א

מקומות ,ואופני הבאה ,דינם לענין
אמירת בפ"נ ובפ"נ [שתלוי לפי
הטעמים של 'לשמה' (רבה)
ו'קיום' (רבא)]
מרקם וחגר  -מכפר לודים  -מא"י למדה"י -
מהגמוניא להגמוניא בא"י  -ממדינה למדינה בא"י
 באותה מדינה במדה"י  -שנים שהביאו -מתקיים בחותמיו  -בבל
[א] מרקם וחגר ,מכפר לודים:
מרקם וחגר :יש ב' דיעות :א .לת"ק :אין צריך
(משנתינו ב .).ב .לרבן גמליאל ורבי אליעזר :צריך
(משנתינו ב.).
מכפר לודים :יש ב' דיעות :א .לת"ק ורבן
גמליאל :אין צריך (משנתינו ב .).ב .לרבי אליעזר:
צריך (רבי אליעזר ב.).
*
ביאור שיטות ת"ק ורבן גמליאל:
לרבה :פליגי אי רקם וחגר בקיאין הם ב'לשמה'
(דסמוכות המה לא"י אבל לא מובלעות) ,ובכפר
לודים ודאי בקיאין ב'לשמה' (דמובלעות בתוך א"י)
(ד.).
לרבא :אי מצויין עדים מרקם וחגר לקיימו
(דסמוכות המה לא"י אבל לא מובלעות) ,ומכפר
לודים ודאי מצויין עדים לקיימו (דמובלעות בתוך
א"י) (ד.).
ביאור שיטת רבי אליעזר:
שלא תחלוק במדינת הים (ד.).
[ב] המוליך מארץ ישראל למדינת הים :צריך
שיאמר (חכמים במשנתינו ב ,.והם באו לפרש את דברי הת"ק ,גמ' ד.):
[הטעם :לפי שאין עדים מצויין לקיימו] (ד.):
[ולרבה בההו"א בשיטתו דס"ל רק טעמא
ד'לשמה' :טעם חכמים :גזרינן מוליך אטו מביא.
ולהת"ק :לא גזרינן מוליך אטו מביא].
[ג] מהגמוניא להגמוניא שמקפידות זו על זו:

צריך שיאמר אפילו בא"י
רבי יצחק ד :דמיירי בא"יא) .והטעם :לפי שאין עדים מצויין
לקיימו .ומכאן מוכח דרבה אית ליה ג"כ טעמו
של רבא (ד.):
(רשב"ג ב .לפי שמתבאר מדברי

[ד] ממדינה למדינה בא"י :צריך שיאמר
ומשום דאית ליה ג"כ טעמא דרבא ד ):והטעם :לפי שאין עדים
מצויין לקיימו .ומשום דרבה אית ליה ג"כ טעמו של
רבא (ד.):
[ולההו"א בשיטת רבה דס"ל רק טעמא
ד'לשמה' :אין צריך [ומשום דבקיאין לשמה] (ב.]):
(אפילו לרבה,

[ה] באותה מדינה במדה"י :לרבה :צריכין לומר
בפ"נ ובפ"נ .לרבא :אין צריכין לומר( .ב / :ד):
[ו] שנים שהביאו :לרבה :צריכין לומר בפ"נ ובפ"נ
(ד ,):חוץ 'לאחר שלמדו'ב (ה .).לרבא :אין צריכין לומר.
[ז] מתקיים הגט בחותמיו:
לרבה :צריכין לומר בפ"נ ובפ"נ .חוץ 'לאחר
שלמדו' ודוקא באופנים אלו :א) אם אינו יכול
לומר [והיינו באופן שנתנו לה כשהוא פקח ,ולא
הספיק לומר בפ"נ ובפ"נ עד שנתחרש]ג .ב) אם
האשה ניסת כבר ,והשליח לא אמרד.
לרבא :אין צריכין לומר בפ"נ ובפ"נה( .ה.).
[ח] בבל:
א) ממדינה למדינה בבל:
ו
יש ב' דיעות :א .אין צריכין (רב ו[ ).הטעם:
דבקיאים הם לשמה .וגם מצויין עדים לקיימו ,כיון
א *ועיין תוס' (ד"ה ואמר) שאף לולא דברי רבי יצחק יש להוכיח
שרשב"ג מיירי בא"י ,דהלא במדה"י אפילו באותה הגמוניא צריכין לומר
בפ"נ ובפ"נ ,לרבה דחוששין שאינם בקיאין ב'לשמה'.
ב ולא גזרינן 'שמא יחזור הדבר לקלקולו' ,ד'שנים מביאים' הוא מילתא
דלא שכיחא.
ג אבל אם יכול השליח לומר :צריך לומר (אף לאחר שלמדו) ,משום
גזירה שמא יחזור הדבר לקלקולו .אבל אם אין השליח יכול לומר
[והיינו באופן שנתנו לה כשהוא פקח ,ולא הספיק לומר בפ"נ ובפ"נ עד
שנתחרש] ,אז לא גזרינן ,ד'פקח ונתחרש' מילתא דלא שכיחא הוא.
ד דמשום גזירה שמא יחזור הדבר לקלקולו לא מוציאין אותה מבעלה.
*ודע דלדעת התוס' (ה :ד"ה אי) יש דרך אחד בגמ' ד'כשניסת כבר' הגט
כשר אף 'קודם שלמדו'.
ה ויל"ע כעת לרבא אם זה דוקא באינו יכול.

ב

שיש ישיבות קביעותז] .ב .צריכין (שמואל ו[ ).הטעם:
שאין עדים מצויין לקיימו ,מכיון דבני הישיבות
טרודין בלימודם ואין מכירין החתימות].
*
ב) גבול בבלח :יש ב' דיעות:
א .כמחלוקת ליוחסין (במס' קידושין עא( ).רב פפא ו.).
ב .עד ארבא תניינא דגישרא (רב יוסף ו.).
*
ג) מאקטיפין לבי ארדשיר :צריך [הטעם :דבני
ארדשיר טרודין בשוקייהו ,ואין נותנין לב להסתכל
ולהכיר חתימת בני העיר].
ד) מבי ארדשיר לאקטיפין :אין צריך [הטעם:
שהלכו לשוק לאקטיפין ,ולכן מכירים בני אקטיפין
את חתימות בני ארדשירט].
*
ה) עיר מחוזא :צריך לומר אפילו באותה עיר
עצמו [והטעם :דניידי] .ויש ג' דיעות:
א .מערסא לערסא (רבה בר אבוה ו .).ב .אפילו משכונה
לשכונה (רב ששת ו .).ג .אפילו באותה שכונה (רבא ו.).
*

ו) מבבל לארץ ישראל :אין צריך [הטעם:
דבקיאין לשמה ,וכיון דאיכא רבים דסלקי ונחתי
מצויים עדים לקיימו] (רבי אביתר ו.):

ד'קיום' :באיש ,סגי שנים [ומטעם :דשליח נעשה
עד ,ועד נעשה דיין] ,וב'אשה' ,צריך שלשה
[שפסולה לדון] .ונחלקו :אי יש לגזור איש אטו
אשה]( .ה):
[ב] לא אמר בפ"נ ובפ"נ בשעת הנתינה:
לאחר שנישאת :יש ב' דיעות :א .יוציא אותה
(בעלה השני) והולד ממזר (רבי מאיר ה[ ):הטעם :ד'כל
המשנה ממטבע שטבעו חכמים הולד ממזר' (רבי
י
המנונא משמיה דעולא אומר היה רבי מאיר ה .):ב .אין הולד ממזר
(חכמים ה.):
קודם שנישאת :יטול ממנה את הגט ,ויחזור ויתננו
לה באמירת בפ"נ ובפ"ניא.
[ג] כמה מן כתיבת הגט צריך השליח לראותיב :יש ג'
דיעות:
א .כל אות ואות (רבי אחי (הורה כן לבר הדיא) ה .):ב .שורה
יג
אחת (רב אמי ורב אסייד (הורו כן לבר הדיא)  /רבי אלעזר (הורה כן
לרבה בר בר חנה שהביא גט שרק חציו נכתב לפניו) ה .):ג .אפילו
טו
שמע רק קן קולמוס וקן מגילתא (רב אשי  /ותניא כוותיה
ו.).

עוד דיני אמירת בפ"נ ובפ"נ
בפני כמה נותנו לה  -לא אמר בפ"נ ובפ"נ  -כמה
מן כתיבת הגט צריך השליח לראות
[א] בפני כמה נותנו לה:
ב'איש' המביא גט ,יש ב' דיעות:
א .בפני שנים .ב .בפני שלשה( .רבי יוחנן ורבי חנינא פליגי
ה.):
וב'אשה' המביאה גט ,לכו"ע :בפני שלשה.
[והטעם בכל זה :דהנה משום טעמא ד'לשמה':
סגי שנים [דא"צ בי"ד ,רק עדים] .ומשום טעמא
ו והא דאיתא במתניתין ד'מעכו לצפון' דינו כחו"ל היינו לבר מבבל.
ז אחת בסורא ואחת בנהרדעא ,רש"י.
ח וזה נוגע לרב דאית ליה דא"צ לומר בבבל [ומשום דמצויין עדים
לקיימו].
ט דבני ארדשיר חותמין שם בשטרות ,והשטרות ביד בני אקטיפין ,רש"י.

י וא"צ בעלה השני להוציאה ,אלא יכול ליטול ממנה הגט ויחזור ויתננו
לה באמירת בפ"נ ובפ"נ (ה :תוס' ד"ה כיצד).
יא וזה מועיל אפילו לרבי מאיר (ה :תוס' ד"ה כיצד).
יב *הנידון הוא לענין 'בפני נכתב' ,אבל לענין 'בפני נחתם' ודאי צריך
לראות איך שחותמים (עיין ריטב"א).
יג *ובנוגע איזה שורה :עיין רש"י (לקמן טו .ד"ה שיטה) ,ותוס' כאן (ה:
ד"ה אפילו) .ועיין הגהות הרש"ש טו.
יד כן פירש רש"י על מה שאמרו "לא צריכת" על כל אות ואות.
טו רש"י כתב ב' פירושים :א .קול תיקון הקולמוס והקלף .ב .קול
הקולמוס וקול הקלף כשהוא כותב שנשמע כמו 'קן' 'קן' (ופירוש זה נראה
לו לרש"י).

