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כתובות ד עד.

לריש לקיש
1
לר' יוחנ

חליצה מוטעית באופני דלהל מה דינה?

כשאומרי לו
"חלו לה ובכ אתה כונסה"
חליצתה כשרה
חליצתה פסולה

כשאומרי לו
"חלו לה על מנת שתת ל ר' זוז"
חליצתה כשרה
חליצתה כשרה

המקדש באופני דלהל  ,הא צריכה הימנו גט?
המקדש במלוה  ובעל המקדש על תנאי  ובעל 2המקדש בפחות משו"פ  ובעל
צריכה הימנו גט  דאי אד עושה בעילתו בעילת זנות
לר' אלעזר
3
צריכה הימנו גט
אינה צריכה גט
אינה צריכה גט
לר' אמי

 1ר' יוחנ פליג על ר"ל וס"ל שלא מועילה חליצה א לא נתכוו החול שע"י החליצה תותר
לעלמא ,דהרי כא נתכוו החול שע"י החליצה תהיה אשתו ,ולכ חליצה כזו לא מהניא להתירה.
אכ א כ מתכוו לחליצה רק מטעי אותו שיקבל ממו  באופ זה מהני החליצה ,והטע
שמועילה החליצה אפי' שלא נתקיי לבסו התנאי ,מכיו שאי אפשר לעשות תנאי בחליצה דכל
דבר שלא שיי בו שליחות אי מועיל בו תנאי.
 2בסמו מביאה הגמ' שכ ג סובר רב כהנא בש עולא ,שהיה מעשה  שקידש על תנאי ובעל 
ולא היה כח ביד חכמי להוציא את האשה בלא גט .ואמרה שזה שלא כשיטת ר' ישמעאל ,דסובר
שא היו קידושי טעות  וכגו בכה"ג שקידשה על תנאי ולא נתקיי התנאי ,הדי הוא שאפי' בנה
מורכב על כתפיה ממאנת והולכת לה .ואפי' א זינתה תחתיו ,כיו שקידושיה קידושי טעות 
מותרת לחזור לו ,דלא נאסרה עליו.
 3ס"ל שכיו שאי אנשי בקיאי בדיני גיטי וקידושי ,ה חושבי שג מקדש במלוה או
מקדש על תנאי חלי הקידושי ,ואינ מתכווני בביאת לעשותה לש קידושי .וכיו
שבאופני אלו אליבא דאמת לא היו קידושי  לכ אינה צריכה הימנו גט .אכ במקדש בפחות
משוה פרוטה ,שזה דבר מפורס והכל יודעי שאי אשה מתקדשת בפחות משוה פרוטה ,ודאי יש
לנו לומר שבעל לש קידושי  דאי אד עושה בעילתו בעילת זנות ,וצריכה גט לכו"ע.
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כתובות ד עד:
המוציא את אשתו משו שנדרה נדר ,באיזה מקרי מחזיר ובאיזה לא?

לתנא קמא
לר' יהודה
לר' מאיר
לר' אלעזר

אינו יכול להחזיר
1
בכל נדר
2
נדר שידעו בו רבי  אי לו הפרה
3
כשצרי חכ להפר  דאינו עינוי נפש
5
בי צרי חקירת חכ ובי לא

יכול להחזיר

נדר שלא ידעו בו רבי  יש הפרה
4
כשאי צרי חכ  דיכול הוא להפר


 1ושני טעמי יש בזה :א( כדי שלא יקלקלה שלא יאמר אילו הייתי יודע שיש התרה לנדר לא
הייתי מגרש ,ויש מקרי שכבר ניסת לאחר וכשיאמר כ  הוא מבטל את הגט ונמצא בניה
מהשני ממזרי .לכ תיקנו שבכל עני אינו מחזיר ,ומזה שיודע שלא יכול להחזירה לא יוכל לטעו
עוד שבטעות וכו' גירשה ,דהרי אמרו לו כבר שלא יוכל להחזירה א יגרשה .ב( החמירו וקנסו את
האשה כדי שלא תהיה פרוצה בנדרי.
 2ס"ל שטע שאסרו לו להחזירה משו קנס כדי שלא תהיה פרוצה ,ודוקא בנדר חמור קנסוה.
 3הבעל מיפר נדרי שבינו לבינה ,דהיינו נדרי עינוי נפש ,אבל שאר נדרי צרי "חקירת חכ" כדי
שימצא לה פתח וחרטה .וכיו שלשיטתו לא איכפת לו שתתבזה אשתו בב"ד להפר אותו ,יש
לחשוש שא נתיר לו להחזירה ,יאמר א הייתי יודע שיש תקנה לנדר לא הייתי מגרש ,ויכול
לקלקל אותה א נשאת לאחר לבטל את גיטה.
 4וכיו שלא הפר לה בעצמו  לא יוכל לקלקלה ,דהכל יודעי שבעל מיפר נדרי אשתו.
 5ס"ל שאי אד רוצה שתתבזה אשתו בב"ד ,ולכ בנדר שצרי חקירת חכ אינו יכול לקלקלה
ולומר אילו הייתי יודע שיכול החכ להתיר ל את הנדר לא הייתי מגרש ,כיו שבכל עני לא
רוצה שתתבזה בב"ד )וביזוי שלה הוא ג ביזויו( .ומ"מ אמרו שלא יחזיר ג בכה"ג שצרי
חקירת חכ ,משו שיכול לקלקל אותה בנדרי שלא צרי בה חקירת חכ  דיאמר אילו
הייתי יודע שאני יוכל להפר את נדר לא הייתי מגרש .והיינו שגזר על צרי חקירת חכ אטו
נדר שאינו צרי חקירת חכ.

