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  .ו �ד נדרי�

גבי גט" מינאי"וב" ודי�"יהודה ורבנ� ב' כיצד ההלכה במחלוקת ר
1

  ].ה ורבא"� ד"ר[? 

  

  "ודי�"  "מינאי"ב  

 צרי� לכתובל כרבנ� דלא "קיי  �"ד בר"איכא מ
 דיחיד ורבי� הלכה כרבי��
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 דהוא בעיא דלא �צרי� לכתוב 
איפשטא ונקטינ� לחומרא
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צרי� לכתוב  �"ד אחר בר"לאיכא מ
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  ?היה מונח לפניו איזה חפ� ואמר לשונות דלהל� מה הדי�

  

  "הרי הוא"  "הרי הוא עלי"  

 הכל אסורי� בו כאילו הקדישו אסור דהוי יד לקרב� לאביי ידי� שאינ� מוכיחות הויי� ידי�

  לא נאסר כלל אסור דהוי יד לקרב�  לרבא דלא הויי� ידי�

  

  ?ה הדי�היה מחויב חטאת ואש� ואמר לשונות דלהל� מ

  

  "אשמי/ הרי זו חטאתי "  "אש�/ הרי זו חטאת "  

  לאביי ידי� שאינ� 
  מוכיחות הויי� ידי�

 לא אמר כלו�:יהודה' לר
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   דבריו קיימי�:לרבנ�

  דבריו קיימי�

דבריו קיימי�  לרבא דלא הויי� ידי�
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  דבריו קיימי�  
  

                                                           

1
, יהודה ורבנ�' רתרתי פליגי כל אחת מגלה על חברתה דבשסוגיי� והסוגיא בגיטי� , �"פירש הר 

שמא לא " מינאי"הא� יש לנו לחוש שא� לא כתב " (מינאי"והכא מפרשינ� טעמא דפלוגתייהו ב
הא� יש לנו לחוש שכשלא כתב " (ודי�" והת� מפרשינ� טעמא דפלוגתייהו ב,)מוכח שהוא המגרש

 ).רושי�ישמא כוונתו לגרש בדיבור והגט הוא רק ראיה לג" ודי�"בגט 
2

 בסוגיי� דאפילו לרבא בגט הא אמרינ�, ידי� שאי� מוכיחות לא הויי� ידי�דל כרבא "ג דקי"ע וא
  . לא בעיא"מינאי" הלכ� , לרבנ�'ודבריו ה� אפי,  ידי� מוכיחותנ�לא בעי

3
כלומר , "מינאי" דמסתבר בה ממיותר " ודי�" ביהודה' דאפשר דמסתבר טעמיה דר� "פירש הר 

כ " משא,פ והשטר רק לראיה" יש יותר להסתפק שמא כוונתו לגרש בע"ודי�"שא� לא נכתוב 
  .דהת� פשיטא שאי� אד� מגרש את אשת חברו" מינאי"ב
4

מספקא ל� דלמא מאי דלא מ ש"ש, יהודה' לטעמו של ר' דחששה הגמ" ודי�"דכיו� שמצאנו גבי ב 
דלא ל כרבא "אנ� קיו איל ו, משו� דסבירא להו ידי� שאי� מוכיחות הויי� ידי�"ודי�"בעו רבנ� 

ל דידי� שאינ� מוכיחות הויי� "דס(יש לומר שלטע� זה אזלי " מינאי"בג� כ� ול, הויי� ידי�
 .ואי� הלכה כמות�, ידי�

5
וחזר בו אביי , יהודה דבעינ� ידי� מוכיחות דוקא כמו שמצינו גבי גט' דמודה אביי אליבא דר 

 .יהודה' ממה שאמר לעיל שהוא סובר את סברתו ג� אליבא דר
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עד כא� לא קאמרי רבנ� דלא בעינ� , )שלא בעו בגט ידי� מוכיחות (אפילו לרבנ�וסובר רבא כ�  
  .אבל בעלמא בעינ� ידי� מוכיחות, דאי� אד� מגרש את אשת חברו,  אלא גבי גט�ידי� מוכיחות 


