״א שלה״ב סגי בקנין של יבמות ולא תלי
בגמר אישות ,אבל לענין דין סקילה וכן לענין שלא
יתפסו קידושין בקרובות בעינן גמר אישות.
ב( ו ה נ ה מציגו מחלוקת הרב א ס ד והרמב״ן לעגין
ביאס קען בן תשע ביבמה ,דפליגי ר״ש
וחכמים אי מאתר קונה קנין גמור דר״ש סובר דמאמר
קונה קגין גמור מדאורייתא ,וע״כ לא פסיל ביאתקען
השני אחריו ,והקשו בתוס׳ דאמאי לא תאסר ע״י ביאת
השני משום סועה /וסי׳ הראב״ד וז״ל משוס דגרסי׳
בפ״ק דקידושין דף י״ ע .את אשת איש פרע לאשת קען,
ותרצה ד ב אשי בגמ׳ ביבם בן ע׳ שנים ומהא נמי
יכולין למימר לדעתו דר״ש דכמאמר שויוה רבנן דאין
דינה כא״א גמורה ,זהרמבין חולק עליו וסובר דלרב
דסובר דביאס שוגג קונה לכל גס ביאס קען קונה לכלי
נראה ביאור פלוגסתן דהרב אב״ד סובר דמה דמיעסה
התורה אשת קען ביבם בן ע׳ הביאור הוא דאינו גומר
האישות ועדיין יש לה דין יבמה ,וע*כ לעגין דסהי׳ סועה
הויא רק כמו שומרת יבם שזינסה ודוקא לרב המגוגא
אסורה ולא משוס סוסה אלא משוס דין שומרת יבם
שזינתה ,דדין סועה תלוי בגמר אישות דוקא ומכיון דאין
עלי׳ דין סקילה ע' כ אין לה דין אשת איש אלא דין
י ב מ ה.
ו ב ב י א ו ר דבריו הק׳ דהרמב״ן נראה שהוא חולק ע״ז
וסובר דמה דהסורה מיעעה מאשר ינאף
את אשת איש פרע לקען ,אין הביאור דהתורה מיעטה
אותו דליכא גמר אישות שבשביל זה לא סאסר
בזנות אלא דהתורה מיעעסו מפני שאין לו דעת והוי
כמו ביאת שוגג ותלי בפלוגסא דרב ושמואל ]וכדמוכח
בדכרי הרמב״ן בדף צ״ו[ דלמ״ד דביאס שוגג קונה לכל
ה״כ ביאת קען אלא דרק גזה״כ הוא למעע קנין יבוס
זה דקען מסקילה מגזהיכ /ואף שהוא גמר בהאישוס,
ולמ״ד דלא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה ה^נ
ביאת קטן בכלל ביאת שוגג ול״ק אלא לדברים האמורים
בפי׳ ,ומ״מ איכא גמר באישות לעגין זה דמ תסר אבזטת,
וכדמוכח לקמן בדף נ״ח  .דאפי׳ לשמואל דאמר דל״ק;
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תוכן ענינים
א .בענין איך ס''ד דפרחה זיקה במאמר דרבנן.
ב .בענין רש''י דמאמר דרבנן משום אש''א.
ג .בענין חסרון בכותב גט קודם שכנסה.
ד .בענין איך נסתפקו אי מועיל ליבמה.
ה .בענין בעיא דגמ' אי מאמר עילוי זיקה.

דף נב.

סד''א כיון דאמר מר העושה מאמר ביבמתו פרחה
הימנו זיקת יבמין וחלה עליו זיקת ארוסין ונשואין אימא לאו מצוה קעביד קמ''ל.
א[ מבואר דס''ד דאין נכון לעשות מאמר משום דפרחה 'זיקת יבמין' .ויל''ע לדידן דמאמר מדרבנן מהו הך ס''ד.
א .הנה ר' הונא אמר דמצות יבום לקדש ואח''כ לבעול ,והוכיחו כן ממתני' דקתני דעשה מאמר ובעל הרי זו כמצותו ,ודחו
די''ל ד'אף' זו כמצותה ואין בזה חסרון ,והקשו פשיטא ,ותי' דס''ד כיון דאמר מר דהעושה מאמר ביבמתו פרחה ממנו
זיקת יבמין וחלה זיקת אירוסין וא''כ חסר לו מצות יבום ,קמ''ל דלא כזה וגם בעשיית מאמר עשה כמצותה.
ב .ובקר''א וישרש יעקב העירו דהך אמר מר הם דברי הגמ' לעיל לבית שמאי )דף כט (:דס''ל דמאמר קונה מה''ת ,ועפי''ז
תמהו דא''כ לדידן דקי''ל כב''ה א''כ ודאי לא פרחה זיקת יבמין דהא מה''ת אין המאמר חל כלל והיא זקוקה כמקודם.
ג .בקר''א כתב דצ''ל דקאי למ''ד דמאמר מדאורייתא ,דאי מדרבנן ודאי לא פרחה ,ובישר''י נתקשה בזה א''כ מאי קמ''ל.
ד .בערוך לנר כתב דצ''ל דכמו דלמ''ד דמאמר מה''ת פרחה זיקת יבמין מדאורייתא ,כמו''כ לדידן דמאמר מדרבנן הרי
פרחה מדרבנן זיקת יבמין וא''כ ס''ד דמדרבנן אסור לעשות מאמר תחילה .וכן ביאר באמרי משה )סי' ה' אות ד'( דס''ד
דבדיני דרבנן פרחה זיקת יבמין ושוב לא מקיים המצוה דיבום ,וקמ''ל דמקיים המצוה.
ה .ובביאור הקמ''ל כתב האמרי משה דכיון דמה''ת לא מהני מאמר לכן לא הפקיעו חכמים דין התורה ע''י דבריהם ושפיר
לא פרחה שום זיקה ,אולם בברכ''א נסתפק בזה דיתכן כנ''ל דלא פרחה כלל ,או דאע''ג דפרחה מ''מ לא אבד מצותו.
ו .ויש נ''מ בגדר הקמ''ל ,לגבי אם אפשר לבא על יבמתו בע''כ אחר מאמר ,דבגמ' לעיל אמרינן לב''ש דע''י דפרחה זיקת
יבמין ,שוב א''א לייבמה בע''כ .אולם לב''ה דאינו אלא מדרבנן מהו ,ובקר''א כתב דודאי הוא יכול לבוא עליה בע''כ.
ז .והמגיה על המאירי הקשה על הפוסקים למה השמיטו דין דפרחה זיקת יבמין ונ''מ דלא קנה בביאה בע''כ לאחר
מאמר .והאמרי משה )שם( תמה עליו הא זהו רק לב''ש ,אבל לב''ה קמ''ל דלא פרחה ולכן הוי כמצותה לעשות מאמר.
ח .בשיעורי ר' דוד העיר דהרמ''א )סי' קס''ו( כתב דלאחר מאמר צריך חופה ,וא''כ שפיר לא השמיטוהו הפוסקים ומהו
קושית המגיה .אולם דחה די''ל דחופה הוא חלק ממצות מאמר לעשות קידושין ונשואין אבל מ''מ בדיעבד מהני בע''כ.
ט .יש עוד הערה כאן ,דלב''ש דבאמת פרחה זיקת יבמין ,א''כ נימא כס''ד דגמ' דאינו כמצותה ,וא''כ יוצא חידוש גדול
דלב''ש לכתחילה אין לעשות מאמר ולא מצינו מי שיאמר כן וצ''ע ]ועיין באמרי משה שם[.

ת''ר כיצד מאמר נתן לה כסף או שוה כסף ,ובשטר כיצד וכו'.
ב[ ביאור ברש''י בהא דמאמר הוי מדרבנן משום דאין קידושין תופסין באשת אח.
א .ברש''י פי' הא דמאמר אינו אלא מדרבנן אע''ג דיהב לה כסף ]כדתניא הכא בהדיא[ ,משום דאין קידושין תופסין באשת
אח ,ולא התירה לו תורה ליעשות כאשה נכרית אלא כסדר המצוה.
ב .יש ב' הערות על רש''י ,א .האיך כתב דאין קידושין תופסין משום ערוה דאשת אח ,הא מאחר דהותר הביאה והיא אשה
המותרת לו א''כ אינו מענינא דאין קידושין תופסין משום אשת אח .ב .למה הוצרך לטעמו ,הא בגמ' )דף נד (.דרשינן
יבמה יבא עליה ויבמה ,דביאה גומרת בה ואין כסף ושטר גומרין בה ,ונמצא דיש גזה''כ מיוחדת דאין כסף גומרת בה.
ג .בקובץ הערות )סי' ט'( ביאר דרש''י ס''ל דהיתר יבום הוא דחויה ]מדין עדל''ת ,ולא שהותר האשה בעצם[ ,ולכן רק עצם הביאה
הותר בדחיה ,אבל היא נשארת דאין קידושין תופסין בה ,והוסיף דהא דאין קידושין תופסין בערוה אינו תלוי בהאיסור
בפועל ,אלא מצד הערוה שבה בעצם .ומה דהוצרך לסברא היינו דרק נתמעט כסף לקיום יבום ,אבל אכתי מהכ''ת דלא
מהני מצד קידושין דעלמא ,וע''ז תי' משום אשת אח.
ד .באמרי משה )סי' ה'( דחה תי' הנ''ל דאי אפשר שיהא אשה מותרת לו ואין קידושין תופסין בה ,וכתב ליישב דרש''י קאי
לאבא שאול דהבועל לשם נוי הוי אשת אח וא''כ שפיר יש בה איסור ביאה במקצת אופנים ,ובזה מובן דאין קידושין
תופסין בה ]ורק צ''ע דלדרכו נמצא דלרבנן דאבא שאול מאמר מהני מה''ת מדין קידושין דעלמא ולא מצינו כן בשום מקום[.
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ה .הגר''ח ביאר דברי רש''י )באמרי משה שם( דנהי דעכשיו שיש זיקה הותר איסור אשת אח ,מ''מ אם קידושי תפסי מה''ת,
יהיה נפקע הזיקה ,ויחול שוב איסור אשת אח ,דהא אמרינן לעיל דסד''א דע''י המאמר פרחה הזיקת יבמין ,וקמ''ל
דלא משום דמאמר מדרבנן ,אבל אילו היה מועיל מה''ת באמת היה נפקע הזיקה וממילא היה חוזרת אשת אח וממילא
אינו חל כלל] .והאמר''מ העיר דלפי''ז מהו טעמא דב''ש נימא דשפיר חל אשת אח ,וכתב דצ''ל שהוא חולק מצד אשת אח ,אמנם י''ל דהוא
ס''ל דמהני המאמר מדין קנין יבום וא''כ פשיטא דלא פקע היתירא דאשת אח[.

ו.

להרשב''א )דף מא (.דאשת אח הותרה לגמרי בשעת נפילה א''א לפרש כרש''י ]בין לפי' ר' אלחנן ובין להגר''ח ,אולם

להאמר''מ דרש''י קאי באבא שאול ,י''ל דהרשב''א לא כתב דבריו באבא שאול[ בטעמא דמאמר הוי מדרבנן.
ז .וכתב בקובץ הערות דצ''ל להרשב''א דבהך גזה''כ של 'ויבמה' דביאה גומרת בה ולא כסף ושטר ,היינו גם מצד קידושין
דעלמא ,יש גזה''כ דלא מהני שום דבר.
ג[ הכותב גט לאשה דעלמא דלא מהני כיון דאינו בידו לגרשה עדיין ,יל''ע מהו שורש החסרון בזה.
א.
ב.

ג.

ד.

תוס' )ד''ה ולאשה( כתבו דאינו גט כיון דאין בידו לגרשה בשעה שעשאו שליח .ומשמע דהוי חסרון בעשיית השליחות.
אמנם בהרמב''ם )הל' גירושין פ''ג ה''ו( משמע טעם אחרת שהביא דינא דסוגיין דהאומר לסופר לכתוב גט דלכשתנשא
אגרשנה דאינו גט וכתב הטעם וז''ל מפני שלא היתה בת גירושין ממנו כשנכתב גט זה ,ונמצא שנכתב שלא לשם
גירושין ,עכ''ל .ומשמע דהוי חסרון בלשמה ,דאשה שאינה ראויה לגירושין חסר בכתיבת הגט לשמה.
המגיה על המל''מ )שם פ''ו ה''ג( כתב דנכלל בהנ''ל מחלוקת הראשונים בטעמא דהכותב גט קודם הקידושין דאין הגט
מועיל ,דלתוס' הוי חסרון בשליחות ,ולהרמב''ם הוי חסרון בלשמה ,ונ''מ כשאינו עושה ע''י שליחות אלא נותן הגט
בעצמו ]ואי כתיבתו א''צ שליחות אז יתכן דאמר לסופר לכתוב והוא עצמו גירשה[ ,דלהרמב''ם יהא פסול דאכתי אינו לשמה,
משא''כ לתוס' הא אין צריך כאן לשליחות .וכן נקט הקר''א כאן ,וכן עיין באבנ''מ )סי' ל''ה סקי''ג( דמבואר כן.
אמנם בשו''ת רעק''א )תנינא סי' ע''ג( והבית מאיר )סי קל''ב סק''ב( חלקו ע''ז ,וכתבו דתוס' צריך גם טעם הרמב''ם ,דרק
מחמת חסרון לשמה א''א לכתוב הגט מקודם ,ואז שייך חסרון מינוי שליחות ,אבל בלי חסרון לשמה מהכ''ת שלא יוכל
לעשות שליח .אמנם המגיה על המל''מ ועוד אחרונים נקטו דגם בלי חסרון אחרת יתכן דאינו בידו לאשויי שליח
באותו שעה .ויש עוד נ''מ שדנו בה ,כשהשליח כתב הגט אחר הכניסה דאז היתה ראויה לגירושין ,אבל חסר שליחות.

ד[ הכותב גט ליבמתו מהו :תמוה איך הגמ' מצדד שיועיל הא למעשה אין בידו לגרשה עדיין .ד' דרכים.
א.
ב.
ג.
ד.

תוס' הקשו מאחר דהכל תלוי אם 'בידו לגרשה' ,א''כ ביבמתו דלא מצי לגרשה עד שכונסה מאי מספקא ליה לגמ' ,ועוד
למה הזכירו מאמר ,ותי' דהוא נידון בדרבנן ,אי הוי גט לפוסלה לכהונה .וכעי''ז פי' ריב''ם דהספק לענין גט על מאמר.
אמנם הרא''ש פי' דכיון דביד היבם לבא עליה בעל כרחה צידד הגמ' דמקרי בידו ,והזכירו מאמר דהספק גם בדרבנן.
והרשב''א כתב חידוש גדול דתמה כתוס' איך הוי בידו לגרשה בעודה זקוקה ליבם ,ותי' דבידו לפוטרה ע''י חליצה ,וגם
בזה מקרי בידו להתירה לשוק שיועיל הגט ג''כ.
ולהרמב''ם יש ישוב פשוטה כדהעירו האחרונים ]קר''א ועל''נ[ ,דלדידיה דאינו רק תלוי בבידו אלא דחסר בלשמה כיון
דאינה 'בת גירושין' ,וא''כ כיון דע''י זיקה היא כבר קנויה קצת א''כ כבר הוי מענינא של גירושין ,ואע''ג דאינו יכול
לגרשה בפועל ,מ''מ יתכן דזה מספיק שיהא מקרי לשמה .וא''ש דהרמב''ם פי' הגמ' לענין דין דאורייתא ודלא כתוס',
והיינו לשיטתו דפי' הסוגיא משום לשמה ולא משום שליחות שצריך שיהא בידו לגרשה עכשיו.

בעי ר''ח כתב גט לזיקתו ולא למאמרו למאמרו ולא לזיקתו מהו ,מאמר עילוי
זיקה קא רמי והוה ליה כמגרש חצי אשה וכו' ,או דלמא האי לחודיה קאי וכו'.
ה[ ביאור ספיקת הגמ' ]עפ''י ספר רשימות שיעורים להרה''ג ר' ישראל קאלמאנאוויץ שליט''א[.
א .ברשימות שיעורים )סי' ע''ט( ביאר הספק ,דיש לחקור בקנין מאמר ,אי נחשב שהיבם כונס בזה מקצת הזיקה ותו ליכא
זיקה באותו חלק שחל המאמר כמו ביבום שהיבם כונס את הזיקה ונשאר רק הקנין שיש לו מהיבום .או דלמא דקנין
מאמר הוא דבר נוסף שהיבם מוסף קנין אישות נוספת בהיבמה ]ואינו כניסת הזיקה כלל ,ויש עליה ב' כוחות דזיקה ומאמר[.
ב .וכתב דמסוגיין משמע דאינו כניסת הזיקה ,אלא כח וקנין אחרת ,וגם לצד הראשון הרי כתב רש''י דהמאמר 'נדבק' עם
הזיקה וניתוסף עליה ואין גט מועיל לזה בלא זה ,ומבואר דאינו כניסת הזיקה אלא בגדר הוספה על הזיקה ודו''ק ע''ש.
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בענין מאמר מ''ט לא קני מה''ת
)דף נב(.
ת''ר כיצד מאמר נתן לה כסף או שוה כסף
ובשטר כיצד וכו'.
רש''י :נתן לה כסף או שוה כסף .ואמר לה
התקדשי לי במאמר יבמין ,ואע''ג דיהב
לה מידי לאו קידושין גמורים הן כקידושי
תורה ,שהרי אין קידושין תופסין באשת
אח ,והתורה לא התירתה לו ליעשות
כאשה נכרית ,אלא כסדר המצוה וביאה
הוא דכתבה רחמנא.

א[ מבואר בגמ' ובראשונים דמאמר לדידן אינו קונה מה''ת אלא ,ורש''י כאן דן בטעמא
דמילתא מ''ט אינו קונה מה''ת ]ונראה דהא דהקשה במיוחד כאן ,דעד עכשיו היה אפשר לומר
דמאמר נעשית באמירה בעלמא וכלשון 'מאמר' ,אבל כאן תניא דמאמר היינו שנתן לה כסף וע''ז תמה

רש''י דא''כ יש לו להועיל מה''ת[.
וכתב רש''י דאין קידושין תופסין באשת אח ,והתורה לא התיר אלא כסדר מצות התורה
והיינו יבום לבד ע''י ביאה.
אמנם בקר''א ועוד אחרונים העירו דיש בזה גמ' מפורשת ]להלן דף נד [.דדרשינן יבמה יבא
עליה ויבמה ,דביאה גומרת בה ולא כסף ושטר .הרי שיש גזה''כ דאין כסף ושטר מועילין.
בקר''א כתב דהיה אפשר לומר דרק נתמעטו שאינו גומר ,ורש''י פי' מ''ט אינו קונה ,וצ''ע.
אולם בקובץ הערות פי' ]וכן שאר האחרונים[ ,דמיעוט דכסף ושטר היינו דא''א לקיים
'מצות יבום' ע''י כסף ושטר ,אבל אכתי יש לו להועיל מדין קידושין דעלמא וכאילו בא
לקדש אשה מן השוק ,ולזה הוצרך רש''י לסברתו דאינו תופס משום ערוה.
ובעיקר דברי רש''י צ''ב איך שייך ערוה דאש''א הא הותרה ליבום ,ור' אלחנן הוכיח דהיתר
יבום הוא מדין עדל''ת וא''כ אכתי שייך אין קידושין תופסין ,וי''א באופ''א וכמו שיתבאר.
א .רש''י ד''ה נתן לה כסף.

ג .קרן אורה.

פי' דטעמא דמאמר לא מהני מה''ת ,משום דאין
קידושין תופסין באשת אח ,והתורה רק התירה ביאה.

הקשה למה הוצרך רש''י לסברות ,הרי בגמ' יש מיעוט
ע''ז ,ותי' דסד''א דמ''מ אפשר לעשות קנין קצת קמ''ל.

ב .להלן דף נד.

ד .קובץ הערות סי' ג' ]אותיות ג'  -ה'[.

דרשינן מדכתיב ויבמה ,דביאה גומרת בה ואין כסף
ושטר גומרין בה.

ביאר דברי רש''י היטב דרק מצד יבום נתמעט כסף
ושטר ,אבל אכתי יועיל מצד קידושין דעלמא ,וע''ז תי'
דאם יבוא מצד קידושין דעלמא הרי אין קידושין
תופסין בערוה דאשת אח.
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ט .רשב''א דף מא.

וביאר דאע''ג דהותר האיסור ,היינו רק האיסור שבה,
אבל השם ערוה יש בה ,ותפיסת קידושין תלוי בהשם
ערוה ]וכצד השני של ספיקת הג''ר שמעון זצ''ל שהביא שם[.

כתב דבשעת נפילת האח הותרה האש''א לעולם.
וגם בלי מצות יבום יש היתר אש''א ,ואז כפשוטו
א''א לפרש כרש''י ]וכן העיר בבית מאיר סי' קס''ה[.

ו .אמרי משה סי' ה' אות א' ,ואות ד'.

תחילה הוכיח מרש''י דאין הנפילה מתרת אש''א
לגמרי ,ורק מביאת מעוברת וקטן דגם בלי מצוה
יש היתר אש''א.

י .קובץ הערות סי' ז' אות ט'.

נתקשה בהנ''ל בטעמא דהרשב''א ,וכתב דלדידיה
צ''ל דנכלל בגזה''כ דביאה גומרת בה ולא כסף
ושטר דלא מהני כסף ושטר בשום פנים ואופן וגם
לא מדין קידושין דעלמא ]וא''צ האש''א להפקיעו[.

ואח''כ הביא מה שמצא כתוב מהגר''ח עפ''י הגמ'
לעיל דאי נתקדשה בקידושין דעלמא אז פרחה
ממנה זיקת יבמין וחל זיקת נשואין ,וא''כ שוב
יתפוס בה אש''א כיון דפרחה זיקת יבמין ]אבל אילו
לא פרחה שפיר לא היה אש'א[ .ורק יל''ע דא''כ מ''ט
דב''ש ,עיין אמר''מ מש''כ בזה.

יא .תוס' דף מט :ד''ה הכל מודים.
כתבו חידוש גדול דשומרת יבם דמיא לעכו''ם ועבד
ולא לעריות דאין לה קידושין לשום אדם בעולם
ו'אינה בת תפיסת קידושין' ,דקאי כמ''ד דאין
קידושין תופסין ביבמה לשוק ,ולהיבם 'ביאה הוא
דאית בה' ,ונמצא דאינה בת קידושין.

ז .אהבת דוד דף ב.
הביא הנידון אי הותרה ודחויה ,והביא רש''י בסוגיין
והוכיח מיניה דהוי דחויה ולא שהותרה עיקר איסורא
דאשת אח ,ואמר דזהו כוונת ר' אלחנן הנ''ל.

יב .שיעורי ר' שמואל אות תפ''ג.

ח .רשימות שיעורים סי' ב' אות א'.

דמוכח דלא כרש''י ,אלא דאינה בת יבום .וכן העיר
הברכ''ש דלרש''י דהוי מדין אש''א שוב הוי מצד
ערוה ומקרי דתפיס בה קידושין לאחריני ודו''ק.

אמנם הרה''ג ר' ישראל קאלמאנויץ כתב דליכא הכרח
מרש''י דהוי דחויה ,דיתכן דכוונתו דרק לאישות של
יבום הותרה האש''א ]לגמרי[ ,אבל לשאר מיני אישות
דעלמא מעולם לא הותרה האש''א.
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בענין כתיבת גט לפני הנישואין
)דף נב(.
אמר רמי בר חמא הרי אמרו אמר אחד
ללבלר כתוב גט לארוסתי לכשאכנסנה
אגרשנה הרי זה גט מפני שבידו לגרשה
ולאשה בעלמא אין גט מפני שאין בידו
לגרשה.

ח''א
א[ מבואר בגמ' דא''א לכתוב גט לאשה בעלמא משום ד'אינו בידו לגרשה' .וכתבו התוס'
הטעם 'כיון דאין בידו לגרשה בשעה שעשאו שליח' .אולם הרמב''ם כתב הטעם משום
דאינו כתיבה 'לשמה' כיון דלא היתה ראויה לגירושין.
הרב המגיה על המל''מ נקט דהוי פלוגתא בטעמא דהגט נפסל ,דלתוס' החסרון הוא רק
בשליחות ואם עשאו בעצמו הגט כשר וכן נקט הקר''א ועוד אחרונים.
אולם רעק''א וחת''ס ועוד ]הבית מאיר והתורת גיטין ואמרי משה[ נקטו דלא כזה ,דגם
התוס' מסכים להרמב''ם וצריך לטעמו ,דהרי הא דא''א לעשות שליח הוא רק משום דא''א
לעשותו בעצמו ,ולזה ליכא שום טעם אחר אלא משום חסרון לשמה .ולדברהים תוס' מוסיף
על הרמב''ם דגם אם נכתב אחר הנשואין דעצם הכתיבה כשר ,מ''מ כיון דהמינוי היה
מקודם הוי שליחות פסולה ע''ש ,והובא בקה''י בקצרה בטוב טעם.
ח''ב
הנה הגמ' מסתפק בכותב גט ליבמתו וכנסה ונתנו לה מהו ,האם היא דומה לארוסה כיון
דאגידא ביה ,או כיון דלא עבד בה מאמר לא .ותמהו התוס' ב' קושיות גדולות ,א[ הא כיון
דבאותה שעה אינו בידו לגרשה איך יתכן דיועיל מה''ת .ב[ מהו הכונה כיון דלא עבד בה
מאמר ,אי הנידון בדאורייתא מה יועיל לנו המאמר .ולכן כתבו דהנידון רק אי הוי גט
מדרבנן לפוסלה מכהונה .וכן הריב''ם פי' דהוי נידון בדרבנן לגבי אחר המאמר ע''ש.
אולם הרא''ש והרשב''א נקטו דהוי נידון מה''ת ,וכתבו סברות שונות שיועיל ]הרא''ש כתב

דבידו לבוא עליה בע''כ ,והרשב''א כתב דבידו להתירה ע''י חליצה[ .ובהא דהזכיר הגמ' מאמר היינו
שאלה נוספת דאפילו לא מהני מה''ת מ''מ אפשר מועיל מדרבנן ,או דלמא כיון דלא עבד
מאמר גם מדרבנן לא מהני .אמנם הקר''א ועל''נ נתקשו לרש''י והרמב''ם דלא מתיישב עם
כל הנ''ל .ותי' עפ''י הרמב''ם לשיטתיה ע''ש בדבריהם.
ליתר עיון
הב''ח הביא הפוסקים דהנושא אשה על אשתו שנשטתית צריך להשליש גט ביד שליח
שיהא מוכן ליתן לה ,ותמה המגיה להמל''מ הא נכתב בשעה שאינו ראוי לגירושין.
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חלק א.
בענין כתיב גט קודם נשואין
א תוד''ה ולאשה.

]ודן במעשה שהיה באחד שאשה נעשית שוטה ,ורוצה לישא
אשה אחרת ]ומצד חרם דר''ג י''א דצריך היתר מאה רבנים[,
והדין הוא דצריך שיהא גט מוכן לה לכשתתרפא כמש'כ
הב''ח ,והעיר דהא בשעת כתיבת הגט אינה בת גירושין

פי' דטעמא דלא מהני הגט הוא חסרון שליחות כיון
דאין בידו לגרשה ]וכתבו דלפ''ז למ''ד דאדם מקנה דבר
שלא בעולם מהני[.

מה''ת ,ועיין להלן דרע''א הסכים בזה[.

ב .רמב''ם הל' גירושין פ''ג ה''ו.

ד .שו''ת רע''א תנינא סי' ע''ג.

כתב הטעם משום חסרון לשמה.

חלק בתוקף על המגיה ,דהא תוס' צריכי לטעם
הרמב''ם.

כתב דנחלקו הרמב''ם ותוס' הנ''ל בסיבת פסול הגט ,אי
הוי חסרון שליחות או חסרון בלשמה ,ונ''מ בנתן הגט
בעצמו.

ו .קהילות יעקב גיטין סי' כ''ח.

ג .המגיה על המל''מ פ''ו ה''ג.

הביא התוס' והרמב''ם והמגיה והרע''א בקצרה בטוב
טעם.

חלק ב.
בענין הכותב ליבמתו מהו.
ז .תוד''ה ליבמתו מהו.

י .קרן אורה.

הקשו ב' קושיות חזקות ,איך יתכן דמהני הא אין בידו
לגרשה ,וגם מה ענין מאמר לנידון דאורייתא .וכתבו ב'
פירושים דהוי נידון בדרבנן .אמנם רש''י כתב להדיא
'מהו שתתגרש בו' ,ומשמע דמהני מה''ת עיין להלן.

הביא ד' שיטות ראשונים הנ''ל ]תוס' ,ריב''ם ,רא''ש,
רשב''א[ ,ונתקשה להרמב''ם וכתב דהרמב''ם לשיטתו
דהחסרון לשמה י''ל דכאן דאגידא ביה ויש מקצת זיקה
כבר אפשר לכתוב גט לשם גירושין.

ח .רא''ש סי' ה'.

וגם מיושב מאמר דע''י מאמר כבר אחשר לחשוב לשמה
ויועיל גם מה''ת.

כתב ליישב דכיון דבידו לבא עליה בעל כרחה ולגרשה,
יתכן דמקרי בידו ,ולכן מספקא לן גם מה''ת .ומה
דהזכירו מאמר הוא שאלה שניה ע''ש.

יא .ערוך לנר.
כתב על דרך הקר''א ,ועיקר הנקודה דבשביל לשמה
מהני גם גירושין דרבנן ע''ש.

ט .חי' הרשב''א.
פי' ג''כ דהוי נידון בדאורייתא כיון דיכול לפוטרה לשוק
ע''י חליצה ]וגט וחליצה שוין לענין זה ע''ש[.

ליתר עיון
י''ב .ב''ח סי' קי''ט.

הביא תמיהת המגיה על המל''מ ]הובא ונעתק לעיל[,
דהרי כיון שאין בידו לגרשה בשעת כתיבה איך מהני.

דהרוצה לישא אשה על אשתו שנשתטית ,צריך לכתוב
גט וליתנו ביד שליח שיהא מזומן לה להתגרש בה.

ותי' הקה''י דבר נפלא דבנשטתית היא בת אישות
וצריכה גירושין ,ורק דבפועל א''א לגרשה דאינה יכולה
לשמור גיטה ,וא''כ אפשר אין בזה חסרון ע''ש.

י''ג .קה''י גיטין סי' כ''ח.
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פרשת נשא

יבמות דף נ''ג
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דף השבוע  מסכת יבמות

דף

דף נג - .דף נג:

נג] .מדף נב[:

כולל ערב זכרון חיים מאיר
תוכן ענינים
א .בענין ביאור פלוגתת רבי וחכמים.
ב .בענין אי לרבא הכוונה לזיקה דעלמא.
ג .בענין האוקימתות דחליצה פסולה וכו.
ד .בענין טעמא דאין תנאי בחליצה.
ה .בענין השיטה דיש אחר חליצה כלום.

תניא אידך החולץ ליבמתו וחזר וקידשה ,רבי אומר אם
קידשה לשום אישות צריכה הימנו גט ,לשום יבמות אין
צריכה הימנו גט ,וחכ''א בין וכו' ,אמר ר' יוסף ...א''ל אביי ...רבא אמר...

א[ נחלקו רבי וחכמים בקידש לשם יבום אחר חליצה אי מהני ,ויש ו' פירושים בפלוגתתם .ותחילה יש ג' שיטות :ר' יוסף,
אביי ,ורבא .ועלינו לבאר דעתם .ולהן ]ד נג [.הובא ג' שיטות אחרים שעשו אוקימתא היכן פליגי ]חליצה פסולה ,תנאי ,וכפול[.
א .העושה מאמר ביבמתו לאחר חליצה נחלקו רבי וחכמים אי מהני בקידשה לשום יבמות ,דאילו קידשה לשום אישות
הרי קי''ל כחכמים דקידושין תופסין בחייבי לאוין וחלוצה אינו אלא חייבי לאוין ,אבל בלשם יבום הרי כבר נחלצה.
ב .וצ''ב דעת חכמים דמהני ,והנה ר' יוסף ביאר דעת רבי דהוי כעודר בנכסי הגר דלא קני דלא נתכוון לקנין ,ומשמע
דלחכמים הקנין הוא מדין קידושין דעלמא ,ודנין אי חל כיון דרק נתכוון לשום יבמות ,ולחכמים כפשוטו נימא דהוי
כעודר בנכסי גר זה וכסבור דהוי גר אחר דמהני וכדהקשה אביי .וא''כ הוי מדין קידושין דעלמא.
ג .וכל זה לר' יוסף ,אבל לאביי ורבא שפירשו דנחלקו בקידשה לשם מאמר או לשם זיקת מאמר ,לא נתפרש בהדיא איך
חל המאמר לחכמים ,הא כבר פקעה הזיקה ,ונחלקו בזה המפרשים אי חל מדין מאמר] :א[ רוב ראשונים נקטו דמוכח
דשייך תקנת מאמר גם אחר חליצה אף שאינה זקוקה כלל ,אמנם אם הזכיר זיקה או למ''ד דמאמר עילוי זיקה שפיר
לא יועיל דהא כבר פקעה זיקה ,ובזה גופא נחלקו רבי וחכמים ,דלרבי מאמר שייכת לזיקה ואינו מענינא אחר חליצה
לאביי ,ולרבא לכה''פ כשהזכיר זיקה בהדיא אינו מענינא מאמר] .ולהך שיטה צ''ע טובא איך שייך מאמר אחר חליצה ונחלקו בזה
הראשונים ,דהריטב''א כתב דבכל אשה שראוייה להתקדש מה''ת חיילי בה קידושין מדרבנן כעין קידושי יבמין מדרבנן אם פי' שרוצה לקדשה
בכך ,והרמב''ן כתב דמאמר דתקינו רבנן ביבמה הוא גם אחר חליצה דגזרינן משום קידושין ,ולפי''ז רק ביבמה תקנוה ,ויש שכתבו דמוכח מהכא
דגם אחר חליצה נשאר בה השם 'יבמה' וזהו המצב של שוב לא יבנה כיון דבמהותה היא עדיין יבמה ,עיין רשימות שיעורים כאן[.

ד] .ב[ אמנם החזו''א )סי' קכ''ח סק''ב ,וסק''ה( כתב דמסתימת הרי''ף והרא''ש והרמב''ם משמע דגם בקידשה לשום יבמות
הוי קידושין מה''ת ,והטעם משום דדומה לעודר שכסבור שהוא של גר זה ועדר בגר אחר דקונה דהא נתכוון לקנות,
ורק שחשב שיהא לשום יבמות ולמעשה החלות הוא קידושין דעלמא .ורק אי המאמר צריך זיקה ]לאביי[ או שהזכיר
זיקה בהדיא ]לרבא[ ,אז הוי ככולל בעיקר מעשיו שיהא החלות עם זיקה ואז הוי כעודר בנכסי הגר דלא קנה.
ה .בבית שמואל )סי' ק''ע סק''ט( כתב להלכה דבקידשה לשום אישות הוי קידושין מה''ת ,ובקידשה לשום יבמות הוי
קידושין דרבנן ,והביא כן משלטי הגבורים ,וכתב דכך הוא לדעת הראשונים ]הרמב''ם הרא''ש והרי''ף[ ,ודלא כהחזו''א.
ו .במורשת משה )סי' נ''ז( כתב דיש לתלות פלוגתא הנ''ל בגדר מאמר ,דאי בעלמא הוי בגדר של יבום אז צ''ל כאן כהחזו''א
דחל מדין קידושין דעלמא ,דהא א''א בשום פנים לעשות קנין יבום אחר חליצה שהותרה לשוק .אולם אי מאמר הוא
מדין קידושין דעלמא ,אז יתכן דחז''ל הרחיבו תקנתם ]להריטב''א לכל הנשים ,ולהרמב''ן גם אחר חליצה[.
ב[ לרבא פלגותת חכמים ורבי הוא באומר התקדשי בזיקת יבמין ,ותלוי בזיקה .יל''ע האם זה הפלוגתא דיש זיקה.
א .בדעת רבא דפליגי רבי וחכמים 'בזיקה' נחלקו הראשונים ,דהראב''ד נקט דהכוונה לסוגיא דזיקה דכל מסכתין ,וכתב
דלפי''ז כיון דקי''ל דיש זיקה ]לאסור אחות זקוקתו[ ,לכן קידשה אחר חליצה לשום יבמות דלא מהני ,והקשה על הרי''ף.
ב .אמנם הרי''ף והרמב''ם פסקו כחכמים דבכל לשון מהני מאמר אחר חליצה ,וביאר הרא''ש דהא דקאמרי כאן דיש
זיקה ,ר''ל דהזיקה פועלת לגבי המאמר ,דכיון דהזכיר זיקה אז אי יש לזיקה כח במאמר אין המאמר כלום.

דף נג .ר' שרביא אמר בחליצה כשרה ..כו''ע לא פליגי דלא מהני וכו'.
ג[ ר' שרביא ור' אשי ורבינא ,ביארו דהברייתא מיירי כשהחליצה לא אהני לחכמים וכיון דנשאר זיקה לכן מהני מאמר אחריו.
א .ר' שרביא אמר דבחליצה פסולה קמיפלגי ,ולר' אשי ביש תנאי בחליצה קמיפלגי ,ולרבינא בתנאי כפול פליגי כמבואר.
ב .ונמצא לפי''ז טעם אחר בהא דחל מאמר לחכמים ,דלר' יוסף ואביי ורבא ,הרי נחלקו אחר חליצה כשרה דאין בה זיקה
כלל ומ''מ מהני ]ונחלקו הראשונים לעיל אי מדין מאמר או מדין קידושין[ ,אולם להנך ג' שיטות מהני המאמר לחכמים כיון
דנשאר זיקה .אולם נחלקו הראשונים כאן אי הך זיקה ר''ל שהיא זקוקה עדיין או דנשאר הזיקה רק לענין מאמר.
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דף נג - .דף נג:

כולל ערב זכרון חיים מאיר

ג .דרש''י ותוס' נתקשו איך פי' ר' אשי דפליגי ביש תנאי ,ולרבינא לכו''ע יש תנאי ,הא אדרבה קי''ל להלן )דף קו (.דחליצה
מוטעת כשרה ,והיינו על תנאי שלא נתקיים .ורש''י תי' דהנך תנאים לא סבירא להו להכשיר חליצה מוטעת.
ד .ותוס' תמהו מ''ט עשו אוקימתא דלא כהלכתא ,ולכן פי' דאע''ג דאין תנאי בחליצה ,מ''מ לא נפקע זיקה לגמרי ולכן
מועיל אחריה מאמר .ובתוס' ישנים כתב כן גם לענין חליצה פסולה .וכן יש שפי' כן לענין תנאי כפול.
ה .ועכ''פ יוצא לפי''ז דהמאמר מהני משום הזיקה ,ולמקצת ראשונים ר''ל זיקה גמורה ולתוס' והרא''ש זיקה לענין זה.
ו .החזו''א כתב נ''מ בקידשה לשם אישות דלרש''י לא מהני כמו בכל אשה זקוקה דאם קידשה לשם אישות דאינו חל
אלא דוקא בתורת מאמר ,משא''כ לתוס' דהותרה לשוק ודאי תפיס בה קידושין ,ורק דנשאר זקוקה דתפיס גם מאמר.
ד[ מה דהוזכר בסוגין שיטה דאין תנאי בחליצה מ''ש משאר דברים דמהני בהו תנאי .ונאמר כמה דברים בזה כמו שיתבאר.
א.

ב.

ג.

ד.
ה.

ו.
ז.
ח.
ט.

הנה ר' אשי ביאר דנחלקו רבי וחכמים אי יש תנאי בחליצה ,דלחכמים יש תנאי בחליצה ,ולכן אם עשה חליצה בתנאי
כך וכך ולא נתקיים התנאי אז החליצה פסולה ונשארת הזיקה במקומו ובהכי מיירי דמהני מאמר בתרא ,ולרבי אין
תנאי בחליצה ולכן גם בלא נתקיים התנאי החליצה מהני .ורבינא הוסיף ע''ז דלכו''ע יש תנאי ורק דנחלקו בתנאי כפול.
ורש''י ותוס' העירו דבסוגיא להלן )דף קו (.מפורש דאין תנאי בחליצה ]ונקרא התם חליצה מוטעת[ ,דגם בחולץ בתנאי שתתן
לו מאתים זוז ,ולא נתקיימה התנאי מהני החליצה ,ודלא כסוגיין .ורש''י כתב דאע''ג דקי''ל דחליצה מוטעת כשרה
והיינו דאין תנאי בחליצה ,התנאים דהכא לא ס''ל כן ,אולם תוס' לא ניחא להו בזה ופי' באופ''א והובא לעיל ע''ש.
ובעיקר דבר זה דלא מהני תנאי בחליצה ,צ''ב מ''ש מכל חלות שאפשר להתנות בו תנאי .ובגמ' כתובות )דף עד (.פי' בו
הטעם דאין תנאי בחליצה משום דכל מילתא דליתא בשליחות ליתא בתנאי ,וכיון דא''א לעשות חליצה ע''י שליח ,ה''ה
דלא מהני בה תנאי.
בתוס' שם הקשו איזה סברא יש בזה דנצריך איתא בשליחות ,ותי' דהוה סברא דדוקא כשהמעשה כ''כ בידו שיכול
לקיים ע''י שליח אז סברא הוא שיוכל להטיל בו תנאי .ומצינו באחרונים ביאור הענין.
בקובץ הערות )סי' ע''ו( ביאר דבכל הדברים הנעשים ע''י האדם יש ב' אופנים א[ היכא דהחלות הדין נעשה מכח האדם,
כמו בכל הקנינים ובקידושין וגירושין שהאדם הוא הפועל את חלות הדין .ב[ היכא שהמעשה בעצמה בלא כח האדם
פועלת את חלות הדין ,כגון בשחיטה דמתרת מצד עצמו ,ואף דבעינן כח גברא מ''מ האדם אינו המתיר אלא השחיטה
עצמה מתרת אם נעשית כהלכתה.
וכתב דהנ''מ בין ב' אופנים אלו הוא ,דבמקום שהאדם הוא האוסר או המתיר יש בידו להטיל תנאי שמקדש או מגרש
על תנאי כך וכך דחלות הדין נעשית ע''י רצונו ,אבל השוחט בהמה לא יכול להטיל תנאי דלאו בדידיה תליא מילתא.
ועפי''ז ביאר דמהא דלא מהני שליחות בחליצה היינו משום דאין האדם פועל החלות בחליצה אלא מכוון לגוף המעשה,
והחלות נעשית מאיליו ,ולכן אינו בידו לאשויי שליח ,ומה''ט גופא לא יוכל להטיל בו תנאי וא''ש דברי הגמ' היטב.
והעונג יו''ט )סי' ג'( ושערי ישר )ש''ז ו' ח'( ואבי עזרי )אישות פ''ו ה''א( כולן ביארו דלא מהני תנאי בחליצה על דרך הנ''ל.
ויסוד הדברים בגדר של חליצה מפורש בחי' רבינו חיים הלוי )הל' יבו''ח פ''ד הכ''ד( שהאריך לפרש טעמא דהך שיטה דא''צ
עדות לקיומי בחליצה ,משום דרק בקידושין וגירושין דהאדם 'הוא האוסר והמתיר' ואז צריך עדות לקיום הדבר,
משא''כ בחליצה רק צריך כוונה .וביאר דלכן מהני גדול עומד ע''ג בקטן ,משא''כ בגיטין וקידושין ודו''ק] .ושם לא הזכיר
הא דלא מהני תנאי בחליצה ,אולם בחי' הגר''ח על הש''ס ביאר כהנ''ל בלשון הרמב''ם שכתב דלא מהני תנאי כיון דנתכוון
לחליצה ,ומצד הגמ' תי' דתלוי בדין תנאים במעכשיו ,ואכמ''ל[.

דף נג :מתניתין דלא כי האי תנא דתניא אבא יוסי בן בן יוחנן איש ירושלים וכו'
אחת בעילה ואחת חליצה באמצע ובסוף יש אחריה כלום וג' מחלוקת בדבר וכו'.
ה[ לאבא יוסי בן חנן דיש אחרי חליצה כלום ,צ''ב דא''כ במה תהא מותרת לשוק ,וכי תעשה חליצה עוד פעם.
א .בערוך לנר )דף נג (.וישרש יעקב )שם( כתבו דהא דיש אחרי חליצה דכאן היינו דמהני מאמר בתריה .אבל ודאי היא
מותרת לשוק ,דאל''כ מה יועיל לפוטרה] .ובזה פי' קו' הרי''ף בעמוד א' איך אמרו דחליצה פסולה 'אינה פוטרת' ע''ש במהרש''א[.
ב .אמנם הריטב''א פי' כפשוטו דאינו פוטר לשוק ,והאופן לפוטרה הוא ע''י גט ,והקר''א דייק ברש''י כריטב''א ,ובעיקר
דבריו כבר תמה המגיה שם איזה מעליותא יש בגט אחר שכבר נתן גט וחליצה וצ''ע.
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בענין אין תנאי בחליצה
)דף נג(.
רב אשי אמר דכ''ע חליצה פסולה אינה
פוטרת והכא ביש תנאי בחליצה קמיפלגי
מר סבר יש תנאי בחליצה ומר סבר אין
תנאי בחליצה רבינא אמר דכ''ע יש תנאי
בחליצה וכו'.

א[ ר' אשי ביאר דנחלקו רבי וחכמים אי יש תנאי בחליצה ,דלחכמים יש תנאי בחליצה ,ולרבי
אין תנאי .ורבינא הוסיף ע''ז דלכו''ע יש תנאי ורק דנחלקו בתנאי כפול.
ורש''י ותוס' העירו דבסוגיא להלן )דף קו (.מפורש דאין תנאי בחליצה ]ונקרא התם חליצה מוטעת[,
ורש''י כתב דאע''ג דקי''ל דחליצה מוטעת כשרה והיינו דאין תנאי בחליצה ,הני תנאי דהכא לא
ס''ל כן ,אולם תוס' לא ניחא להו בזה ופי' באופ''א והובא לעיל ע''ש.
ובעיקר דבר זה דלא מהני תנאי בחליצה ,בגמ' כתובות )דף עד (.פי' הטעם משום דכל מילתא
דליתא בשליחות ליתא בתנאי ,וכיון דא''א לעשות חליצה ע''י שליח ,ה''ה דלא מהני בה תנאי.
בתוס' פירשו כוונת הגמ' דהוה סברא דכיון דהמעשה כ''כ בידו שיכול לקיים ע''י שליח אז
סברא הוא שיוכל להטיל בו תנאי .ובביאור דבר זה מצינו בכמה אחרונים.
בקובץ הערות )סי' ע''ו( ביאר דמהא דלא מהני שליחות בחליצה היינו משום דאין האדם פועל
החלות בחליצה אלא מכוון לגוף המעשה ,והחלות נעשית מאיליו ,ולכן אינו בידו לאשויי
שליח ,ומה''ט גופא לא יוכל להטיל בו תנאי וא''ש דברי הגמ' היטב ,וכן מבואר בחי' הגר''ח על
הרמב''ם .ויש בזה נ''מ לגבי תנאי במצוות דמצינו בספירת העומר ועוד דמהני תנאי ,ועיין
להלן.
א .גמ' להלן דף קו.

שליח אז סברא הוא שיוכל להטיל בו תנאי .ובביאור
דבר זה מצינו בכמה אחרונים.

מפורש דחליצה מוטעת כשרה ,ואוקמוה למסקנא
בחולץ בתנאי שתתן לו מאתים זוז ,ולא נתקיימה
התנאי דמהני החליצה .ודלא כסוגיין.

ג .קובץ הערות סי' ע''ו.
ביאר דבכל הדברים הנעשים ע''י האדם יש ב' אופנים:

ב .גמ' כתובות דף עד .ותוס ד''ה תנאי.

א[ היכא דהחלות נעשה מכח האדם ,ככל הקנינים
וקידושין וגירושין שהאדם הוא הפועל את חלות הדין.

פי' בו הטעם דאין תנאי בחליצה משום דכל מילתא
דליתא בשליחות ליתא בתנאי ,וכיון דא''א לעשות
חליצה ע''י שליח ,ה''ה דלא מהני בה תנאי .ובתוס' שם
הקשו איזה סברא יש בזה דנצריך איתא בשליחות ,ותי'
דהוה סברא דכיון דהמעשה כ''כ בידו שיכול לקיים ע''י

ב[ היכא שהמעשה בעצמה בלא כח האדם פועלת את
חלות הדין כמו בשחיטה דמתרת והאדם אינו המתיר
אלא השחיטה עצמה מתרת אם נעשית כהלכתה.
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ו .אור שמח הל' יבו''ח פ''ד הכ''ד.

וכתב דהנ''מ בין ב' אופנים אלו לגבי תנאי דכשהאדם
הוא האוסר והמתיר יש בידו להטיל תנאי שמקדש על
תנאי כך וכך דחלות הדין נעשית ע''י רצונו ,אבל השוחט
בהמה לא יכול להטיל תנאי דלאו בדידיה תליא מילתא.

כתב כהנ''ל בקצרה.
ז .דבר יעקב כתובות דף עד.
הביא תמצית דברי האחרונים הנ''ל.

ועפי''ז ביאר דמהא דלא מהני שליחות בחליצה היינו
משום דאין האדם פועל החלות בחליצה אלא מכוון
לגוף המעשה ,והחלות נעשית מאיליו ,ולכן אינו בידו
לאשויי שליח ,ומה''ט גופא לא יוכל להטיל בו תנאי
וא''ש דברי הגמ' היטב] .ובאות ט''ז דייק מתוס' בנזיר,

ליתר עיון
ח .שו''ע סי' תפ''ט סעיף ג'.
הובא להלכה דהמתפלל עם ציבור מבע''י יספור עמהם
בלא ברכה ,ויחזור ויספור בלילה בברכה.

והרמב''ן ,דאין הפירוש כהנ''ל אלא דהוי גזה''כ בעלמא ,ואז
צ''ל דחליצה הוא חלות האדם ,ואז הדק''ל מ''ט ליתא
בשליחות ,וגם מהכ''ת שיהא תנאי בה ע''ש[.

ט .מג''א סי' תפ''ט סק''ז.
ביאר הא דסופר ,אע''ג שעדיין אינו רוצה לספור ,דיכול
לעשות תנאי בספירת העומר ,דאם אזכור בלילה אז
איני רוצה לצאת עכשיו.

ד .אבי עזרי הל' אישות פ''ו ה''א.
ביאר כמהלך הנ''ל עפ''י דרכו.
ה .חי' רבינו חיים הלוי הל' יבו''ח פ''ד הכ''ד.

י .עונג יו''ט סי' ג'.

כתב כיסוד הנ''ל ,שהאריך לפרש טעמא דהך שיטה
דא''צ עדות לקיומי בחליצה ,משום דרק בקידושין
וגירושין דהאדם 'הוא האוסר והמתיר' ואז צריך עדות
לקיום הדבר ,משא''כ בחליצה רק צריך כוונה .וביאר
דלכן מהני גדול עומד ע''ג בקטן ,משא''כ בגיטין
וקידושין ודו''ק.

הביא סוגיא דמילתא דליתא בשליחות ליתא בתנאי,
וביאר על דרך ר' אלחנן ]בנוסח שלו[ ,והקשה דלפי''ז
מאחר דא''א לעשות שליח במצות ,אז איך שייך בהו
תנאי.
יא .דבר יעקב כתובות דף עד.
הביא הערת העונג יו''ט ומה שתי' בזה האחרונים.
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