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מקורות – )א( גיטי כא .משנה וגמרא ,רש"י ד"ה אי כותבי ; רמב" הל' גירושי פ"א
ה"ו; ירושלמי גיטי פ"ה ה"ג; רמב" ד"ה יצא זה; רשב"א כא :ד"ה מתניתי  ,מיוחס
לריטב"א ד"ה אי כותבי; רא"ש פ"ב סי' כא; ר" י .בדפי הרי" ד"ה יצא זה.
)ב( חולי טז ,.מאירי טו :ד"ה וזהו ביאור המשנה; שולח ערו יורה דעה ו' ,ב ,רעק"א
על אתר; 'אור זרוע' סי' תשי"ח; חולי קכז ;:רמב" הל' שבת פ"ח ה"ד ,תוספות שבת
קנ :ד"ה במחובר.
"‡"¯˘Î – ‰Ï Â˙Â ÂÓ˙ÁÂ Â˘Ï˙ ,¯·ÂÁÓ· Â·˙Î .Ú˜¯˜Ï ¯·ÂÁÓ· ÔÈ·˙ÂÎ ÔÈ
)(:‡Î ÔÈËÈ‚ ‰˘Ó
המשנה קובעת שאי לכתוב גט במחובר לקרקע .הגט כשר בדיעבד א הכתיבה בלבד
הייתה במחובר ,ואילו החתימה הייתה בתלוש .הגמרא דנה בשאלה הא די בכ
שהחתימה תהיה בתלוש כדי להכשיר את הגט בדיעבד ,או שג תור הגט צרי
להיכתב בתלוש .על כל פני מוסכ בגמרא ,שא הגט כולו נכתב ונחת במחובר –
הוא פסול א בדיעבד.
הראשוני הסבירו את יסוד הפסול בדרכי שונות .רש"י )ד"ה אי כותבי ( מקשר
זאת לדי נוס ,שהופיע בסוגיה דלעיל .במשנה הקודמת )יט (.נאמר ,שאפשר לכתוב גט
לאישה על קר של פרה ,ולתת לה את הפרה .הגמרא מקשה ,מדוע צרי לתת לאישה
את הפרה כולה ,והרי אפשר לקצו את הקר ולתת אותה במנותק מהפרה:
"‡?‰Ï ‰È·˙ÈÏÂ ‰ÈÈˆ˜ÈÏ ,‰¯Ù Ï˘ Ô¯˜ ‡Ï
‡¯ÒÂÁÓ˘ ‰Ê ‡ˆÈ ,‰È˙Â ‰·È˙Î ‡Ï‡ ¯ÒÂÁÓ ÂÈ‡˘ ÈÓ – '‰Ï Ô˙Â ·˙ÎÂ' :‡¯˜ ¯Ó
"‰È˙Â ‰ˆÈˆ˜ ‰·È˙Î
)˘.(Ì
הגמרא לומדת מהפסוק ,שכתיבת הגט ונתינתו חייבי להוות רצ אחד .אילו הבעל
היה קוצ את הקר מהפרה לאחר כתיבת הגט – קציצה זו הייתה קוטעת את הרצ
בי הכתיבה לנתינה .גט כזה נחשב בשעת הכתיבה ל"מחוסר קציצה" ,והוא פסול
לגירושי  .לעומת זאת ,א הבעל איננו קוצ את הקר אלא נות לאישה את הפרה
171
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כמות שהיא – הרצ בי הכתיבה לנתינה נשמר ,והגט איננו פסול משו מחוסר
קציצה.
רש"י )ד"ה אי כותבי ( מבי  ,שהפסול של גט מחובר נובע מדי מחוסר קציצה.
כיוו שאי אפשר לתת לאישה את הגט כל עוד הוא מחובר ,מ הסת הבעל יקצו
אותו לפני הנתינה .קציצה זו תקטע את הרצ שבי הכתיבה לנתינה ,ולכ הגט נחשב
מחוסר קציצה .כ משתמע ג מהרמב" ,שמביא להלכה רק את הדי של מחוסר
קציצה )הל' גירושי פ"א ה"ו( ,ואינו מזכיר בשו מקו את הפסול של מחובר כפסול
עצמאי.
ראשוני אחרי סברו שפסול מחובר הוא די עצמאי ,ואיננו קשור לדי מחוסר
קציצה .במסגרת הכיוו הזה ,קיימי מספר מקורות אפשריי לפסול מחובר בגט.
מקור אחד מופיע בירושלמי בפרקנו:
""˘ÂÏ˙· ‡Â‰˘ ¯·„ ÏÎ Û‡ ,˘ÂÏ˙· ‡Â‰˘ ¯ÙÒ ‰Ó – '¯ÙÒ' ?ÔÈ·¯„ ‡ÓÚË ‰Ó
).(‚"‰ ·"Ù ÔÈËÈ‚ ÈÓÏ˘Â¯È
הירושלמי מקשר את די משנתנו לדברי רבי יוסי הגלילי ,שהובאו בסו המשנה
הקודמת )יט .(.רבי יוסי הגלילי סובר ,שאי אפשר לכתוב גט על גבי בעלי חיי או
אוכלי .בגמרא )כא (:מבואר ,שרבי יוסי הגלילי לומד את שיטתו מהכתוב "ספר
כריתות" .לדעתו ,אוכלי ודברי שיש בה רוח חיי אינ יכולי להיחשב לספר.
לפי הירושלמי ,ג חכמי במשנתנו מודי שהכתוב "ספר" מלמד אותנו על
דרישות מסוימות מהחפצא של הגט ,הנחוצות כדי להגדיר אותו כספר .המחלוקת היא
רק בפרטי הדרשה – הא ממעטי אוכלי וכל דבר שיש בו רוח חיי ,או דברי
המחוברי לקרקע .הלימוד של פסול מחובר מ"ספר" מופיע ג בתוספתא )פ"ב ה"ו(
ובספרי )דברי רס"ט( בש רבי יהודה ב בתירא.
בשיעור בעניי דיני כתיבת הגט ראינו ,שקיימות גישות שונות בשאלה הא
להלכה החפצא של הגט מוגדר כספר .1ישנ פוסקי המקבלי להלכה דרישות
מסוימות ביחס לגט הנובעות מדי ספר .זוהי דעתו של ה'משכנות יעקב' )אב העזר סי'
כ"א( ,הפוסק שכתיבה דקה פסולה בגט .ג התוספות )לעיל כ :ד"ה ספר( מסבירי,
שהדי של "ספר אחד ולא שני ספרי" בגט נובע מדיני ספר ,הקיימי ג בגט.

1
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מאיד ,הרוש הפשוט העולה מסוגייתנו הוא שחכמי חולקי באופ יסודי על
רבי יוסי הגלילי ,ולדעת גט איננו נחשב לספר כלל .בעוד שרבי יוסי הגלילי לומד
מהפסוק "ספר" דיני מסוימי ביחס לחפצא של הגט ,חכמי סוברי שהמילה "ספר"
איננה מלמדת אותנו על החפצא של הגט אלא על תוכנו – "ספירת דברי בעלמא" .כ
כותבי ג התוספות )לעיל כ :ד"ה לא צריכה( ,המסבירי על פי זה מדוע אי צור
שהאותיות בגט יהיו מוקפות גוויל.2
לפי ההבנה הזו ,אי אפשר לקבל את דעת הירושלמי שפסול מחובר נלמד מהכתוב
"ספר" .לאור זאת הציעו הראשוני כיווני נוספי להסביר את יסוד הפסול,
המתיישבי ע סוגיית הבבלי .הסבר אחד מציע הרשב"א על אתר:
""˘ÂÏ˙ ÂÈÈ‰„ ,„ÈÏ „ÈÓ Ô˙È‰ ¯·„ – '‰„È· Ô˙Â' ·È˙Î„ ÌÂ˘Ó ÌÈ˘¯ÙÓ ˘ÈÂ
)¯˘·"‡ ‚.(ÔÈ˙È˙Ó ‰"„ :‡Î ÔÈËÈ
דברי דומי כותב ג המיוחס לריטב"א:
"È‡˘ ,˘ÂÏ˙· ‡Ï‡ ¯˘Ù‡ È‡ – '‰„È· Ô˙Â' ·È˙Î„ ,‰ÈË˘ÙÎ ‡¯˜ ‰ÈÓÂÈ˜Ï ÔÈÚ·„ ÌÂ˘Ó
‡"ÂˆˆÂ˜ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ˘ÓÓ Â¯È·Á Ï˘ Â„È· ¯·ÂÁÓ ¯·„ ˙˙Ï ¯˘Ù
).(ÌÈ·˙ÂÎ ÔÈ‡ ‰"„ :‡Î ‡"·ËÈ¯Ï ÒÁÂÈÓ‰
הרשב"א והמיוחס לריטב"א שניה לומדי את הפסול מהפסוק "ונת בידה" .אול,
נראה שקיי הבדל משמעותי בי שתי השיטות .לפי הרשב"א ,פסול מחובר הוא פסול
בחפצא של הגט .העובדה שצרי לתת את הגט מלמדת אותנו מה מאפייניו :הגט
צרי להיות חפ שאפשר לתת אותו מיד ליד .בכ דומה ההסבר של הרשב"א למקור
שמביא הירושלמי ,שלפיו די מחובר הוא די בהגדרת החפצא של הגט כספר.
במיוחס לריטב"א ,לעומת זאת ,משתמע שדי מחובר איננו די בחפצא ,אלא די
בתהלי הגירושי  .כדי לגרש אישה צרי לבצע מעשה נתינה ,ואי אפשר לעשות זאת
בדבר המחובר לקרקע .לפי הסבר זה קיי דמיו מסוי בי די מחובר לדי מחוסר
קציצה ,שג הוא עוסק בתהלי הגירושי ולא בהגדרת החפצא של הגט.

2

יש לציי שבספרי ש לומדי מהמילה "ספר" ג את הדי הקובע שיש לכתוב את הגט בדבר של קיימא.
לא מצאנו חולקי על די זה ,ומאיד לא ידוע על שו מקור מקראי אחר עבורו מלבד פסוק זה.
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הבדלי בי מחובר למחוסר קציצה
כפי שראינו עד כה ,ישנ ראשוני הסוברי שקיימי שני דיני שוני ביחס לגט
המחובר לקרקע :פסול מחובר ,ופסול מחוסר קציצה .לפי חלק מהראשוני קיי הבדל
מהותי באופיי של שני הדיני האלה :פסול מחובר הוא די בהגדרת החפצא של הגט,
ואילו מחוסר קציצה הוא די בתהלי הגירושי  .נית להצביע על מספר נפקא מינות
מעשיות בי שני הדיני האלה.
מכיוו אחד ,עשויי להיות מקרי שבה הגט איננו נחשב מחובר לקרקע ,א
עדיי יש בו משו מחוסר קציצה .זהו כנראה המצב במקרה של גט על גבי קר של
פרה ,שאותו הזכרנו לעיל .הגמרא מסבירה שגט כזה פסול רק במקרה שהבעל קוצ
את הקר ונות אותה לאישה במנותק מהפרה ,משו מחוסר קציצה .א הבעל נות
לאישה את הפרה כולה – הגט כשר ,כפי שמפורש במשנה.
מדוע במקרה כזה הקר איננה פסולה לגט משו מחובר? הסיבה לכ היא פשוטה,
ולמעשה מפורשת במשנתנו .דבר מחובר פסול לגט רק כאשר הוא מחובר לקרקע.
הקר של הפרה איננה מחוברת לקרקע אלא לגו הפרה ,ולכ מבחינת החפצא אי כל
בעיה להשתמש בה לגט .הבעיה מתעוררת רק כאשר הבעל קוצ את הקר מהפרה.
הקציצה קוטעת את הרצ שבי הכתיבה לנתינה ופוגעת בתהלי הגירושי  ,ולכ הגט
פסול משו מחוסר קציצה.
העיקרו העומד ביסודו של הסבר זה הוא ,שרק דבר המחובר לקרקע נחשב
למחובר .עיקרו זה נתקל בבעיה מסוימת כאשר בוחני אותו בתחומי אחרי
בהלכה .כפי שנראה להל  ,פסול מחובר מופיע במספר הקשרי נוספי בעול ההלכה.
בי השאר קובעת הגמרא )חולי טז ,(.שאי אפשר לשחוט בסכי המחוברת לקרקע.
בעקבות זאת פוסק המחבר בשולח ערו ,שמי ששחט בש או בציפור של בעל חיי
– שחיטתו פסולה:
"Â˙ËÈÁ˘ – ‰Ó‰·· ÔÈ¯·ÂÁÓ‰ Ô˘Â Ô¯ÂÙˆ ÔÂ‚Î ,ÛÂ‚Ï Â‡ ,Ú˜¯˜Ï ¯·ÂÁÓ‰ ¯·„· ËÁÂ˘‰
"‰ÏÂÒÙ
)˘.(· ,'Â „"ÂÈ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ
רבי עקיבא איגר בחידושיו על אתר )ד"ה כגו צפור ועיי עוד בשו"ת רע"א מהדורא
קמא סי' נא( תמה על פסק השולח ערו .הוא טוע  ,שפסול מחובר קיי דווקא בדבר
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המחובר לקרקע .לפי הדעה הסוברת שאד הוקש לקרקע ,3נית לייש את הפסול ג
ביחס לציפור של אד ,המחוברת לגופו .א בהמה לא הוקשה בשו מקו לקרקע.
לכ  ,לדעת רבי עקיבא איגר ,לא אמורה להיות כל בעיה בשחיטה בציפור או בש של
בהמה ,ואי זה נחשב למחובר.
כיצד נית ליישב את דעת המחבר? האחרוני הסבירו ,שאמנ דווקא אד הוקש
לקרקע ולא בהמה .אול ,הפסול איננו בדבר המחובר לקרקע דווקא ,אלא בכל דבר
המחובר .משו כ ש וציפור המחוברי לבהמה פסולי לשחיטה ,א על פי שה
אינ מחוברי לקרקע.
מכא יש לחזור ולברר ,מדוע קר של פרה איננה פסולה לגט מדי מחובר .הצענו
לעיל ,שפסול מחובר קיי דווקא בדבר המחובר לקרקע .לאור שיטת המחבר בהלכות
שחיטה ,יש להציע הסבר אחר .ייתכ שג בהלכות גיטי אנו פוסלי כל דבר המחובר,
ולאו דווקא מחובר לקרקע ,כמו בהלכות שחיטה .א קיי הבדל אחר בי המקרי.
כאשר אד נות לאישה את הפרה מבלי לקצו את הקר – הפרה כולה נחשבת
כחפצא של הגט ,ולא רק הקר  .במקרה כזה בוודאי לא תהיה בעיה של מחובר ,כיוו
שהפרה איננה מחוברת לשו דבר אחר .בהלכות שחיטה ,לעומת זאת ,סביר להניח
שהבהמה כולה איננה נחשבת לסכי השחיטה .הציפור או הש בלבד משמשי כסכי ,
ולכ כאשר ה מחוברי לגו הבהמה – ה פסולי מדי מחובר.
עד כה ראינו מקרה אחד שבו קיימת ,אולי ,נפקא מינה בי מחובר למחוסר
קציצה :דבר שאיננו מחובר לקרקע אלא לגו הבהמה .דבר כזה אינו נחשב כמחובר,
שהרי אפשר לתת את הבהמה כולה כמות שהיא ,א יש בו בעיה של מחוסר קציצה
א תולשי את הקר  .בכיוו ההפו נית להצביע על מקרה שבו הגט איננו פסול
משו מחוסר קציצה ,א עדיי ייתכ שהוא ייחשב כמחובר .מקרה כזה נידו בהמש
הסוגיה אצלנו:
".ÏÂÒÙ :¯Ó‡ ‡·¯Â ,¯˘Î :¯Ó‡ ÈÈ·‡ – ·Â˜ ıÈˆÚ Ï˘ ‰ÏÚ ÏÚ
‡·"ÌÂË˜È ‡Ó˘ ‰¯Ê‚ ,ÏÂÒÙ :¯Ó‡ ‡·¯ .‰Ï‰È ‰ÈÏ ·È‰ÈÂ ‰ÈÏ ÏÈ˜˘„ ,¯˘Î :¯Ó‡ ÈÈ
)‚.(.·Î-:‡Î ÔÈËÈ
לפי כל הדעות ,אי בעיה עקרונית בגט הכתוב על עלה של עצי נקוב .רבא מכשיר גט
כזה לכתחילה ,ואביי פוסל אותו רק מדרבנ  ,גזרה שמא יקטו .כל עוד הבעל איננו
קוט את העלה אלא נות לאישה את העצי כפי שהוא – הגט איננו נחשב למחוסר
3

עיי רמב" הל' טוע ונטע פ"ה ה"ב ,קידושי ז .רש"י ד"ה שיש ותוס' ד"ה א.
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קציצה .זאת ,א על פי שהעלה נחשב כיונק מהקרקע דר הנקב ,וכאשר הבעל מטלטל
את העצי ונות אותו לאישה – נית לראות זאת כתלישה של הצמח ממקומו.4
המיוחס לריטב"א בסוגייתנו )ד"ה אי כותבי ( מביא ראיה מכא כנגד השיטה
הלומדת את פסול מחובר מהפסוק "ספר" .לטענתו ,אילו היינו סוברי שפסול מחובר
הוא פסול בחפצא מדי ספר – היה עלינו לפסול ג עצי נקוב ,שג הוא מוגדר
כמחובר לקרקע .בסופו של דבר מסיק המיוחס לריטב"א שלפי הבבלי פסול מחובר
איננו די בחפצא ,אלא פסול בתהלי הגירושי  ,ולכ עצי נקוב כשר לגט .א לפי
הירושלמי ,הלומד את די מחובר מדי "ספר" ,מסתבר שגט עצי נקוב פסול .זאת ,א
על פי שאי בו בעיה של מחוסר קציצה ,כיוו שטלטול העצי איננו נחשב לקציצה.

חיתו הקל
הראשוני נחלקו בשאלה ,הא נית לחתו חלק מהקל של הגט לאחר כתיבתו .רבנו
ת ור"י פוסלי גט כזה ,מדי מחוסר קציצה .לעומת ,רש"י והרשב" סברו שאי
כא בעיה של מחוסר קציצה ,והגט כשר .הראשוני בסוגייתנו מביאי את הדעות
השונות במחלוקת הזו ,ודני בהיבטי השוני שלה )עיי למשל רא"ש סי' כא כב(.
נית להסביר את דעת המכשירי בשני אופני .ההסבר המקובל הוא ,שחיתו
הקל כלל איננו נחשב לקציצה .רק עקירת דבר ממקו גידולו נחשבת לקציצה ,ולא
חיתו או חלוקה של עצ דומ .בדר זו הסביר הרא"ש את שיטת הרשב":
"·Â˘Á ,ÂÏÂ„È‚Ó ¯·„ ¯˜ÂÚ˘ Ú˜¯˜Ï ¯·ÂÁÓÂ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ÔÂ‚Î ,È‰· ‡˜ÂÂ„ :Ì"·˘¯ ˘¯ÈÙ
"‡Ï ‡È¯Á‡ È„ÈÓ Ï·‡ ,‰ˆÈˆ˜ ¯ÒÂÁÓ
)¯‡"˘ ‚.(‡Î 'ÈÒ ·"Ù ÔÈËÈ
בדבריו של הרמב" )כא :ד"ה יצא זה( עולה סברה אחרת להכשיר גט שנחת לאחר
הכתיבה .הגמרא לא אמרה שקציצה פוסלת את הגט ,אלא הגדירה את הפסול
כ"מחוסר קציצה" .לדעת הרמב"  ,הלשו "מחוסר קציצה" מתאימה דווקא במקרה
שחייבי לקצו את הגט כדי לתת אותו ,וללא קציצה אי כל אפשרות להשתמש בגט.
במקרה של חיתו הקל נית היה לתת לאישה את הגט מבלי לחתו אותו .לכ נראה
לכאורה שגט כזה איננו נחשב למחוסר קציצה ,ג א בסופו של דבר חתכו אותו לפני

4

ג בהלכות שבת ,המרי עצי נקוב מעל גבי הקרקע חייב משו תולש )עיי ב"י או"ח סי' של"ו ד"ה
"ואסור"(.
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הנתינה .זאת ,אפילו א נסבור שקציצה איננה דווקא בעקירת דבר מגידולו ,וג חיתו
הקל נחשב לקציצה.
טענה זו של הרמב" מהווה קושיה על הראשוני הסוברי שחיתו הקל פוסל
את הגט מדי מחוסר קציצה .אול למעשה ,יש מכא קושיה כבר על דברי הגמרא
עצמה .כפי שראינו ,הגמרא אומרת שא כתב גט על קר של פרה וקצ את הקר –
הגט פסול .לפי סברת הרמב"  ,ראוי היה שנכשיר את הגט הזה ,כיוו שהבעל היה יכול
להימנע מלקצו את הקר ולתת לאישה את הפרה כולה .אמנ בפועל הקר נקצצה,
א לא די בכ כדי להחשיב אותה למחוסרת קציצה ,ולא ברור מדוע הגמרא פוסלת את
הגט במקרה זה.
הרמב" מיישב ,שהגדרת הגט כמחוסר קציצה תלויה בכוונתו של הבעל בשעת
הכתיבה .א בשעת הכתיבה התכוו הבעל לתת את הגט כמות שהוא – אי הוא נחשב
למחוסר קציצה ,אפילו א בסופו של דבר הגט נקצ  .לעומת זאת ,א מלכתחילה
הגט היה מיועד להיקצ – הוא נחשב למחוסר קציצה כבר מרגע הכתיבה .אמנ נית
היה לתת את הגט כפי שהוא ,א זהו מעשה נתינה שונה מזה שהתרחש בפועל .מעשה
הנתינה של הגט הקצו  ,כפי שתכנ אותו הבעל ,לא היה יכול להתקיי מבלי לקצו
את הגט ,ולכ הגט נחשב למחוסר קציצה.
בהתא לתירו זה נוטה הרמב" לאמ את שיטתו של רב האי גאו במחלוקת
בעניי חיתו הקל .רב האי גאו )אוצר הגאוני כר י' עמ'  (40סבר ,שדינו של גט
שנחת חלק מהקל שלו תלוי בכוונת הבעל .א הבעל התכוו מראש לחתו את
הקל לאחר הכתיבה – הגט פסול משו מחוסר קציצה .א הבעל לא התכוו לחתו
את הקל – הגט כשר ,אפילו א בסופו של דבר הוא נחת.
ג א נקבל את הסברו של הרמב" בעניי גט על גבי קר של פרה ,עדיי אי
הכרח לייש זאת ביחס לחיתו הקל .נית לקבל את החילוק של הרמב" דווקא
במחובר לקרקע ובבעלי חיי ,א לא במיטלטלי דוממי .זאת ,א נאמ את שיטת
הראשוני הסוברי שקציצה היא דווקא בעקירת דבר מגידולו .לפי הבנה זו ,נוכל
להכשיר גט שנקצ בשני מקרי שוני :כאשר הקציצה לא הייתה מתוכננת מראש –
הגט יהיה כשר משו שאיננו מחוסר קציצה ,ואפילו בקר של פרה; וכאשר הקציצה
איננה עקירת דבר מגידולו אלא חיתו בלבד – הגט יהיה כשר אפילו א הבעל תכנ
מראש לחתו אותו ,כדעת רש"י והרשב" בעניי חיתו הקל.
הר" בסוגייתנו עוסק ג הוא במחלוקת הראשוני בעניי חיתו הקל .ההסבר
של הר" לשיטת המכשירי מעורר תמיהה ,לאור הדברי שראינו:
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"¯·„ ¯˜ÂÚÎ ‰ÈÏ ‰Â‰„ ÌÂ˘Ó ,ÌÈÈÁ ÈÏÚ·· ÈÓ È‡ ,Ú˜¯˜Ï ¯·ÂÁÓ· ‡˜Â„„ Â·˙Î ÌÈ¯Á‡Â
‰Ï Â˙ÈÏ ÏÂÎÈ˘ ,‰ˆÈˆ˜ ¯ÒÂÁÓ È‡Â‰ ‡Ï – ‡Â‰ ˘ÂÏ˙„ ÔÂÈÎ„ ,‡Ï ˘ÂÏ˙· Ï·‡ ,ÂÏÂ„È‚Ó
¯˘Ù‡ È‡˘ ÈÙÓ ,¯·ÂÁÓ Ï·‡ .ÏÈÒÙÓ ‡Ï – È„ÈÓ ‰ÈÓ ÊÈ‡‚ ÈÎ ÔÎ˘ ÔÂÈÎÂ ,‡Â‰˘ ˙ÂÓÎ
"¯·ÂÁÓÏ ÈÓ„„ ÌÂ˘Ó ,ÈÓ ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Â .‰ˆÈˆ˜ ¯ÒÂÁÓ È¯˜Ó – ‰ˆÈˆ˜· ‡Ï‡ ‰Ï Â˙ÈÏ
)¯".(‰Ê ‡ˆÈ ‰"„ Û"È¯‰ ÈÙ„· .È ÔÈËÈ‚ Ô
הר" משתמש בלשו של "עקירת דבר מגידולו" ,ומשתמע שהנימוק לדעת המכשירי
הוא שחיתו הקל לא נחשב לקציצה .אול ,בהמש דבריו מבואר שהנימוק הוא
שונה :ג א נחשיב את החיתו כקציצה ,הגט איננו פסול – משו שהוא איננו
מחוסר קציצה .נית היה לתת לאישה את הגט ג ללא קציצה ,ולכ הקציצה איננה
פוסלת אותו ,כפי שהסביר הרמב" .
כפי שראינו בדברי הרמב"  ,הסבר זה מעורר קושיה מהמקרה של גט על גבי קר
של פרה .גט כזה פסול ,א על פי שאפשר היה לתת לאישה את הגט ללא קציצה .הר"
מתייחס ג למקרה זה ,ומסביר שגט על גבי בעלי חיי ג הוא נחשב למחוסר קציצה,
"משו דדמי למחובר" .קשה להבי כיצד נימוק זה עונה על השאלה .העובדה שחלקי
הגו של בעלי חיי דומי למחובר אמנ מסבירה מדוע יש כא קציצה ,א עדיי לא
ברור מדוע יש כא מחוסר קציצה .אמנ הקר נעקרה מגידולה ,א כיוו שנית היה
לתת את הפרה ללא קציצה – הגט אמור להיות כשר ,לפי דבריו של הר" עצמו באותו
הקטע .צרי עיו כיצד הר" יתמודד ע קושיה זו.

מחובר שהתייבש
המיוחס לריטב"א בסוגייתנו עוסק בכתיבת גט על גבי ע מחובר לקרקע שהתייבש:
""¯·ÂÁÓ ·È˘Á È˙Î‡„ ,ÏÂÒÙ È‡„Â – ˙Ó˘ ÔÏÈ‡‰ ÏÚ Ë‚‰ ·˙ÂÎ· Â‰ÈÓÂ
).(ÌÈ·˙ÂÎ ÔÈ‡ ‰"„ :‡Î ÔÈËÈ‚ ‡"·ËÈ¯Ï ÒÁÂÈÓ
הריטב"א מכריע שאיל שהתייבש נחשב מחובר ,והגט הכתוב על גביו פסול .כמוב ,
הדיו בשאלה זו אמור לכלול התייחסות לשני הדיני :מחובר ומחוסר קציצה.
ההכרעה ביחס לשני הדיני האלה איננה חייבת להיות אחידה .ייתכ שנחלוק על
הריטב"א ,ונכריע שאיל שהתייבש אמנ איננו נחשב מחובר ,א עדיי עקירתו תיחשב
כקציצה ,ולכ בשורה התחתונה הגט יהיה פסול ,מדי מחוסר קציצה.
ה'אור זרוע' מדגיש את חשיבות היניקה מהקרקע לעניי די מחוסר קציצה.
במסגרת הדיו בשיטת הרשב" ,המכשיר גט שנחת ממנו קל ,מתייחס ה'אור זרוע'
למקרה של עצי שאינו נקוב ,המופיע בגמרא:

179

מחובר ומחוסר קציצה

"‡·ÔÓ ˜ÂÈ ÂÈ‡Â ÏÈ‡Â‰„ ,¯˘Î ÌÂË˜È ÂÏÈÙ‡˘ ,¯˘Î„ ‰„ÂÓ ‡·¯ ÂÏÈÙ‡ ·Â˜ ÂÈ‡˘· Ï
"‰ˆÈˆ˜ ¯ÒÂÁÓ È¯˜Ó ‡ÏÂ ,¯·ÂÁÓ ÂÈ‡ – Ú˜¯˜‰
)‡.(Á"È˘˙ 'ÈÒ ÚÂ¯Ê ¯Â
ה'אור זרוע' מסביר בשיטת הרשב" ,שרק עקירת דבר מגידולו נחשבת לקציצה.
מדבריו נראה ,שעקירת דבר מגידולו היא רק במקרה של ניתוק צמח ממקור יניקתו.
מכא אפשר לדייק ,שקציצה של איל יבש ,שכבר איננו יונק מהקרקע ,לא נחשבת
לקציצה .עקירת האיל הזה לא תפסול את הגט משו מחוסר קציצה ,א על פי
שבפועל האיל מחובר לקרקע.
נית לדחות את הדיוק הזה מדברי ה'אור זרוע' .ייתכ שיניקה מהקרקע
משמעותית דווקא ביחס לעצי  .העצי מטבעו הוא מיטלטל ,והגדרתו כמחובר נובעת
א ורק מהיניקה של הצמח שבתוכו מ הקרקע .כיוו שכ ,א העצי איננו נקוב ואי
יניקה – הוא אינו נחשב כמחובר .דברי אחרי ,הנעוצי בקרקע באופ ישיר ,ייחשבו
תמיד כמחוברי ,ללא קשר לשאלת היניקה .על פי זה נוכל לפסול איל שמת מדי
מחוסר קציצה ,א על פי שהוא כבר אינו יונק ,כיוו שעל כל פני הוא נעו בקרקע.
מקור נוס בעניי זה נמצא בהלכות שבת .הגמרא במסכת חולי עוסקת במעמד
של פירות שהתייבשו ,בהלכות טומאת אוכלי ובהלכות שבת:
"„‡,ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË ˙Â‡ÓËÓ Ô‰È·È‡· Â˜Óˆ˘ ÌÈ‡˙ :Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ ·¯ ¯Ó
"˙‡ËÁ ·ÈÈÁ ˙·˘· Ô‰Ó ˘ÏÂ˙‰Â
).(:ÊÎ˜ ÔÈÏÂÁ
התאני כבר התחילו להתייבש ולהצטמק ,א ה עדיי מחוברות אל האיל באיביה .
בהלכות טומאה ,די בכ כדי שהתאני האלה ייחשבו כתלושות ,ויוכלו לקבל טומאת
אוכלי  .א בהלכות שבת התאני האלה עדיי נחשבות מחוברות לקרקע ,והתולש
אות בשבת חייב משו קוצר.
הגמרא עסקה בתאני שצמקו ,דהיינו שהתחילו להתייבש א עדיי אינ יבשות
לחלוטי  .הרמב" בהלכות שבת )פ"ח ה"ד( פוסק את די הגמרא ג ביחס לתאני
יבשות לחלוטי  .לעומתו ,התוספות במסכת שבת )קנ :ד"ה במחובר( סברו שהגמרא
דיברה דווקא על תאני שצמקו .בתאני שהתייבשו לחלוטי  ,לדעת התוספות ,אי
חיוב בשבת משו קוצר ,א שבפועל ה עדיי מחוברות לאיל .

שיעורי הרא"ל במסכת גיטי

180

לענייננו ,ייתכ שדינו של גט על גבי איל שהתייבש תלוי במחלוקת ראשוני זו.
לפי הרמב" גט כזה נחשב כמחובר ופסול ,ואילו לפי התוספות האיל אינו נחשב
כמחובר ,כיוו שאינו יונק מהקרקע ,והגט כשר .5אמנ ,ג לפי התוספות עדיי ייתכ
שנפסול את הגט משו מחוסר קציצה ,א על פי שהוא איננו מוגדר כמחובר.

תלוש ולבסו חיברו
מקרה נוס שבו עסקו הראשוני הוא גט על גבי דבר שנתלש ואחר כ חובר שוב אל
הקרקע .הרשב"א מדייק ממשנתנו ,שתלוש ולבסו חיברו פסול לגט .א הוא מסייג
זאת למקרה שהיה ביטול ,כלומר – האד התכוו שהחיבור אל הקרקע יהיה חיבור
קבוע ולא ארעי:
"·‚ ÏÚ Û‡Â ,ÏÂÒÙÂ ¯·ÂÁÓÎ Ï"‰ ÂÏË·Â Â¯·Á ÛÂÒ·ÏÂ ˘ÂÏ˙„ ˜„˜„Ï ˘È Ô‡ÎÓ„ ÈÏ ‰‡¯Â
„‡¯È·Ò ‡Î‰ ,‰Â‰ È‡˙„ ‡˙‚ÂÏÙ ÌÈÚ¯Ê ¯˘Î‰ ÔÈÚÏÂ ...˘ÂÏ˙Î ÈÂ‰ ‰¯Ê ‰„Â·Ú ÔÈÚÏ
.¯·ÂÁÓÎ Ï"‰„ Â‰Ï
"¯·ÂÁÓÎ ÂÏË· ‡ÏÂ Â¯·Á ÛÂÒ·ÏÂ ˘ÂÏ˙ Â· ‡‰È˘ ¯·„ ÍÏ ÔÈ‡„...
)¯˘·"‡ ‚.(ÔÈ˙È˙Ó ‰"„ :‡Î ÔÈËÈ
הרשב"א ד בדבריו בתחומי אחרי בהלכה ,שבה ישנה התייחסות לתלוש ולבסו
חיברו .נית למנות מספר תחומי כאלה:
א .עבודה זרה – הגמרא במסכת חולי )טז (.מלמדת ,שדבר מחובר שנעבד כעבודה זרה
אינו נאסר בהנאה .אול ,תלוש ולבסו חיברו נחשב תלוש לעניי זה ,ולכ המשתחווה
לביתו – אסר את הבית בהנאה.
ב .הכשר זרעי – אוכלי אינ מקבלי טומאה עד שיוכשרו לכ על ידי מגע של
משקה .מי גשמי יכולי להכשיר את האוכלי לקבל טומאה ,א נפלו לרצונו של
האד ,והוא החשיב אות בדעתו .6מחשבה זו מועילה דווקא כאשר האד היה
5

6

יש לציי  ,שבהלכות טומאת אוכלי )פ"ב ה"ה( פוסק הרמב" שא יבש האיל ויש בו פירות – ה
נחשבי כתלושי ,כדברי הגמרא שציטטנו .נראה ,א כ  ,שלדעת הרמב" קיי חילוק בהקשר זה בי
תחומי שוני בהלכה ,וא כ לא נוכל לדעת בוודאות מהי שיטתו בהלכות גיטי  .אמנ ,מסברה נית
היה לומר שהחילוק של הרמב" הוא בי ע שיבש לפירות שיבשו ,א הרמב" ש בפירוש לא מחלק
כ .ע זאת ,ייתכ שהראב"ד ש סבר שקיי חילוק כזה ,ובכ מתיישבת קושיית ה'כס משנה' על
הראב"ד – עיי"ש.
בעניי זה נחלקו הרמב" ושאר הראשוני בפירוש המשנה הראשונה במסכת מכשירי  .לדעת הרמב"
)הל' טומאת אוכלי פי"ב ה"א ב( יש צור במחשבה ורצו ג בשעת ירידת הגשמי וג בשעת נפילת
על האוכל .הר"ש על אתר והראב"ד ש חולקי ,וסוברי שדי במחשבה באחד מהשלבי האלה.
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מעוניי במי הגשמי לצור דבר תלוש ,כגו הדחת כלי מיטלטלי .א האד היה
מעוניי במי הגשמי לצור דבר מחובר – לא די במחשבה זו כדי שהמי יכשירו את
האוכלי .הגמרא במסכת חולי )ש( מביאה מחלוקת בעניי מי גשמי שהאד היה
מעוניי בה לצור תלוש ולבסו חיברו ,הא די בכ לצור הכשר אוכלי או לא.
ג .שחיטה – כפי שראינו לעיל ,ג בהלכות שחיטה קיי פסול מחובר ,וסכי השחיטה
צריכה להיות תלושה דווקא .הגמרא ש )טז .טז (:מסתפקת בעניי תלוש ולבסו
חיברו ,הא הוא כשר או פסול לשחיטה.
ד .סוכה – ג בהלכות סוכה קיי די מחובר :איל המחובר לקרקע פסול לסכ.
תרומת הדש )סי' פ"ט( סבר שתלוש ולבסו חיברו כשר לסכ ,וכ פסק להלכה המג
אברה בהלכות סוכה )או"ח תרכ"ט ס"ק יא(.
אנו רואי ,א כ  ,שהתשובה לשאלה הא תלוש ולבסו חיברו נחשב תלוש או
מחובר איננה אחידה ,והיא משתנה מתחו אחד למשנהו .כדי להכריע בעניי תלוש
ולבסו חיברו בכל אחד מהתחומי ,יש לברר מהו יסוד די מחובר בתחו זה .מסתבר
שבעניי זה קיימי הבדלי עקרוניי בי התחומי השוני ,כפי שנית ללמוד
מהמקורות שמה לומדת הגמרא את הדי בכל תחו.
בהלכות הכשר אוכלי ,מסתבר שדי מחובר מתייחס לזהות החפ  .השאלה
הנשאלת היא :הא המי יועדו לשטיפת חפ תלוש או מחובר? בהלכות שחיטה,
לעומת זאת ,ייתכ שהדגש איננו על זהות החפצא אלא על תהלי השחיטה .הגמרא
לומדת את די מחובר בשחיטה מפסוק בפרשת עקדת יצחק:
""'ËÂÁ˘Ï ˙ÏÎ‡Ó‰ ˙‡ Á˜ÈÂ :¯Ó‡˘' ?˘ÂÏ˙· ‡Â‰˘ ‰ËÈÁ˘Ï ÔÈÓ
).(.ÊË ÔÈÏÂÁ
הדגש בלימוד זה הוא על מעשה הלקיחה של המאכלת – סכי השחיטה .לקיחה זו
אינה יכולה להתבצע אלא בדבר תלוש .המאירי ש )טו :ד"ה וזהו ביאור המשנה( למד
מכא  ,שלכתחילה אי לשחוט בתלוש ולבסו חיברו אפילו א לא ביטלו ,והחיבור
הוא ארעי .במקרה כזה מסתבר שהחפצא איננו מוגדר כמחובר ,א על כל פני אי
אפשר לבצע בו מעשה לקיחה ,ולכ אי לשחוט בסכי כזו.
בהלכות עבודה זרה ,המיעוט של מחובר נלמד מפסוק בספר דברי ,שבו מצווה
התורה להשמיד את כל מוקדי העבודה הזרה של הגויי באר " :את אלהיה על
ההרי" – ולא ההרי אלהיה .מסתבר שדרשה זו באה למעט כל דבר השיי למערכת
הטבעית ,ואי בו תפיסת יד אד .ההרי אינ נאסרי בהנאה משו עבודה זרה,
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כיוו שה אינ חלק מעולמו של האד אלא חלק מעול הטבע .לפי זה מוב מדוע
תלוש ולבסו חיברו נחשב כתלוש לעניי עבודה זרה .התלישה הכניסה את החפ
לעולמו של האד ,וכעת ג החיבור המחודש איננו יכול להחזיר את הגלגל אחורנית,
ולהשיב את החפ למערכת הטבעית.
א נחזור להלכות גיטי  ,מסתבר שג כא הדי של תלוש ולבסו חיברו יהיה
תלוי ביסוד די מחובר :הא זהו די בזהות החפ  ,או די בתהלי הגירושי ? כפי
שראינו לעיל ,ייתכ ששאלה זו תלויה במחלוקת הראשוני בעניי המקור לדי מחובר.
מקור נוס המתקשר לעניי זה נמצא בתוספתא:
"'"˘ÂÏ˙· ‰·È˙Î Û‡ ,˘ÂÏ˙· ‰È˙ ‰Ó – 'Ô˙Â ·˙ÎÂ
)˙.(Â"‰ ·"Ù ÔÈËÈ‚ ‡˙ÙÒÂ
התוספתא איננה מתמקדת בזהות החפצא ,אלא בתהלי :מעשה הכתיבה צרי
להתבצע בתלוש .לפי זה מסתבר שתלוש ולבסו חיברו יהיה פסול לגט .ג א
החפצא עצמו מוגדר כתלוש ,מכל מקו מעשה הכתיבה איננו מתבצע בחפ מיטלטל
אלא בחפ הנעו ומחובר לקרקע ,ולכ הגט פסול.
כמוב  ,נית לחלק בהקשר זה בי מחובר למחוסר קציצה .ייתכ שלעניי די
מחובר די בכ שהחפ מצד עצמו מוגדר כתלוש כדי להכשיר את בגט ,א עדיי הוא
יהיה פסול מדי מחוסר קציצה .די מחוסר קציצה מתייחס לתהלי הגירושי  ,ולעניי
זה ייתכ שג תלישה של דבר הנעו בקרקע נחשבת כקציצה ,וקוטעת את הרצ בי
הכתיבה לנתינה.

