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  :ה �ד נדרי�

  ?ובמה המחלוקת, הא� צרי� לכתוב את הנוסחי� דלהל� בגט

  

 הרי את מותרת "  
  "לכל אד�

 ודי� דיהוי ליכי מינאי ספר "
  "תירוכי� ואיגרת שבוקי�

  ?במה נחלקו

 ידי� שאינ� מוכיחות הוויי� ידי�  לא צרי� לכתוב  צרי� לכתוב   לרבנ�

לא הוויי� ידי�' ידי� וכו  צרי� לכתוב  צרי� לכתוב יהודה' לר
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  ?לאמוראי� דלהל� הא� ידי� מוכיחות הוויי� ידי� או לא הוויי� ידי�

  

  בגיטי�  בנדרי�   

  הוויי� ידי�  לאביי

לא הוויי� ידי�  לרבא
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   לא הוויי� ידי�:לרבנ�
הוויי� ידי� :יהודה' לר

2
  

  

                                                           

1
', וכו" ודי� דיהוי"ש וכיו� שידי� שאינ� מוכיחות לא הוויי� ידי� כל זמ� שלא כתב לה בפירו 

והגט הוא רק ראיה , יש לנו לפרש שאולי רוצה לגרש אותה בדיבור, האומר שמגרש אותה בגט
 .דדוקא הגט מגרש אותה, ג אינה מגורשת"ובכה. לגירושי�

2
. יהודה' שבי� אביי ובי� רבא מסבירי� את שיטת� בי� אליבא דרבנ� ובי� אליבא דר' מבואר בגמ 
עד כא� לא קאמר רבי יהודה בעינ� ידי� מוכיחות ד, יהודה' אליבא דר' מר אפי אומר אני אואבייד
לא  �דכל שאי� הוכחה ברורה מלשו� הגט שהוא מגרש אותה  (,אלא גבי גט דבעינ� כריתות וליכא �

 ,) בואז מוכח מלשו� הגט שהוא מגרשהרק ש �" ודי�"יהודה דבעינ� שיכתוב '  ולכ� סובר ר,מהני
' אנא דאמרי אפי:  ורבא אמר.יהודה דבעינ� דוקא ידי� מוכיחות'  לראבל בעלמא מי שמעת ליה

דאי� אד� מגרש את אשת , לא קאמרי רבנ� דלא בעינ� ידי� מוכיחות אלא גבי גטדעד כא� , לרבנ�
, ברור לנו שהגט הוא ממנו לגרשה" די� דיהוי ליכי מינאי" ובודאי ג� א� לא כתב בפירוש ו� חבירו

  . דמועיל בלי ידי� מוכיחותאבל בעלמא מי שמעת להו
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, מה נזירות בהפלאה, מקיש ידות נזירות לנזירות, "'הנזיר להזיר ל) "ב:במדבר ו(דריש מדכתיב  
האומר  ולא הכיר �" הריני נזיר א� זה נזיר"מי שראה חברו ואמר ולכ� . א� ידות נזירות בהפלאה

 אי� נזירות חלה ,פ שנודע לאחר מכא� שהוא נזיר" אע,ר באותה שעה שהיה נזיבזה שבא לנגדו
כלומר שיהיה ברור בשעת הנזירות שהוא נעשה ,  וליכא"הפלאה"נזר בעינ� שעה שעליו משו� דב

ולכ� בעינ� דוקא ידי� , והיינו שתהיה היד מופלאת וברורה" הפלאה"וכ� בעני� ידות בעינ� . נזירות
  .מוכיחות


