
 
 

 
 

  גילוי דעת בגט 
  גיטין דף לד. 

גידול בר רעילאי שדר לה גיטא לדביתהו, אזל שליחא אשכחה : מעשה
  דהוה יתבה ונוולה, 

  אמר לה: הא גיטיך, 
  למחר. אמרה ליה: זיל השתא מיהא ותא 

  אזל לגביה וא"ל, 
  פתח ואמר: ברוך הטוב והמטיב. 

  אביי אמר: ברוך הטוב והמטיב, ולא בטל גיטא; 
  רבא אמר: ברוך הטוב והמטיב, ובטל גיטא. 

  

  חסרונות  נותיתרו  
אין גילוי דעת  –אביי 

  בגט
מציל נשים מבעלים 

שמנצלים אותן 
  (ומבטלים גיטין)

באמת לא רצה 
 –שיעביר את הגט 

והוא מבטל לפני שזה 
  מגיע לאשה

יש גילוי דעת  –רבא 
  בגט

כוונתו ברורה ואם כן, 
איך אפשר לשליח 

  להעביר את הגט

דבריו לא ברורים 
ולי הוא א - 100%ב

  למשהו אחרהתכוון 
  

  רי"ד מסכת גיטין דף לד עמוד א פסקי
פי' המבטל שליחות הגט צריך שיבטל בפיו ואם היה לבו שלם לבטל ולא 

רים שבלב אינן דברים, הילכך כל זמן שלא הוציא מפיו אינו כלום דדב
כלום, ורבא הוציא הביטול בפיו אף על פי שגילה דעתו גלויי דעתא לא הוי 

דדברים שבלב אינן דברים, היכא דאיכא גלויי  ןסבר אף על גב דקימ' ל
  דעתא כאילו גילה בפיו דמי.

  
  

  נקודת החולשה  רי"דהסיבה לפי ה  
אין  –אביי 

גילוי דעת 
  בגט

גילוי דעת בגט זה דין של דברים 
שבלב אינם דברים למרות שביטא 

  אותם. אך לא בצורה ברורה.

הוא באמת ביטא 
  אותם

יש  –רבא 
גילוי דעת 

  בגט

זה לא דברים שבלב כי הוא ביטא 
  אותם.

לפרש  אפשראבל 
  דבריו בצורה אחרת



 
 

 
 

בגלוי דעתא בגיטא  במאי קמיפלגי?: אפשר ללמוד מהמעשהשמחלוקת 
קמיפלגי, דאביי סבר: גלוי דעתא בגיטא לאו מלתא היא, ורבא סבר: גלוי 

  דעתא בגיטא מילתא היא. 
  

דרב ששת אשקליה גיטא לההוא  מנא אמינא לה? אמר רבא:: הוכחת רבא
גברא בעל כרחיה, ואמר להו לסהדי: הכי אמר לכו רב ששת לבטל גיטא, 

  ואצרכיה רב ששת גיטא אחרינא. 

 ?אטו רב ששת מבטל גיטא דאינשי הוה? איהו בטלה, והאי  ואביי
  דקאמר להו הכי, משום דפנוי. 

  
דרב יהודה אשקליה  ואמר אביי: מנא אמינא לה? :1 –הוכחה של אביי 

גיטא לחתניה דר' ירמיה ביראה ובטליה, תנא אשקליה ובטליה, הדר תנא 
 ואשקליה על כרחיה, ואמר להו לסהדי: אותיבו קרי באוניכו וכתובו ליה; 

גלוי דעתא בגיטא מילתא היא, הא חזו ליה דקא  ואי סלקא דעתך
 רהיט בתרייהו. 

 האי דקא רהיט בתרייהו, דאמר להו: אשור הבו לה הייא, כיורבא ? 
  היכא דמשלם צערא דההוא גברא. 

 

דההוא דאמר להו: אי  ואמר אביי: מנא אמינא לה?: 2 –הוכחה של אביי 
לא אתינא עד תלתין יומין ליהוי גיטא, אתא ופסקיה מברא, אמר להו: חזו 

  דאתאי, חזו דאתאי, ואמר שמואל: לא שמיה מתיא. 

 ?יטא בעי? התם לקיומי תנאיה קא בעי, אטו התם לבטולי ג ורבא
 יה. והא לא איקיים תנא

  

  בסיפורהבנת אביי   הבנת רבא בסיפור  
הבעל אמר  - 1סיפור 

"רב ששת אמר לבטל 
  את הגט"

   –זה לא גילוי דעת  גילוי דעת בגט עובד 
  אמירה מפורשת זו

ביקשו  – 2סיפור 
מהעדים לשים ירק 

  באוזניהם

זה לא גילוי דעת כי דעתו 
אולי רץ  –לא ברורה 

  בכדי לזרזם

גילוי דעת בגט לא 
  נחשב

הוא רץ  – 3סיפור 
לעיר אך לא יכול עבור 

  נהראת ה

ה לא מעשה בביטול גט ז
 –אלא בקיום תנאי 

בקיום תנאי, גילוי דעת 
  לא מספיק

גילוי דעת בגט לא 
  נחשב

  
  

   



 
 

 
 

  דפסקי רי"
קשיא לי טובא ואפילו לאביי דאמ' גלויי דעתא בגיטא לאו מילתא היא ו

והיכי אמ' דליתבו קירי באוניהו דלא היכא דביטלו בפיו מי לא בטיל, 
לישמעוניה, אטו בשמיעת העדים תליא מילתא אי בטליה מי לא בטיל 

שביטלו אבל לא  רונמצא גט בטל ובניה ממזרים, ועדים אינן אלא לבר
שלא יתקיים הביטול בלא עדים, שאילו שניהם מודים הבעל והאשה מי 

ם אינו מועיל ואף על פי . ויש לומ' לפי הדחק שהביטול בלא עדיללא בטי
ששניהן מודים, דהוה דבר שבערוה ואין דבר בערוה פחות משנים 

כדאמרי' בקידושין המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו ואף על פי 
ששניהן מודים, ומתני' דתנן הגיע בשליח וקידם אצל אשתו כולה בעדים 

לו ויהיה קא מיירי, והילכך אמ' להם שיסתמו אזניהם שלא ישמעו ביטו
ביטול בלא עדים ואינו מועיל כלום, ואף על פי שרואים גילוי דעתו שרץ 

  .עתא לאו מילתאאחריהם כדי לבטלו גלויי ד
  

  חתם סופר מסכת גיטין דף לד עמוד א
  דהא דס"ל לאביי גילוי דעת בגיטין לאו מילתא היא צריך טעם 

אתי מחשבה ומבטל ומה שרציתי לומר לעיל דלא : הצעתו הראשונה
  ...דיבור

  
אבל לפי מ"ש תוס' בקדושין נ"ט ע"ב ד"ה לא קידשה וכו' : דחיית ההצעה

בעצמו מגלה (שהבעל דין) משמע בפניו לא בעי ביטול אלא כיון שהבע"ד 
דעתו להשליח עצמו שחוזר מדעתו לא עדיף שליח מבע"ד עצמו ואלו הי' 

הדרך והרי השליח  הוא עצמו מוליך גטו לאשתו ונשתנה דעתו באמצע
  הזה כמותו וכבר הארכתי בזה לעיל, 

  
וא"כ בעי טעמא אם מגלה דעתו לשלוחו : עולה קושי בסוגיה דחייתולפי 

   ...אפילו בהרכנת ראשו שחוזר בו ואינו רוצה תו לגרש אמאי לא יועיל
  

מ"מ מסברא ומדעת : טעם לדברי אביי שגילוי דעת בגט לאו מילתא היא
גיטא אלא בדבור מפורש הנכנס לאוזן השומעים ישרה היא דלא לבטל 

ואפי' לא יהי' דעת המבטל הזה מ"מ הוה בכלל כדת משה וישראל שלא 
 ...יתבטל הגט ולא השליחות אלא בדיבור מפורש ולא בשום גילוי דעת

  
   



 
 

 
 

  שו"תים  – 3שלב 
  שו"ת הרא"ש כלל מה סימן ה

ששאלת אשה שפירש בעלה ממנה ולא ידעה היכן הלך ומנתה שליח 
לקבלה שיבקש לה בעלה ובכל מקום שימצאנו שיקבל לה גיטה. ויהי כי 

ארכו לה הימים שלא חזר שלוחה עשתה עוד שליח אחר לבקשו ולקבל לה 
גיטה. ואח"כ בא השליח הראשון והביא לה גיטה ואין ידוע אם הגט בא 

לידו קודם מנוי השליחות השני, ונסתפקת אם מנוי שליחות השני הוי 
ביטול שליחות הראשון. נראה לי שלא נתבטל שליחות הראשון בכך, 

ואפילו גילוי דעת אין כאן לבטלו דאדרבה מוכחא מילתא שהיא חפצה 
מת זה שלחה השני אולי לא ימצאנו הראשון שימצאנו למהר להתגרש ומח

השני, ואי זה מהם שימהר למצוא אותו בזה היא חפצה, כאדם שאבד 
 אבדה ושולח כמה שלוחים לבקשו. ושלום אשר בה"ר יחיאל זצ"ל.

  
  חשוקי חמד גיטין דף לד עמוד א

, האם (ברוך בשם) השלח אתרוגים לחו"ל, ופרצה שביתה בנמל ואמר ב"
  השליחות נתבטלה

שאלה. סוחר שלח בידי שליח אתרוגים לחו"ל, כדי שימכרם שם במחיר 
גבוה, לאחר שהשליח הלך, נודע לסוחר שהוא רק יפסיד מהמשלוח, כיון 

שהוצאות המשלוח והוצאות המסים הם גבוהים. והנה נודע לסוחר 
מר ב"ה! כוונתו שפרצה שביתה בחברת התעופה, הגיב על כך הסוחר וא

היתה שעל ידי כן יוכל למוכרם בארץ ברווחים גבוהים יותר, השליח לא 
ידע מדברי הסוחר ומכר את האתרוגים בחו"ל, האם שליחותו נתבטלה, 
וכל האתרוגים שנמכרו בחו"ל אינם לכם, כיון שהשליח כבר אינו שליח 

  של בעל הבית?
רעילאי שדר לה גיטא תשובה. נאמר במסכת גיטין דף לד ע"א גידול בר 

לדביתהו אזל שליחא... אמר לה הא גיטך, אמרה ליה... תא למחר, אזל 
לגביה וא"ל, פתח ואמר ברוך הטוב והמטיב, אביי אמר ברוך הטוב 
והמטיב ולא בטיל גיטא, רבא אמר ברוך הטוב והמטיב ובטל גיטא. 

ופרש"י ולא בטיל גיטא, ואם בא שליח זה ומסרו לה למחר מגורשת. 
וכתב תוס' רי"ד שאביי סובר כיון שלא הוציא הביטול בפיו, הוי דברים 

שבלב ואינם דברים, ורבא סובר כיון שיש גילוי דעת הוי כאילו גילה בפיו. 
ומאחר וקיי"ל בהא כאביי דגילוי דעת בגיטא לאו מילתא היא, אם כן 

 לכאורה גם בעניננו כך, שהגילוי דעת לאו מילתא היא והשליחות קיימת,
  ותושבי חו"ל יכולים לצאת ידי חובה באתרוגים.

  
אך נאמרו כמה טעמים בהסבר המחלוקת בין אביי ורבא, אי גילוי דעת 

  בגט, הוי גילוי דעת:
דעת בגיטין א. החת"ס (ד"ה כנחמן) כתב דהא דסבירא ליה לאביי שגילוי 

אלא שהטעם הוא דמסברא ומדעת ישרה ...לאו מילתא היא, צריך טעם
היא דלא לבטל גיטא אלא בדבור מפורש הנכנס לאוזן השומעים, ואפילו 



 
 

 
 

לא יהיה דעת המבטל הזה, מ"מ הוה בכלל כדת משה וישראל שלא 
  יתבטל הגט ולא השליחות אלא בדיבור מפורש, ולא בשום גילוי דעת.

תב הדרכי דוד שרבנן החמירו בגט דלאו מילתא היא, אלא וכעין זה כ
  שמשמע מדבריו שאפילו שלא בפניו אינו אלא חומרא של חכמים.

ב. המהר"ם מלובלין (סימן קכג) כתב שדברי אביי נאמרו רק בגילוי דעת 
קלוש, שאין באמירת הטוב והמטיב גילוי דעת ברור, שרוצה בביטול הגט, 

תרי אנפין. [אולי כוונת המהר"ם שאפשר והם דברים שאפשר לפרשם ב
לפרש שמברך הטוב והמטיב שתתבטל השליחות, ואפשר גם לפרש שהבעל 

שמח על כך שאשתו מסכימה להתגרש]. אבל בגילוי דעת ברור אף אביי 
  מודה שמועיל.

ולפי זה תלוי בטעמים, דלדעת החת"ס אם הוה בפניו היה השליחות 
מחשבה אלא אתי ומבטל דיבור,  בטילה, אבל שלא בפניו כיון דהוה

ולהמהר"ם מלובלין יש לדון כשסוחר אומר ב"ה אולי אי אפשר לפרשו 
  בדרך אחרת.

  
נראה דהכא לכו"ע השליחות לא בטילה, מאחר ובמצוות ד' מינים אך 

עסקינן מסתבר דניחא ליה לאיניש בדיעבד שהאתרוגים שהגיעו לחו"ל 
יהיו קנויים לקונים, כדי שיקיימו את המצוות, ועוד דאם נימא שלא יצאו 
ידי חובתם יצטרך להשיב להם את הדמים ששילמו, כי המקח בטל שאין 

ר, ומה יעשה באתרוגים לאחר הסוכות? ולכן הגילוי הקנאה מצד הסוח
דעת ודאי לא מבטל את השליחות והשליחות קיימת והקונים קיימו בזה 

  מצות ד' מינים.
  

  יו"ד סימן לא-חלק ו(הרב עובדיה יוסף) ו"ת יביע אומר ש
יפו, יסתרני /תש"ל/ בסתר אהלו. לפ"ק. נשאלתי מאת  -ב"ה. תל אביב 

הרה"ג ר' פרץ אריאל שליט"א הרב המקומי בהוד השרון, בדבר תיירת 
מארצות הברית שבאה לבקר בארץ ישראל, ונתקפה בהתקף לב ונפטרה, 

והובאה לקבורה בבית הקברות במגדיאל, אשר בהוד השרון, משנודע 
ת הברית, חשה מיד ארצה, ודרשה להעביר הגופה הדבר לאחותה בארצו

לארצות הברית, ולקוברה בבית הקברות בית דוד, ששם אחוזת קבר של 
כל המשפחה שלהן, והוסיפה להסביר, כי אביהן ז"ל רכש בשנת תרצ"ו 

יורק, שם נקברו אמה ואביה ואחות אביה,  -אחוזת קבר משפחתית בניו 
י חדש בחדשו על קברות המשפחה והיא ואחותה הנפטרת היו מבקרות מד

ואומרות שם פרקי תהלים, והנפטרת הביעה רצונה בחיים (זאת אומרת 
שהביעה דעתה אבל לא כתבה כן בצוואתה) חיותה להקבר ליד אביה, כי 
היא רווקה ומעולם לא נישאת. לפיכך עז רצון אחות הנפטרת לכבד את 

ה. ובפנותה בקשת אחותה המנוחה ולהובילה לקבורה בקברות אבותי
אמריקאי בארץ לעזור לה בכך ע"י הוצאת רשיון מתאים, לפי הלקונסול 

החוק, התנה את העברת הגופה לארה"ב בהסכמת הרבנות הראשית 
המקומית ע"י חוות דעת הלכתית שמותר מצד הדין להעביר הגופה 



 
 

 
 

לחו"ל. והרה"ג מרא דאתרא הנ"ל, הפנה את שאלתה אלי, אם מותר ע"פ 
הגופה מקברה שבא"י ע"מ לקוברה בקברות הוריה בחוץ ההלכה לפנות 

  לארץ. 
(ד) ברם עדיין אנו צריכים למודעי, שלכאורה כיון שגילתה דעתה הנפטרת 

בחייה מספר פעמים בהיותה בחו"ל שברצונה להקבר ע"י הוריה 
ומשפחתה, שמא יש למלא אחר בקשתה ורצונה, כמ"ש הרמ"א הנ"ל 

 -ו שציוה לקוברו בביתו ולא בבית שאם ציוה להוליכו מעיר לעיר א
חזינן  (קצת יותר) דייקינן פורתא(כאשר) הקברות שומעין לו. אולם כד 

, כי גילוי דעת (לזה הדבר) להאי מילתא(שאין) דליתא (אנו רואים) 
שלא היתה צוואה נמי  כיהם כן וא …בעלמא לא מהני כצוואה גמורה

לוי דעת בעלמא שהביעה מפורשת מצד הנפטרת לקוברה ע"י הוריה, רק גי
רצונה בכך בהיותה בחו"ל. וגם בשעה שגילתה דעתה לא עלה על דעתה 

כלל שתהיה מנוחתה כבוד בא"י ולזכות לקליטתה מחיים, וגם לאחר 
מיתה שיקברוה בא"י, ואילו ידעה כל זה קרוב לודאי שלא היתה מסכימה 

של חרדת  כלל שיפנו אותה ע"מ לקוברה בחו"ל, ותסבול כל הני הרפתקאי
הדין, והבזיון של פינוי וטלטול הגופה ממקום למקום. לכן בודאי שאין 

  להעבירה לחו"ל לאחר שזכתה ונקברה בא"י. 
מסקנא דדינא שאין להתיר לפנות את הנפטרת מקברה אשר זכתה 

להקבר בו בארץ ישראל, על מנת לקוברה בקברות אבותיה שבחו"ל, ויש 
נפש ולדבר על לבה ולהודיעה כי  להסביר הדברים לאחותה שהיא מרת

מאת ה' היתה זאת לנפטרת לטובתה ולהנאתה, וכנראה שיש זכות תולה 
לנפטרת שזכתה להקבר בא"י, ורגלוהי דאינש אינון ערבין ליה, לאתר 

דמתבעי תמן מובילין יתיה. (סוכה נג, וירוש' כלאים פ"ט ה"ג). ותקבל 
א ישמע עוד שוד ושבר שכר על הפרישה. ומכאן ולהבא חושבנא טבא, ול

  בארצנו. אמן.
  

 

 


