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גיטי ד לב.
המקבל מתנה שאמר לאחר שבאתה מתנה לידו בלשונות דלהל מה דינו? ]תוד"ה מבוטלת[.

לפשט סוגיי
לסוגיא כריתות כד.
לספרי דגרסי
הת והכא
לר"י גרסינ כא וש
לרש"י בכריתות
גרסינ כא וש

מבוטלת ,תיבטל ,אי איפשי בה
1
לא אמר כלו  וזכה בה בע"כ
3
דבריו קיימי
)מבוטלת תיבטל :לא אמר כלו(
4
אי אפשי בה :דבריו קיימי
5
דבריו קיימי
6
בקרקעות :לא אמר כלו  והיא שלו
)מטלטלי :דבריו קיימי  וזכה המחזיק(

בטלה היא אינה מתנה
דבריו קיימי  ולא זכה בה
לא אמר כלו
דבריו קיימי

2

לא אמר כלו
דבריו קיימי 7
וכל המחזיק בה זכה בה

גיטי ד לב:
המבטל את שליח הגט או אשה שחוזרת בקידושי קוד שחלו  ,מה הדי?
8

לרב נחמ
לרב ששת

המבטל את שליח הגט
חוזר ומגרש  השליחות נתבטלה
אינו חוזר ומגרש  הגט בטל

9

אשה שבמטלת את הקידושי
10
בטלו הקידושי
בטלו הקידושי

 1ונפ"מ שא יש בע"ח גובה אותה בשבילו ,והטע שלא אמר כלו ,משו שכל הלשונות הללו ה לשו
עתיד ,והרי כבר זכה בה ולא יכול לחזור בו.
 2דכיו שהוא לשו עבר שאומר שבטלה המתנה ,מהני ,דהרי מודה שלא קיבל והודאת בע"ד כמאה עדי.
 3ומבינה הגמ' ש בכריתות בהו"א שהכוונה שחוזרת המתנה למקבל מתנה ,ומכח זה היא מקשה על ריש
לקיש שאמר שבאופ זה כל הקוד בה זכה בה ,דאי יזכה בה אחר הרי חוזרת המתנה לנות.
 4ומבאר בגמ' בכריתות שהכוונה שדבריו קיימי לעני שהוא אינו זוכה בה ,אכ אינה חוזרת למקבל
מתנה כיו שהוא לשו עתיד ולא בטלה המתנה ,אלא שאי אפשי בה הוא לשו הפקר והרי הוא כאילו עתה
מפקירה וכל הקוד בה זכה בה.
 5ומפרש ר"י שבסוגיי יש ליישב הגירסא שבכריתות ודייק דבטל מעיקרא משמע מדקתני "בטלה היא
אינה מתנה לא אמר כלו" דאי משמע להבא א"כ היו דבריו קיימי והוי הפקר וכל המחזיק בה זכה,
ומזה שאמר ש"לא אמר כלו" על כרח דמעיקרא משמע ,ואינו כלו משו שזה כאומר על כל מתנות
שאד נות לחברו וזוכה בה שאינ מתנות ,וזה לא שיי )וע"ע בתוס'( .ולפ"ז למסקנא כשאומר "בטלה"
במתנה לא אמר כלו כי זה הלשו הטוב לו שכ תהיה לו המתנה.
 6והיינו שבי בכריתות ובי בסוגיי גרסינ כפי גירסת סוגיי ,ועל הקושיא של התוס' מה א"כ קשה על
ריש לקיש שאמר "כל הקוד בה זכה"  הא אמרינ ד"לא אמר כלו" .ביאר רש"י ,דאה"נ שמדי זה לא
קשה על ר"ל ,דר"ל מיירי דוקא במתנת מטלטלי שבאה לידו והפקירה כשאמר "אי אפשר"  ולכ הוי
הפקר .אול במתנת קרקע ,הוא לא הפקיר את השדה אלא אינו חפ שתהא המתנה קיימת.
 7ומפרש רש"י שמכא מקשה הגמ' על ר"ל ,דחזינ דהיכא דאהנו דבריו  דבריו קיימי וחוזרת המתנה
לבעליה ,וא"כ ה"ה באמר "אי אפשי" במטלטלי שג"כ דבריו קיימי כ יהיה הדי .ומתרצת הגמ' ,שג
כא הכוונה שדבריו קיימי ולא חוזרת לבעליה ,אלא היא הפקר.
 8פי' ,האומר לאשה "התקדשי לי במעות אלו בעוד ל' יו" ,וחזרה בה קוד הקידושי.
 9ולא נתבטל הגט אלא רק השליחות נתבטלה ,וא חוזר בו הבעל מביטולו יכול לשוב ולגרש בגט זה.
 10וכדעת ר' יוחנ דהלכתא כוותיה ,ולא קשה מהאי דינא שבטלו הקידושי על דברי רב נחמ שאמר שלא
בטל הגט ,דכא י"ל שהוא ביטל את השליחות ומכח דאתי דיבור ומבטל דיבור ,משא"כ ש כל מה שיש
לבטל הוא רק את דיבור הקידושי.

