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  "ֶהיָ�ָ�ִמי� ִ�ְהֶיה ִע� ְיקָֹוק ֱאלֹ"
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

 "אר� חמדה"ראש כולל , יוס� כרמלהרב 

  

  

  
  

בצירופו של , ני ישראלאות� הוא יעשה לפני ב, מעמד הסנה המופיע בפרשת שמות מסתיי� בציודו של משה בשלשה אותות
  :אהרו� למשה ובציווי

ְוֶאת ַהַ/ֶ.ה ַהֶ-ה ִ"ַ,ח ְ'ָיֶדָ% ֲאֶ+ר ַ"ֲעֶ)ה '� ֶאת : ְוִדֶ'ר ה&א ְלָ% ֶאל ָהָע� ְוָהָיה ה&א ִיְהֶיה ְ�ָ% ְלֶפה ְו$ָ"ה ִ"ְהֶיה �� ֵלאלִֹהי�"
  ). יז4טז' שמות  ד" (ָהאֹתֹת

  : הצטרפותו של אהרו� אליו וקיו� הציווי,  של משה לאר� מצרי�אכ� התורה מספרת על בואו
ַוְיַדֵ'ר $ֲהרֹ� ֵאת 8ָל ַהְ:ָבִרי� ֲאֶ+ר ִ:ֶ'ר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ+ה ַו9ַַע) ָהאֹתֹת ְלֵעיֵני : ַו9ֵֶלְ% מֶֹ+ה ְו$ֲהרֹ� ַו$9ְַספ& ֶאת 8ָל ִזְקֵני ְ'ֵני ִיְ)ָרֵאל"

   ).לא4ש� כט" (ָע� ַו9ְִ+ְמע& 8ִי ָפַקד ְיקָֹוק ֶאת ְ'ֵני ִיְ)ָרֵאל ְוִכי ָר;ה ֶאת ָעְנָי� ַו9ְִ,ד& ַו9ְִ+ַ"ֲחו&ַו9ֲַאֵמ� ָה: ָהָע�
  : אי� בה שימוש במטה ואי� אותות ומופתי�, ואמנ�, כ מתוארת הפגישה ע� פרעה"מיד אח

  ). א' ש� ה" (ְרעֹה 8ֹה ;ַמר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ִיְ)ָרֵאל ַ+ַ�ח ֶאת ַעִ/י ְוָיחֹ<& ִלי ַ'ִ/ְדָ'רְו$ַחר ָ'א& מֶֹ+ה ְו$ֲהרֹ� ַו9ֹאְמר& ֶאל ַ="
משה ואהרו� אינ� מנסי� לשכנעו באמצעות אות או מופת ופרשת שמות . פרעה מסרב סירוב מוחלט ומכביד את העבודה

  : וניה קשה כלפי מעלהמסתיימת במשבר קשה ביחסי משה ואהרו� ע� בני ישראל ובטר
&ֵמ;ז ָ'אִתי ֶאל ַ=ְרעֹה ְלַדֵ'ר ִ'ְ+ֶמָ% ֵהַרע ָלָע� : ַו9ָָ+ב מֶֹ+ה ֶאל ְיקָֹוק ַו9ֹאַמר ֲאדָֹני ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָע� ַהֶ-ה ָלָ/ה ֶ-ה ְ+ַלְחָ"ִני"

  ).כג4ש� כב" (ַהֶ-ה ְוַהֵ@ל לֹא ִהַ@ְלָ" ֶאת ַעֶ/ָ%
 אר�' באתר 181'  עמ'חלק ב" חמדת האר�"נמצא בקוב� " אות ומופת בגאולת ישראל" עיינו באריכות במאמר על פשר העניי�(

  ). 'חמדה
  : מופיע שוב השימוש במטה ועשיית המופת לפני פרעה וביזמתו של פרעה',  בפרק ז, רק בפרשתנו

ְו$ֲהרֹ� ַו9ָבֹא מֶֹ+ה :  מ�ֵפת ְו;ַמְרָ" ֶאל $ֲהרֹ� ַקח ֶאת ַמְ.ָ% ְוַהְ+ֵלְ% ִלְפֵני ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתCִי�ָלֶכ�8ִי ְיַדֵ'ר ֲאֵלֶכ� ַ=ְרעֹה ֵלאמֹר ְ"נ& "
 ַ=ְרעֹה ַלֲחָכִמי� ַ��ַו9ְִקָרא : ֶאל ַ=ְרעֹה ַו9ֲַע)& ֵכ� 8ֲַאֶ+ר ִצָ&ה ְיקָֹוק ַו9ְַ+ֵלְ% $ֲהרֹ� ֶאת ַמֵ.ה& ִלְפֵני ַפְרעֹה ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתCִי�

ֵ/י ִמְצַרִי� ְ'ַלֲהֵטי Dַג� ֵה� ַחְרט &(ִפי� ַו9ֲַעEְֶה� �8ְֵוַלְמַכ) "יא4ט' ש� ז .(  
 נאמר תנו לי מופת לא ְ"נ& ָלֶכ� מ�ֵפת"ה מכניס בפי פרעה "הקשו על הלשו� שהקב, ל ובעקבותיה� הפרשני� לדורותיה�"חז

  ! ?"נאמר
כ% פרעה , כש� שהנחש מתעק�"המופת הוא אכ� בשביל אהרו� ומשה ללמד� כי , לפי התנחומא. נביא כמה הסברי� לשינוי זה

  )פרשת וארא סימ� יא" ( להתעק� עליכ�עתיד
  : ל"וז" מועדו�"ל" כרטיס כניסה"� והאברבנאל טועני� שפרעה דרש ממשה ואהרו� "הרמב
  ".ונהג בה� כבוד, אז היו בעיניו כחרטומי� ומכשפי� וחכמי�, ועשו כ�, ואמר לה� פרעה תנו לכ� מופת"

  כיו� " לכ�"פי דעה זו פרעה הדגיש ל. מדעה אחרת בתנחומא, אנו לומדי�, כיוו� אחר לחלוטי�
אלא איני מתיירא מ� , אמר לה� משה ואהר� מה את� סבורי� שבאת� לשחק עלי, באותה שעה שחק פרעה עליה�"ש

  ...". כל מצרי� מלאה כשפי�, הדברי� האלו
לוי שקרא לאשתו ואמר לה ראי ' אמר ר" "י� ַ=ְרעֹה ַלֲחָכִמי� ְוַלְמַכEְִפַ��ַו9ְִקָרא "לדעה זו ברור ג� מדוע הוסי� הכתוב וריבה 

אמר פרעה כ% כחו של אלהיכ� מכא� "ובאותו כיוו�  וביתר חוזקה מצינו ש�   ).ש� סימ� יב" (היא% באו היהודי� לשחק בי
 ג� קרא לנערי� ולתינוקות בני חמש בני ארבע שני� וישליכו איש מטהו לכ% כתיב , פרעהג� ויקרא ,יוצאי� כשפי� לכל העול�

  ). סימ� גש�" (פרעה שלא קרא תחלה לחכמי� ולמכשפי�
  

וביתר תוק� את שאלת מקומה ? מה מקומו של האי רציונלי ביסוד האמונה הישראלית, מדרשי� אלה מעלי� לדיו� את השאלה
  .של המגיה בעולמה של היהדות

  :סוגיה התורה הזהירה אותנו כמה וכמה פעמי� להמנע ולהתרחק מכל עיסוק הקשור במגיה ל
"�Eֵֵנ� &ְמַנֵח+ &ְמַכ�  " ְוחֵֹבר ָחֶבר ְו+ֵֹאל א�ב ְוִיְ:עִֹני ְודֵֹר+ ֶאל ַהֵ/ִתי�: לֹא ִיָ/ֵצא ְבָ% ַמֲעִביר ְ'נ� &ִב"� ָ'ֵא+ קֵֹס� ְקָסִמי� ְמע

   :התורה מגדירה את העיסוק בתחו� זה כתועבה
8ִי ַה<�ִי� ָהֵאֶ�ה ֲאֶ+ר $ָ"ה י�ֵר+ ... :&ִבְגַלל ַה"�ֵעבֹת ָהֵאֶ�ה ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ% מ�ִרי+ א�ָת� ִמָ=ֶני8ִ%ָי ת�ֲעַבת ְיקָֹוק 8ָל עֵֹ)ה ֵאֶ�ה "

  ). יד4ח י"דברי� י" (א�ָת� ֶאל ְמעְֹנִני� ְוֶאל קְֹסִמי� ִיְ+ָמע& ְו$ָ"ה לֹא ֵכ� ָנַת� ְלָ% ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ%
השימוש בה� הוא הכרח הנובע מחוסר אמונה של הע� . � הנביא צרי% להתרחק מהעיסוק במופתי�כנראה שלדעה זו ג
  . או מדרישה של פרעה השטו� בתועבה זו, המשועבד במצרי�

  ).ש�". (ָ"ִמי� ִ"ְהֶיה ִע� ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ%"דרכו של ע� ישראל היא הדר% של 
  

  "נסתרי�" בכל כ% הרבה נסי� ה מראה לנו נפלאותיו"בה� הקב, דווקא בימי� אלה
  .הבה נתחזק בתמימות ושלמות אמונתנו

  

   ל" זאשר וסרטיל נ הרב"לע
  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב
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        פרשת ואראפרשת ואראפרשת ואראפרשת וארא

  

  כז+בבא קמא דפי� כא, כח טבת+כב
  

  חיוב אד� על נזק שעשה באונס
  הרב עופר לבנת

לכאורה ". ש�אד� מועד לעול� בי� שוגג בי� מזיד בי� ער בי� י: "את הכלל) משנה בד� כו עמוד א(למדנו השבוע בד� היומי 
הגמרא בהמש% הסוגיה מסייגת כלל זה וקובעת . ג� א� נאנס לגרו� את הנזק, משמעות הדברי� היא שאד� חייב על כל נזק

חיובי� אלה ה� . א% אינו תק� לגבי החיובי� הנוספי� בה� חייב אד� החובל בחברו, שהוא תק� רק לגבי תשלומי נזק
פיצוי על (ובושת ) תשלו� עבור הפסד ימי עבודה(שבת ) לו� עבור הוצאות רפואיותתש(ריפוי , )פיצוי על הצער(תשלומי צער 

  . בתשלומי בושת חייבי� רק כאשר הייתה כוונה להזיק. צער ריפוי ושבת חייבי� רק כאשר הנזק נגר� בפשיעה). הבושה
� לאחר שהל% לישו� בא חברו אבל א" בי� ער בי� יש�"מחדש שאמנ� אד� המזיק חייב ) פרק ב הלכה ח(התלמוד הירושלמי 

  .נחלקו הראשוני� בהסבר הירושלמי. הוא פטור, ושכב לידו או ש� כלי� לידו
למדו מ� הירושלמי כי אד� המזיק באונס חייב רק במקו� שהיה יכול להיזהר ולמנוע ) ה ושמואל"כח עמוד ב ד(התוספות 

חולק וסובר ) בבא מציעא פב עמוד ב(� "הרמב. שכבר יש�כגו� א� הניזק הגיע לאחר , א% באונס גמור הוא פטור, את הנזק
וסיבת הפטור , "כאותה של אליהו"אפילו הזיק כתוצאה מרוח סערה , שאד� חייב על נזק שעשה אפילו באונס גמור
  .בירושלמי הוא מפני שחברו פשע כאשר שכב לידו

כמו , שפטור מפני פשיעתו של הניזק) יא, זיק אחובל ומ(� "בהסבר הירושלמי פירש הרמב. � שיטת ביניי� בסוגיה זו"לרמב
מכה בידי "שישנ� מקרי� אשר מוגדרי� ) ב, ועיי� ג� נזקי ממו� יד, ד, חובל ומזיק ו(� "כתב הרמב, א� על פי כ�. �"הרמב
נראה שהמאפיי� מקרי� אלו הוא שהאד� היה מודע לסכנות ונקט את . שבה� אד� המזיק פטור על נזק שעשה" שמי�

ואי� מייחסי� את האשמה " מכה בידי שמי�"אזי הוא פטור כיוו� שזו  , הזהירות הנדרשי� וא� על פי כ� אירע נזקאמצעי 
  .  בנזק אליו

שעח (% "א% הש. פסק כשיטת התוספות שבאונס גמור אד� פטור) ד, וכ� תכא, ב4א, שעח(א בהגהותיו על השולח� ערו% "הרמ
 .   �"שהוא פסק כשיטת הרמב) ד, וכ� תכא, ב4א, שעח(דייק מלשו� המחבר ) סעי� קט� א

  
  
  
  

  
  

  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
  .בכ% נבנה נדב% נוס� בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .על פי די�הדי� 

  

  
  

  שומר שמסר לשומר
  הרב יואב שטרנברג

נחלקו רב ורבי . והחפ� אבד אצל השומר השני, שלא מדעת הבעלי�, דנה בשומר שמסר לשומר אחר.) לו(הגמרא בבבא מציעא 
והשומר השני הוא שומר , שג� א� השומר הראשו� היה שומר חינ�, מרא אומרתהג. א� שומר שמסר לשומר חייב או פטור, יוחנ�
  . עדיי� יהיה השומר הראשו� חייב כאשר החפ� אבד אצל השומר השני, שלכאורה צרי% לשמור טוב יותר, שכר

  :שני טעמי� נאמרו בהסבר דעתו של רבי יוחנ� המחייב את השומר הראשו� על האבד� אצל השומר השני
על . העברת הפקדו� לשומר השני היא פשיעה, לכ�. 'אי� רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר'הבעלי� אומר לשומר הראשו� , יילדעת אב

, רבא סובר, לעומת זאת. וחייב' תחילתו בפשיעה וסופו באונס'סו� סו� זה , ג� א� אצל השומר השני החפ� אבד באונס, כ�
שהאמי� , הבעלי� אומר: טע� החיוב הוא אחר. חפ� נמסר ביד שומר ב� דעתשהרי ה, שהעברת החפ� לשומר השני איננה פשיעה

  .ולא לשומר השני, רק לשומר הראשו� בשבועה
הרי השומר הראשו� היה , אילו היתה הוכחה שכזו. שהשומר השני אינו יכול להוכיח שהחפ� נאנס אצלו, טענתו של רבא היא

, והשומר הראשו� אינו יכול להישבע, כיוו� שהבעלי� לא מאמי� לשבועתו, ענתושהשומר השני אינו יכול להישבע על ט, אלא. נפטר
  . כיוו� שאינו יודע בוודאות מה קרה
אלא משו� , בית הדי� הסיבה ששבועה מועילה איננה רק משו� שהשבועה משכנעת את 4מדברי רבא עולה נקודה חשובה 

שהרי ,  הבעלי� אינו יכול לומר שאינו מאמי� לשבועתו של השומר,במקרה של פקדו� רגיל, אמנ�. הבעלי�שהשבועה משכנעת את 
.  אזי שלא יפקיד אצלו–כאילו התנה השומר שיהיה נאמ� בשבועה א� הבעלי� אינו מעוניי� להאמי� לשומר , מראש בעת ההפקדה

  .רשאי הבעלי� לומר שאינו מאמי� לשומר השני, אבל כאשר השומר מעביר לאד� אחר
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        פרשת ואראפרשת ואראפרשת ואראפרשת וארא

  
אלא א� כ� יש לשומר הראשו� הוכחה שהשומר השני שמר , שומר שמסר לשומר יהיה חייב, ולכ�. מו של רבאנפסק כטע, להלכה
כאשר השומר השני אמי� על הבעלי� והוא מוכ� לקבל את , אפשרות נוספת של השומר הראשו� להיפטר היא. והחפ� נאנס, כראוי

  . שבועתו
  

חוש� משפט סימ� (שהביאה המחבר בשולח� ערו% , )הלכות שכירות פרק א(� "מוקדש לשיטת הרמב, חלק נכבד מהדיו� בנושא שומר

  :�"וזו לשו� הרמב). ).  כז4רצא סעי� כו 
ואי� השואל רשאי להשאיל אפילו שאל ספר תורה , פ שנאנס בסופו חייב כמו שיתבאר"כל שומר שפשע בתחלתו אע :הלכה ד"

ת לא ישכירנו לאחר שהרי זה " השוכר רשאי להשכיר אפילו השכירו סוכ� אי�, שכל שקורא בו עושה מצוה לא ישאילנו לאחר
עבר השומר ומסר לשומר השני א� יש עדי� ששמרה השומר השני כדר% השומרי� , אומר לו אי� רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר

 מפני שמסר לשומר וא� אי� ש� עדי� חייב השומר הראשו� לשל� לבעלי�, ונאנס פטור השומר הראשו� שהרי יש עדי� שנאנס
ח ומסר לשומר שכר חייב שהרי יש לבעל החפ� לומר לו אתה נאמ� "אפילו היה הראשו� ש, אחר ויעשה הוא די� ע� השומר השני

ז השומר הראשו� פטור "לפיכ% א� היה דר% הבעלי� להפקיד תמיד דבר זה אצל השומר השני ה, אצלי להשבע וזה אינו נאמ�
, י� זה הדבר שהפקדת� אצלי או השאלת� אמש היית� מפקידי� אותו אצל זה שהפקדתי אני אצלומלשל� שהרי הוא אומר לבעל

כיצד ימעט שמירתו כגו� שהיה מופקד אצלו בשכר והפקידו אצל אותו השני בחנ� או שהיה שאול אצלו , והוא שלא ימעט שמירתו
פ ששאל או ששכר בבעלי� הרי הוא הוציא הדבר "אע, והפקידו אצל אותו השני בשכר הואיל ומיעט שמירתו פושע הוא ומשל�

כיצד , וא� הביא השומר השני הראייה שיפטר בה שומר ראשו� כדי� שמירתו הרי זה פטור :הלכה ה. השמור מידו ליד שומר אחר
מר הראשו� פטור וכ� ח א� הביא השומר השני עדי� שמתה הבהמה כדרכה הרי השו"שומר שכר שנת� הבהמה השמורה אצלו לש

  ".כל כיוצא בזה
  :והתייחסות אליה�, �"כמה נקודות משמעותיות בדברי הרמב

בהלכה ה כתב ששומר שכר , ע� זאת. 'א� מיעט בשמירתו פושע הוא', ששומר שמסר לשומר, � כותב בסו� הלכה ד"הרמב. 1
 צרי% להיות חייב משו� היה, כיוו� שהוא פושע, ולכאורה, אשו� פטורהשומר הר, שמסר לשומר חינ� ויש עדי� שמתה כדרכה

  ? תחילתו בפשיעה וסופו באונסש
מלא% המות מה לי '  סברתפטור משו�, ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב"ובזה ג� למ, שבהלכה ה מדובר במתה, אפשר לתר�

א� , ה אונס כאשר אצל השומר השני קר4ביא תירו� אחר ההלח� משנה . �"ל בדעת הרמב"וכ� הבי� המהרש, 'הכא ומה לי הת�
ס השומר "סו, שכ� ג� א� השומר הראשו� היה מוסר לשומר שני שחייב בגניבה ובאבידה,  לא אונס מחמת פשיעהזהכ� בהגדרה 

  . האונס לא קשור לפשיעה שבמסירה לשומר השני, וא� כ�, השני היה פטור באונס
שהבעלי� רגיל , אבל סת� אד�, יש עליו תורת שומררק א� ,  השומר השני יכול להישבע4) ב"סקי( קצות החוש�תירו� נוס� כתב 

א� , לכ�. כי חיוב שבועה הוא חידוש שחידשה התורה אצל שומרי�, אינו יכול להישבע א� השומר לא מסר לידו, להפקיד אצלו
ה מועילה ולכ� שבועתו אינ, השני לא נחשב שומר לעניי� טענת גניבה ואבידה, השומר הראשו� היה שומר שכר והשני שומר חינ�

  . לפטור את הראשו� מחיוב השבועה שלא נגנבה או אבדה
  
 מביאי "הב. חייב השומר הראשו�, א� שרגילי� להפקיד אצל השני, שא� השומר מסר לשומר שמיעט בשמירה, � כתב"הרמב. 2

פטור , ד אצל השנישכיוו� שהבעלי� רגילי� להפקי, � בנקודה זו" רבנו ירוח� שכתב שרוב הפוסקי� חולקי� על הרמבאת דעת
שחייב , �"ומה שכתב הרמב, � מסכי� לדברי רבנו ירוח�"שיתכ� שג� הרמב, כותב) ו"סקמ(% "הש. הראשו� א� שמיעט בשמירתו

  . חייב, יהיה השומר הראשו� שהוא שומר שכר, היינו א� ישבע השומר השני שנגנבה, השומר הראשו�
על דעת , לא שיי% הדי� של כל המפקיד, שומר שכר שמסר לשומר חינ�שב, ש כה� שכתב"רי מהרהביא את דב) ז"סקכ(% "הש

כ היא על "שסברת מהרש, אומר) ב"סקי(הקצות . שדבר זה אינו מתאי� לשיטת רבנו ירוח�, % מציי�"הש. אשתו ובניו הוא מפקיד
   .בידהואהשומר חינ� לא יוכל להישבע לגבי גניבה , שומר שכר שמסר לשומר חינ�שכ� , �"פי שיטת הרמב

  
  

  

  משפטי שאול

  ל בשבתו "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר
   .הדורבספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי . בבית הדי� הגדול בירושלי�

  )לח! לקניה(    80Lמחיר הספר 
  

  
  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי� 
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  )ו"מתו% ח(

  California, USA                       ב"ארה, קליפורניה
                 ג"כסלו תשס

  סדרי כתיבת גט במקרה שהבעל חולה ויש חשש עיגו1

  שאלה 

. ובמש% שלושה חודשי� היה צמח, )stroke(לפני שמונה שני� היה לבעלה אירוע מוחי . הגיעה אלי אישה ונפשה בשאלתה
אבל במש% , לכמה שני� הוא היה יכול לדבר קצת. אבל לא יכול לזוז חו� מידו הימנית, אחרי שלושה חודשי� חזר להכרתו
באחת הוא : אבל הוא אומר אותה בשתי צורות, "no"עכשיו הוא יכול להגיד א% ורק . הזמ� ירד בכמות המילי� ובאיכות�

אשתו והרופאי� שמטפלי� בו תמיד מסכימי� מתי הוא מתכוו� , אמו, אחיו". לא"ובשנייה הוא מתכוו� ל" כ�"מתכוו� ל
גירושי� וג� ענייני גט , הרופאי� אומרי� וכותבי� שהוא עדיי� בר דעת ויודע מה� קידושי�". לא"ומתי הוא מתכוו� ל" כ�"ל

והיו� הוא אינו יכול לכוו� את תנועותיו אלא , ש% השני�בתנועות האיברי� ג� כ� המצב ירד במ. שבו הוא מגרש את אשתו
. אבל במיעוט ניכר של הזמ� אי אפשר לדעת א� הוא בר דעת או לאו, זה מצבו רוב הזמ�. להביא אוכל אל פיו בידו הימנית

  .הרופאי� ומשפחתו אומרי� שכאשר יש יותר מדי אנשי� בחדר הוא מתבלבל
והוא ) ה' קכא סע' ע סי"ע אבה"שו(כמו במי שנשתתק , גט פיטורי� שנסדר בשאלותידי 4 עלה בדעתי להתיר את האישה על

כמו כ� אני חושב שיכולי� ). קכ' ע א סי"אבה" אגרות משה"עיי� ב(נחשב בר דעת כל זמ� שהוא יודע ענייני גטי� וקידושי� 
  ).לב' ע ג סי"אבה"  משהאגרות"עיי� ב(של מילותיו כמו שסומכי� על תרגו� משפות זרות " תרגו�"לסמו% על ה

נל% לבית חולי� ונשאל אותו שש שאלות ) אבל בלי שאר חברי בית הדי�, אני עצמי הסופר(לכ� חשבתי שעדי� וסופר ושליח 
עיי� (אחרי כתיבת הגט ' שאלות לפני כתיבת בגט ועוד ג' אולי יותר טוב לשאול ג(חד לאו ותרי� ה� ,  חד ה� ותרי� לאו–
יחתמו ויתנו גט , וא� הוא עונה כהוג� אז שואלי� אותו א� הוא רוצה שיכתבו, )� כתב"ה והרמב"כא דק' סי" בית יוס�"ב

ושוב מיד אחרי . בתנאי שהוא עדיי� בר דעת כאשר נית� את הגט לאשתו, נחתו� ונית� גט, במקרה כזה נכתוב. לאשתו
  .ה האחרונה צריכי� רק שני עדי�בבדיק. וא� כ� היא מגורשת, מסירת הגט נבדוק אותו שוב א� הוא בר דעת

  .ורציתי לשמוע מה חוות דעתכ� בנדו�, עדיי� לא הספקתי לעיי�
  . בתפילה למרו� שלא תבואנה בנות ישראל למצב כזה

  
  תשובה

מצווה גדולה מוטלת על , במקרה מצער זהכ% ג� . גדולי ישראל שבכל הדורות עשו כל שביכולת� כדי להציל אישה מעיגונה
 גט שלא כדי�חלילה יינת� ע� מידת הזהירות שלא , כ% מפרשה זו4שכבר סבלה כל, שהיו לעזור לאתככל שביכול לעשות הרב

  . מצב שעלול להביא לתוצאות חמורות שאינ� ניתנות לתיקו�–
נשתדל בהמש% הדברי� לנסות ולהגדיר מצב . 1"חלי�"בעל במצב המתואר בשאלה יכול לגרש את אשתו בזמ� שיוגדר כ

על מנת להבטיח שהאישה לא , 4 כדי להבי� את משמעות הגירושי�3וב לוודא שהבעל נמצא ברמה השכלית הנדרשתחש. 2זה
   . תישאר חלילה אשת איש ותחשוב את עצמה למגורשת

, לכ�. 6)של הזמ�" מיעוט ניכר("ועתי� שוטה ) רוב הזמ�" (חלי�"נראה שבעל זה הנו עתי� , 5מלשו� הדיי� השואל  . א
  .ויוכל לגרש את אשתו, "הרי הוא פיקח לכל דבר"� הוא שפוי בזמני� שבה

א� יש ספק שמא הבעל משתטה . ויש להשתדל שהבעל יהיה שפוי לאור% התהלי%, 7תהלי% הגירושי� נמש% זמ� לא קצר  . ב
ה לחכות עד שישתפ, יש לעצור את ההלי%, 8בשעת כתיבת הגט או בשעת נתינתו, בשעת ציוויו על כתיבת ונתינת הגט

  .9ואז להמשי% בתהלי% הגירושי�
 10וייתכ� שאפילו מדאורייתא, הגירושי� יהיו פסולי�, כתיבת הגט או נתינתו היו בזמ� שלא היה שפוי, א� ציווי הבעל  . ג

11.  
א� ההבחנה ,  בשתי הצורות"no"לה יעל תגובתו באמירת המ, כדעת הדיי� השואל ,אפשר לסמו%,  דר% בדיקתועניי�ל  . ד

  .12 צורות אלה היא ברורהבי� שתי
יש לחוש שמא הבעל רבות שהרי לדעות ,  להסתפק בבדיקה אחת לפני הכתיבה ובבדיקה שנייה לאחר הנתינהי�א

  .15 והגט ייפסל14 13יתבלבל בינתיי� מבלי שנדע
 הכתיבה והנתינה �מש% כל זמב. גירושי�הענייני את כדי לוודא שהבעל מבי�  ,בדיקה אחת גמורה לפני הציווייש לערו%   . ה

ברגע , כאמור לעיל. 17 לוודא שעדיי� דעתו היא ברמה מספקתכדי) גיבלהוידרשו ממנו  (�16 שהואיידברו אתו בכל עני
. עד שמצבו ישתפר) יו� אחרלאפילו (ולחכות , 18שיש ספק לגבי שפיותו יש להפסיק את תהלי% הגירושי� בצורה מידית

  .תהליכי הכתיבה והנתינה כ� שלל לכל אור"ובהמש% לדבר אתו כנ, 19ה מלאהיש לשוב ולבדקו בדיקלאחר כל הפסקה 
דיו ו 20 נייריש לחפש',  חולשת הבעל וכדו,כתיבת הגטהנדרש ל בגלל אור% זמ� ,א� הנחיות אלה אינ� בנות ביצוע  . ו

� הצור% נית� להקל במקו. 21"רישומו עומד וניכר" עמוד בתנאי של שהדיו ייש להקפיד.  יותרשיאפשרו כתיבה מהירה
  .22ג� בעט כדורילהשתמש 

דהיינו מקו� , מאשר בכתיבת תור� הגט, דהיינו נוסח הגט הסטנדרטי, 23יש יותר מקו� להקל בכתיבת טופס הגט  . ז
   .25"הרי את מותרת לכל אד�"לי� י והמ24הזמ�, שהיהא, האיש

  .�26 בזמ� שיש להסתפק בו א� הבעל שפוי הטופס גבגלל המצב המיוחד מותר לכתוב את, א� יש צור% בדבר  . ח
  .27 בכתב אשורי כתוב להכשיר גט שאינושכזה יש" במקו� עיגו� ושעת הדחק"  . ט
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כתיבת עניי�  הדרישות לכתחילה בעל כדי שיוכל להקפיד כמה שיותר ,סופר להתאמ� במיוחד לפני כתיבת הגטעל ה   .י
   . שתידרש ממנו במקרה זהלמרות המהירות, 28גט

  . 29ד שהגט יהיה קריאועל הסופר להקפיד מא,  זהבמקרהג�   .יא
  .30 להקל בכתיבת הטופס ג� בזמני� שהבעל הוא ודאי שוטהנית�, א� ההלי% ייכשל למרות כל האמור לעיל  . יב
  .31"חלי�" כא� בהערות לגבי אפשרות כתיבת התור� כשהבעל הוא ספק שוטה ספק יי�וע  . יג
 רצוי 33 לאחר נתינת הגט,32אלא שהוצרכו לכתבו בכתב שאינו אשורי, "חלי�"ל היה ודאי הצליחו לסדר גט כשהבע. יד

בחלק מתהלי% זה  א�ג� , ואז יסדרו גט נוס� בכתב אשורי, 34 לחומרא מ� הבעל על גירושי� חדשי�נוס�להוציא ציווי 
הואיל ,  על הגט שנכתב בכתב אחר לסמו%יש, 36 מעשי� זהאבל א� אי. 35)או אפילו ודאי שוטה(הבעל יהיה ספק שוטה 

  .38" ושעת הדחק37במקו� עיגו�"ובהחלט מדובר 
שבזמני� שבה� הבעל אינו מתבלבל , לשו� השאלההיא כפי שהוגדר הדבר ג� ב,  שהנחת היסוד של תשובה זונחזור ונדגיש

לקבל ג� עמד זה מבלי  לקבוע מ מאודקשה רבי� במקרי�. הוא מבי� ענייני גירושי� ומוגדר מבחינה הלכתית כשפוי
  .אבחוני� רפואיי� נוירופסיכולוגיי�

  .וירפא את שבר עגונות עמו, ה יצילנו משגיאות"והקב
  

______________________________________________________________  
  
כל זמ� שהוא :  זה הכלל,פעמי� שוטה ופעמי� חלי�): "א"ראש השנה כח ע(ומש� בבבלי , )ג"א ה"תרומות פ(שנינו בתוספתא    1

4על, )ג' קכא סע' ע סי"ע אבה"שו(וכ� פסק המחבר בעניי� גירושי� ". חלי� הרי הוא כפקח לכל דבר, שוטה הרי הוא כשוטה לכל דבר
  ".וא� גירש באותה שעה גטו גט, כשהוא חלי� הרי הוא כפקח לכל דבריו"ש) רא' ד סי(א "ת הרשב"פי שו

שאי אפשר לכוו� הדעות , ודבר זה לפי מה שיראה הדיי� ":לגבי הגדרת שוטה הפסול לעדות) י' ט הלרק עדות פ(� "וכפי שפסק הרמב   2
 כי א� בראיית עיני הדיי� המבי� מה טיבו י אפשרהנה לדו� בדיני השוטי� א ":כתב) ב' ע ב סי"הבא( "חת� סופר"ת "ושו". בכתב

 ".�"ש הרמב"וכמ...  לברר בכתבי אפשר וא,ומהותו
ועיי� ). 1כמובא לעיל בהערה , א"פי תשובת הרשב4לשו� המחבר על" (אפילו חלי� בעלמא שאינו שפוי לגמרי"יק שהבעל יהיה מספ   3

 אבל לכאורה דבריו נסתרי� ;התטא ה� רק במי שלא חזר ונש"דברי הרשבכי טוע� ש ,)ה א%"כ ד' ע סי"הבא( "חלקת יואב" ת"בשו
  .א מתייחס במפורש למי שעתי� שוטה ועתי� חלי�" הרשבשהרי, )ש� (א עצמו בתשובתו"מדברי הרשב

' לז בהוצ' עמ, א בדפוסי� הישני�" ט ע,ה גרסינ�" דקכא' ע סי"אבה" (בית יוס�"כמו שפסק ה, "דלה וחלושה"דעתו יכולה להיות 
א� , ג דברי� על בוריי�משמע מהכא שמי שדעתו צלולה ומבי� ומשי" ש,)א"יבמות קיג ע( רא הגמיפ4לע, )ה גרסינ�"מכו� ירושלי� ד

א� דעתו משובשת שאינו משיג שו� דבר על "שממשי% הוא אמנ� ". קידושיו קידושי� גמורי� וכ� גירושיו, על פי שדלה וחלושה
לשו� " (עדיי� סימני חוליו ניכרי� בגופו שלא נתרפא לגמרי" הפוסקי� מכשירי� ג� כש".בוריו אי� קידושיו ולא גירושיו כלו�

 נראה שדורש שהאד� יהיה בדר% לרפואה �אי, "אלא כאד� המתחזק מחוליו"ולמרות שממשי% . )ד' קכא סע' סיש� " לבוש"ה
, שהיינו שעושה מעשה של שטות, "קלאסי"ודלא כמו בשוטה , אלא מספיק שמתחזק בדעתו כ% שכרגע אינו בגדר שוטה, והחלמה

" חת� סופר"ת "ובשו) ט' עדות פרק ט הל(� "עיי� ברמב, מרישלא יוכל לגרש אפילו א� ברוב הדברי� נראית דעתו מיושבת לג
  .11 להל� בהערה י�המובא" אגרות משה"השל עוד בעניי� זה עיי� בדברייו ). ב' ע ב סי"אבה(

, תכא' טי� סיימרדכי בג" (ש אומרי�י"בש�  )ז' קכא סע' ע סי"הבאע "שו(א "את הנדו� דיד� למה שמצינו בדברי הרמואי� להשוות 
חשוב הוא " שהרי בגוסס יש דיו� מיוחד מצד ש– " אבל אינו מדבר לא,דוקא גוסס שמדבר" שהגוסס שיוכל לגרש הוא ,)ק" וסמג"סמ

 לגבי ).ה וגוסס"קכא ד' ע סי"הבא( "בית יוס�"ראשוני� האחרי� המובאי� בבמרדכי וב ,)ק י"ש� ס(" בית שמואל" עיי� ב–" כמת
ובמיוחד לגבי השאלה א� דורשי� את הסימני� , לגבי ההגדרה המדויקת של שוטה מסוג זה. )ב"ג ע(עיי� בסוגיה בחגיגה , שוטה

כלשו� " (פ שהוא מדבר ושואל כעניי� בשאר דברי�" אפילו בדבר מ� הדברי� אע...שנטרפה דעתו"המופיעי� ש� בחגיגה או שמספיק 
  . פרנקלורת מהד)ש�(� "תח לרמב בספר המפיי�ע, ותכיכבר דנו האחרוני� באר, )ט' ט הלרק עדות פב� "הרמב

 יי� ע– )י' ש� הל(� " כלשו� הרמב,"פתי"הגדרת תחת  יש להכניסו בשלנוש,  דיד�הנדו�האחרוני� כבר הבחינו בי� שוטה זה לבי� 
' סיע "הבא(" אבני נזר"ת "ובשו) ה ואמנ�"ד וד"ה והנלע"ב ד' ע ח סי"הבא( "חת� סופר"ת " בשו,)ק יא"לה ס' מ סי"חו( "פרישה"ב

 ).ט"קצא בדעת המהרי
 אבל ...דדוקא לעניי� עדות) "ק כא"לה ס' מ סי"חו(ע "הסמדברי  משמעות יפ4ל כתב ע)קנג' ע ריש סי"הבא(" ובט� עונג יו"ת "בשו   4

) �ה וא"ה והנה וד"ב ד' ע ב סי"הבא( "ופרס� חת"ת "ובשו. הוי כשר"  כל שאנו רואי� שהבי� העניי� שאנו עסוקי� כעת,לשאר דברי�
  ".מבי� ענייני הגט"דורש שיהיה 

דכל מגרש את אשתו צרי% שיהא בו דעת להבי� שהגט זה שנות� לה הוא הגור�  ":)ק ח"ס" (ובט� עונג יו"בהמש% דבריו כותב ה
  אשתו עודהאשתו שלא תהי אבל א� אי� יכולי� להסביר לו דבר זה רק שהסבירו לו שיגרש את. הגירושי� והוא המפריד בינו לבינה

ואינו יכול , רק כשנפרדי� אז נות� לה גט וכשדרי� יחדיו אינו נות� לה גט,  עוד אשתו נות� לה גטהויודע שהאיש שרוצה שלא תהי
ואי� הבחנה בלבו א� הגט נית� לה להתירה לעלמא או שהוא מנהג ורגילות לית� גט כשאינו , להבי� שהגט הוא המתיר אותה לעלמא

אול� אחרי "ש) ה אול� אחרי"ק טז ד"ס (%כ4רכותב אח" ובט� עונג יו"ה, אמנ� ".ה לאו כלו� הואגט כז,  עוד אשתוהרוצה שתהי
שאי� נראה , ונתינה זו תגרו� שלא תהא אשתו עוד,  עוד אשתוהשנסביר לו הא מילתא וידע שבגט זה נפטרת ממנו ואחריו לא תהי

  ". לכוו� דוקא בשעה שמצוה להסופר שיכתוב לש� כריתותצרי%
כיו� שאינה "ש, ילדה בת שששל תה כמו ישה שרמת שכלה הייבא) ה הנה"עג ד' ע א סי"הבא(" אגרות משה"הלהוסי� את דברי ויש 

". דהפתאי� ביותר למה שמביני� דינ� כב� דעת,  עניי� אישות היא מקודשתל כל פני�שוטה אלא שהיא פתיה ביותר ויודעת ע
כקידושי� כ% , אי אמרת חדא דעתא הוא "):א"ב בדעת ר"יבמות קיג ע(מו שמצינו כ, ולכאורה יש להשוות בי� קידושי� לגירושי�

  ".גירושי�
  ".מיעוט ניכר אי אפשר לדעת א� הוא בר דעת או לאו"שכתב ש   5
  להגדיר�אליכדי לקבוע א� נ, יש לבדוק במחקרי� הרפואיי� מהו ההבדל הפיסיולוגי בי� יש� לבי� שוטה: 'א רבינובי�"נהערת הרב    6

מעי� מכזה נובע שא� הרפואה קובעת שבלבולו של אד� , היינוד. מי שעבר אירוע מוחי בזמני� שבה� הוא מתבלבלכשוטה 
ייתכ� שנוכל להקל , ת הגו� אצל אד� בריא בגלל עייפות וחולשה טבעיותורדמיבתהלי% שדומה לה, חלקי� ממוחושל " רדמתת"

ודאי שלא נית� לדו� בנקודה זו בלי ווב, מוב� שלא כל מקרה זהה לחברו. בולבל ג� בזמ� שבו הוא מ"חלי�"ולהסתכל על בעל זה כ
  .ח רפואי"דו

שעה מזמ� הציווי עד לרוב עוברת כ.  תהלי% הנתינהתבצעואז מ, מחכי� עד שיתייבש, לאחר הציווי לסופר ולעדי� כותבי� את הגט   7
  .סיו� נתינת הגט

מובאי� ה(� "א והר" הרשבפי4ל ע)ד' קכא סע' ע סי"הבא( ע"שובעיי� , בזמני� אלהמעיקר הדי� נפסק שנדרש שהבעל יהיה שפוי    8
 כפשטות דברי ינהזו א הבנה .)ה הת�"ב ד"טי� ע עיג( פותי המובאת בתוס" בשיטת הר"בית יוס�"וכ� הבנת ה, ) ש�"בית יוס�"ב

ג� א� נשתטה רק לאחר הכתיבה וחזר  ומשמע שהגט ייפסל ,"שלא יתקלקל בי� כתיבה לנתינה"שכתבו שדורשי� , פותהתוס



   

   
3333        

 

        פרשת ואראפרשת ואראפרשת ואראפרשת וארא

 

וכ� פסק ". טוב לחוש לדבריו" וסיי� ש,"סדר הגט הנמצא בידינו"הביא כ% מ) ק א"סש� " (דרכי משה" וב.ונשתפה לפני הנתינה
וכיו� שבשעת , דהיה כבר מוכ� הגט בשעת הקלקול, כתבו הגט בשעה שהוא שפוי ונתקלקל"א� שטע� ש ,)ק ד"קכא ס' סי(ז "הט

 יי�וע". ולא יועיל מה שנתרפא לתק� מה שהיה מקולקל בשעת חוליו, ל אינו בר גירושי� ממילא הגט אי� בו ממש באותה שעההקלקו
   .)כח אות יג' א סי(" אחיעזר"ת "בשו
ית ב" המרכפי שא, ורוב האחרוני� הסכימו ע� פסקו של המחבר,  על השולח� ערו%"מפה" זו בהא אינו מביא חומר"הרמ, בר�

. ל"ז הנ" דברי הטשנשאר בצרי% עיו� על ) ש�ז"על הט( "לשכת הסופרי�" ב�ועיי". מיהו בדיעבד יש להקל ":)ק ה"ס(ש� " שמואל
  .9לקמ� בהערה " ערו% השלח�"בדברי עוד ועיי� 

ובשעת  שיהיה שפוי בשעת הציווי הסתפקואלא , אפילו על שעת הנתינה עצמההקפידו נראה שלא רבי� ראשוני� מדברי יש לציי� ש
  )."בית יוס�"כמובא ש� ב(הכתיבה בלבד 
 היא רק לדרוש פותשייתכ� שכוונת התוס, )ה"ה א% בלא" ד115' עמ( שמסביר )קיא' ע ג סי"הבא(" בית אפרי�"ת "ועוד עיי� בשו

רש בעצמו  היא שא� הבעל מגפותכוונת התוס אולי) ה א% לפי" ד116' ש� בעמ(אי נמי , שיהיה שפוי עד לאחר מסירת הגט לשליח
  . שיהיה חלי� ג� בשעת הנתינהנדרשלהלכה , אבל כאמור. נדרש שיהיה חלי� רק עד סו� הכתיבה

 שליח קבלה בזמ� שבעלה המגרש הנו תמנהשה יאאי אפשר שה )ה אומר אני"ד ד' ע ב סי"הבא( "� סופרחת"ת "יש להעיר שלפי שו
  .) כבק"קמא ס' סיע "ע אבה"שו(" פתחי תשובה" ביי�עו. בגדר שוטה

 מה שכתבו ...ולעניי� א� התחיל לכתבו כשהיה שפוי ונתקלקל ":שכתב, )ש�" (בית יוס�"כמו ב, אפילו השתטה באמצע הכתיבה   9
ה בי� הכתיבה תטשנ שטוע� שא� ,)כ4 יח'קכא סע' ע סי"הבא ("ערו% השלח�" ביי�וע ".וחוזר וגומר לכשישתפה, בעודו שפוי כשר הוא

לכתחילה ". נתבטלה שליחות הנתינה"מפני שלדעתו כשהבעל משתטה , "ח לנתינה פע� אחרת לכשישתפהצרי% לעשות שלי"לנתינה 
 ,יש להתיישב בזה ":מסיי�וא  הוא�,  שאר הפוסקי� שבדיעבד אפשר להקל� של סתימתפי4לאבל נראה ע, עדי� להחמיר לשיטתו

  ".ע לדינא" ולכ� צ,כי לא מצאתי לאחד מהפוסקי� שידבר בזה
 ו שנפסק)ה' לכט הרק מכירה פ(� " שהביא את דברי הרמב,)מב' ע ב סי"הבא( "חת� סופר"ת "שו ו שלכא� עוד מצד דברייש לדו� 
 וצריכי� העדי� לחקור הדבר היטב שמא בסו� שפיותו ...מי שהוא עת שוטה ועת שפוי ":) כא'רלה סע' מ סי"חו(ע "ג� בשולהלכה 

 ואז היה נראה ,ורצה לומר שמא בסו� עת שפיותו נעשה המקח ":)ק נב"סש�  (ע"ומסביר הסמ, "ובתחילת שטיותו עשה מה שעשה
ה "ש� ד ("ופרס� חת"זה העל וכתב ". וכבר בא סו� עת שפיותו ונכנס לתחילת שטותו ואי� ב� דעת, לעדי� כאלו הוא ב� דעת

בשפיותו זמ� מה באופ� שיצאנו מספק סו�  כל שאינו שפוי מכבר זמ� מה יו� ויומיי� וכ� אחר נתינת הגט יישאר �כ� וא ":)אמנ�
לא יספיק שנחכה עד ,  למשל, היה מקו� לומר שא� משתטה באמצע הכתיבההזי  לפ."לא יצאנו מספק, שפיותו וסו� שטותו

מאז " יו� ויומיי�"ונצטר% לחכות , אלא שנפסול כל מה שנכתב באותו מעמד שבו נשתטה באמצעו, שישתפה ואז נמשי% מחדש
  .פיותו עד שנתחיל לכתוב שובשנתבררה ש

 א% ... שפוי ממשההעושה שליח או מגרש בעצמו צרי% שיהי "":ופרסת� ח"כותב ה) ה אהובי"ז ד' ד סי"יו(אלא שבתשובה אחרת 
 אלא רק שכבר התחיל להבריא , הבעל באותה שעה חלי� ממשהשיהירי% צי�  א...הכא מיירי במי שכתב או צוה לכתוב בחלמותו

 ,דו� דיד� בנ"ופרס� חת" לפי דברי ה, א� כ�". בדעתו שלימה כשציוה לכתוב ולית�הו סגי למסור הגט כיו� שכבר היולחזור לשכל
יש להעיר , וג� א� נבי� שיש סתירה בי� שתי התשובות". שכבר התחיל להבריא ולחזור לשכלו"מספיק , שהציווי נעשה כשהיה שפוי

  .ויש להכריע כתשובתו האחרונה, ח"ד היא משנת תקפ"שובה ביוהתו, ח"שנת תקעבע הוא "הבשתארי% התשובה בא
אפילו חלי� "שמספיק שיהיה )  לעיל3הערה ב יי�ע(א "ת הרשב"במיוחד כשהתייחסו לדברי שו,  מסתימת שאר הפוסקי�אהוכ� נר

  ".בעלמא שאינו שפוי לגמרי
 שסובר שהגט ,) טו'הלפרק ב גירושי� (� "לוקת בי� הרמבקיימת מח, אבל נשתטה בזמ� הכתיבה והנתינה, א� היה שפוי בשעת ציוויו 10

 ,) אות ה�"דפ הריב ב"ש� לג ע( "יבורי�גי השלט"מובא בה ) ב' מי שאחזו הלרקפבבפסקיו (ז "לבי� הריא, יהיה פסול מדרבנ� בלבד
" י חדשפר" וכ� מביא ה;יתא הגט ייפסל מדאוריהאי גוונא שסוברי� שבכ,)קכא' ע סי"הבא(טור בו) ק ג"קכא ס' סי(" ית שמואלב"ב
עושה מעי� פשרה בי� שתי שיטות )  ב'קכא סע' סיע "ע אבה"שו(המחבר ). יח' כלל מה סי(ש " שנראה מתשובת הרא,)ה ק"סש� (

לקת ח" ב�ש� ועיי )".ייתאדאור(=וא� לאו אינו גט , )מדרבנ� בלבד(=הרי זה פסול  –א� הוא חולי דסמיה ביד� "ומכריע ש, אלה
בית "ת "בשוו.  שלא קיבלו את דברי המחבר בזה,)ק ה"ס( "דשחי פר"ב ו)ק ד"ס(א "גרב ,)ק ג"ס(" ית שמואלב"ב ,)ק ב"ס(" מחוקק
 א% כל ,ה כל זה"ד ד' ע ב סי"הבא( "ופרס� חת"ת " בנדו� זה בשוודעיי� וע.  ד� בשיטת המחבר באריכות)קכא' ע ג סי"הבא(" אפרי�

  ).ז"אלא לפ, זה
" ל ג� הטור מודה"י "אי גוונאכותב דבכה) ק ה"ס" (ית שמואלב"ה, )אבל שפוי בשעת הכתיבה(נתינה בלבד א� היה שוטה בשעת ה

 "תורת גטי�"וכ� ב, )ש�( ייגראקיבא ע' כמו שמשיג עליו בהגהות ר, אבל דבריו בזה ה� תמוהי�. הגט יהיה פסול מדרבנ� בלבדש
  .)יא4כח אותיות י' א סי(" אחיעזר"ת " בשויי�וע. ועוד) ק ג"ביאורי� ס(

וקא אז ייתכ� שהטור יודה ודשטוע� ) ז"ה ולפ"ה וראיתי וד"ש� אות ט ד" (אחיעזר"ת "שו, א� היה שוטה בשעת הכתיבה בלבד
  .שליחות בכתיבהב י� צור%שא" הכריעו האחרוני� כדעת רוב הפוסקי�"הואיל ו, שהגט יהיה פסול רק מדרבנ�

' כלל מה סי(ש "תשובת אביו הראמוכח מ וכ� , בכל עניי� פוסלו מ� התורההטורהבי� ש) ק ה"ס ("הפרישה"שמודה " אחיעזר" ה%א
  .31 להל� בהערה יי�וע. "פרישה" המו שהבינו בטור כ,וכ� נראה לנו מסתימת האחרוני�). יח

 או רייתאיפסל מדאוא� י)  טו'סע ("ערו% השלח�"וב) ק ג"קכא ס' סי ("תורת גטי�" ביי�ע, א� היה שוטה בשעת חתימת העדי�
  .מדרבנ�

) בלי ציווי על הנתינה(לה רק על הכתיבה יוה בתחושא� הבעל צי)  אות גע ש�"על השובהגהותיו ( טוע� ייגראקיבא ע' יש להוסי� שר
ית� בעצמו את הגט לאחר י ולא יעזור שהבעל ,ייתא� יסכי� שהגט יהיה פסול מדאור" ג� הרמב– והיה שוטה בזמ� הכתיבה

 ומ� ההתחלה יש ,כ%ב יש להחמיר יד�דו�  לכתחילה ג� בנד,ואמנ�. ראוי לנתינההגט דורשי� שבשעת הכתיבה יהיה שכ� , שישתפה
די� כמו ב,  יודה אייגראקיבע'  ג� רדו� דיד�בדיעבד נראה שבנ, בר�. להקפיד לקבל ציווי מ� הבעל ה� על הכתיבה וה� על הנתינה

שהדבר ידוע שלא נתכוי� זה אלא  ":)טז' קמא סע' ע סי"הבאע "שו(המחבר מנמק כפי ש ו,)ב"טי� סה עיג( במשנה  המופיעמסוכ�
ה אול� "ה אול� נראה וד"ד, תורת גטי�' ה ובס"וש� באות ט ד, ז4כח באותיות א' א סי(" אחיעזר"ת " בשויי�וע". לכתוב ולית� לה

  .)א� יש
 לשליח שנתמנה כשהבעל היה שפוי לתת גט כאשר הבעל י אפשראד� בשאלה למה ) ה והשתא שפיר"כ ד' סי" (חלקת יואב"ת "בשו 11

קכא ' סי(ש " כמבואר בב,דינת הי� של לוט בשעה שנות� השליח גט לאשתו במתומהני א� א� הבעל שכור כשכרו"אבל כ� , שוטה
 הוא פיקח והוא  כי א� שהשליח,לא מהני י שליח שמינה בפקחותו שפיר"א� א� עושה הדבר ע ",בשוטהשהוא מסביר . )"ק ב"ס

 אינו ... שליח... א� בשאר דברי� הוא שוטהא מהני לא עדי� מאילו היה הבעל נות� הגט מדעת דלכל מקו�מ, עומד במקו� הבעל
אבל . הנימלא והוי כאלו היה הבעל פיקח במעשה הגט ובשאר הדברי� הוא כשוטה ד, עומד במקו� הבעל רק בעניי� זה המעשה גט

וכיו� שמינה השליח בפקחותו ועומד במקו� הבעל , עשיו הוא רק יע� שאינו עושה בדעת מה שהוא עושה מא מהנימה דל, שיכור
א� שמסוגל לקיי� , היינו שבשוטה". ל בהבנת הדברי�"כנ. ומה שהוא שיכור בשאר הדברי� אי� בכ% כלו�, ועושה מעשה גט מדעת

אבל בשיכור אי� .  שליחידי4לגירושיו עאת ומניעה זו מונעת ג� ,  נמנע ממנו לגרש מסיבה אחרתכל מקו� מ,את כל תהלי% הגירושי�
ממילא . דעת כמרכיב אחד בתהלי%הדרישת אינו עומד בשהרי , אלא רק שאינו מסוגל לבצע את תהלי% הגירושי�, שו� מעכב חיובי
  . והתהלי% מושל�,סרו� זהיהשליח מספק ח) שמינה בפקחותו( שליח ידי4לכששיכור מגרש ע
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        פרשת ואראפרשת ואראפרשת ואראפרשת וארא

 

 ג� א� הוא מבולבל לגמרי בשעת הכתיבה וג� בשעת ,י שליח לכתחילהיד4להבעל לגרש עיוכל שבנדו� דיד� היה ד זה נראה לפי יסו
 שהוא מדבר ושואל � על פי א, אפילו בדבר מ� הדברי�...שנטרפה דעתו"בי� שוטה ) 3לעיל בסו� הערה ' ע( שהרי כבר הבחנו ;הנתינה

 מעשה שטותו האחד פוסלו כל מקו�ומ, עת לגרש את אשתו שהרי מבי� בענייני גירושי�שאמנ� יש לו ד, "כעניי� בשאר דברי�
אלא פשוט חסרה לו הדעת וההבנה בענייני גירושי� שדרושות כדי , לבי� פתי שאינו עושה שו� מעשה שפוסלו בצורה חיובית, מלגרש

מה דלא מהני מעשיו הוא רק "ג� בפתי נית� לומר דש ,יש להשוות פתי לשיכור" חלקת יואב"והרי לפי הסברו זה של ה. שיוכל לגרש
  ". השליח עומד במקו� הבעל ועושה מעשה גט מדעת,  וכיו� שמינה השליח בפקחותו...יע� שאינו עושה בדעת

 ולכאורה, שהרי ג� אצלנו הבעל רק מתבלבל אבל אינו עושה מעשה שטות, דו� דיד� בנפתח גדול להקל יש לנו ,לכאורה, י זהלפ
במצב שאי� לבעל פסול חיובי של , אלהה" חלקת יואב"לפי דברי ה). כמו בפתי(השליח לספק יוכל  שאותה ,דעתהשפיות רק  לו חסרה

אלא שלמרות  .לבדוק את מצבו בשעת הציווי בלבדיהיה ומספיק , גירושי�שוטה לא נצטר% כלל לחוש למצבו לכל אור% תהלי% ה
  : מכמה סיבות, פי דבריו בלבד4לא נוכל להתיר על, כסני� להקל" אבחלקת יו"שאולי נוכל להשתמש בסברתו של ה

ערו% " ביי�ע. זמ� שהיה פיכחג� א� מינוי השליח נעשה ב, ת גט בזמ� שהבעל שיכורת לכתוב ולמותר מוסכ� ש� זהאי   .א
. ולא ליש�, לשוטהוטוע� שיש לדמות שיכור דווקא , שהתיר" ית שמואלב" שדוחה את דברי ה,) ח'קכא סע' סיע "אבה ("השלח�

 יי� עודוע". פני משה"הא ששו� ו"המהר, "גט פשוט"בש� ) ה א%" ד117' קיא עמ' ע ג סי"הבא" (בית אפרי�"ת "ביא בשוהוכ� 
  .)ה וכ� שיכור" יד ד'הלפרק ב גירושי� (� "על הרמב" צפנת פענח"ב

להבחנה בי� שוטה לבי� שיכור אינו " לקת יואבח"ה הסברו של כל מקו�מ,  הבעלו שלג� א� נכשיר כתיבה ונתינה בזמ� שכרות  .ב
  :נסביר את דברינו.  פתי לשיכור אינה ברורהה שלהשוואה ג� על כ�. מי שמפרש ש� כמוהוולא מצאנו , מוכרח

ש� (" בית אפרי�"ת " בשועיי�. "שיכור נמי אינו מחוסר מעשה ודומה ליש�"עצמו התיר שיכור בטענה ש" בית שמואל"ההרי   .1
דוחה " חלקת יואב"ה). ק ד"סש� (" פרי חדש"בדברי ה) 121' עמ(בדיונו ו, שכנראה מקבל את דבריו, )ה ולפי" ד116' עמ

 מא ל�וידוע דזמ� ובידו שוי� כמו דקיי. א מהני לכל מקו�מ... כ ג� בקורדייקוס דסמיה ביד�"דא ":שתי טענותבאפשרות זו 
 ג� בעתי� חלי� ועתי� שוטה אטו יועיל א� ימנה שליח � כ�בא דאועוד קשיא טו, )קידושי� סב( לעניי� דבר שלא בא לעול�

, להוכיח מדיני דבר שלא בא לעול�י אפשר  פשוט שאראה לעניות דעתיאבל נ" ?בעודו פיקח והשליח יתנהו בעת שהוא שוטה
או ) נ"ה אר" ד�"רידפי ב ב"לז ע, ב" סו עציעאמבא ב( "נמוקי יוס�"בכמו שמובא  ,סרו� הוא חוסר גמירות דעתישהרי ש� הח

 שני נימוקי� .)יג' בהתחלת התשובה לסי'  הטור הב"חוט המשולש("� "ת תשב"שומו שמסביר  כ,י� על מה לחולימפני שאי� לקנ
י  א"עתי� חלי� עתי� שוטה"לגבי הוכחתו מזה שב.  רמת הדעת של בעל המגרש את אשתוה שלאלה אינ� קשורי� להגדר

מה שאי� , וללא צור% בטיפולית בע הואיל ויחזור לשפיותו בדר% ט,נראה ששיכור שונה, טה לשליח לגרש כאשר הבעל שופשרא
  .כל פע� שמצבו משתנה אינו נראה כשינוי טבעיב – אפילו כשיש זמני� קבועי� לשינויו, "עתי� שוטה ועתי� חלי�"בכ� 

 לגרש יכולשוטה רק לדבר אחד שטוע� ) �"וענ� ב בדעת הרמב, פותקכ ענ� א בדעת התוס' ע א סי"הבא(" אגרות משה"ת "בשו  .2
כלל פוסלי� 4 שהסיבה שבדר%,היינו. �ש� עיי, "חלקת יואב"ה ו שללא כהנחתש, )א� אינו שוטה לגבי ענייני גירושי�(את אשתו 

 אבל כשידעינ� בברור שהוא ...בחזקת שוטה לכל דבר"אלא שמעשה שטותו מחזיקו , שוטה לדבר אחד איננה בגלל פסול חיובי
ואולי , חרת משמע א)ק כו"לה ס' סי(ע "בסמשמודה " אגרות משה"ה ." משמע שסברי שהוא כפקח לה�...פקח לדברי� אחרי�

כטענת ,  א� יכולנו לצר� את דעתו של השליח לדעתו של הבעל המגרש, לכאורה,י זהלפ". חלקת יואב"ה בריש לומר דכ� ס
  . ג� בזמ� שהבעל שוטה ממשגטשל  ה ונתינה היינו מכשירי� כתיב,"חלקת יואב"ה

הרי בגמרא .  לפתי ולא לשוטהדו� דיד�נאת היש לדמות " חלקת יואב"לגבי מהלכו זה של ש , יש לדו� לגבי עצ� הנחתנו לעילעוד
 ,"יוחנ� מדמי ליה לשוטה'  ר...אי� כותבי� אלא לכשישתפה", רבי יוחנ� שא� לאחר ציווי הבעל אחזו קורדייקוסאומר  )ב"טי� ע עיג(

י ש� "רש.  לתת את הגט עד שישתפהואי אפשר מוגדר כשוטה הבעלדהיינו ש, "דעתא שגישתא היא"הגמרא דמפרשת ובהמש% 
דדעתא שבשתא " מביא "עיטור"הבש� ) שיטת הקדמוני�(ה "וברמ". כלומר דעת מבולבל,  תרגו� של מהומה– שגישתא"מפרש 

 ...אי אפשר לדעת א� הוא בר דעת או לאו"יותר להחליט שמצב הבעל כשעוד קשה ו, ד לקבוע כא� הגדרה מדויקתוקשה מא". הוא
ולא מצב של דעתא , דהיינו חוסר דעת, הוא מצב של פתי בלבד) כלשו� שאלתכ�" (כאשר יש יותר מדי אנשי� בחדר הוא מתבלבל

  .)מבולבלת ומשובשת(שגישתא 
וכמו שמסביר , "היא הרכנת הראש, היא שמיעת הקול) " א'הל(ו  פרק מי שאחז גטי�כלשו� הירושלמי,  שהרי לא גרע מהרכנת הראש12

ל וכ". חשיב כאילו מצוה כ� בפיו, דכיו� שעושה בגופו מעשה המוכיח שמצוה לה� שיכתבו ויחתמו ויתנו גט לאשתו "":בית יוס�"ה
  . שבאמת ממש שומעי� את קולו,שכ� בנדו� דיד�

ונצא מכל חשש , הרי שאז יהיה ידוע מתי הוא שוטה ומתי הוא חלי�, י� בחדר א� כבר הוחזק שמתבלבל א% ורק כשיש הרבה אנש13
אלא שמלשו� השאלה נראה שאי אפשר לדעת מראש מתי ". הרי הוא כפקח לכל דבר, חלי�" יישו� הכלל שכאשר הוא ידי4לע

בקשר " עי� יצחק"של ה בדיו� ,15 להל� לקראת סו� הערה יי�ע, א� נקודה זו תלויה בספק יהיה סני� גדול להקל. יתבלבל ומתי לא
  ".אחיעזר" בדיונו של ה,31הערה ב ד עיי�ועו.  כשספק אחד הוא פלוגתא דרבוותא,לספק ספיקא נגד חזקת אשת איש

י "רש". קידושי מצי מקדש גרושי לא מצי מגרש, ואי אמרת עתי� חלי� ועתי� שוטה ":)ב"יבמות קיג ע( חרש תחילת פרק גרסינ� ב14
אבל כמוב� יש לחשוש שלמרות , "חיישינ� שמא בשעת קידושי� חלי� היה" משו� ד,מסביר שקידושיו קידושי�) דלמאה או "ש� ד(

  . גירושיו היו פסולי�ל כ�וע,  שמא בשעת הגירושי� שוטה היהכל מקו�מ, שקידושיו היו טובי�
מי , ה בפירושו לפרק חרש"וכתב הרמ ":) מד'ע סי"הבא(" ית יוס�ב"מובא ב, )קצ עד' ה עמחלק נתיב כב (וכ� כתב רבנו ירוח� 

 אי� גרושיו ... אי� קידושיו קדושי� גמורי�...וא� דעתו משובשת. � גירושיוקידושיו קידושי� גמורי� וכ� גירושי... שדעתו צלולה
וכ�  ":) ב'ש� סע(א " פסק הרמפי זה4ל ע." ברשותו הווה ליה ספקד העת שעומ� ולא ידעינת צלולה ועתי� משובש�וא� עתי. �גרושי

  ".חוששי� לקידושי�, עתי� שוטה ועתי� צלול ולא ידענו העת שהוא עומד בדעתו
אלא כל עוד שלא ידוע לנו מתי הוא , לא מספיק שראינו אותו חלי� בזמ� מסוי�, "עתי� שוטה עתי� חלי�"נראה מכא� שמי שהוא 

קכא ' ע סי"הבא" (בית שמואל"הדברי בי� האחרוני� כפשט וכ� מדייק. אמור להשתטות צריכי� לחוש שמא נשתטה מבלי ידיעתנו
 להתייחס י אפשר ידוע הזמ� אי� משמע שא� א– "אז דינו כפקח, היינו כשידוע הזמ� כשהוא חלי�. 'עתי� חלי� וכו" שכתב ,)ק ד"ס

נראה ; קא' סי(תשובותיו ח ב"כדעת הב) קיא' ע ג סי"הבא" (בית אפרי�"ת "ביא בשוהוכ� .  בינתיי�נשתטהשמא , אליו כאל פיקח
 : שהתבטא,)קכא' סי(" בית יוס�"מובא ג� בה, )א"מאמר שביעי כט ע ("עיטור"הוכ� מדייקי� משיטת ). שדיוקו הוא מסו� השאלה

ולבתר , להוי בשעת בדיקה כחלי�, זימני מאי הוי' כי בדקינ� ליה ג, דא� איתא, ולא דייק ל�, ואיכא מא� דאמר נשתתק ספק שוטה"
  ". וליחוש דלמא פקח ונשתטה הוא ולעול� יהא צרי% בדיקה עד שיגיע גט לידה, שוטההכי כ

היינו שנאמר שכמו שהיה שפוי בשעת ,  חזקת חלימותואת על סמ% בדיקה אחת עמיד להי אפשרלמה אבשאלה האחרוני� דני� כא� 
מה דחיישינ� שמא "מסביר ד) צח' מ סי"חו" (ראבני נז"ת "בשו. כ% כל עוד לא ידוע לנו שנשתטהביש להמשי% ולהחזיקו , הבדיקה

ב " (עי� יצחק"ת " בדומה לכ% מסביר שו." דהיינו משו� חזקת אשת אישש לומרי, אחזקתו' אחר הבדיקה נתקלקל ולא מוקמינ� לי
שא� , 10המובאת לעיל בהערה , �"פי שיטת הרמב4לע יישו� הכלל שספק דרבנ� לקולא פי4ללמה אי� להקל ע) ז ענ� ב אות ה' סי

% בכללי ספק ספיקא דספק " בש)קי' סי(ד "ל ביו"דהא קי ":כ% יהיה פסול רק מדרבנ�4ג� א� נשתטה אחר, היה שפוי בשעת הציווי
  ".בדרבנ� שיש לו חזקת איסור אסור

  . מפני שיש ג� דעות שלא חששו שמא מצב הבעל ישתנה לאחר שבדקנוהו,"יש לחושרבות לדעות "כתבנו ש 15
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ומיהו על כרח% גרושי לא מצי מגרש  ":)ק טו"קכא ס' ע סי"הבא" (פרי חדש"ה כתב ) חרשתחילת פרקיבמות (ל "הנלגבי הגמרא 
 בדיקה מתחילת ל ידידהא ודאי דמצי מגרש ע, י בדיקה לחודה"דהיינו ע,  כדר% המגרשי�צה לומראלא ר, ס לאו דווקא"דאיתא בש

שאי� נית� ללמוד מה� אבל , פעמית4 שאפשר לסמו% על בדיקה חד הוכחהאי�דברי� אלה מאמנ� ". הכתיבה עד שיגיע גט לידה
  . לעול� איננו יכול לגרש"עתי� חלי� ועתי� שוטה"ש)  ש�יבמות( ראהוכחה מהגמ

ש "אפשר לאמר דהב"ש) ז ענ� א אות ב' ב סי(ל "הנ" עי� יצחק"ת "שומעיר  ,"ית שמואלב"של ה לגבי השיטה המחמירה לכאורה
 ". דהוא בספק שוטה ומהני בדיקה...דסבירא ליהאבל בבדיקה אפשר , לו עת קבוע' ש שיהי" הצרי% הבל כ�ע, והומיירי דלא בדקנ

' ש� סי(" בית יוס�" כמובא ב,)ב" ע עבחידושיו ליבמות (א" הרשבי מדבראהושכ� נר,  יחמיר בדבר"עיטור"ה שמודה" עי� יצחק"ג� 
� פאדווא "ת מהרי" בשויי�ע, �" רבנו ירוח� והגהות מימוניות בש� הריוכ� דעותיה� של, א בזה"לגבי שיטת הרשב). קכא

עי� "ת " ובשו)ק ב"קכא ס' ע סי"הבא( "פתחי תשובה"ב, )א"ד ג� מלשו� הרשב"ה ולענ"ה ונראה דסברא זו וד"ל ד' סי, מבריסק(
  ).ג4ז ענ� א אותיות א' ב סי" (יצחק

נוכל לומר בעתי� חלי� "ש )ב"חגיגה ג ע(" טורי אב�"ה דברי פי4לע� עטו) ה אמנ� באמת לדעתי" דש�(� פאדווא "ת מהרי"שו
י " שהביא הב)סו' סי(� "ודמיא לתשובת הר,  ליכא כיו� דהוא עתי� חלי� ועתי� שוטהיהנהי דחזקת פקחות דיד, ועתי� שוטה

סאה וטבלה בו צריכה לחזור '  דמקוה שהוא מוחזק להיות מימיו מתמעטי� ולעמוד על פחות ממ,)סה' רא סע' ד סי"יו(ע "בשו
 ... אד�� כ�וא.  יש לומר דעדיי� נשאר הרוב דבני אד� אינ� שוטי�כל מקו�מ,  שעכשיו נמצא שהוא של�לווכתבו דאפי, ולטבול

  ". בשוטה עד שראינו שנתקלקלהשהוא כעת חלי� לא מחזיקינ� לי
כבר יצא "ש בטענה ,)נה אות ח' ב סי(" מנחת יצחק"ת "� שוואחריו ג, )ד4ש� ענ� א אותיות ג(דחה רוב זה " עי� יצחק"ת "שושאלא 

 דאז לא יצא מכלל הרוב ...'טורי אב�'הכ בנידו� " משא...דהא רובי דאינשי ה� לאו עתי� שוטה ועתי� חלי�, האיש הזה מ� הרוב
  ".מעול�

 שא� רוב ימיו ,)ב"דה נז עינ( רא הגמפי4לרצה לחדש רוב אחר עא� ) ח אות ב' וכ� בסי, ז ענ� ב אות ו' ש� בסי" (עי� יצחק"ת "שו
יש "עצמו ממשי% ש� ד" עי� יצחק"אבל ה. יש לטובתו רוב שאומר שג� עכשיו הוא חלי�ש ש לומר אולי י"חלי�"האד� הזה הוא 

קא י נפדהפוסקי� לא הזכירו זה הדי� דהו, ל דהולכי� בתר רוב ימי�"ובמה שלא הובא ה% דינא דאמרו בנדה הנ,  בזה הפרטי�לנו לעי
  ". ובפרט בעניני אישות דהחמירו...אשת אישל דשאני בגט דהא הוי חזקת " וג� י... לכמה ענייני�מינא
ש� (הוא מסיק . "עתי� שוטה ועתי� חלי�" חזקות בעניי� בעניי�ד� באריכות גדולה ) קיא' ע ג סי"הבש� בא" (בית אפרי�"ת "בשו
 כיו� שעכשיו הוא חלי� העמידנו על כל מקו�מ, אי איכא לספוקי שמא יחזור לשטותווא� על גב דנדו� דיד� וד ":)מ"ה ומ" ד112' עמ

 אי� כא� חזקה דהשתא לאצטרופי שעל כל פני�וכיו� , שהרי אי� לו וסת קבוע אימתי יחזור לשטותו, חזקתו כל זמ� שלא ידענו
  ".  שפיר דמי לית� הגטשת אישלחזקת א

כתב , ה שהוחזק שמימיו מתמעטי�ו בעניי� מקו)ל"� פאדווא הנ"ת מהרי"שהובאה בשו(� "דלגבי תשובת הר, יש לעיי� בדבריו ש�ו
 לא דעל כרחנו, נדו� דיד�� יש מקו� להתיר ב"ד לצדד דא� לפי דברי הר"א% נלענ ":)ד"ה א% נלענ" ד113' ש� עמ" (בית אפרי�"ה

י� העניי� במקרה רק כ� הוא גדרו של עול� וטבעו שא, � אלא במקוה שהוחזק להיות מימיו מתמעטי� פעמי� עולי�ת� ה"קאמר הר
חוששי� לה שמא אירע עת טבילתה בעת כי יוזרבו , סיבה ההואעל ידי  ... וכיו� שהוחזק בכ% להתמעט...לפי לחות האויר ורטיבתו

, נו קבוע בטבע האד� דזה שישטתה ויצא מדעתו אי,דו� דיד�כ בנ" משא... שטבע העניי� מחייב ודר% יו� כה ויו� כה...נצמתו המי�
וא� , וזה שהיה שוטה ויצא מטבע הרי חזר ונתרפא והרי הוא ככל אד�,  בחזקת שה� בריאי� ופקחי� קיימוולי עלמאאדרבא כ

י�  אדו� דיד� ובנ... אי� חוששי� לו מכא� ולהבא כיו� שהוא דבר שחו� לטבע רק שנפל כ� במקרהכל מקו�מ, שהיה כ� שוטה פעמי�
  ".  א� בחד זימנא או בתרי זימני ניחוש ליה הכידא� כ�, ו במקרה רק מחמת שנתמזמז מוחו דדי� אינלומר דג� כ�

לא מחזקא א� ,  שאי� כא� סיבה הגורמת לתלות בהאי גוונא בפשיטות דבכהתי שפירש א"לפמ... ":כתב) ה א% לכאורה"ד� בסו(ש� 
ומתי נחשב " טבע העניי� מחייב"יחשב כה מתי שינוי אמור ל,ה זוויש לדו� בהגדר ".בתלתא זימני ואמרינ� שאינו רק מקרה שקרה כ�

  ".שאי� כא� סיבה הגורמת לתלות בה", "מקרה"כ
ה "ד 122' עמ" (בית אפרי�"הלקראת סו� התשובה כתב .  למצוא סניפי� להקלהאריכו) ש�(" בית אפרי�"ת "� ובשו"ת מהרי"בשו

.  א� היה הדבר ידוע שהיה שוטה בשעת הנתינה,שת איש חומר איסור אואול� בכל זאת היה קשה להקל מתו% ":)סיומא דפסקא
 שאי� כא� ה� ודעימי"לא מבעיא לשיטות הרמב...  שאי� ידוע לנו א� חזר ונשתטה ובשעת כתיבה היה שפוי בודאי,דו� דיד�אפס בנ

 הא איכא כא� כמה צדדי היתר ו�כל מק מ– אלא אפילו למא� דסבר שיש בזה פסול דאורייתא, רק פסול דרבנ� יש להקל בספק זה
א�  ואיכא מ, דאפילו היכא דאיכא חזקת איסור)לב, קי אותיות כח' ד סי"דיני ספק ספיקא ביו (%" וכבר כתב הש...דו� דיד�בגווני דנ

 א� נימא דהוא רק מילתא דרבנ� דאית ל� למיזל כ�של  ומכ,ספיקות ודאי מהני'  גכל מקו�מ, פק ספיקא דאי� מועיל סדאמר
  ".בספיקא לקולא

ו ענ� ' ע סי"הבא(" באר יצחק"ת " דבריו בשויפ4ל ע)ח אות א'  סי;ז ענ� יד אות מה' ב סי" (עי� יצחק"הויש להוסי� כא� את דברי 
אפילו , )ח' סי(ש� מוכח מו ש כ, יועיל ספק ספיקא להתיר אפילו גירושי� לכתחילהכל מקו�מ, למרות שיש חזקת אשת אישש ,)ט

נוכל ,  פוסקי�לוקת יש מחדו� דיד�הואיל ובנ, י זהלפ. א� אחד הספקות הוא פלוגתא דרבוותא,  מש� אחדק ספיקאפא� מדובר בס
� עייו.  לשטותוותיש לו עתי� קבועמי שאו כשיש ספק א� יש להגדירו כ, להקל א� יש ספק לגבי רמת שטותו כאשר הוא מתבלבל

אבל .  נקל רק א� רוב הזמ� הוא שפוידו� דיד� ג� בנ� כ�וא, "חלי�" ימיו אפשר להתרש� שמקל רק בצירו� ע� רובש ,)ח' סי( �ש
  .היה מתיר ג� בלי לצר� את הרוב המפוקפק הזה" עי� יצחק"השיותר נראה 
הרי כבר הבאנו דעות ,  לחוש שמא חזר ונשתטהי� צור%וסברו שלאחר בדיקה א, ל שהקלו בענייננו" האחרוני� הנ דעותלמרותשאלא 

ש� בסו� (� "ת המהרי" וכלשו� שו,מה עוד שג� המקלי� פחדו להתיר לבד� .ד להקל במה שנוגע לאשת אישווקשה מא, שמחמירות
 לא ...ובפרט שבעניי� כזה נתחבטו בזה גדולי דורות שלפנינו, א% מחמת גודל חומר העניי�. כל זה צדדנו במקו� עיגו� ":)התשובה

  ".גדולי ישראל'  מבראיתי להגיד דעתי בהחלט להתיר א% ישאלו עוד
  .אשת איששל  איסור תחזקישנה  לגבי שימוש בספק ספיקא כאשר ,35לקמ� בהערה עוד עיי� ו

  .מאשר בדיקת פירות המקובלתפחות ויחלישו אותו יותר  נית� לבחור ענייני� שיעניינו אותו 16
קא ודוב י� צור%� א"לרמבכי נראה שכותב ) אה והיוצ"א ד"כז ע' ועמ, ה וא� נימא"ב ד"כו ע' עמ, ל' ש� סי(� "ת מהרי" שו17

, "ס"דהשאלות ותשובות שנהגו עתה בסדר הגט הוי כמו בדיקה המועיל מדינא דהשאה  מצד הסברא נרי זהולפ", ראבדיקות הגמב
 מה אמנ� לפי ":כ4%רהוא ממשי% מיד אחש יש לסייג. בדיקה שיוצר אומדנא משכנעת לגבי רמת שפיותושל היינו שמספיק כל סוג 

ה והיוצא "ד (�ש� עיי,  זו ג� למסקנהה משתמש בסברלבסו�הוא נציי� רק ש" ?ו" חשת איששאנו מדמי� נעשה מעשה באיסור א
  .)לנו

 שבית הדי�, א� כ� הוא הדי� בנדו� דיד� ":ל וכתב"� הנ"ביא את דברי המהריה) ח4ז ענ� ב אותיות ז' ב סי(" עי� יצחק"ת "בשו
 א� דלא ידעו שהוא ,ס" יש לאמר דזה מועיל כמו הבדיקות המבוארות בשל כ�ע. ת דסדר גיטי� כהוג�מעידי� דהשיב על כל השאלו

 משו� דהדעת נותנת דלא יוכל להחשב מה דמשיב כראוי על השאלות ,ל זהאבל לדינא קשה לסמו% ע. עתי� שוטה ועתי� חלי�
  ".שבסדר הגט כבדיקה המבוארת בגמרא

אבל א� היו .  וממילא לא בדקוהו בצורה רשמית, לא ידעו כלל ממצבוהדי�4במקרה שביתדובר  מ)ש�(" עי� יצחק"בשיש להעיר ו
 בדבריו עיי�. וספיקי כ4%ר אחהדי�4בית יו שליסכי� ששאלות" עי� יצחק"הנראה שג� , בודקי� אותו לפחות פע� אחת בהתחלה

 אפשר דטעמ� הוא דכיו� דאחר ... מהני בדיקהדבעתי� חלי� ועתי� שוטהובעיקר טע� שיטת הסוברי�  ":)ש� בענ� ב אות ה(
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 ל כ�ע, ל כל פני� הא חזינ� שהוא מדבר כהוג� עכל מקו� מ, א� שזה אינו בכלל הבדיקה... השיב שיכתבו גט לאשתו...הבדיקה מיד
מבוארות  שלא נבדק בבדיקות הכל זמ�...  לחוד לא סמכינ� בשוטהל זה וא� דע...לא חיישינ� שמא מיד אחר הבדיקה נתקלקל

   ". באותו מעמד בלא שהוי זמ� כללתה הוי תועלת ממה שמשיב כהוג� להצטר� להבדיקה דהיכל מקו�מ, ס"בש
 דהא יש לחוש שמא בעת כתיבת הגט ,א% אי� זה מספיק עדיי� ":וממשי% מיד, "בלא שהוי זמ� כלל"מדבר על מצב " עי� יצחק"ה

  ".משיב כהוג�"נוכל להחשיבו כחלי� כל עוד , י הפסקה מסתבר שא� נמשי% לדבר אתו בלכל מקו� מ."נתקלקל
ודאי יועיל א� , ש"וג� א� בלא זמ� קבוע ולהב ":)ה א% א�"קכ ענ� ג ד' ע א סי"הבא" (אגרות משה"הויש להביא כא� ג� את דברי 

,  ראינו שהוא פקח...וובעובדא דיד� הרי כל העת שהיה אצלי ובכל עת סידור הגט וא� לאחר נתינת הגט ולמחרת, כל העת בדקוהו
 מדובר בבדיקות ישירות אלא י�א" אגרות משה"ב".  אי� לחוש כלל א� א� נחשבהו לעתי� חלי� ועתי� שוטה בלא זמ� קבוע� כ�וא

וא� כי ודאי אי� .  כדי לקבוע שהאד� היה שפוי לכל אור% תהלי% הגירושי�כ% הוא מוכ� לסמו% על כ�4פי4על4וא�, בהתרשמות כללית
כאשר אצלנו יש יותר חשש שמא התבלבל , שהרי הוא מדבר בשוטה ממש שעושה מעשי� של שטות, ו מדברינדו� דיד�להוכחה 
  .  סימוכי� לענייננול כל פני� נראה שיש מזה עכל מקו�מו –  בולטתינהאשבצורה 

כל מ, וה לבדיקות גמורותושתהיה , היינו שממשיכי� לדבר עמו ולבקש תגובות, כזאת" בדיקה" למרות שאי� הוכחה גמורה ש,לכ�
ובמיוחד הואיל ולהרבה דעות יש ,  לחוש שמא נתקלקל באמצעי� צור% בהתחשב בדעות שכלל א.ספיק תיא נראה שהה מסברמקו�

  .נראה שאפשר להתיר ג� למעשה, )10כלעיל בהערה ( חשש פסול דרבנ� בלבד דו� דיד�בנ
א� נשתתק באמצע כתיבת , הלדוגמ. ל מה שנעשה מאותו רגע שיש להסתפק בויש לחזור על כ,  לפני רגענשתטה וא� יש לחוש שמא 18

  ."חלי�"ולכתב� מחדש כשהוא ודאי , יש למחוק את כל האותיות שנכתבו ברגעי� המסופקי�, הגט
  .17 בהערה ,ל"הנ" עי� יצחק"ת " שופי4ל כמו שנראה לנו ע19
  .)ק ו"קל ס'  סיש�" פתחי תשובה"ע "ועו.  זק"ש� ס( "פתחי תשובה"וב, ) ב'קכד סע' ע סי"אבה(ע "שו 20
 "פתחי תשובה"מובא בה ,)ק א"ש� ס( "בית מאיר" ביי�וע). ק א"סש� ( "בית שמואל" ב� ועיי,) א'קכה סע' ע סי"הבאע "שו(מחבר  ה21

ת " בשויי�ע, לו�מכונת ציבמחשב או בקשה מאוד להתיר כתיבת גט . שוני�הדיו העדיפות לכתחילה בסוגי הלגבי סדר ) ק ב"סש� (
  ).כו במהדורה הקודמת' ב סי; קה' ע סי"הבב א"תשנ' מהד ("חלקת יעקב"

פורש בדברי כמ, ה� רק דיני� לכתחילהש )ש� סעי� כב(ובמחבר , )קכה סעי� ד' סיע אב� העזר "שו(א " שהרי מה שמופיע ברמ22
  ).ק לח"ס(ש "ובב)  מגק"ס(מ "בח, )לקראת סו� הסימ�(ובבית יוס� ; )ק ג"ס(ז "א עצמו ובט"רמה

טופס אטו "א� גוזרי� ) ב"כו ע4א"טי� כו עיג(מחלוקת התנאי� והאמוראי� את  שהביאו )ש�( "ית יוס�ב"ב ו)קלא' סי( בטור יי� ע23
   .ציווי הבעל ג� לפני כתיבת הטופס או רק לפני כתיבת התור�ורשי� את  דהיינו א� ד– "תור�

כתיבת הגט ) ב' ג סירק טי� פיג(ש "לדעת הרא. כתיבת הטופס לכתחילה ג� בלי ציווי הבעלאת  מתיר) ז' לג הרק גירושי� פ(� "הרמב  
כמובא ש� (ה "לדעת הרמ". מכל מקו� טוב להחמיר ולגרשה בגט אחר א� הבעל לפנינו"ו,  רק לכתחילה% א,בלי ציווי הבעל אסורה

  .בדהגט פסול ג� בדיע) ה שטרות אטו גיטי�"א ד"כו ע(� "והרמב) ש"ברא
  ). ז' לג הרק פגירושי� (� " וכ� ברמב,)א"טי� כו עיג(גמרא המשנה וה 24
  . שמארי% לדו� בהגדרות השונות של הטופס ושל התור�,)ק לט"קכה ס' ע סי"הבא( "פרי חדש" ביי� ע25

  .אבל מביא דעות שכנראה החשיבוהו כטופס,  סבור דנחשב כתור�"פרי חדש"ה, "הרי את מותרת לכל אד�"לגבי 
 טוע� "פרי חדש"וה, )למרות שדרישת הזמ� היא רק דרבנ�(סבור שהוא מהתור� ) ט'  גיטי� סי,בתשובתו ("בית יוס�"ה, לגבי הזמ�

  .שהוא רק מ� הטופס
 יש להגדיר� "דשחי פר"דעת הלו, )למרות שה� דרושות מ� התורה(מוגדרות רק כטופס ה�  סבור ש"בית יוס�"ה, לות קושרותילגבי מ
  .  שבנוסח הגטייתא שלדעתו יש להגדיר כל דרישה דאור כמו,כתור�

פתחי "ובאריכות ב, )קכו' ע סי"הבא( ייגראקיבא ע'  רהות מובא בהג–) מ' סי( "עבודת הגרשוני"ת " בשוי�עי, "אד�"לה ילגבי המ
לאנשי� של האישה  מספיקות להצהיר על היתרה" הרי את מותרת לכל ":לי�יהואיל והמכי שטוע�  –) ק מד"קכו ס' סי( "תשובה
  .ולא כחלק מ� התור�, כחלק מ� הטופס" אד�"יש להחשיב את המלה , אחרי�

  ".את"לה י ג� לגבי המ%כותב כ) קכב' ע סי"הברמזי א, סו� סדר נשי�( על המשניות "תפארת ישראל"ב
א� נתגרשה כבר בגט שאי� כתוב " שכתב ש,)ק מג" סש�" (פתחי תשובה"מובא בה, )ק צו"קכו ס' סי ("גט פשוט"ה דבריעוד בעיי� ו

יראה לי דיכולי� אנו לסמו% על רוב , א להשיג גט אחר"והוא במקו� עיגו� דא' וכתוב בו למה% להתנסבא וכו, 'הרי את מותרת'בו 
גט "שיטת ה, כמוב� ". כיו� דאיכא שאר לישני דחשובי� כמו הרי את מותרת, אינו מעכב'הרי את מותרת' דבירא ליההפוסקי� דס

ולגבי " וד�" לגבי "י חדשפר"דברי ה ב�ש� ועיי .נכתבו בזמ� שהבעל היה שפוי" שאר לישני" תוכל לעזור לנו רק בתנאי שאות� "וטפש
  ".מינאי"

טופס אטו "ואפילו למחמירי� הרי יש פה רק ספק בגזרה דרבנ� של , � את הכתיבה ג� לכתחילה"הרמבמתיר  אי גוונא שהרי בכה26
 הגט יהיה כשר מ� התורה ופסול רק ,שג� א� הוא שוטה בשעת כתיבת התור�) 14לעיל בהערה (ת הדעות ויש להוסי� א". תור�

קלא ' סי(" בית שמואל" ביי�וע. � בזה"שהרי רוב הראשוני� חולקי� על הרמב, ודאי אינו שפויויותר להקל כשקשה אבל  .מדרבנ�
  ).ק ב"ס

  ).ק ג"ש� ס( "פתחי תשובה"מובא בה ,)ק י" סש�( "גט פשוט" ביי� וע,) א'קכו סע' סי(א "רמה 27
   ).מכו� ירושלי�' סט במהד4סח'  עמ,הרגילה' ב במהד"טו ע' עמ( קכו ' סי"בית יוס�"ב יי�ע, לדיו� בדבר כתיבת גט בכתב אחר

ה כתובה שכל אות שאינ, מנהג תורה היא,  שכתב נהגו� על פיוא ": כתב)א בטור השמאלי"ד� קא ע, תשטו' א סי ("ר זרועאו"ה
ד "יו] ובאות [... ואי� גויל מקי� אותה אינה קרויה אות ופסולה)ש�" ית יוס�ב"ה –כוונתו לכתב אשורי שנראה (בכתיבה גסה 

בש� " בית יוס�"מביא ה  דבריו בהמש%." הלכ% פסול,ט אינו עשוי כ�" ובכתיבה דקה מה שקורי� משטי... דקוצו מעכבמא ל�קיי
דבעינ� "ייתכ� כתב ש) מה' ובפסקי� סי, רלו, רל' סי ("תרומת הדש�"וב". לא מקרי כתב"ל "ובינצאשבגט בכתב פר" יש מגמגמי�"

  ".לכתוב האותיות כמו שנמסרו לנו מסיני
ב "כדי שיוכל להקפיד על י,  הגט להעתיק ממנהה שלטיוטג�  אולי כדאי שהסופר יכי� )יד4יא,  ו'קכה סע' ע סי"הבא(ע "יי� בשו ע28

  .ליו�י מעבר לגו אלעבריות לא שורות ושהאותי
  .) טז'קכו סע' ובסי, יח4 טז'סע( ש� 29
 שג� א� נפסוק לחומרא שגזרינ� – היינו גזרה לגזרה, יש כא� רק תרי דרבנ�רבות ולשיטות ,  שהרי לכל היותר יש כא� רק חשש דרבנ�30

. � הדבר מותר לכתחילה" ולרמב.ק מדרבנ� לשיטות רבות כל הפסול של כתיבה בשעת שטותו הוא רקו�מכל מ, טופס אטו תור�
  .בשעת הדחק ובמקו� עיגונא אפשר להתיר לכתוב גט כזהשנראה , מדובר באיסור חמור של אשת איששוא� 

ג� . דרבנ�מ� כל הפסול הוא ודאי רק "שהרי לרמב, האי גוונא שמתיר בכ,)ז"ה ולפ"כח אות ט ד' א סי(ל "הנ" אחיעזר"ת " בשויי� ע31
 יש כל מקו�מ, וא� כי דעת הטור אינה ברורה,  סבור שיהיה פסול רק מדרבנ��"רמבייתכ� שהכי ) 10לעיל בהערה דכ(הטור טוע� 

 ,ד"יו(% " בשיי�ע".  שפוי בדעת בעת כתיבה בודאי יש להקלהבספק א� הי"ממילא ". והגט כשר מ� התורה ",להחשיבו כספק ספיקא
 ,"פרישה"שדעת רוב האחרוני� נראית כ) 10ש� בהערה (כבר כתבנו  ו.)ש� כלל ט(" פרי חדש" וב)קיצור כללי ספק ספיקא אות טז

  .  ג� כשנשתטה רק בשעת הכתיבהייתאשהטור פסל מדאור
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        פרשת ואראפרשת ואראפרשת ואראפרשת וארא

 

 אבל ;וסכ� שספק ספיקא מתיר ג� כשאתחזק איסוראהא לש) 12 הערה תשובה קלהד ( "במראה הבזק"ת "ועיי� עוד בדברינו בשו
 או את הרוב של ,)15, 14 לעיל בהערות יי�ע(עיקרא משעת הבדיקה הראשונה שלפני הציווי אולי יש לצר� לכא� את החזקה דמ

  ).15לעיל הערה " (עי� יצחק"ה� פאדווא או של "המהרי
ל ע(" אחיעזר"ויהיה קשה להקל כ, ו נפגעתנראה שחזקת שפיות,  שבגללה אנחנו חושדי� שמא נטרפה דעתותגובה פעילהא� ראינו 

 כגו� שהוא – אלא רק קשה לנו לברר את מצבו,  בצורה חיוביתו חזקתנפגעהאבל א� לא .  בגלל חזקת אשת איש) לכתחילהכל פני�
  . בשעת הדחק ובמקו� עיגונא,במקרה שכזה" אחיעזר"ד שנית� לסמו% על ה"נלע, או יש�מאוד חלש 

  .ודאי נשתטה מאז שבדקנוהו ונמצא שפויוכל זה הוא בתנאי שלא ראינו ש, כמוב�
  .27בגלל החששות שהוזכרו לעיל בהערה , סני� להקל כ32
יאמר שהוא נות� לה� רשות לכתוב ולחתו� גט מאחד עד "כשהבעל , ציווי אחדבהתיר כתיבת שני גטי� )  א'קכב סע' סי( המחבר 33

, י אחד לשני הגטי�לפי זה יכולנו לאפשר ציוו". מאה עד שיהא אחד כשר בי� בכתיבה בי� בחתימה לדעת הרב שבעיר בלי שו� פקפוק
 ,ואז נכתוב ונית� את שניה� מיד, "לכתוב ולחתו� גט מאחד עד מאה"דהיינו שנשאל את הבעל רק פע� אחת א� רצונו לתת רשות 

  .הגט השניכתיבת מבלי שנצטר% לחכות עד לסיו� הגט הראשו� כדי להתחיל את תהלי% 
 ויש לבעל לחזור ולצוות כל פע� ,בעל בעיר אי� לסמו% על זהאבל א� ה "):ש�(א "הרמממשי% כפי ש, אלא שיש שהחמירו בזה

ספר אחד אמר רחמנא ולא "מצד חשש ברירה ומצד " ואי� לתת שני גיטי� אלא מדוחק "): יט'קכט סע' סי(א " וברמ."לעדי� ולסופר
 "גט פשוט"וב) ק ב"קכב ס' סי(ז "בט, )קכט אות כב' סיבש� אות א ו ("דרכי משה"ב, )קכב' ריש סי( "בית יוס�" ביי�ע. "שני ספרי�

  .נתינת גט שני בצורה כזו יכולה להוליד חששות חדשי� ג� לגבי הגט הראשו�, לפי זה. )ק קו"קכט ס' סי(
 "גט פשוט" ביי�ע – ורק אז להתחיל בתהלי% הגט השני,  העצה היעוצה לכתחילה היא לחכות עד לאחר נתינת הגט הראשו�,על כ�

ק "קכט ס' סי( "פתחי תשובה"מובא בה ,)צ'  קמא סיורהמהד( "נודע ביהודה"ת "עוד בשועיי� ו). ק קז"כט סק'  סי;ק ה"קכב ס' סי(
ולכ� מנהגי שאי� אני ,  לחומרא אי� ברירהמא ל� חושש אני שבדאורייתא קיי...אבל ידע מעלתו שכשאני נות� שני גיטי� ": שכתב,)נה

וכשהבעל , ט הראשו� ואי� אני מגלה כלל להבעל ולהסופר ולהעדי� שצרי% עוד גטואני מסדר הג, מגלה כלל להבעל שיש ספק בגט זה
ואזי בכל פע� , שטעיתי בו ואני מסדר הגט השני, לחנ� נת�, כבר נת� הגט ליד האשה אזי אני אומר לו שצרי% גט אחר וזה שכבר נת�

  ".הבעל נות� הגט מוחלט ואי� חשש ברירה
כנסת 'ת "כבר כתב בשו, פ שאי� לכתוב שני גיטי� אלא מדוחק"ואע ":)פ"ה ועכ"פה ד' ע ג סי"הבא ("בית אפרי�"ת "וכפי שכתב בשו

  ". דבגווני דעבדינ� אי� להקפיד)ה ועוד ראיה"סד ד' נראה שכוונתו לסי( 'יחזקאל
 על "יד המל%" ביי�ע –ציווי אחד ב בטענה שאי� חשש בנתינת שני גטי� ,"נודע ביהודה" וה"גט פשוט" פקפקו בדברי הי�וא� שרב

' תנינא סי( "נודע ביהודה"ת " בשו"נודע ביהודה" ע� בנו של ה"יד המל%"יכוחו של ו בו)ה וראיתי" יב ד'גירושי� פרק ג הל(� "הרמב
, תמכו בזה לכתחילהרבי�  אחרוני� כל מקו� מ;)קי' ע סי"הבא( "ישא� חזו"וב )כו' ע ב סי"הבא( "� סופרחת"ת " בשו,)קכב4קכ
' ש� סי( "ת� סופרח"ת "בשו, )פ"ה ועכ"פה ד' ע ג סי"הבא( "בית אפרי�"ת "בשו, )קכב4קכ' תנינא סי( "ודע ביהודהנ" ת" בשו�עיי

  ). קיא'קכט סע' סי ("ערו% השלח�"וב, )ה ולעניי�"כה ד
� רשות לכתוב עדיי� יש עדיפות שבשעת הציווי הראשו� הבעל יאמר שהוא נות, כ4%יש להעיר שלמרות שיש להוציא ציווי שני אחר

  .כדי לעזור לנו במקרה שיהיה חשש לשפיותו בשעת הציווי השני', ולחתו� גט מאחד עד מאה וכו
  . הגט השניבתתיזמ� כ א� אז יתגברו הסיכויי� שהבעל יהיה שפוי ב,להיות אפילו ביו� אחר, כמוב�,  וזה יוכל34
  .431ו 30הערות שהוזכרו ב הסניפי� להקל נ� שהרי עדיי� יש35
  . הואיל וזוכר שכבר נת� גט אחד,כאשר מתחילי� לדבר ע� הבעל לגבי הגט השני הוא מתבלבל כגו� א� 36
לדיד� שנותני� שני הגטי� בזה אחר זה וזה " שטע� ש,"אהלי ש�"בש� ה)  אות ז)יג'  סי89' עמ(ז מערכת גט  ("שדי חמד" ביי� וע37

 דבדיעבד ודאי כשר הרי אחר נתינתו הוי בדיעבד ואי� צריכי� עוד לגט  א� הוא בגוונא� כ�א, שנראה יותר כשר נותני� ראשונה
  .דברי� שנויי� במחלוקתה ש�ש� עייו". שני

היה מקו� לחשוב על נתינת גט שני כדי לחשוש , אלא שכתבו את הטופס בזמ� שהבעל היה ספק שפוי,  ג� א� כתבו בכתב אשורי38
שהרי לכל היותר יש בזה רק ,  להחמירי� צור%אבל למעשה נראה שבזה א). 23 המובאות לעיל בהערה(� "ה והרמב"לדעות של הרמ

 יי�ע( קיימי� חששות דאורייתא כי לגביושנראה , מה שאי� כ� בגט שנכתב בכתב שאינו אשורי, )26 בהערה ראה(חשש פסול דרבנ� 
  ).27לעיל בהערה 

  
  

  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש
  

  הרב יוס� כרמלה ארנריי%          משב הר
  שי הכוללרא

  
  :חברי הועדה המייעצת

  הרב זלמ� נחמיה גולדברג
  הרב נחו� אליעזר רבינובי�

  הרב ישראל רוז�
  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  

  

  ' ו+'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . מצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנוהשאלות מבטאות את ה. תשובות לשאלות מרבני הגולה
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