תקנת זמ בגט
מקורות – )א( גיטי יז" .איתמר מפני מה ,"...תוספות רי"ד על אתר; רי" ח ,:רמב"
וראב"ד הל' גירושי פ"א הכ"ו; תוספות יז .ד"ה ריש לקיש ,יז :ד"ה עד ,יח .ד"ה אבל;
רא"ש סי' ד ה ,ז; רמב" יז :ד"ה הא דאמרינ ; רשב"א יז :ד"ה ורבי יוחנ  ,יח .ד"ה
כתובתיה; ר" ח .בדפי הרי"; 'בית שמואל' קכ"ז ס"ק ז.
)ב( גט מוקד ומאוחר – 'עיטור זמ ז ,.ר" מו .מו :בדפי הרי" ,שו"ת הרא"ש כלל מ"ה
סעי ו ,ירושלמי גיטי פ"ב ה"ב; שביעית פ"י מ"א ,בבא בתרא קנז.:
הגמרא בסוגייתנו )יז .יח (.עוסקת בתקנת חכמי לכתוב זמ בגט .בראשית
הסוגיה מביאה הגמרא מחלוקת אמוראי בעניי טע התקנה:
"‡:¯Ó‡ ˘È˜Ï ˘È¯ .Â˙ÂÁ‡ ˙· ÌÂ˘Ó :¯Ó‡ ÔÁÂÈ È·¯ ?ÔÈËÈ‚· ÔÓÊ Â˜È˙ ‰Ó ÈÙÓ :¯Ó˙È
"˙Â¯ÈÙ ÌÂ˘Ó
)‚.(.ÊÈ ÔÈËÈ
רבי יוחנ סובר שתקנת הזמ באה מחמת חשש לזנות .במקרה שאישה זינתה תחת
בעלה ,א אישה זו היא ג בת אחותו של הבעל )כפי שהיה מקובל באותה תקופה(,
יש חשש שהבעל ירצה לחפות על בת אחותו ולהציל אותה מעונש .במקרה כזה הבעל
יית לאשתו גט ללא זמ  ,כדי שתוכל להוציא את הגט בבית די ולטעו שבשעת מעשה
הזנות היא הייתה כבר מגורשת .בית הדי לא יוכלו להוכיח שהגירושי היו לאחר
הזנות ,שהרי לא כתוב בגט מתי היו הגירושי  ,וה ייאלצו לפטור את האישה מספק.
לאחר שתיקנו חכמי זמ בגט ,נוכל לדעת בוודאות הא הזנות הייתה לפני הגירושי
או לאחריה ,ולהעניש את האישה בעונש הראוי לה.
ריש לקיש סובר שזנות איננה שכיחה ,ואי צור בתקנת חכמי כדי להתגבר על
החשש לזנות .לדעת ריש לקיש ,תקנת זמ בגט נועדה לשמור על זכויותיה הכלכליות
של האישה .כל עוד האישה נשואה – הבעל זכאי לקבל את פירות נכסיה ,על פי תנאי
הכתובה .קיי חשש שהבעל ימכור את פירות הנכסי של האישה לאחר זמנו של הגט,
שלא כדי  .א הזמ לא יהיה כתוב בגט ,האישה לא תוכל לגבות מהלקוחות את
פירותיה ,כיוו שהבעל יטע שמכר את הפירות מוקד יותר ,כאשר ה עדיי היו שלו.
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כתיבת הזמ בגט מאפשרת לאישה לגבות מהלקוחות את הפירות שנמכרו לאחר הזמ ,
פירות השייכי לה על פי די .

היחס בי טע התקנה לתוכ התקנה
עד כה ראינו מה החששות השוני שהובילו את חכמי לתק זמ בגט .כעת ,לאחר
שכבר תיקנו חכמי זמ בגט ,יש לברר באיזו מידה משפיעי טעמי התקנה על תכניה.
הא כעת ,כאשר התקנה כבר קיימת ,היא עדיי תלויה בחששות האלה ,או שיש לה
קיו עצמאי? בשיעור הקוד ראינו ,שלפי המשנה בפרק האחרו )פו ,(.גט ללא זמ
פסול .הא הפסול הוא משו שהחששות הנ"ל עדיי קיימי ,או שהפסול הוא משו
שהגט אינו מקיי את תקנת חכמי ,ללא קשר לחששות?
לשאלה זו עשויות להיות נפקא מינות בשני מקרי הפוכי .בכיוו האחד תהיה
נפקא מינה במקרה שבו החששות כבר אינ קיימי .לפי ההבנה שהתקנה תלויה
בקיומ של החששות ,במקרה שבו אי כל חשש – התקנה אינה חלה ,והגט יהיה כשר
ג ללא זמ  .לעומת זאת ,לפי ההבנה שהתקנה עומדת בפני עצמה ,מסתבר שגט ללא
זמ ייפסל ג כאשר החששות אינ קיימי.
בכיוו ההפו עשויות להיות נפקא מינות ג במקרי שבה החששות עדיי
קיימי .לפי ההבנה שהתקנה נובעת מקיומ של החששות ,ברור שהתקנה לא
התמלאה כל עוד החשש עדיי קיי .לעומת זאת ,לפי ההבנה שהתקנה עומדת בפני
עצמה ,ייתכ שהגדרי שלה אינ תואמי באופ מלא את הצור להתגבר על
החששות .לפי הבנה זו ,במקרי מסוימי הגט עשוי להיות כשר א על פי שהחששות
עדיי קיימי ,כיוו שעל כל פני התקנה התמלאה.
גט שנגזר ממנו הזמ
המשנה הנ"ל בפרק האחרו קובעת שגט שאי בו זמ פסול לכתחילה ,א א נישאת
על פיו – הוולד כשר .אביי בסוגייתנו שואל :מהי א כ התועלת בתקנת חכמי ,והרי
על כל פני הגט כשר בדיעבד! רב יוס משיב ,שכיוו שלכתחילה אסור לאישה
להינשא בגט ללא זמ  ,העדי בדר כלל לא יסכימו לחתו על גט שאי בו זמ  ,וכ
תתקיי התקנה .בשלב הבא שואל אביי ,מדוע לא חוששי שהבעל יגזור את הזמ
מהגט אחרי החתימה ,לפני שהוא מוסר את הגט לאשתו:
"‚"ÔÈ˘ÈÈÁ ‡Ï È‡Ó¯Ï :‰ÈÏ ¯Ó‡ ?È‡Ó ‰Ï‰È ‰È·‰ÈÂ ‰È„È„ ÔÓÊÏ ‰ÈÈÊ
)‚.(:ÊÈ ÔÈËÈ
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רב יוס עונה שחכמי לא חששו לרמאי שיגזרו את הזמ מהגט ,ולכ עדיי יש
תועלת בתקנת הזמ  .בגמרא לא מבואר מהו הדי במקרה שאד אכ ביצע את מעשה
הרמאות שחכמי לא חששו לו ,וגזר את הזמ מהגט .בשאלה זו נחלקו הראשוני.
הרמב" בהלכות גירושי )פ"א הכ"ו( סובר שגט כזה כשר לכתחילה .הראב"ד בהשגותיו
על אתר חולק ,וסובר שגט כזה פסול לכתחילה ,כמו גט שלא היה עליו זמ כלל.
במקרה שבו הבעל גזר את הזמ  ,שבי ומתעוררי החששות הנ"ל משו בת
אחותו ומשו פירות .לכ  ,מסברה נראה שגט כזה אמור להיפסל .הרמב" ,המכשיר
את הגט שנגזר ממנו הזמ  ,מניח כנראה שתי הנחות:
א .לתקנת הזמ יש מעמד עצמאי ,והיא אינה תלויה בחששות שהובילו אליה.
ב .התקנה מתקיימת בכ שבשלב הראשו היה כתוב זמ בגט ,ואי צור שהזמ ימשי
להיות על הגט ג בשעת המסירה.
הראב"ד ,החולק על הרמב" ופוסל את הגט ,יכול לחלוק על כל אחת מההנחות.
ייתכ שהוא חולק על ההנחה הראשונה ,וסובר שג לאחר שתיקנו חכמי זמ בגט,
התקנה עדיי תלויה בחששות שהובילו אליה .לכ  ,במקרה שהבעל גזר את הזמ –
החששות שבי ומתעוררי ,וממילא הגט פסול .לפי הבנה זו ,השאלה שהעלינו לעיל
בעניי היחס שבי טע התקנה לתוכ התקנה ,עומדת למעשה בבסיס מחלוקת
הראשוני.
לחלופי נית להבי שהראב"ד מודה להנחה הראשונה של הרמב" ,וג לדעתו
התקנה מקבלת מעמד עצמאי המנותק מטעמיה .המחלוקת בי הרמב" והראב"ד היא
ביחס לגדרי התקנה .הרמב" ,כפי שביארנו ,סובר שהזמ צרי להיות בגט רק בשלב
הכתיבה ,ולא בשלב המסירה .הראב"ד חולק על כ ,וסובר שהזמ צרי להיות בגט ג
בשעת המסירה ,ולולא כ התקנה לא התקיימה במלואה .יש לציי  ,שבמקרה שהזמ
נחת לפני החתימה ,מסתבר שג הרמב" יודה שהתקנה לא התקיימה והגט פסול.
זמ שאינו ממוקד
הגמרא בהמש דנה בגט שנכתב בו זמ שאיננו ממוקד:
"?Ô˙˜˙· ÌÈÓÎÁ ÂÏÈÚÂ‰ ‰ÓÂ .¯˘Î :‰ÈÏ ¯Ó‡ ?È‡Ó – ˙·˘ ,˘„Á ,‰˘ ,ÚÂ·˘ Â· ·Â˙Î
‡"‰È¯˙·„ ÚÂ·˘ÏÂ ‰ÈÓ˜„ ÚÂ·˘Ï Â‰
)‚.(:ÊÈ ÔÈËÈ
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לפי מסקנת הגמרא ,הגט כשר אפילו א נכתב בו רק באיזה מחזור של שבע שני היו
הגירושי  .אמנ אי אפשר לדעת על פי הגט הזה מתי בדיוק בתו אות שבע שני היו
הגירושי  ,א על כל פני אפשר לדעת שה לא היו בשבע השני שלפני כ  ,או בשבע
השני שלאחר מכ .
גט שנכתב בו זמ לא ממוקד עונה על הדרישה הפורמאלית לכתוב זמ בגט .אול,
מבחינה מעשית לא די בכ כדי להתגבר על החששות השוני .ג כאשר כתוב בגט
באיזה מחזור של שבע שני היו הגירושי – עדיי קיי חשש שהבעל יחפה על אשתו
שזינתה בתו אות שבע שני ,או שימכור את פירותיה שלא כדי בתו שבע השני
האלה.
נית להבי  ,שבהווה אמינא סברה הגמרא שתקנת הזמ תלויה בחששות שהובילו
אליה .לפיכ גט שנכתב בו זמ לא ממוקד פסול ,א על פי שמבחינה פורמאלית יש בו
זמ  ,כיוו שבפועל החששות עדיי קיימי .במסקנה סוברת הגמרא שתקנת הזמ
מנותקת מהחששות ,ויש לה קיו עצמאי .לכ  ,גט שנכתב בו זמ לא ממוקד כשר,
כיוו שמבחינה פורמאלית התקנה התקיימה .זאת בדומה לדעת הרמב" ,המכשיר את
הגט אפילו א גזרו ממנו את הזמ לפני המסירה ,כיוו שעל כל פני התקנה התקיימה
בשעת הכתיבה והחתימה.
גט שהגיע ממדינת הי
עד כה עסקנו במקרי שבה מבחינה פורמאלית התקנה התקיימה ,א על פי
שהחששות עדיי עומדי בעינ .בהמש הסוגיה נית למצוא למקרה הפו ,שבו
החששות כבר אינ קיימי ,א שהתקנה לכאורה לא התקיימה במלואה:
"‡„Ú ÂËÓ ‡ÏÂ ÔÒÈ· È·˙ÎÈÓ„ ,ÌÈ‰ ˙È„ÓÓ ÌÈ‡·‰ ÔÈËÈ‚ :È˘‡ ·¯Ï ‡È·¯ ‰ÈÏ ¯Ó
˙˘¯"Â‰Ï ˙È‡ ‡Ï˜ Â‰‰ :‰ÈÏ ¯Ó‡ ?Ì˙˜˙· ÌÈÓÎÁ ÂÏÈÚÂ‰ ‰Ó – È
)‚.(.ÁÈ ÔÈËÈ
כאשר הבעל שולח גט לאשתו ממקו רחוק ,הזמ הכתוב בגט עשוי להיות מוקד
בחודשי רבי מהזמ שבו התקיימו הגירושי בפועל .במקרה כזה ,שב ומתעורר
החשש משו זנות :א האישה זינתה לאחר הזמ הכתוב בגט – היא תוכל להוציא את
הגט בבית די ולטעו על פיו שבשעה שזינתה היא כבר הייתה מגורשת ,א על פי
שבפועל הגירושי התרחשו במועד מאוחר יותר .לפי חלק מהשיטות ,קיי במקרה כזה
חשש ג ביחס לפירות .כפי שנראה להל  ,רבי יוחנ סובר שהבעל זכאי לקבל פירות
מנכסי אשתו עד לשעת הגירושי בפועל .במקרה שבו הזמ הכתוב בגט הוא מוקד

תקנת זמ בגט

55

יותר מהזמ שבו התקיימו הגירושי  ,יש חשש שהאישה תגבה מהלקוחות את הפירות
שנמכרו לאחר הזמ הכתוב בגט ,פירות שעל פי די אינ שייכי לה.
הגמרא עונה ,שבמקרה שהגט הגיע ממדינת הי – יש לו קול ,וכול יודעי
שהזמ הכתוב בו הוא מוקד מזמ הגירושי בפועל .הקול מאפשר לנו להתגבר על
החששות הנ"ל ,משו זנות ומשו פירות .1לדעת חלק מהראשוני ,קול כזה קיי
דווקא במקרה שהגט הגיע על ידי שליח .א הבעל עיכב את הגט בידו במש זמ רב,
ובסופו של דבר מסר בעצמו את הגט לאישה – החששות עדיי קיימי ,והגט פסול .כ
סוברי התוספות )יז :ד"ה עד( ,ודעה זו מובאת ברא"ש )סי' ה( וברשב"א )יז :ד"ה ורבי
יוחנ ( .ראשוני אחרי סוברי שבכל מקרה שהגט נמסר מאוחר יותר מהזמ הכתוב
בו יש קול ,והגט כשר ג ללא שליח .דעה זו מובאת ג היא ברא"ש )סי' ד( וברשב"א
)ש( ,ולדעת ה'בית שמואל' )קכ"ז ס"ק ז( זוהי ג דעת הרמב" )הל' גירושי פ"ב
ה"ב(.2
קיומו של הקול אמנ מסיר את החששות השוני שהעלינו לעיל .אול ,בשורה
התחתונה הזמ הכתוב בגט הוא מוטעה ,והגירושי בפועל היו במועד מאוחר יותר.
מדוע גט כזה שונה מגט שאי בו זמ כלל ,הפסול מכוח תקנת חכמי? נית לכאורה
להסיק מכא  ,שתקנת הזמ תלויה בחששות שהובילו אליה .כיוו שכ  ,במקו
שהחששות האלה אינ קיימי – אי צור לקיי את התקנה ,והגט כשר ג כאשר לא
כתוב בו הזמ הנכו .
מסקנה זו עומדת בסתירה לכאורה למסקנה שהגענו אליה לעיל ,מהמקרה של זמ
שאינו ממוקד .כפי שראינו ,חכמי הכשירו גט שכתוב בו זמ לא ממוקד .בדברינו לעיל
הסברנו ,שאמנ במקרה כזה החששות עדיי קיימי ,א תקנת הזמ אינה תלויה
בחששות האלה ,והגט כשר כיוו שעל כל פני התקנה התקיימה במלואה .כיצד אפשר
ליישב מסקנה זו ע המקרה של גט שהגיע ממדינת הי?

1

2

לדעת רש"י )ד"ה קלא( ,הקול יגרו לכ שהלקוחות לא יאפשרו לאישה לגבות את הפירות על סמ הגט,
אלא ידרשו שתביא ראיה על שעת הגירושי  .התוספות )ד"ה הנהו( טועני שלא די בכ כדי לפתור את
החשש משו זנות ,וה מפרשי שהקול יגרו לעדי המסירה לזכור באופ מדויק מתי היו הגירושי .
ברמב" לא מפורש שהגט כשר משו שיש לו קול .ייתכ שהרמב" מודה לראשוני הסוברי שהקול
קיי רק במקרה שהגט הגיע על ידי שליח ,ואילו במקרה שהבעל מסר את הגט בעצמו – החששות עדיי
קיימי .א על פי כ הרמב" מכשיר את הגט במקרה כזה ,בהתא לשיטתו שהתקנה אינה תלויה
בחששות ,וא התקנה התקיימה במלואה – הגט כשר ג כאשר החששות עדיי קיימי .אמנ יש לדו
הא אכ במקרה כזה התקנה התקיימה במלואה ,שהרי הזמ הכתוב בגט איננו זמ הגירושי .
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נית להסביר ,שקיימי שני ערוצי ביחס לתקנת זמ בגט .הערו הראשו
מתייחס למקרי שבה החששות אינ קיימי ,כגו במקרה של גט שהגיע ממדינת
הי על ידי שליח .במקרי כאלה אנו חוזרי למצב שלפני התקנה ,והגט כשר ג
כאשר הזמ הכתוב בו איננו נכו  .הערו השני מתייחס למקרי שבה החששות
קיימי ,וצרי לקיי את תקנת הזמ  .במסגרת הערו הזה ,התקנה מקבלת מעמד
עצמאי ,שאיננו תלוי בהכרח בחששות שהובילו אליה .כיוו שכ ,ייתכ שהגט יהיה
כשר א על פי שהחששות עדיי קיימי ,כגו במקרה של זמ שאיננו ממוקד.
בכיוו אחר אפשר לומר שקיי רק ערו אחד ,ותמיד צרי לקיי את התקנה
במלואה ,ג כאשר החששות אינ קיימי .במקרה שבו הגט הגיע ממדינת הי הוא
כשר ,א על פי שהזמ הכתוב בו איננו נכו  ,כיוו שעל כל פני כתוב בתוכו זמ
כלשהו .אמנ הזמ הזה איננו מדויק ,א די בכ שיש זמ בגט כדי לקיי את התקנה.
הבנה זו קרובה לשיטת הרמב" שראינו לעיל ,שלפיה הגט כשר אפילו א נגזר ממנו
הזמ לחלוטי  .אמנ יש לציי  ,שהחידוש בשיטת הרמב" הוא גדול יותר ,שהרי זמ
שאינו מדויק הוא עדיי טוב יותר מאשר העדר מוחלט של זמ .

גט מוקד
"Ì˙ÁÂ ÌÂÈ· .¯˘Î – ÌÂÈ· Ì˙ÁÂ ‰ÏÈÏ· ,‰ÏÈÏ· Ì˙ÁÂ ‰ÏÈÏ· ,ÌÂÈ· Ì˙ÁÂ ÌÂÈ· ·˙Î
·"¯È˘ÎÓ ÔÂÚÓ˘ È·¯ .ÏÂÒÙ – ‰ÏÈÏ
).(.ÊÈ ÔÈËÈ‚ ‰˘Ó
משנתנו פוסלת גט שנכתב ביו ונחת בלילה .הזמ שאותו יש לכתוב בגט הוא זמ
החתימה .כיוו שהחתימה הייתה בלילה ,לאחר השקיעה ,אמור היה להיכתב בגט
התארי של יו המחרת .אול ,בפועל כתבו את הגט מבעוד יו ,והתארי הכתוב בו
מוקד ביו .זהו למעשה גט מוקד ,והמשנה קובעת שגט מוקד פסול.
הראשוני נחלקו ביחס לרמת הפסול של גט מוקד .הרמב" בהלכות גירושי
)פ"א הכ"ה( מביא באותה ההלכה את המקרי של גט שאי בו זמ וגט מוקד ,ונראה
שלדעתו אותו הפסול קיי בשני הגיטי האלה .ההשוואה בי גט שאי בו זמ לגט
מוקד מפורשת יותר בדבריו של העיטור )'זמ ' ז .(.לפי שיטה זו ,אסור לכתחילה
להינשא על סמ גט מוקד ,א א נישאת – לא תצא ,כפי שנפסק להלכה ביחס לגט
שאי בו זמ .
במסגרת שיטת הרמב" אי חשיבות מרובה להשוואה בי גט מוקד לגט שאי בו
זמ  .זאת ,משו שלדעת הרמב" קיימת השוואה כללית בי כל הגיטי הפסולי
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מדרבנ  ,ובכול א נישאת – לא תצא )הל' גירושי פ"י ה"ב( .הר" )מו .מו :בדפי
הרי" ד"ה גמ'( חולק על הרמב" ,וסובר שכ הוא הדי רק בשלושת הגיטי שבה
עוסקת המשנה בפרק האחרו )פו .(.בשאר הגיטי הפסולי מדרבנ הדי חמור יותר,
וג א נישאת – תצא .במסגרת שיטת הר" יש חשיבות לשאלה הא גט מוקד זהה
בדינו לגט שאי בו זמ  ,או שדינו חמור יותר .הר" עצמו מסיק שהפסול של גט מוקד
חמור יותר ,ואפילו א נישאת תצא ,כל עוד אי לה בני )ש ד"ה וגט מוקד(.
שיטה שלישית ,מרחיקת לכת במיוחד ,היא שיטת הרא"ש .הרא"ש בתשובה פוסק
שגט מוקד בטל א מדאורייתא .לכ  ,א אישה התגרשה בגט מוקד והלכה
והתקדשה לאיש אחר – קידושיו אינ תופסי ,והיא אינה זקוקה לגט ממנו:
"ÔÂÈÎÂ ,'ÏÂÒÙ ‰ÏÈÏ· Ì˙ÁÂ ÌÂÈ· ·˙Î' :Ô˙„Î ,ÏÂÒÙ ‰È‰ – Ì„˜ÂÓ Ë‚‰ ‰È‰˘ ÔÂÈÎ
„"ÔÂ˘‡¯Ï ˙¯˙ÂÓÂ ,Ë‚ ÂÓÓ ‡ÈÚ·Ó ‡ÏÂ ,È˘ È˘Â„È˜ ÈÒÙ˙ ‡Ï – ‡Â‰ ÏÂÒÙ
)˘.(Â ÛÈÚÒ ‰"Ó ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙"Â
הרא"ש ודאי סבר שקיי הבדל גדול בי גט שאי בו זמ  ,הפסול מדרבנ בלבד ,לבי גט
מוקד ,הפסול מדאורייתא .יש להבי מהו טע הפסול מדאורייתא של גט מוקד לפי
הרא"ש .נית להבי שכאשר העדי חותמי על גט שכתוב בו זמ שאינו נכו – ה
עוברי על לאו של עדות שקר ,ונפסלי לעדות .ממילא ג הגט נפסל ,כיוו שלא
חתומי עליו עדי כשרי.3
לחלופי נית להסביר שהפסול איננו בעדי ,אלא בגו העדות שבגט .בשיעור
הקוד עסקנו בשאלה ,עד כמה הזמ נחשב לחלק מרכזי מסיפור הדברי שבגט .4כפי
שראינו ש ,העיטור סובר שהזמ הוא פרט צדדי בגט ,ואיננו חלק מגו הסיפור .ייתכ
שהרא"ש חולק על העיטור ,וסובר שהזמ הוא חלק מהותי מעיקר העדות .כיוו שכ,
כאשר הזמ מוקד – הגט מכיל בתוכו סיפור דברי שקרי ,והוא אינו יכול לשמש
כספר כריתות .אמנ גט ללא זמ כשר מ התורה ,א כאשר יש זמ בגט – הוא חייב
להיות מדויק ,וא לא כ – הגט כולו בטל מדאורייתא.
הגמרא בהמש סוגייתנו )יח (.עוסקת בכתובה שנכתבה ביו ונחתמה בלילה.
לדעת שמואל כתובה כזו תמיד כשרה ,כיוו שהשעבוד חל כבר מרגע הכניסה לחופה,
ואי משמעות לשעה שבה חתמו העדי על הכתובה .רב כנראה חולק על שמואל,

3
4

נימוק זה לפסול של גט מוקד מפורש בפירוש הרמב" למשנתנו .ע זאת יש קושי בהבנה זו ,כיוו
שבמקרה שלנו הזמ לא הוקד במזיד אלא בטעות ,וקשה לומר שהעדי נפסלי לעדות במקרה כזה.
לעיל עמ' .42
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וסובר שג הכתובה פסולה א היא נכתבה ביו ונחתמה בלילה ,בדומה לגט .הכתובה
תהיה כשרה רק במקרה שבו היו עסוקי באותו עניי משעת הכתיבה עד שעת
החתימה .במקרה כזה יש לכתובה קול כבר משעת הכתיבה וכבר אז חלי השעבודי,
ולכ אי משמעות לשעה שבה חתמו העדי.
הראשוני נחלקו הא "עסוקי באותו עניי " יכול להכשיר ג גט שנכתב ביו
ונחת בלילה .הרא"ש על אתר )סי' ז( והרשב"א )יח .ד"ה כתובתיה( סוברי ש"עסוקי
באותו עניי " מועיל ג בגט .הרמב" )הל' גירושי פ"א הכ"ה( סובר שגט מוקד פסול
בכל מקרה ,אפילו א היו עסוקי באותו עניי .
לדעת הרמב" ,ג כאשר עסוקי באותו עניי – השטר עדיי נחשב לשטר
מוקד ,והקול מועיל רק כדי להסיר את החששות השוני .בכתובה לא קיימת דרישה
פורמאלית לזמ  ,וכתובה מוקדמת פסולה רק מחמת החשש שהאישה תגבה מהלקוחות
שלא כדי  .כיוו שכ ,כאשר יש קול המתגבר על החשש הזה – הכתובה כשרה ,א על
פי שהיא מוקדמת .בגט ישנה דרישה פורמאלית לכתוב זמ  ,ולכ גט מוקד פסול בכל
מקרה ,אפילו א היו עסוקי באותו עניי .
הרא"ש והרשב"א עשויי לחלוק על הרמב" באופני שוני .אפשרות אחת היא,
שלדעת הרא"ש והרשב"א תקנת זמ בגט תלויה בחששות שהובילו אליה .לכ  ,במקרה
שעסוקי באותו עניי והקול מתגבר על החששות – אי צור לקיי את התקנה ,וג
גט מוקד כשר .5לחלופי נית להבי בדעת הרא"ש והרשב"א ,שכאשר עסוקי באותו
עניי – כביכול נעצר השעו  ,ונחשב הדבר כאילו העדי חתמו מבעוד יו .כ משתמע
בדברי התוספות על אתר )ד"ה אבל(" :דאית ליה קלא כאילו חתמו ,כיו שה מזומני
לחתו".
ראוי לציי שההבנה הראשונה ,שלפיה "עסוקי באותו עניי " מכשיר את הגט
כיוו שהחששות כבר אינ קיימי ,אפשרית רק א נניח שגט מוקד פסול מדרבנ
בלבד .לפי שיטת הרא"ש ,שגט מוקד פסול מדאורייתא ,לא די בכ שהתגברנו על
החששות כדי להכשיר את הגט .אמנ ,ראינו לעיל את המקרה של גט שנשלח ממדינת
הי ,שהוכשר כיוו שיש לו קול ,א על פי שהזמ הכתוב בו אינו נכו  .לשיטת הרא"ש
יש לומר שגט כזה אינו נחשב גט מוקד ,כיוו שעל כל פני בשעת החתימה הזמ היה
נכו  ,א שהמסירה בפועל הייתה מאוחרת יותר .זאת בשונה מהמקרה של "נכתב ביו
ונחת בלילה" ,שבו הזמ היה מוקד כבר בשעת החתימה.
5

עיי ב"ח אב העזר קכ"ז ס"ק ט ,המבאר מדוע במקרה שעסוקי באותו עניי החששות אינ קיימי.
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עד כה עסקנו בדעת חכמי במשנה ,הפוסלי גט שנכתב ביו ונחת בלילה .רבי
שמעו במשנה חולק ,וסובר שגט שנכתב ביו ונחת בלילה כשר .בגמרא מבואר
שרבי שמעו מכשיר גט מוקד ,כיוו שלדעתו החששות שהובילו את החכמי לפסול
גט מוקד אינ קיימי .רבי שמעו אינו חושש לזנות ,וג החשש לפירות אינו קיי
במסגרת שיטתו ,כיוו שלדעתו הבעל מפסיד את הפירות כבר משעת הכתיבה ,ושעת
החתימה איננה משמעותית.
הירושלמי על אתר מביא דעה ,שלפיה ג רבי שמעו מכשיר את הגט רק א
נחת בלילה ,ולא א נחת למחרת:
"‡"‰„ÂÓ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ÛÂ‡ – ¯ÁÓÏ Ï·‡ ,‰ÏÈÏ· ‡Ï‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ ‡Ï :ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó
).(·"‰ ·"Ù ÔÈËÈ‚ ÈÓÏ˘Â¯È
ג הבבלי בהמש הסוגיה )יח (.מביא דעה ,שלפיה רבי שמעו מכשיר את הגט רק א
נחת לאלתר .א בגמרא ש מבואר ,שג במקרה שהגט נחת לאחר זמ  ,הפסול
הוא רק מחמת נימוק צדדי – מחשש שמא פייס .מבחינה עקרונית רבי שמעו מכשיר
גט מוקד בכל מקרה ,אפילו א נחת לאחר זמ  .בירושלמי לא מופיע נימוק זה,
ונית להבי שיש כא קביעה עקרונית יותר .רבי שמעו אינו חולק על חכמי באופ
מהותי ,אלא ג הוא מודה שהזמ הקובע הוא זמ החתימה ,וגט שנכתב בו זמ מוקד
יותר פסול .המחלוקת היא רק במקרה שהחתימה הייתה בלילה ואילו בגט נכתב
התארי של היו הקוד .חכמי פוסלי את הגט כיוו שהוא מוקד ,ואילו רבי
שמעו מכשיר את הגט כיוו שהכתיבה והחתימה נחשבי כרצ אחד ,ואי זה נחשב
לגט מוקד.

גט מאוחר
המשנה במסכת שביעית עוסקת בשטרי חוב מוקדמי ומאוחרי:
"˘"ÌÈ¯˘Î – ÔÈ¯ÁÂ‡Ó‰Â ,ÌÈÏÂÒÙ – ÌÈÓ„˜ÂÓ‰ ·ÂÁ È¯Ë
).(‡"Ó È"Ù ˙ÈÚÈ·˘ ‰˘Ó
שטרי חוב המוקדמי פסולי ,מחשש שמא המלווה יטרו מהלקוחות את הנכסי
שנמכרו החל מהזמ הכתוב בשטר .גבייה זו היא שלא כדי  ,שהרי המלווה זכאי לגבות
רק נכסי שנמכרו משעת ההלוואה ,ולא קוד לכ  .לעומת זאת ,שטרי חוב המאוחרי
כשרי ,כיוו שהלקוחות אינ מפסידי דבר מהאיחור .אדרבה – המלווה מפסיד את
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האפשרות לגבות מנכסי שנמכרו לאחר ההלוואה ולפני הזמ הכתוב בשטר .לכ  ,א
הוא קיבל על עצמו את השטר כפי שהוא – אי כל סיבה לפסול את השטר.
בגמרא במסכת בבא בתרא )קנז (:מבואר ,ששטרי חוב מאוחרי כשרי רק לפי מי
שסובר ,שאד יכול לשעבד נכסי שעדיי לא הגיעו לרשותו )"דאיקני" בלשו הגמרא(.
לפי מי שסובר שאד אינו יכול לשעבד נכסי שעדיי לא הגיעו לרשותו ,יש חשש
שהמלווה יגבה נכסי שהלווה קנה לאחר ההלוואה ולפני הזמ הכתוב בשטר .נכסי
אלה לא השתעבדו למלווה ,שהרי ה לא היו ברשות הלווה בשעת ההלוואה .א א
נסמו על הזמ הכתוב בשטר ,נסבור בטעות שהנכסי האלה כבר היו ברשות הלווה
בשעת ההלוואה ,והמלווה יוכל לגבות אות מהלקוחות שלא כדי  .להלכה אנו
פוסקי שאפשר לשעבד נכסי שעדיי לא הגיעו לרשותו ,ולכ שטרות חוב מאוחרי
כשרי.
הראשוני נחלקו בעניי גט מאוחר .מסברה נראה היה שיש לפסול גט מאוחר,
שהרי קיי חשש שהבעל ימכור שלא כדי את הפירות שלאחר זמ המסירה ועד הזמ
הכתוב בגט .כ אמנ סובר הרמב" )פ"א הכ"ה( .הרמב" משווה בי גט מוקד ,גט
מאוחר וגט שאי בו זמ כלל .כפי שהזכרנו לעיל ,הרמב" סובר שכל הגיטי הפסולי
מדרבנ שווי ברמת חומרת ,ובכול א נישאת – לא תצא .הר" חולק ,וסובר שגט
מוקד חמור יותר מגט שאי בו זמ  .במסגרת שיטת הר" יש לדו הא גט מאוחר
דומה בחומרתו לגט שאי בו זמ  ,או שהוא חמור יותר ודומה לגט מוקד )א נאמ
את שיטת הרמב" שגט מאוחר פסול(.
לעומת הרמב" ,רוב הראשוני סוברי שגט מאוחר כשר ,כמו שטרי חוב
מאוחרי .כ היא דעתו של הראב"ד בהשגותיו על אתר .הראב"ד מסביר שאמנ
הגירושי חלי מייד ברגע המסירה ,א הבעל זכאי לקבל את הפירות עד השעה
הכתובה בגט ,ולכ אי חשש לגבייה שלא כדי :
"‰È‡Â ,ÔÓÊ Â˙Â‡ „Ú ‰È˙Â¯ÈÙ ˙‡ ÏÎÂ‡˘ È‡ ¯ÓÂ‡Â ...Â· ‡˘‰Ï ¯˘Î„ ¯ÁÂ‡Ó· ‰ÚË
‚"‡Â‰ ‰ÓÚ ‰˙‰˘ ÈÓÎÂ ,Â¯ÁÈ‡ ÍÎÏ˘ ,ÔÓÊ Â˙Â‡ „Ú ‰˙·Â˙Î ‰·Â
).(‰"Î‰ ‡"Ù ÔÈ˘Â¯È‚ 'Ï‰ „"·‡¯‰ ˙Â‚˘‰
הרא"ש בסוגייתנו )סי' ה( מבאר בדעת הראב"ד ,שמדובר במקרה שהאישה הסכימה
לתנאי זה ,ומחלה לבעל על הפירות שעד הזמ הכתוב בגט .בדר אחרת נית להסביר,
שאנו מפצלי בי שני תפקידי שוני שממלא הגט .הגט כספר כריתות חל מיד,
והאישה מגורשת מרגע המסירה .לעומת זאת ,הגט כשטר ממוני אינו חל ברגע
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המסירה אלא רק בזמ הכתוב בו ,כשאר שטרי ממו  .6להל נראה מקור נוס לפיצול
כזה בי שני תפקידי הגט.
ראשוני נוספי סברו שגט מאוחר כשר ,א חלקו על הראב"ד בהסבר הדבר .ה
מודי לראב"ד שהפירות שייכי לבעל עד לזמ הכתוב בגט ,ולכ אי חשש שהבעל
יגבה אות שלא כדי  .אול ,לדעת הראשוני האלה ג הגירושי עצמ אינ חלי
מייד בשעת המסירה ,אלא רק בזמ הכתוב בגט .ממילא אי כא פיצול בי שעת חלות
הגירושי לבי השעה שבה מאבד הבעל את הפירות ,שלא כדעת הראב"ד .בדעה זו
אוחזי התוספות )יז .ד"ה ריש לקיש( והרא"ש )סי' ה(.
הראשוני הסבירו בדרכי שונות מדוע הגירושי אינ חלי עד לזמ הכתוב בגט.
כיוו אחד הציע הר" :
"„·‚‰ÓÚ ‰˙‰ ÂÏÈ‡Î ‰ÈÏ ‰Â‰„ ,ÍÏÈ‡Â Ë‚ Ï˘ ÂÓÊÓ ‡Ï‡ ˙˘¯‚˙Ó ‰È‡ ¯ÁÂ‡Ó Ë
˘"ÈÂÏÙ ÌÂÈ „Ú ˘¯‚˙˙ ‡Ï
)¯".(¯ÁÂ‡Ó Ë‚ ÔÈÚÏÂ ‰"„ Û"È¯‰ ÈÙ„· .Á ÔÈËÈ‚ Ô
הר" סובר ,שהגט מצד עצמו ראוי לגרש כבר כעת ,א כאשר הבעל כתב זמ מאוחר –
נחשב הדבר כאילו התנה במפורש שהגט יחול לאחר זמ  .7הסבר אחר מציע הרמב" :
"˘‡"ÍÏÈ‡Â ÔÓÊ‰ ÔÓ ‡Ï‡ ‡ËÈ‚ ˙Â¯Î ‡Ï„ ,Ë‚‰ ÔÓÊÓ ‡Ï‡ ‰¯È˙‰Ï ¯˘Ù‡ È
)¯.(ÔÈ¯Ó‡„ ‡‰ ‰"„ :ÊÈ ÔÈËÈ‚ Ô"·Ó
הרמב" משתמש בביטוי "לא כרות גיטא" כדי להסביר מדוע הגירושי אינ חלי מיד.
ביטוי זה לקוח מהגמרא לעיל בפרק הראשו )ט ,(.העוסקת באד הכותב את כל נכסיו
לעבדו בשטר .א האדו נת לעבד את כל הנכסי – השטר נחשב כגט שחרור של
העבד ,והוא יוצא לחורי  .א האדו שייר לעצמו קרקע כלשהי – העבד אינו משוחרר.
רב אשי מסביר ששטר כזה אינו יכול להיחשב כגט שחרור כיוו ש"לאו כרות גיטא
הוא" .הרי" )ב (:מבאר שאי זה גט כריתות ,כיוו שהאדו השאיר לעצמו זכות בשטר.
האדו זקוק עדיי לשטר כדי להוכיח את בעלותו על הקרקע ששייר ,ולכ אי זו מסירת
גט מלאה ,והעבד אינו משתחרר על ידה.
6

7

ייתכ שהאישה מוחלת על כתובתה והפירות עד לתארי הכתוב בגט .יש לברר מהו הדי ביחס לחיוב
הבעל במזונות וזכותו לרשת את האישה – הא אלו קיימי עד לתארי הכתוב בגט ,או רק עד
למסירתו.
לפי הר" מסתבר שא יש עדות ברורה שהזמ המאוחר נכתב בטעות – אי כא תנאי ,והגירושי חלי
מיד .זאת בשונה משיטת הרמב" שנראה להל  ,שלפיה ג במקרה של טעות הגירושי יחולו מאוחר.
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ייתכ שלדעת הרמב" מתקיי מצב דומה ג בגט מאוחר .כדי להסביר זאת יש
להניח שהרמב" מתבסס על שיטת הראב"ד ,שלפיה יש לבעל פירות עד לזמ הכתוב
בגט .כיוו שכ ,כאשר הבעל כתב זמ מאוחר – הוא שייר לעצמו זכות בגט ,והוא זקוק
לגט כדי להוכיח את זכאותו לפירות .ממילא אי זה גט כריתות ,והאישה אינה
מגורשת .האישה תהיה מגורשת רק כאשר יגיע הזמ הכתוב בגט ,והבעל יאבד את
הזכות לקבל פירות מנכסי האישה .רק בשעה זו יעבור הגט באופ מלא לידי האישה,
והיא תוכל להתגרש בו.
א לא נרצה לבסס את שיטת הרמב" על דעת הראב"ד ,נצטר לומר שהרמב"
משתמש כא במושג "לא כרות גיטא" במשמעות שונה .נית להסביר בפשטות ,שלדעת
הרמב" הגירושי אינ יכולי לחול כל עוד הגט אינו מספר לנו במפורש שהאישה
כבר התגרשה .סיפור הדברי של הגט הוא הגומר את הגירושי  .בגט מאוחר ,סיפור
הדברי מלמד אותנו שהאישה מגורשת רק מהזמ הכתוב בו ולא קוד לכ  ,ולפיכ
היא אינה מגורשת עד לזמ הזה .הראב"ד ,הסובר שגט מאוחר חל מיד בשעת המסירה,
עשוי לטעו שהזמ איננו חלק מסיפור הדברי של הגט אלא הוא רק פרט צדדי ,ולכ
הוא אינו מעכב את חלות הגירושי .

זכאות הבעל לפירות
הנושא העיקרי בסוגיה הוא תקנת זמ בגט ,והחששות השוני העומדי ברקע של
תקנה זו .אול ,מתו הדברי מתעורר דיו נוס ,בעניי המועד שבו מאבד הבעל את
זכותו לקבל פירות מנכסיה של אשתו .כפי שהזכרנו לעיל ,רבי שמעו סובר שהבעל
מאבד את הפירות כבר ברגע כתיבת הגט .עקב כ לדעת רבי שמעו לא קיי החשש
משו פירות בגט מוקד .חכמי חולקי ,וסוברי שהבעל מאבד את הפירות בשלב
מאוחר יותר.
ריש לקיש סובר שלדעת חכמי הבעל מאבד את הפירות בשלב החתימה .זהו
הבסיס לשיטתו של ריש לקיש שחכמי תיקנו זמ משו פירות ,כלומר – כדי
שהאישה לא תפסיד את הפירות שבי החתימה לנתינת הגט .רבי יוחנ חולק ,וסובר
שהבעל מאבד את הפירות רק בשלב הנתינה .כיוו שכ ,אי צור לתק זמ בגט משו
פירות ,שהרי האישה תוכל להוכיח בדרכי אחרות מתי נמסר הגט לידה .זהו הרקע
לשיטת רבי יוחנ  ,שחכמי תיקנו זמ בגט משו בת אחותו ,ולא משו פירות.
קיימות ,א כ  ,שלוש שיטות בעניי המועד שבו הבעל מאבד את הפירות :כתיבה,
חתימה ונתינה .לכאורה ,הדעה הפשוטה ביותר היא דעתו של רבי יוחנ  ,הסובר שיש
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לבעל פירות עד שעת הנתינה .הבעל זכאי לקבל פירות מנכסי אשתו כחלק מההסכ
הכלכלי שביניה ,וכל עוד ה נשואי – זכות זו אמורה לעמוד בעינה .הרי" פוסק
את שיטת רבי יוחנ להלכה ,א הוא מציע נימוק אחר:
"‡·,'˙Â¯ÈÙ ˙Á˙ ‰Â˜¯Ù Â˜È˙' :ÔÈ¯Ó‡„Î ,‡˙ÏÈÓ ‡ÈÏ˙ ‰Â˜¯Ù· – È¯ÈÙ ÔÈÚÏ ‡Î‰ Ï
·ÈÈÁÓ„ ‰ÓÎ ÏÎ ÍÎÏ‰ ,‰„ÈÏ ‡ËÈ‚ ÈËÓ„ „Ú ‰ÈÈÓ ‰Â˜¯Ù Ú˜Ù ‡Ï„ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜Â
·„Ú ˙Â¯ÈÙ ÏÚ·Ï ˘È ¯Ó‡„ ÔÁÂÈ È·¯Î ‡˙ÎÏ‰„ ‰ÈÓ ˙ÚÓ˘Â ,È¯ÈÙ ‰ÈÏ ˙È‡ – ‰Â˜¯Ù
˘"‰È˙ ˙Ú
)¯.(:Á ÔÈËÈ‚ Û"È
הרי" מתבסס בדבריו על הגמרא במסכת כתובות )מז ,(:הקובעת שהזכות של הבעל
לקבל פירות עומדת כנגד חובתו לפדות את אשתו במקרה שנפלה בשבי .הרי" טוע ,
שידוע לנו כדבר פשוט שהבעל חייב בפדיו עד שעת הנתינה .ממילא הוא ג זכאי
לקבל פירות עד שעת הנתינה ,כיוו ששתי התקנות האלה תלויות זו בזו.
הרמב" בסוגייתנו )יז :ד"ה הא דאמרינ ( תמה ,מניי פשוט לרי" שהבעל חייב
בפדיו עד שעת הנתינה .לדעת הרמב"  ,ייתכ בהחלט שהדעות האחרות בסוגייתנו
חולקות ג בעניי חובת הפדיו  ,ולפי הדעות האלה הבעל חייב לפדות את אשתו רק
עד שעת הכתיבה או החתימה .לשיטת הרי" יש להסביר ,שקיי הבדל בי זכויות
הבעל לבי חובותיו .קבלת הפירות היא זכות של הבעל ,ולכ יש מקו לומר שהבעל
מתנער מהזכות הזו ברגע שהוא מתחיל בתהלי הגירושי  .הפדיו  ,לעומת זאת ,הוא
חובה של הבעל כלפי אשתו .כיוו שכ ,לא יעלה על הדעת שהבעל ייפטר מחובה זו
לפני שהוא מגרש את אשתו בפועל .לפי פירושו של הרי" ,כל הדעות בסוגיה חייבות
להודות שהבעל חייב בפדיו עד שעת הנתינה ,והמחלוקת היא רק הא אבד הפירות
מתרחש ג הוא בשלב זה ,או קוד לכ .
פירושו של הרי" עשוי להיות תלוי במחלוקת ראשוני בעניי היחס שבי חובת
הפדיו לבי זכות קבלת הפירות .לדעת הרשב" במסכת בבא בתרא )מט :ד"ה כדרב
הונא( ,עיקר התקנה הוא זכות קבלת הפירות ,וכנגד זה תיקנו חכמי שהבעל חייב
לפדות את אשתו .התוספות ש )ד"ה יכולה אשה( חולקי ,וסוברי שעיקר התקנה
הוא חובת הפדיו  ,וכנגד זה תיקנו חכמי שהבעל זכאי בפירות הנכסי של אשתו.
לפי הדעה שהפירות ה עיקר התקנה ,לא ייתכ שהבעל יפסיק לקבל פירות ועדיי
יתחייב בפדיו  .במסגרת הדעה הזו חייבי לומר ,שא הבעל מפסיד את הפירות
משעת הכתיבה או החתימה – ג חובת הפדיו פוקעת החל משעה זו ,כפי שסבר
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הרמב" ושלא כדעת הרי" .שיטת הרי" אפשרית רק לפי הדעה שהפדיו הוא עיקר
התקנה ,וכנגד זה תיקנו לבעל פירות .בסוגייתנו כול מודי שחובת הפדיו קיימת עד
לשעת הנתינה ,והמחלוקת היא בשאלה הא במקביל לכ הוא זכאי לקבל פירות ,או
שהוא יכול להתנער מהזכות הזו בשלב מוקד יותר.
כאמור ,רבי שמעו סובר שהבעל מאבד את הפירות כבר מכתיבת הגט .טעמו של
רבי שמעו מבואר בהמש הסוגיה:
"‡"˙Â¯ÈÙ ÂÏ ÔÈ‡ ·Â˘ – ‰˘¯‚Ï ÂÈÈÚ Ô˙˘ ÔÂÈÎ ¯·Ò˜ ?ÔÂÚÓ˘ È·¯„ ‡ÓÚË È‡Ó :‡·¯ ¯Ó
)‚.(.ÁÈ ÔÈËÈ
לדעת רבי שמעו  ,ברגע שהבעל והאישה נמצאי בהליכי גירושי – נסת הגולל
באופ חלקי על הנישואי  .אמנ עדיי לא התבצעו הגירושי בפועל ,א מבחינה
קיומית ה כבר אינ נשואי ,וממילא בטלה זכותו של הבעל לפירות .נית להבי
שלפי ריש לקיש ג חכמי מקבלי את העיקרו הזה ,והמחלוקת היא רק בשאלה מהו
השלב המשמעותי יותר בהליכי הגירושי – הכתיבה או החתימה .כ כנראה הבי את
דעתו של ריש לקיש רבי עקיבא איגר ,המפנה בגיליו הש"ס על אתר )יז :ד"ה "תוס'
ד"ה איפו"( לגמרא במסכת בבא בתרא )קמו ,(:שלפיה הבעל אינו יורש את אשתו
מרגע שנת עיניו לגרשה.8
הרי"ד הבי את דעת ריש לקיש בצורה שונה:
"ÂÈ„Ú – ‰Ï Â˙˙Ï ¯ÁÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ¯·Ò˜„ ,Ì„·‡ ‰ÓÈ˙Á ˙Ú˘Ó ¯·Ò ˘È˜Ï ˘È¯Â
·È¯Ë˘· ÔÈ¯Ó‡„Î ,‰ÓÈ˙Á ˙Ú˘Ó Ú¯ÙÓÏ ‰˙ÎÊ ‰Ï Ô˙Â˘Î ,˙Â¯ÈÙ· ‰Ï ÔÈÎÊ ÂÈÓ˙ÂÁ
"¯ÎÓÓÂ Á˜ÓÂ ˙Â‡ÂÏ‰
)˙.(Ë"Ó Ï"¯ ‰"„ :ÊÈ ÔÈËÈ‚ „"È¯ ˙ÂÙÒÂ
הרי"ד מבסס את שיטת ריש לקיש על מושג המוכר לנו משטרות ממוניי אחרי –
"עדיו בחתומיו זכי לו" .הגמרא במסכת בבא מציעא )יג (.מביאה דעה ,שלפיה שעת
החתימה היא השעה הקובעת לעניי קניי השטר ,ולאחר שהשטר נמסר – הקניי חל
למפרע משעת החתימה .הרי"ד סובר שכ הוא המצב בגט לפי ריש לקיש ,והגט משמש

8

רעק"א כנראה מניח שדברי הגמרא ש ה ג לדעת חכמי ,שהרי הדברי ש נאמרו בסתמא .לפי
רעק"א די הגמרא איננו ייחודי לפירות אלא יש כא הפקעה חלקית של הגירושי מדי "גרושת הלב" .יש
לברר אילו חיובי ממוניי נוספי פוקעי בשעת הכתיבה לפי שיטה זו.
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כשטר ממוני לעניי הזכות של הבעל בפירות .לאחר שהבעל מוסר את הגט לידי אשתו
– הוא מאבד למפרע את הפירות משעת החתימה.
קוד לכ הבנו שלפי ריש לקיש חכמי קרובי בשיטת לרבי שמעו  ,ולפי
שניה קיי די מיוחד המפקיע את הפירות לפני חלות הגירושי  .הרי"ד הופ את
הקערה על פיה .לפי הרי"ד ,חכמי סוברי שכדי להפקיע את הפירות יש צור בחלות
הגט ,ג לדעת ריש לקיש .המחלוקת של ריש לקיש על רבי יוחנ היא בכ שלדעתו
הגט חל בדיני ממונות כבר משעת החתימה ,ולא רק בשעת הנתינה.
מתו שיטתו של הרי"ד עולה ,שקיימת הפרדה בי מעמדו של הגט כספר כריתות,
לבי מעמדו של הגט כשטר ממוני .הגט כספר כריתות פועל רק בשעת המסירה,
והאישה אינה מגורשת לפני כ  .לעומת זאת ,הגט כשטר ממוני חל למפרע עוד לפני
המסירה ,כבר משעת החתימה .פיצול דומה ראינו לעיל בשיטת הראב"ד בעניי גט
מאוחר .הראב"ד סבר שהגירושי בגט מאוחר חלי מיד ,ואילו הזכות לקבל פירות
נמשכת עד הזמ הכתוב בגט .פיצול זה דומה לפיצול הקיי במסגרת ההסבר של הרי"ד
לשיטת ריש לקיש ,רק בכיוו ההפו :במקרה של הרי"ד הבעל מפסיד את הפירות לפני
חלות הגירושי  ,ואילו במקרה של הראב"ד הפסד הפירות חל מאוחר יותר.
כפי שראינו ,לדעת רבי שמעו עצ ההתערערות של הנישואי גורמת לביטול
זכותו של הבעל בפירות ,וייתכ שזוהי ג דעתו של ריש לקיש .האפשרות לומר זאת
עשויה להיות תלויה בהבנות השונות ביחס לאופי הזכות של הבעל לקבל פירות מנכסי
אשתו .הגמרא בסו הפרק הרביעי )מז (:עוסקת במקרה של בעל האוכל בנכסי אשתו
במסגרת הדיו בעניי קניי פירות .מסוגיה זו משתמע שיש לבעל קניי של ממש
בפירות .מאיד ,הגמרא במסכת כתובות )עט (:אומרת שהבעל אינו זכאי לקבל את
תשלומי הכפל כאשר הפירות נגנבי ,ומשתמע מש שהפירות אינ קניינו של הבעל,
אלא יש לו זכות אכילה בלבד .מעמדו של הבעל בנכסי אשתו עולה לדיו ג בתוספות
במסכת יבמות )לו :ד"ה קני ( ,בעניי היכולת של האישה למכור את גו הנכסי.9
לענייננו ,לפי ההבנה שאי לבעל קניי בפירות אלא רק זכות אכילה ,קל יותר
להבי כיצד הוא מאבד את הזכות הזו ע התרופפות הנישואי  .לעומת זאת ,לפי

9

הגמרא ש מביאה שתי דעות בשאלה הא קניי הפירות של הבעל בנכסי אשתו זהה לקניי פירות רגיל
או נחות ממנו .עיי ג כתובות פ ,.רש"י בבא קמא פח :ד"ה באושא ,וב'אור שמח' הל' רוצח פ"ב הט"ו
המחלק בי מקרי שוני של קניי פירות.
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ההבנה שיש לבעל קניי בפירות ,מסתבר שלא די בהלי קיומי של גירושי  ,וכדי
שהבעל יפסיד את הפירות יהיה צור במעשה קנייני.

