
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  ט"תשס בלק

  
  

  "ֶמֶלְ� ��ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו ִע�� �ְתר�ַעת "
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 "אר� חמדה"ראש כולל , יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  
  . ה לע� ישראל" הקשר בי� הקבלנתק את, מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היו כוונותיו הזדוניות

  .אודות נושא זה ננסה השבוע להבי� מה מלמדנו פסוק מפורס� זה
  

�: "י מסביר שההכרזה"רש� :ה איננו תלוי במעשי�"שהקשר בי� ע� ישראל והקב, באה לבטא את הרעיו�, "ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו ִע
.   תרועה משורש רעות&  "לשו� חבה ורעות"? ה של התרועהלפיו מה משמעות". אפילו מכעיסי� וממרי� לפניו אינו זז מתוכ�"

  . ג� הרועה הוא רע וחבר של צאנו
  

  : אלא שהוא תולה את הרישא בסיפא,  מסביר ג� הוא תרועה מלשו� רעות&� " תלמיד הרמב& רבנו בחיי 
  ".והוא מלשו� רעות, כשיש בה� דבקות ע� המל*, "אלהיו עמו כשתרועת מל* בו' דאימתי "
  

  : ת� מסביר החזקונילעומ
"�ְוִכי ָתבֹא. ִמְלָחָמה ְ+4ְרְצֶכ� ַעל ַה3ַר ַה3ֵֹרר ֶאְתֶכ� ַוֲהֵרעֶֹת� ַ+ֲחצְֹצר�ת ְוִנְז1ְַר�0ֶ ִלְפֵני "ד "הה, ראל במחנה יש".ְתר.ַעת ֶמֶלְ* +

  ". ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכ� ְונ�5ְַע�0ֶ ֵמאְֹיֵביֶכ�
רָֹעה : "כמו בפסוקי�, שבור, תרועה משרש רעוע, א� כ*. 'כח צבאי וכדו, מידת הדי�, ו�התרועה לפי זה היא סמל של שלט

: שמשמעותו" (ַ:� ְ+ֵני נֹ�  ְוַתְח7ְַנֵחס ִיְרע.ְ* ָקְדקֹד", )ד יט"ישעיה כ" (ִהְתרֲֹעָעה ָה6ֶר� 7�ר ִהְת7�ְרָרה ֶאֶר� מ�ט ִהְתמ�ְטָטה 6ֶר�
  ). המצרי� ישברו לכ� את הראש, כ�הברית ע� המצרי� לא תעזור ל

הטיפוס הקשוח שאיננו .  המפורס�cow boy &אנו מכירי� ג� את רועה הבקר ה, "רע"ה, לעומת רועה הצא� החביב והעדי�
    .מהסס לשבור את עצמותיו של מי שעומד מולו

  

ה " הצדיקי� עובדי� את הקב.טוע� ששתי הבחינות מופיעות בפסוק) שיו� השנה לפטירתו חל בקרוב(רבי חיי� ב� עטר 
�"מאהבה ועליה� נאמר �.ְתר.ַעת ֶמֶלְ* "ה מיראה ועליה� נאמר "פשוטי הע� עובדי� את הקב, לעומת�, "ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו ִע

�לשיטתו קשה מדוע התורה משתמשת בש� אלקי� . התרועה מבטאת את מידת הדי�" אור החיי�"ברור כי לפי ה ". +
דוגמא . עמ�' עדיי� ד, ג� כשמידת הדי� פוגעת בה�, הוא מתר� שצדיקי� אלה? י� העובדי� מאהבהכשמדובר על הצדיק

אלהיו בתכלית ' דפירוש מדבק נפשו ב"קלסית לכ* היא רבי עקיבא שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל והיה מארי* באחד 
  ". הג� שתרועת מל* בו בשבט ברזל,החיבה

  

הוא מפרש את כל הפסוק בעני� אחד ". קדושת לוי"ב בספרו 'רבי לוי יצחק מברדיצ, ראלנסיי� בדרשתו של סנגור� של יש
  : ל הכתוב"וז
"�� .ְתר.ַעת ֶמֶלְ* +�ה לעמו מקלקלת את "אהבתו של הקב". לֹא ִהִ+יט 6ֶו� ְ+ַיֲעקֹב ְולֹא ָר6ה ָעָמל ְ+ִיְ;ָרֵאל ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו ִע

מה שאי� כ� כשבאי� זכיות שלה� "לעומת זאת ". ָעָמל"וב" 6ֶו�"ו הוא לא מביט ב"חוטא חהשורה ולכ� כאשר ע� ישראל 
�"זהו , מחבר עצמו בה�, למעלה�  ". שמיד מחבר עצמו בישראל ובזכיות שלה� , "ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו ִע

שלא להביט בעבירות ,  לשני�שנחלק, פירוש שזה בחינות תרועה" ".ְתר.ַעת ֶמֶלְ* +�"את החלוקה הזו הוא  מה שמאפשר
כדי לחלק בי� החובות לזכויות , ב התרועה היא מלשו� שבירה וחלוקה'ג� לפי רבי יצחק מברדיצ". ולחבר בזכיות ישראל

  .ולסנגר על ישראל
  

  , נלמד מגדולי ישראל, הבה נתרחק מדרכו של בלע� הקוס�
  בי� השכינה לכנסת ישראל , וה ועמ"המדבר על אהבה ללא תנאי� וגבולות בי� הקב: י"החל ברש

  .המלמד אותנו להביט א* ורק בטוב ולהתחבר אליו: וכלה בסנגור� של ישראל בדורות האחרוני�
 

  

   ל" זאשר וסרטיל  הרבנ"לע
  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב

  

   יעקבנ רבי "לע  
  ב� אברה� ועיישה סבג

  

  ה"ע  בת מרי�הדסה כה�נ "לע  
  ט"תמוז תשס' ע ו"נלב.  אשת חיל

  

  
  ר"אר" חמדה ע

  91360 ירושלי* 36236. ד. ת5ג "המ' רח
  02.5379626:   פקס02.5371485' טל

   

ERETZ HEMDAH 

5  Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236   Jerusalem 91360 
Tel:  972-2-5371485  Fax: 972-2-5379626  

Email: info@eretzhemdah.org              web-site: www.eretzhemdah.org 
 

  il.org.yeshiva.www  נית� לקרוא את הדברי* ג* באתר האינטרנט
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  ע.סד מציעאבבא , תמוז'  יב.ו

  
  

�  חובת הדיי� לנמק את פסק הדי
  רב עופר לבנתה

  

בשני . הגמרא מספרת על שני שותפי� שפעמיי� באו לדי� לפני רב פפא) סט עמוד א(השבוע בדפי הד� היומי 

השות� חשב שהפסקי� של רב פפא סותרי� זה את זה והוא חשד ברב . המקרי� פסק רב פפא לרעת אותו שות�

מלשו� הגמרא . את הנימוק לשני פסקי הדי�הסביר לו , כדי להסיר את החשד, רב פפא. פפא כי הוא מתנכל לו

א* בדר* כלל אי� חובה על הדיי� לנמק את פסק , משתמע שרק משו� החשד רב פפא הסביר למתדיי� את פסק הדי�

  .1הדי�

ממנה משמע שהדרישה לקבלת פסק די� מנומק ) לא עמוד ב(הראשוני� הקשו על כ* מהגמרא במסכת סנהדרי� 

מצאנו מספר תירוצי� . את כדי שיוכל ללכת לערער בפני בית די�  גדול יותר בחכמהז. היא לגיטימית בכל מקרה

  .בראשוני� לשאלה זו

יש רק . אי� חובה על הדיי� לנמק את פסק הדי�, בדר* כלל) ה כי"תוספות בבא מציעא סט עמוד ב ד(לדעת רבינו ת� 

כמו בסיפור על השותפי� ,  חשד כנגדוהראשו� הוא במקו� שיש. שני מצבי� בה� הוא חייב לנמק את פסק הדי�

וכפו אותו , השני הוא במקו� שאחד מבעלי הדי� רצה להתדיי� בפני בית די� אחר גדול בחכמה. במסכת בבא מציעא

אז הוא יכול לדרוש שיכתבו את הנימוקי� לפסק הדי� וזו כוונת הגמרא במסכת , להתדיי� בפני בית הדי� המקומי

  . סנהדרי�

לדעתו ג� במקו� שבית הדי� . מסכי� ע� רבינו ת� א* מוסי� על דבריו) ה כגו�"יעא סט עמוד ב דבבא מצ(� "הרמב

, אי� בית הדי� חייב לפרט את טע� פסק הדי�, כותבי� כדי שיוכל להראות את פסק הדי� בפני בית די� גדול בחכמה

  . חו� הא� פסקו כראויובית הדי� השני כבר יוכל לב, אלא די שיכתבו את הטענות והראיות ופסק הדי�

זה מספיק לחייב את , הוא שא� אחד מבעלי הדי� מבקש) ה וא�"סנהדרי� לא עמוד ב ד(הסבר אחר בתוספות , מנגד

אז ג� בלי בקשת , אול� א� יש חשד כנגד הדיי�. הדייני�  לנמק את פסק הדי� וזו כוונת הגמרא במסכת סנהדרי�

  .הדי�חובה על הדיי� לנמק את פסק , בעלי הדי� 

כי יש  חובה קבועה על הדייני� לנמק בכתב , הרבנות הראשית קבעה בתקנות הדיו� של בתי הדי� הרבניי�, בימינו

  .  גזית נקבע כי חובה על כל פסק די� להיות מנומק בכתב&ג� ברשת בתי הדי� אר� חמדה. את פסק הדי�

  :   סיכו*

או שרק בנסיבות מיוחדות כאשר יש חשד ,  פסק הדי�נחלקו הראשוני� הא� בדר* כלל חובה על הדיי� לנמק את

  .  בימינו מקובל לנמק כל פסק די�. כנגד הדיי� או כאשר המתדיי� יש לו זכות לערער בפני בית די� אחר

  

________________________________________________________________  

  

  . אחר בגמרא ולפי פירוש זה אי� הוכחה שרב פפא נימק רק משו� החשדהציעו ג� פירוש ) ה כי"סט עמוד ב ד(אול� התוספות  1
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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 .הדי� על פי די�

  

  שיאה טר* ייאומצ
  אוריאל אליהוהרב 

  . צרי* להחזירשוא� מצאה קוד� ייאו.  הרי זו שלו–המוצא אבדה אחר שהתייאשו בעליה 

  ? ובעוד האבידה בידו התייאשו בעליהשמה הדי� א� מצא קוד� ייאו

שיש , גיעה אבידה דהיינו שא� ה–" באיסורא אתא לידיה.) "מ כא"ב(' נבאר את המושג האמור בגמ, על מנת לברר די� זה

אבל א� היה . הוא חייב להשיבה אפילו א� אחר כ* נתייאשו בעליה, לידי המוצא קוד� שנתייאש בעליה, בה מצות השבה

  . לא היה זוכה במציאהשמוצאה לאחר ייאו

  :בטע� הדבר נחלקו הראשוני�

ת אבידה בשעה שמצא את שמכיוו� שהמוצא התחייב במצוות השב, סוברי�:) כ� משמע בדבריה� בד� כו(התוספות 

  .ששוב אי� חיובה פוקע ממנו אפילו אחר הייאו, שהרי אז הבעלי� עדיי� לא התייאשו, האבידה

בביאור דברי . הביא גאו� שביאר הטע� משו� שהמוצא הינו כשומר של הבעלי�) �"בדפי הרי: יד(� "הרמב, לעומת�

הרי שלאחר שנתייאשו , שכיוו� שהמוצא הוא כשומר, ירהסב) א"סימ� רנט סק(קצות החוש� : � נחלקו הראשוני�"הרמב

שיאוש אינו מועיל , הבי�) ש�(נתיבות המשפט , לעומתו. ה� חוזרי� וזוכרי� בחפ� כיוו� שהוא עדיי� אצל השומר, הבעלי�

  .ורשות שומר כרשותו הבעלי�, בחפ� הנמצא ברשותו של האד�

וזה פירוש . אפילו אחר שהתייאשו הבעלי�,  בהשבתה לעול�ראינו שהמוצא מציאה קוד� יאוש התחייב, על כל פני�

  . היה קיי� האיסור ליטול את החפ� לעצמו, דהיינו שבזמ� שהמוצא מצא את האבידה, המושג באיסורא אתא לידיה

והוא מצאה ש� אחר שהתייאשו , שועל פי זה נחלקו הראשוני� מה די� מציאה שנפלה לחצירו של המוצא קוד� יאו

ומיד שהגיעה המציאה לחצירו התחייב בהשבתה ושוב , ש סובר שג� בחצירו שיי* די� באיסורא אתא לידיה"אהר. בעליה

  ).ב"ח סק"רס' סי(* "וכ� פסק הש) �"בדפי הרי. יד(וכ� כתב הנמוקי יוס� . לא יפקע חיובו

ולכ� ,  התחייב בהשבהולא', באיסורא אתא לידיה'שבחצר לא שיי* המושג של ) * ש�"הובא בש(ל "לעומת� כתב המהרש

  .זוכה בעל החצר במציאה לעצמו מכח קניי� חצר, כשמתייאשי� הבעלי�

שכל חצר אינה קונה אלא הפקר אבל לא מציאה אחר ) ח"רמ' מ סי"ב(ברו* המובא במרדכי ' דעה נוספת היא דעת ר

  . יכול לנוטלהששמצאה אחר ייאו, ואד� אחר, ולכ� בעל החצר לא קנה כלל, שייאו

.  מינה בי� שיטות אלו היא במקרה שאד� אחר מצא את המציאה המונחת בחצר חברו לאחר שנתייאשו הבעלי�הנפקא

כיוו� , ש יכול המוצא לזכות במציאה"ג� לדעת הרא. כיוו� שהחצר לא קונה לבעל החצר, זוכה המוצא, ברו*' לדעת ר

בעל החצר , ל"אבל לדעת המהרש. לי� התייאשווהבע', באיסורא אתא לידיה'משו� ש, שבעל החצר לא יכול לזכות לעצמו

  . ואסור למוצא לקחת את המציאה לעצמו, זכה

  :הסובר שיש לבדוק מה טוע� בעל החצר, )ח"רס' סי(דעה מעניינת נוספת היא דעת נתיבות המשפט 

צירו וא� כ� כ רצונו היה שתזכה ח"א,  חצירו�א� בעל החצר טוע� שהוא קוד� בזכייתו באבידה למוצא האחר מכח קניי

  .דבאיסורא אתא לידיה, שהתחייב בהשבתה ושוב לא יוכל לזכות אפילו אחר ייאו

ויכול ,  חצירו�נמצא שלא ניחא ליה בקניי, על ידי הגבהתה, אבל א� בעל החצר טוע� שהוא רוצה לזכות במציאה כעת

  .שלזכות בה עתה אחר הייאו
  

  
  

  משפטי שאול
  ל "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר

  . בשבתו בבית הדי� הגדול בירושלי�
  )לח" לקניה(   80Aמחיר הספר  .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור

  

  
  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי* 
   " גזית–אר" חמדה " בתי הדי�   רשת : פנו אל

�  02.5379626: פקס       077.2158215: טלפו

ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN  
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  )ד"מתו* ח(
  

   New York, USA                      ב                          "ארה, יורק. יונ
  ח"תשנ'ה, לולא
  

  ".אלצהיימר"הצלה מעיגו� של אשה שבעלה הצעיר חולה ב
  
  אלהש

או יותר בסדר וההתדרדרות כרגע הוא עוד מתפקד פחות . חי בשלוה ע� אשתו וחושש לעגנה) 40&בשנות ה(ולה אלצהיימר צעיר ח
פשרות אחת א. ו עגונה מחיי�"כ* שהאשה תהיה ח, תפקוד גמור וזה יכול להמש* עשרות שני�&היא הדרגתית עד מצב של אי

  .די� היא לכתוב גט עכשיו ולמנות שליח לנתינתו כאשר יהיה חולה ממש בלי דעת&שעלתה בבית

  :ד יש לדו� בשאלות הבאות"ענל
אבל לגבי , הטענה היא שמא רק לגבי כתיבה יש בעיה של חוסר דעת של הבעל. אי� הבעל ראוי לנתינההנתינה היא בזמ� ש  .א

ת "פו ושו' ע סי"א אה"חזו, ב, ח קכא"ופר' קכא אות ג' א לסי"עיי� רעק(ג "וצע, את מקומו נתינה נאמר שהשליח יכול לקחת
  ).כח באריכות' א סי"אחיעזר ח

ישנה סברא שכיוו� שלא משתמשי� כיו� ? "גיטה קוד� לבנה"מבחינת " גט יש�"יה של בינתיי� כאשר יחיו יחד תווצר בע  .ב
  ?הא� אכ� סומכי� על סברא זו. אי� בעיה, אחרי זמ� הפטור א� לא יחיו יחד, בגט לראיה אלא רק לפטור

דת לבעל לא הועלתה הסברא שמכיוו� שיש סיבה מיוח, לגבי החשש שמא בזמ� שחי ע� אשתו אחרי הכתיבה ביטל את הגט  .ג
לנו נוסח  ידוע. אי� חשש זה חזק מספיק לבטל את ההצעה במקו� עיגו�, לבטלו והבעל יהיה מוכ� להצהיר על כ* בפני עדי�

  .מהרב הרצוג וש� הוא מקבל את הצהרת הבעל שמה שחי אתה לא יבטל את הגט" גט מלחמה"הרשאה ל
  
  שובהת

לית� , נראה שהפתרו� ע� הבעיות ההלכיות היותר קלות הוא, תינת גטידי נ&הדי� יחליט לפתור את חשש העיגו� על&א� בית  .א
והוא , 2לפני שיהיה במצב שאינו כשיר לית� גט,  שבה יהיה ראוי לגרשהכגו� שית� גט שיחול בשעה האחרונ, 1גט לאחר זמ�

לא יתייחד עוד , השפיות&ואחר שיגיע זמ� אי. וג� ישבע שבועה חמורה שלא יבטל את הגט, צרי* לית� לה נאמנות שלא יפייס
  .גרושתו&ע� אישתו

נסכ� את האפשרויות . תר חמורות שכרוכות בה�ובגלל הבעיות ההלכיות הי, קיימות אפשרויות אחרות שה� מומלצות פחות  .ב
  :הללו לפי סדר עדיפות�

א " רמכמו שמציע, שא� ישתטה ייבטלו הקידושי� למפרע, כ* לקדש על תנאי&ואחר, לגרש עכשיו גירושי� גמורי� .1
  .3)ד, קנז' אב� העזר סי(בשולח� ערו* 

  .4)ט, קמה' אב� העזר סי(א בשולח� ערו* "תיר רממכמו ש, "א�"כגו� בגט למפרע או בגט , לגרש בגט על תנאי .2
  . שפוי&לכתוב גט עכשיו ע� ציווי שיינת� כאשר הבעל יהיה בלתי .3

ואפילו כאשר אי� אפשרויות אחרות להציל , הואיל ויש אפשרויות אחרות, נדו� דיד� אסור להשתמש באפשרות זוב
  .5צרי* להתיישב הרבה מאד לפני שמתירי� גט כזה, מעיגו�

  
____________________________________________________  

  
  ).ב&א, קמו' אב� העזר סי(ע "מובא בשו) ה&א' ט הל"גירושי� פ' הל(� "עיי� רמב   1
אבל ג� נאמר לנו שבגיל (שהחולי הוא סופי ושוב מצבו לא ישתפר , שאפשר לקבוע, בהתיעצות ע� רופאי� נאמר לנו שיש זמ�   2

בהצעה זו אי� חשש לגט בטל מדאורייתא ויש ). תמחות ונתוני� לגבי מחלה זו ולכ� יש להטיל ספק באיבחו� זההארבעי� כמעט אי� 
אי� כא� חשש . שה� חששות מדרבנ�, )ב"ב ועו ע"ש� עט ע(וחשש גט יש� ) ב"עו ע; ב"כט ע; ב"גיטי� יח ע" (לשמא פייס"רק חשש 

ה "ד(' די� זה מבואר בתוס. ולא כאשר מדובר בבעילת היתר, שכ� חוששי� לזה רק כאשר מדובר בבעילת זנות, לגט בטל מ� התורה
והגמרא מנמקת את האיסור בזה , " עמו אלא בפני עדי�לא תתייחד"שבמשנה ש� כתוב ) א"עג ע(בגיטי� ) ה אלא"ד(א "וברשב) לא

הגמרא . חוששי� לקידושי� חדשי�, ומכיוו� שאי� אד� עושה בעילתו בעילת זנות, יהיה חשש שמא יבוא אליה, שא� יתייחד אתה
, ל לפני מיתתושמדובר בגט שיחו, א כתבו שלשיטת רבינו ת� בדעת רבי יהודה"ורשב' תוס. באיזה גט מדובר, וראשוני� מתלבטי�

, י דודאי לרבי יהודה הוי טעמא משו� גט יש�"ואור? כיו� דאינה מגורשת, אמאי תלי טעמא בגמרא משו� חששא דקידושי�", קשה
שהוא , אי� חשש יותר חמור מחשש גט יש�, רואי� שבגט שיחול לפני מיתתו אפילו א� מתייחדי�). 'לשו� תוס..." (אבל לרבי יוסי

  .היו צריכי� לציי� זאת, מר שהיה כא� חשש של ביטול הגט שהוא חשש מדאורייתאשא� תא, חשש דרבנ�
� כותב ש� בהלכה א את דיני התנאי� "אחרי שרמב.  בהגירושי� הלכ' � בפרק ח מהל"ל זה מבואר היטב ג� בדברי רמבכ
הרי זה לא , היה וא� לא יהיהבי� שאמר מעכשיו בי� שאמר א� י, כל המגרש על תנאי: "הוא כותב בהלכה ב, "א�"ו" מעכשיו"

הרי זו ספק מגורשת שמא , אפילו לאחר שיתקיי� התנאי, והדבר ידוע שא� יתייחד עמה לפני שני עדי� כאחד... יתייחד ע� אשתו
הוא כותב אותו , )א"עג ע(� פוסק את הדי� המובא במשנה בגיטי� "שכאשר רמב, הרי". כמו שיתבאר בהלכות אלו, ובטל הגט, נבעלה

, "ספק מגורשת"כמו שכתב שהיא , שהוא חשש דאורייתא, וכותב שדווקא במקרה זה יש חשש לביטול גט, גט על תנאי דווקאעל 
) כמו שכתב הרב המגיד(יח &יז' והוא מציי� לדי� שבפרק י הל! הוא אינו כותב כ�, כאשר הוא כותב די� גט לאחר זמ�, אבל בפרק ט

, רואי� מכא� שחשש תורה לביטול הגט שיי* רק כאשר יש חשש לבעילת זנות. ילת זנותכאשר קיי� חשש בע, העוסק בכוונה לקדש
כמו שכתב בפרק ח , שהוא סובר שגט כזה חל למפרע, � שיש חשש בעילת זנות"סובר רמב" א�"וג� בגט . ואז הוי ספק דאורייתא

ח "אישות פ' � הל"לרמב" יד פשוטה"ועיי� . (רעשהרי הגט חל למפ, לא תצא, א� נישאת לפני קיו� התנאי, "א�"שג� בגט , הלכה א
  ).ב"ה
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  :� נמצאנו למדי� שני דברי�"שיטת הרמבל
  .ולא בגט לאחר זמ�, טגשיי* חשש דאורייתא לביטול , שרק בתנאי� .1
  .יש חשש לביטול גט שהוא חשש תורה, שרק כאשר יש חשש לבעילת זנות .2
בית "ולפי . שדווקא במגרש על תנאי יש חשש תורה לביטול הגט, לכה� אלה לה"הביא את דברי רמב, )ב, קמח' בסי(ר� המחבר מ

ק "ס(ז "וכ� דעת הט) ק ח"ש� ס(א "לדעת הגר, מיהו. צאתלא  –א� נישאת , "א�"ג� לדעת המחבר גט ) ק ב"קמג ס' סי" (שמואל
שהרי המחבר פוסק בסימ� , ולפי זה קשה לפי מה שכתבנו. הגט חל לאחר זמ�" א�"אלא שבתנאי , �"שהמחבר פוסק דלא כרמב) ב

הרי ל* שאפילו כאשר יש . אינו חל למפרע" א�"יש חשש לביטול הגט מדאורייתא ומצד שני הוא כותב שגט " א�"קמח שבתנאי 
  !?יש חשש ליטול גט מדאורייתא, ביאת היתר

ולא בגט לאחר ,  חשש לביטול גטמכל מקו� רק בגט כזה יש, בעילתו בעילת זנות" א�"צרי* לומר שאפילו א� לפי המחבר אי� בגט ו
ואלו בגט לאחר זמ� , גרושתו&שרק בגט על תנאי אסור להתייחד ע� אשתו, � בפרק ח הלכה ב"שהרי המחבר פוסק כדברי רמב. זמ�

, ולכ� ה� מבטלי� את הגט, נדמה לאנשי� שהגט יחול למפרע" א�"על כורחנו צריכי� איפא לחלק ולאמר שבגט ! אי� איסור כזה
  .מה שאי� כ� בגט לאחר זמ� שאי� ש� חשש, א יעברו על איסור בעילת זנות לפי הנדמה לה�כדי של

שרק בחשש בעילת זנות יש חשש , )ב, קפא' ת בדיני אב� העזר סי"שו, כר* ח" (סקי�פכתבי� ו"א הלוי הרצוג ב"כ* כתב מר� הרב יו
  .לביטול גט מדאורייתא

  :ששות אחרי� שיש בגט לאחר זמ�ח
, קמד' סי(ע אב� העזר "ומובא בשו) ט' גרושי� הל' ט מהל"בפ(� "כמו שפסק רמב, שהוא חשש דרבנ�" שמא פייס "לעניי� חשש  .א

. ובפרט שנשבע שבועה חמורה, אי� חשש שמא פייס &איל והוא עושה לטובתה ומאהבתה שלא תתעג� ותועיל הסברה שה, )ז
כמו , ובכהאי גוונא אי� חשש שמא פייס,  לה נאמנות שלא יפייסובפרט שכא� הוא נות�, ל"קפא הנ' וכמו שפסק הרב הרצוג בסי

א "ורשב' עיי� תוס,  מצאנו בגט שכיב מרע חשש לפיוסאובר מ� די� ל. ל"ע הנ"� ובשו"וברמב) ב"עו ע(גיטי� ' שמצינו בגמ
ב "ט א� לא אבוא בתו* יורק בגט שלא יעבור נגד פניי* שלושי� יו� ובג! שבגט שכיב מרע יש רק חשש גט יש�, המצוייני� לעיל

שא� יצער אותה שלא יראה אותה , אבל כתב� להנאתה, שהרי בגיטי� אלו הבעל לא רוצה לגרש. חודש מצאנו חשש לשמא פייס
שהרי בגיטי� אלה יש לבעל , ולכ� יש חשש לשמא פייס, )א ש�"א וכ� כתב ג� רשב"א בגיטי� יח ע"כלשו� ריטב(יחול הגט , יו�' ל

שאי� לבעל שו� תועלת , מה שאי� כ� בגט שכיב מרע וכ� בנדו� דיד�; שהרי הלא הוא רוצה אותה לאשה, תתפייסרווח גדול שא� 
וכ� בגט . ולכ� אי� כא� חשש לשמא פייס, ואדרבה רצונו לשחרר אותה, שפוי&בביטול הגט והמש* היותה אשתו כאשר הוא בלתי

ומכל מקו� טוב שית� לה נאמנות כדי ? !למה יפייס, להתייחד אתהשהרי א� מותר , לאחר זמ� לא מצאנו שיש חשש לשמא פייס
  .להוציא אותנו מכל פקפוק

ובצירו� דבריו ש� שא� גירש בעד , )ק ה"קפא ס' בסי(ל "וכמו שכתב הרב הרצוג כנ, �בזמ� הזה החשש הוא קט: חשש גט יש�  .ב
הדי� והסופר ועדי� &בזמ� הזה שמגרשי� לפני ביתובפרט , שהגט היה על תנאי, שכול� ידעו, אי� כל כ* חשש לגט יש�, מסירה

יהיה כא� עוד סני� , וג� א� מצב בריאותו של הבעל הוא כזה שלא יכול להוליד, שיוציאו קול שמדובר בגט לאחר זמ�', וכו
, ) יב,קלט' ע אב� העזר סי"ב ובשו"גיטי� עט ע" (תנשא לכתחילא, שא� גרש"הואיל ומדובר רק באיסור דרבנ� , ולכ�, להקל

  .ל"נראה שיש להקל בשעת עיגו� גדול כנ
) ה רבי"ד(אבל כבר תירצו ש� בתוספות . הב יש במקרה זה בגט שכיב מרע חשש בריר"לפי הסוגיה בגיטי� כה ע: חשש ברירה  .ג

, �" רמבוהוא הדי� לסברת. � ש�"וכ* הכריע ג� ר, ..."א� יחיה או ימות, דהת� בגיטי� עומד הדבר להתברר בודאי בפנינו, ל"וי"
ומכל מקו� יש כא� . שהגט חל מקוד�, לכשלא יהיה שפוי, ל שג� בנדו� דיד� יתברר בסופו של דבר"ולכ� י. �"המובאת ש� בר

ולכ� אפשר שבכל זאת יש כא� , השפיות&מתי תהיה שעת אי, וקשה מאוד לדעת, שהרי ההתדרדרות של הבעל היא איטית, חשש
  .חשש ברירה

מעת "ב לגבי גט "שהיקשה על הגמרא בגיטי� ד� ע ע, א"שכתב לתר� קושית הרשב) ק טז"קכא ס' סי" (גט פשוט"בל עיי� בא
וכ* . ותיר� שכוונת הבעל לגרש מעת שהוא ראוי לגרש? ואי* אפשר לגרש אז, תתו אינו שפוייהרי סמו* לפני מ, "שאני בעול�

מתי הוא , וג� בנדו� ש� לא היה ברור, )פו' � העזר סיאב(ש "וכ* תיר� חזו� אי, בריש פרק מי שאחזו" קרב� נתנאל"תיר� בעל 
מעת שאני "וקיימא ל� שאפשר לגרש בגט . ובכל זאת לא חששו לברירה, וא� בכלל יהיה זמ� כזה, הזמ� שהוא עדיי� שפוי

  ).ק ג"קמד ס' סי(עיי� בבית שמואל , "בעול�
ולכ� אסורה אשת , א"כמבואר בגיטי� כח ע" שמא ימות"שהרי חיישינ� , וא� כ� אסורי� להתייחד: חשש שמא ישתטה בכל רגע  .ד

וכ� כתב הרב הרצוג בסימ� ,  יהיו אסורי� להתייחד�ולכ, כה� לאכול בתרומה כאשר מגרשה בגט שיחול שעה אחת קוד� מיתתו
אי� חשש שמא ישתטה עכשיו ממש לאחר הביאה שהרי רואי� שהוא , ואפשר שהואיל וכא� ההתדרדרות היא איטית. קפה

ומיד יחול , יהיו אסורי� לחיות ביחד מחשש שמא ישתטה, אמנ� כאשר מתקרב הזמ� ששפיותו תהיה מוטלת בספק. יי� שפויעד
). טז' הל, ד"סוכה פ' הל(, �"על רמב" שער המל*"' עי, שאי� חוששי� שמא ימות, כתבו' שתוס" זמ� מועט"ונראה שזהו . הגט
כשיש לחוש כל רגע , אבל לכשיגיע זמ� גבולי. אי� חוששי� &שפיות & לא הגיע זמ� איהואיל והוא לפנינו ואנו רואי� שעדיי�, וכא�

בהירות & יש לשקול להתנות שהגט יחול שעה אחת קוד� שהחולה נכנס לשלב זה של איהולפי ז. תהיה אסורה לו, שמא ישתטה
  .א חלוצריכי� להתייע� ע� רופאי� כדי לקבוע אי* להגדיר מצב זה ומתי הו. לגבי שפיותו

ודחה  ,דחה את האפשרות לכתוב גט ולהרשות לאיש ולאשתו לחיות ביחד) רמז' א סי"אב� העזר ח" (אגרות משה"א� על פי שבו
שכבר כתבנו , אפשר שהקפדתו הייתה על גט על תנאי, שכתב להתיר) כו' סי" זכר יצחק("דברי הגאו� רב יואל יצחק קאצנעלנבוגע� 

וש� יש , שהרי מתייחס לגט שכיב מרע שבו אסרנו הייחוד, וכ� משמע קצת.  זמ� אפשר שיתיראבל בגט לאחר, שהוא בחשש תורה
לא יתבטל , כ� דוחה את הסברה שגט שנית� לשיחרור האשה&פי&על&וא�. 'מחליצה וכו, סברה שהשכיב מרע רוצה לשחרר את אשתו

וג� , )ד� עג ש� שהחשש הוא גט יש�' אחר זמ� כתוב בתוסשהרי בגט ל(, והרי גט שכיב מרע הוא בעקרו� גט על תנאי מעכשיו. בייחוד
לא שיי* להתיר יחוד בגט , וזה העיקר, וג�. וכמו שכתב ש� במפורש, מ פיינשטיי� ש� לא היה מצב של עיגו� חמור"הנדו� של הגר

  .נדו� דיד� יתירולכ� יכול להיות שב. וכמו שכתבנו למעלה, "שמא ימות"שהרי צריכי� לחשוש , שחל שעה אחת קוד� מיתתו
ה מחשש עיגו� מכוח שכדי להציל א, ל"כנ, א התיר לקדש על תנאי"פי שהרמ&על&שהרי א�, במקרה זה קיימי� חששות מ� התורה   3

והוא איסור , ויתברר שחי ע� פנויה, שכ� בנדו� דיד� קרוב לוודאי שהקידושי� יתבטלו, אי�  נדו� דיד� דומה לראיה &חליצת חרש 
וכ� כתב . שהרי רוב הנשי� מתעברות ויולדות, ש� קרוב לוודאי שהקידושי� לא יתבטלו, א"משאינו כ� בנדו� של הרמ, �"תורה לרמב

ב וד ' א מאישות הל"פ(� "עיי� רמב, אפשר שצרי* מופקרת לזנות" לא תהיה קדשה"פי שבאיסור &על&וא�(ל "הנ"  משהתאגרו"ב
מכל מקו� ביטול עשה של מצוות קידושי� יהיה לכל  &כו ' ה באב� העזר סיא בז"א והגר"ועיי� מחלוקת רמ, ב מנערה בתולה"ופ

שבנדו� דיד� קיי� חשש שמחמת חוליו הבעל ישכח את תנאו או את , ועוד). גה בוטז ער' סי" (זרע יצחק"ת "וכ� כתב בשו, הדעות
� עוד ש� שלפי הרבה אחרוני� צרי* לחזור ועיי, א שצרי* לישבע"ק ט בש� רעק"קנז ס' אב� העזר סי, "פתחי תשובה"עיי� (שבועתו 

  ).לה, לח' וסי,  לא' ע אב� העזר סי"עיי� כתובות עב ובשו, ואז יהיה חשש של ביטול תנאי שהוא חשש תורה) על תנאו לפני כל ביאה
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זרע "פי שב&על&וא�). ב, קמח' אב� העזר סי(ע "ובשו) ב' מגירושי� הל' ח מהל"פ(� "עיי� רמב, בגט כזה יש חשש תורה שמא יבטל הגט   4
ל שכתב לא כ* "הנ" משה אגרות"עיי� . הואיל והוא עושה לטובתה ומתו* אהבה, שאי� כא� חשש לביטול הגט, ל כתב"הנ" יצחק

ולא מקבל סברה ) ק ב"קפה ס' סי(ועיי� כתבי מר� הרב הרצוג . וג� ש� יש חשש עיגו� בדר* כלל &בגלל שג� בשכיב מרע חוששי� כ� 
  .שהרי משנה מפורשת היא בגטי� ד� עו שלא יתייחד, איזו לגבי תנ

א "ריטב, ומביא ראיה מ� הירושלמי, ש�, �"� על הרי"ר, ה הת�"ב ד"גטי� ע ע' תוס &שהרי רוב הראשוני� פוסלי� בכהאי גוונא    5
ולכ� הוא הדי� , שהחשש הוא בגלל שאי� שליחות לשוטה, ש ש� שכתב"הרא' תוס, א ש� בתחילת דבריו"רשב, ש�, בחידושיו

� ש� וחידושי "וכ* משמע מחידושי הרמב". לעול� יהא צרי* בדיקה עד שיגיע הגט לידה", וכ* משמע מבעל העיטור שכתב. בנתינה
א ש� אי� קפידה "רק לדעת התוספות המובאת ברשב). ק ה"ש� ס" (פרישה"קכא וכ� כתב ב' וכ� משמע דעת הטור בסי" ה"יד רמ"

עיי� הגהות , וכ� דעת רוב האחרוני�, שלא כדעת תוספות זאת) א וב, קכא' סי(ע אב� העזר " הכריע בשואבל כבר. על זמ� נתינה
, )ק ט"כח ס' א סי"ח" (אחיעזר"וכ� דייק ב, שעיקר החשש הוא בזמ� הנתינה, שכתבו" לבוש"וב, "פני יהושע"ב, ק ב"א ש� ס"רעק

שמה� משמע ) ק ב"ס(לדחות דברי הבית שמואל ) פו' אב� העזר סי(ש "וכ� כתב בחזו� אי, שעיקר החשש הוא בזמ� הנתינה, בטור
אפשר לסמו* &ולכ� אי, אפשר לעשות דעת התוספות זו אפילו לסני�&ש כתב שאי"וחזו� אי, שעיקר החשש הוא בכתיבה ולא בנתינה

  .ובפרט בנדו� דיד� שיש אפשרויות אחרות, על דברי תוספות אלה
ורק בקורדיקוס כתב דהוי , � בשוטה גמור יש בנתינת גט בזמ� שטותו פסול מדאורייתא"שלדעת רמב, ל שכתב"ש הנ"עיי� בחזו� איו

שמי שהפריש חטאתו ) ח' ג הל"פ(שגגות ' � בהל"וכ* משמע מפסיקתו של רמב, ו פסול מ� התורההוהביא ראיות שז. מדרבנ�
וא� היה . משמע שבזמ� שטותו הבהמה היא דחויה. תשאי� דחוי אצל קורבנו, � סובר"הקרב� כשר בגלל שרמב &ונשתטה ונשתפה 

בדי� , א תלה די� דחוי בזמ� שטותו' למי בפרק מי שאחזו הלשוהרי הירו! לא שיי* להגיד כא� דחוי &מדובר כא� באיסור דרבנ� בלבד 
ע "וג� השו. ש�" ש"חזו� אי"וכ� כתב ב. � כתיבה בזמ� שטות תהיה פסולה מ� התורה"רואי� איפוא שלרמב! כתיבת גט בשטותו

הואיל ואי� לה , שהיא פסול מ� התורה, "שטות"מה שאי� כ� , שיש לו תרופה, � פסול מדרבנ�"חילק בי� קורדיקוס שלרמב) קכא' סי(
לפי הראיות של  &נראה שהוא אמת , פי שאחרוני� לא קיבלו את החילוק של המחבר&על&וא�, "ש"חזו� אי"וזה כמו שכתב . תרופה

&שהרי אחר, ונראה שזה בשיטתו(� אפילו לסני� "כתב שלא לצר� את הפסול דרבנ� של רמב" ש"בחזו� אי"ו, כדלעילו" ש"חזו� אי"
  ).כמו שכתבנו,  ומחלקוכ* חוזר ב
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