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ñøèðå÷

ÌÎÒ‰ Û˜Â˙
[÷"åãäî] - äëìä øåøéá àåäå

"¯Ú·¯ÚÙ ÈÂÂÚÏ ÒÈÈÂÂ" ˙˘¯Ù·˘ - "‰ÚËÂÓ Ë‚"‰ ˙Â�ÏÒÙ·
:íéðîéñ äðîù åáå

:[‡ ÔÓÈÒ].ÔÎ ÌÈ¯ÓÂ‡‰ ÏÚ ÏÁ Ì¯Á‰ ‰·¯„‡ ,„"�· ˙"¯„ Ì¯Á ÍÈÈ˘ ‡Ï„:[· ÔÓÈÒ]¯Â˜Ó ÌÂ˘ ‡ÎÈÏ„
.˙Ú„ ÈÂÏÈ‚ ˙Â˘ÚÏ ÏÚ·‰Ï ÁÈ�‰Ï ‡Ï˘ ‰ÎÏ‰·:[‚ ÔÓÈÒ].‡�ÈÂÂÓ Ë‚· ÌÈÏÒÂÙ‰ ˙Ú„Ï ÔÈ˘˘ÂÁ Â�‡ ‰˘ÚÓÏ„

:[„ ÔÓÈÒ].„"�·Î ¯Á‡ ÁÂËÈ· ÂÏ ÔÈ‡˘Î „"È‚‰ Û˜Â˙:[‰ ÔÓÈÒ]ÌÈÈ˜Â È‡˜‰] "ÔÈ˘Â¯È‚ ÌÎÒ‰" Ï˘ „"È‚„
.‰ÎÏ‰Ï Â�È�ÓÊ ÈÏÂ„‚ ÏÎ Â˜ÒÙ ÔÎ˘Â ,Ë‚‰ ÏÚ ˙Â�ÏÒÙ ÏÈË‰Ï [‡ÓÏÚ· ¯Â·È„·˘ „"È‚Ó] ‡·ÂË ‰ÁÂÎ ÌÈÏ‡ ["·˙Î"·

:[Â ÔÓÈÒ].‰„ÈÏ Ë‚‰ ˙¯ÈÒÓ Ì¯Ë ÌÈÏÂËÈ·‰ ¯Á‡Ï ÏÚ·‰ ‰˘Ú˘ È�˘‰ „"È‚ ÁÎ Û˜Â˙:[Ê ÔÓÈÒ]ÏÂÒÙ‰
.ÌˆÚ· ¯˘Î ‰È‰ Ë‚‰ Ì‡ Û‡ "‡Ï˜"„:[Á ÔÓÈÒ].Ë‚‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï È�‰Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï È‡�˙‰ ÌÂÈ˜ Ì‡

:‰Ï‡˘
˘È‡‡Ï‡ ,‰˙˘˜·Î Ë‚ ‰Ï Ô˙ÈÏ ÌÈÎÒ‰ ÌÂÏ˘· ‰ˆÂ¯ ‰È‰˘ ÏÚ·‰ ,Ë‚ ‰Ú·˙ ‰˘‡‰Â Â‰Ï ¯„˙ÈÓ ‡Ï„ ‰˘‡Â

¯˘˜Â ˙˜ÊÁ‰ ÔÈ�Ú· ÔÈ·Â ,‡�ÂÓÓ ÔÈ�Ú· ÔÈ· ,ÂÏ ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÂÈ˙ÂÈÎÊÓ Ë‚‰ ¯Á‡Ï Â�ÁÙ˜˙ ‡Ï˘ ÁÈË·‰Ï ‰ˆ¯˘
.Ì"ÂÎÚ È�È„· ‡ÏÂ È"„· ‡Ï Â�Ú·˙˙ ‡Ï˘ Ï"ˆ‡Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÚÏÚÂÌÈÈ˜ÂÁ ˙Â¯ÈÈ� Ì‰È�È· ÍÈ¯ÚÈ˘ ‚"‰„ÒÓÓ ˘˜È· ÔÎ

ÔÎÂ ,ÌÈ˘Â‚ÈÙÂ ÌÈ¯Â˜È· ,Ì˙˜ÊÁ‰ ,ÌÈ„ÏÈ‰ ˙˜ÙÒ‰ ,ÌÈÒÎ�‰ ˜ÂÏÈÁ ÔÈ�Ú· ,["Ë�ÚÓÈ¯‚Ú Ò¯‡ÂÂÈ„"] "ÔÈ˘Â¯È‚ ÌÎÒ‰"Ï
.‰Ê ·ˆÓ· Ï·Â˜ÓÂ ÈÂ‡¯Î ¯˘ÂÈ Ù"Ú ˜„ˆÂÓ‰ ÔÙÂ‡· ˙Â¯ÈÈ�‰ Í¯Ú˘ ‰˘Ú

¯„ÒÓË‚‰ ˙‡ ‰Ï Ô˙Â�˘ ,ÏÚ·‰ Ì˘· ‰Ï ¯È·Ò‰Â ,Ë‚‰ ˙·È˙Î Ì¯Ë ‰˘‡‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÈË¯Ù ÏÚ ¯·Ú Ë‚‰
È�ÙÏ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ÌÂ˙Á˙˘ ‰Ó „·ÏÓ„ :˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ,ÌÎÒ‰‰ È‡�˙· „ÂÓÚ˙Â ˜ÈÊÁ˙˘ ÈÎ‰„ ‰˙Ú„‡ ˜¯
ËÏÁÂÓÂ ÈÙÂÒ È˜ÂÁ Û˜Â˙ Ô˙Â� ‰Ê˘ ‰Ó] ËÙÂ˘‰ È�ÙÏ Ì‚ ‰ÈÏÚ ÌÂ˙Á˙ ,["˜ÈÏ·‡Ù È¯ÚË‡�"Î Ì‚ ˘Ó˘Ó‰] Ë‚‰ ¯„ÒÓ
:ÌÎÒ‰‰ ÔÂ˘Ï· ÔÎ ·Â˙Î Ì‚Â] ,Ì"ÂÎÚ È�È„· ‡ÏÂ È"„· ‡Ï ,ÌÎÒ‰‰ È‡�˙ „‚� ÌÂÁÏÏ ÍÏ˙ ‡Ï˘ Ï"ˆ‡Â ,[ÌÎÒ‰‰Ï

.[‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈÙÒÂ� ˙ÂÈ„‚� ˙ÂÚÈ·˙Â ˙Â�ÚÓÂ ˙Â�ÚË ÌÂ˘ ÌÈ„„ˆ‰Ï Ì‰Ï ¯‡˘� ‡Ï˘

˙Ú˘·Ì‚Â ,¯Î˘ÂÓ "ÔÚÂË"Î] ,ÌÈ„Â˘Á ÌÈ˘�‡ ÌÚ ÔÈÈÂÊÓÂ ··ÂÒÓ Ì˘ ‰˙‡· ‰˘‡‰˘ ÔÈÁ·‰ ÏÚ·‰˘Î ,Ë‚‰
˙ÈˆÂ¯ ‡È‰˘ „˘Á ÂÏˆ‡ ÒÈ�Î‰ ‰Ê˘ ‰Ó ,[Ë‚‰ Ïˆ‡ ·˘È ÌÈ¯Î˘ÂÓ‰ ‰È˘�‡Ó „Á‡ ‡˜Â„˘ ‰˘˜Ú˙‰

.ÔÈ˘Â¯È‚ ÌÎÒ‰‰ ÔÈ�Ú· Â˙ÂÚË‰ÏÏÚ¯Á‡Ï] Ë‚‰ ¯„ÒÓÏ ÂÓˆÚ ‰�Ù‰ ÔÎÌ¯Ë ˘ÓÓ ,ÏÈ‚¯Î ÌÈÏÂËÈ·‰ ÏÎ ˙¯ÈÓ‡
.ÔÈÙÂ˜ÈÚ· ÂÈÏÚ ‰˙‡· Â˙˘‡˘ ‡¯ÈÈ˙ÓÂ ÚÂ‚¯Â ÁË·ÂÓ ÂÓˆÚ ˘È‚¯Ó Â�È‡˘ ˙ÂÈ‰˘ ÂÏ ¯Ó‡Â ,[‰„ÈÏ Ë‚‰ ˙¯ÈÒÓÏÚ

,ÌÎÒ‰‰Ï ‰ÓˆÚ ˜ÈÊÁ˙˘ ÈÎ‰„ ‰˙Ú„‡ ˜¯ Ë‚‰ ˙‡ ‰Ï Ô˙Â� ‡Â‰˘ ,Ù"‰ÂÚ ‰Ï ÚÈ„Â‰Ï ¯ÂÊÁÈ˘ Â�ÓÓ ˘˜·Ó ‡Â‰ ÔÎ
.[Ï"�ÎÂ ‚"˘Ú· ‡ÏÂ È"„· ‡Ï ,‰„‚� ÌÂÁÏ˙ ‡Ï˘ Ï"ˆ‡Â ,ËÙÂ˘‰Â ¯„ÒÓ‰ È�ÙÏ ÂÈÏÚ ÌÂ˙Á˙˘]

¯„ÒÓ‰Â�È‡ „Á‡ „ˆÓ„ ,„Â‡Ó ÔÈ„Ú ‡ÈÚ· ÂÈ�ÙÏ Ô‡Î ˘È˘ ÔÈ·‰ ,ÔÈËÈ‚ È�È„· ˜‰·ÂÓ È˜·Â ÏÂ„‚ ‰ÁÓÂÓ Â˙ÂÈ‰·
ÈÂÏÈ‚" ˙Â˘ÚÏ ÏÚ·‰Ï ÁÈ�‰Ï ‡Ï˘ ‰ÎÏ‰· ¯Â˜Ó ÌÂ˘ ‡ˆÓ� ‡Ï ÈÎ ,Â˘˜Â·ÓÓ ÏÚ·‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ ÏÂÎÈ

ÔÓ˜Ï ¯‡Â·È„ÎÂ ,Ë‚‰ ˙‡ ‰Ï Ô˙Â� ‡Â‰˘ ÌÈ‡�˙ ‰ÊÈ‡ ÏÚ "˙Ú„.('· 'ÈÒ)‰·¯„‡‡Ë·Ï ÂÏ ÁÈ�È ‡Ï˘Î :‡ÒÈ‚ Í„È‡Ï
Î"˘ÓÎÂ ,‰¯Â˙‰ ÔÓ ÏÂÒÙ‰ "‰˘ÂÚÓ Ë‚" ˙Ï˜˙ ÌÂ˘Ó ‰Ê· ‰È‰È È¯‰ Ê‡ ,ÂÈ˙Â�Âˆ¯Â ÂÈ˙Â˘¯‚‰ ˙‡È"�Î˘Ó‰Ú"‰‡)

(„"Ï 'ÈÒÔÈÈÂˆÓ]˘"˙Ù·(Â"˜Ò ,‰"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡).ÏÏÎ ˜ÏÂÁ ÌÂ˘ ÈÏ·Ó ËÂ˘Ù ¯·„ Â‰ÊÂ ,[˘"ÈÚ
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ÏÚ¯ÒÓÂ ,ÔÂˆÈÁ‰ ¯„ÁÏ ‰˘‡‰ ˙‡ ‡¯˜Â ,Ë‚‰ ˙¯ÈÒÓ ¯Â„ÈÒ ÍÏ‰Ó ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ˜¯ ,˙¯Á‡ ‰¯È¯· ÂÏ ‰È‰ ‡Ï ÔÎ
È�Ù· Ì‚Â ÂÈ�Ù· ‰ÈÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ,"ÔÈ˘Â¯È‚ ÌÎÒ‰"‰ ÌÚ ‰ÓˆÚ ˜ÈÊÁ˙ ‡Ï Ì‡˘ Ù"‰ÂÚ ‰Ï ¯È·Ò‰Â ,ÏÚ·‰ È¯·„ ‰Ï
˙Â¯˘Î ÏÚ ˙Â�ÏÒÙ ÏÈËÈ ‰Ê˘ Ú„˙ Ê‡ ,ÌÎÒ‰‰ Ù"Ú˘ ÂÈ˙ÂÈÎÊ „‚� ÌÂÁÏÏ ˙Â‡Î¯Ú· ÍÏ˙ Ì‡˘ Ï"ˆ‡Â Î"˘ÎÂ ,ËÙÂ˘‰

.‰˘‡‰ „ÈÏ ÏÚ·‰ „ÈÓ Ë‚‰ ˙¯ÈÒÓ ˙‡ ÂÓÈÈÒÂ ,‚"‰ÈÒ ¯„ÁÏ Â¯ÊÁ Î"Á‡Â ,Ë‚‰

ÛÎÈ˙.‰ÈÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ÌÎÒ‰‰ ˙Â¯ÈÈ� ˙‡ ‚"‰ÒÓ‰ ‰Ï Ô˙� ,„ÓÚÓ ‰˙Â‡· „ÂÚ ‚"‰„Ò ÌÂÈÒ ¯Á‡Ì�Ó‡‚"‰ÒÓ
‰ÓˆÚ ‡È‰ ÌÂÁ˙˙˘ ÌÂ˜Ó·Â ,Ú‚¯‰ Â˙Â‡ ‰ÏˆÈ� ‰˘‡‰˘ ÔÈÁ·‰ ,˙Â¯ÈÈ�‰ ÔÓ Ë˜ Ú‚¯Ï ÂÈ�ÈÚ ˙‡ ‰�Ù‰˘Î

.Ì˘ ‰È‰˘ ‰Ï˘ "ÔÚÂË"‰ ˙ˆÚ Ù"Ú ‰„Â„ ‰ÈÏÚ Ì˙Á ,˙Â¯ÈÈ�‰ ÏÚÏÚ˙‡ ÛÎÈ˙ Ú¯˜ ,‚"‰„ÒÓ‰ ˙‡Ê ˙Â‡¯· ,ÔÎ
ÍÈ‡ ÂÈ�ÈÚ ÂÓ· ‰‡¯˘ „ÈÚÓ ÔÎ‡Â ,‰ÈÏÚ ÌÂ˙Á˙ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ ¯ÂÓ˘Ï ÁÈË·‰ ÌÚÙ‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯ÈÈ� ‡È·‰Â ˙Â¯ÈÈ�‰

.‰˙ÓÈ˙Á ÌÚ ˙Â¯ÈÈ�‰ È"Á˙ ˘ÈÂ ,ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÓˆÚ· ‰Ó˙Á ‡È‰˘

Í¯Ú·,Ë‚‰ ˙ÚÈˆ· ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ˙ÂÚÂ·˘ È�˘ÏÂÊ‚Ï ,ÏÚ·‰ „‚� ˙Â�Â˘ ˙ÂÚÈ·˙ ÌÚ ˙Â‡Î¯Ú· ‰˘‡‰ ‰ÎÏ‰
˙ÂÎÊÓ ÂÁÙ˜Ï È„Î· ˙Â�Â˘ ˙ÂˆÓ˘‰Â ˙Â�È˘ÏÓ ÛÂ¯Èˆ· ,Â¯ÁÒÓÂ Â˙Â�Á ˙‡Â ˙È·‰ ˙‡ Â�ÓÓ

.ÌÎÒ‰‰Ï „Â‚È�· ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÚ ÌÈ¯Â˜È·Â ÌÈ˘Â‚ÈÙ‚"‰ÒÓ‰ÛÎÈ˙ ‰Ï ·˙Î"‰‡¯˙‰"˜ÂÒÙ˙˘ ,‰¯ÂÓÁ
.ÏÚ·‰ „‚� ˙Â‡Î¯Ú· ‰È˙ÂÚÈ·˙· ‰ÎÈ˘Ó‰Â ÂÈ˙Â‡¯˙‰ ÔÓ ‰ÓÏÚ˙‰ ‡È‰ Ï·‡ ,‰ËÈ‚ ˙‡ ÏÂÒÙÏ ÌÈÏÂÏÚ‰ ‰È˘ÚÓÓ

„Ú‚"‰„ÒÓ ÊÈ¯Î‰ ‡"Ú˘˙ Ë·˘· Â"Ë ÌÂÈ·˘(1074 ÍÓÒÓ ,„"È· Ò˜�Ù)‰˘Ë‚ ÍÓÒ ÏÚ È�˘Ó ‰È�·Â ,ÏË·Â ÏÂÒÙ Ë‚
‰‡¯˙‰ ‡ˆÈ Ì‚Â] ,‚"˘ÚÓ ‡ˆ˙˘ ¯Á‡Ï ˘„Á Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆÂ ,ÌÈ¯ÊÓÓ ‰Ê(‡"Ú˘˙ '‡ ¯„‡ ‚"Î)ÛÈ�Ò Â�È�È„ ˙È·Ó

ËÙ˘Ó Â¯Ó˘(1078 ÍÓÒÓ ,Ì˘).[ıÂÁ�Â‡ˆ˙˘ÎÏ ,¯Á‡ Ë‚ ‰Ï Ô˙ÈÏ ÔÎÂÓ ‡Â‰˘ ˙Â¯È¯·· ÚÈ„Â‰ ÏÚ·‰˘ ,˘È‚„‰Ï
‰È˙ÂÚÈ·˙· ‰Ï ‰Ó¯‚˘ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰· Â˜ÈÊ‰ ÈÂˆÈÙ ˙ÏÂÊ ‰ÓÂ‡Ó ‰�ÓÓ Ú·˙ ‡ÏÂ ,ËÙÂ˘‰ È�ÙÏ ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á È"Ú ‚"˘ÚÓ

.‚"˘Ú·ÔÙÂ‡·.¯˜˘· ÔÈ¯È˙Ó‰ Î"˘ÓÎ ‡Ï„Â ,ÏÏÎ Â‰˘ÏÎ "ÔÂ‚ÈÚ" Ï˘ „Â�„� Â‡ ‡¯¯„ ÌÂ˘ Ô‡Î ‰È‰ ‡Ï˘

Ï·‡ÍÂ˙ Ï‡È¯Ë�‡ÓÓ ¯Ê ˘È‡ ÌÚ ˘Ù� Ë‡˘· ‰Î„˙˘‰Â ,ÏÒÙ� ‰ËÈ‚˘ „"È· ˙‡¯˙‰Ó ÏÈÏÎ ‰ÓÏÚ˙‰ ‰˘‡‰
.‰ËÈ‚ ˙‡ ‰ÏÒÙ ¯·Î˘ Â�ÓÓ ¯È˙Ò‰Ï È„ÎÎ"Á‡ÂÔÎ˙ÈÈ‰„ "ÌÈ�·¯‰ ˙Â„Á‡˙‰" Ïˆ‡ Ô�Â‡˙‰Ï ‰ÎÏ‰

.[‰Ê· ·¯Ú˙‰Ï ˙Â˘¯ Ì‰Ï ˘È˘Â ,‰ÊÏ ˙Â˘¯‰ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÂÏÈ‡ÎÂ] ,‰ËÈ‚ ˙‡ ÏÒÙ˘Ì‰Â,‚"‰„ÒÓ Ï˘ ÌÈÚÂ„È‰ ÂÈ‡�Â˘Î
¯‡Â·ÓÎÂ ,ÌÈÙÈÈÂÊÓ ˙Â¯Â˜Ó ÍÓÒ ÏÚ ,ÂÏ˘ ÔÈËÈ‚ ˙‡ ÏÂÒÙÏ ÌÈ·ÊÎ ÂÈÏÚ Â·˙Î ¯·Î˘]„"È· ÏÂ˜·(854 - 851 ÌÈ¯ÂÚÈ˘),[

.¯˘ÈÂ ¯˘Î Ë‚‰˘ ˜ÒÙ Â‡ÈˆÂÈ Ì‰ ÈÎ ,‚Â‡„Ï ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰Ï ÂÁÈË·‰Â ,·¯ ÏÏ˘ ‡ˆÂÓÎ ÂÊ ˙Â�Ó„Ê‰ ÏÚ ÂÏÙ�˙‰Â ÂÊÁ‡˙‰

ÔÎÂÏÚ·‰ È¯·„ Â˘ÈÁÎ‰˘ ÌÈÏÂÒÙ ÌÈ„Ú È¯·„ „ÂÒÈ ÏÚ ,˙"„Ó Ô˜È¯Â ˘·È "¯˙È‰" Â‡ÈˆÂ‰ Ï"�‰ ÏÂÒÙ „"È·˘ Â˘Ú
ÔÓ˜Ï„ÎÂ ,‰ÎÏ‰Ï Û˜Â˙ ÌÂ˘ ‰Ï ÔÈ‡˘ ÔÙÂ‡·] ,Ì‰È�Ù· ‡Ï˘ ‚"‰„ÒÓÂ,('‚ Û�Ú ,'Â 'ÈÒ)ÏÚ·‰˘ ÂÏÈ‡Î ,[˘"ÈÚ

.„"È‚ ÌÂ˘ ‰˘Ú ‡ÏÏ·‡ÍÂÓÒÈ ‡Ï Ì„‡ ÌÂ˘ ÈÎ ,ÔÈˆÈ˜‰ ÏÎ ÂÏÎ˘ Â˘È‚¯‰ ‰˘‡‰ „ˆÂ ,‰�Â˙Á‰ ÌÂÈ ·¯˜˙�˘Î
.ÏÚ·‰ „ˆ ÌÚ ¯˘Ù˙‰Ï ÌÈÁ¯ÎÂÓÂ ,‰ÏÒÙ ÂÓˆÚ ¯„ÒÓ‰˘Î Ï"�‰ ·ÂÏÚ‰ ¯˙È‰ ÏÚ ‰�‡˘ÈÏÏÚÌÈ„„ˆ‰ È�˘ Â·˘È ÔÎ

Âˆ '‰ ÌÂÈ ÏÎ Í˘Ó·,(Ì„˜ÂÓ ¯˙Ò‡ ˙È�Ú˙).ÌÎÒ‰·˘ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ÏÚ �"Â�Â„ÚÏÎ ÏÚ ‰Â˘‰ ˜ÓÚÏ Â‡· ·¯Ú ˙ÚÏ˘
.˜"‰Â˙ Ù"Ú ¯˙È‰·Â ÌÂÏ˘· ÌÈÈ˙ÒÓ 'È‰ ÏÎ‰Â ,ËÙÂ˘‰ È�Ù· ˙¯ÁÓÏ Ì˙ÁÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙È‰ ÌÎÒ‰‰Â ,‰È˜Â„˜„Â ‰ÈË¯Ù

ÌÏÂ‡˙˙ÈÓ‡ ÏÎ ÔÈÚÏ ‰Ï‚˙È˘ ÏÂ·ÒÏ ÂÏÎÈ ‡Ï˘ ·˜¯ÂÓ‰ "ÌÚËÒÈÒ"‰ È˘�‡Â ,ÂÏÎÂÈ ‡Ï Ë˜˘‰ ˘¯‚� ÌÈÎ ÌÈÚ˘¯‰
‡˘�˙ ‰˘‡‰˘ ˙ÂÈÏ„˙˘‰ È�ÈÓ ÏÎ Â˘Ú ,ÂÈ˙ÂÈÎÊ „ÂÒÈ ÏÚ Ë‚‰ ˙Â¯˘Î ÏÈ·‚‰Ï ˜"‰Â˙ Ù"Ú ÏÚ·‰ Ï˘ ÂÁÎ

.ÏÂÒÙ‰ Ë‚ ÍÓÒ ÏÚ ‡˜Â„Â˙¯ÁÓÏÂÔ˜È¯Â ˘·È ¯˙È‰ ‡ÈˆÂ‰Ï Ì„È· ‰˙ÏÚÂ ,ÔË˘ ‰˘ÚÓ ÁÈÏˆ‰ ÔÎ‡·¯‰Ó
‚¯Â·ÒÏ¯‡˜Ó˙Â¯Â˜ÓÂ ¯Â¯È· Ô˙Ó ÈÏ·ÓÂ ,Ï"�‰ ÏÂÒÙ „"È·Ó ÏÂÒÙ‰ ˙Â„Ú ˙ÈÈ·‚ ÍÓÒ ÏÚ Ë‚‰ ˙‡ ¯È˘Î‰˘ ,‡"ËÈÏ˘

...¯˘Î Ë‚‰˘ ‰¯ÈÊ‚ ˙¯Â˙· ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈÏÓ· ˜¯ ,ÌÈÈ˙ÎÏ‰¯·ÎÂ]Â�È¯ÙÒ· Â�ÁÎÂ‰‰ÈÙÎ‰ ËÙ˘Ó,(·"È Û�Ú ,‰ÁÈ˙Ù)

]„"È· Ò˜�Ù(5009 ÍÓÒÓ).["¯¯Â·Ó ¯ÂÒÈ‡" ˙ÓÂÚÏ ˙ÏËÂ·ÓÂ ‰ÏÈË· "ÌÂ˙Ò ¯˙È‰"„ ,„Á‡ ‰Ù ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎ È¯·„Ó [

ÏÚÂ˙Â¯‰ˆ‰· ÏÎ‰Â ,¯˙È‰Ï Î"‚ ÂÓ˙ÁÂ ,ÏÏÎ ÔÈËÈ‚ ·ÈË· ÌÈ‡È˜· Ì�È‡Î ÌÈÚÂ„È Ì·Â¯˘ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ�ÈÈ„ ÂÓ˜ ,‰Ê ÍÓÒ
˘ ‡Ï‡ ,‰¯Â˙ Ï˘ ˙ÈÁÂÏÁÏ ÌÂ˘ ÈÏ·Ó ÌÈ˘·ÈÂ ÌÈ�˜È¯ÌÂÈ‡‰Â ˜˘�‰ ÌÚ Â�ÈÈ„Ê‰ ÌÏÂÎ˘ ,‡Â‰ Ì‰·˘ ‰Â˘‰ „ˆ‰

ÔÓ˜Ï„ÎÂ ,ÌÏÂÎ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎ È¯·„Ó Í¯Ù�‰ ¯·„] ,..˙"¯„Á‰ ÁÎÓ Ë‚‰ ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆÂ‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ÂÏÈ‡Î,('‡ 'ÈÒ).[˘"ÈÚ
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ÔÓÂÌÚ ÏÏÎ Â¯·È„ ‡Ï ,‚¯Â·ÒÏ¯‡˜Ó ·¯‰ ÏÏÂÎ ,ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ¯˙È‰‰ ÏÚ ÌÈÓ˙ÂÁ‰ ÏÎÓ „Á‡ Û‡˘ ,˘È‚„‰Ï Á¯Î‰‰
˙‡ ˙Â�˘Ï ‰ÁÂÎ· ˘È ,‰Ê· ÈÂ�È˘ Â‡ ÈÂËÈ· „Â�„� ÏÎ˘ ‰Ó] ,„"È‚‰ ‰˙È‰˘ ÍÈ‡ ÂÈÙÓ ÚÂÓ˘ÏÂ ˜Â„·Ï ,ÏÚ·‰

.[‰ˆ˜‰ Ï‡ ‰ˆ˜‰ ÔÓ ÔÈ„‰Ì‚Â,Ë‚‰ ˙Â�ÏÒÙ ÏÚ ÂÈ˜ÂÓÈ�Â ÂÈÓÚË ÂÈÙÓ ÚÂÓ˘ÏÂ ˜Â„·Ï ,ÏÏÎ ‚"‰„ÒÓ ÌÚ Â¯·È„ ‡Ï
...Ì‰ÈÏÚ ÂÊÁ‡˙‰Â ,ÈÚÈ·¯Â È˘ÈÏ˘ ÈÏÎÓ ˘È‡ ÈÙÓ ˘È‡ ÂÚÓ˘˘ ‰Ó ÌÈÏÙ¯ÂÚÓ ˙Â�Â˘Ï ÈÚË˜ Ì‰Ï Â¯¯·˘ ‡Ï‡

Î"ÂÓÎÂ,[ÔÈ„‰ ˙Â�˘Ï Ì˙ÏÂÎÈ· ˘È˘ ‰Ó] ,‡„·ÂÚ‰ ˙Â·È·ÒÓ˘ ÌÈÈ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ˙ÚÈ·˜ ÔÈ�ÚÏ Ú‚Â�·
Â˘ÁÎ˙�˘ ˙Â¯ÓÏ Ì‰È¯·„ ÏÎÏ ÔÈÓ‡‰Ï ,„·Ï· ‰˘‡‰ „ˆ È¯·„ ÏÚ ˜¯ ÏÈÏÎ ÌÈ¯È˙Ó‰ ÌÓˆÚ ÂÎÓÒ Î"‚

.[...ÌÈÒ‚ ÌÈ¯˜˘ ˙Â¯˘Ú· ÂÒÙ˙� ¯·Î ‰˘‡‰ „ˆ˘ ,¯ÂÓ‚ ¯Â¯È·· Ì‰Ï ÚÂ„È ‰È‰˘ ˙Â¯ÓÏÂ ,ÏÚ·‰ „ˆÓ

‡ÏÂ'‰ ¯·„· ÂÓÚ Ô˙ÈÏÂ ‡˘ÈÏ È„Î ‚¯Â·ÒÏ¯‡˜Ó ·¯‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ‚"‰„ÒÓ ‰˘Ú˘ ÌÈˆÓ‡Ó‰ ÏÎ˘ ‡Ï‡ ,„ÂÚ
‰‡¯Â] ,ÌÈÓ˘‰ ·Ï „Ú ˜ÚÂˆÂ ÌÏÂÚÓ ÚÓ˘� ‡Ï˘ ¯·„ ,‡"Â˘· ˙‡Ê ÂÁÈ�‰ ‡Ï ·"· ÈÎ ,Â‰Â˙· ÂÏÚ ,‰ÎÏ‰ ÂÊ

ÔÓ˜Ï,('· ˙Â‡ ,'‰ Û�Ú ,'‰ 'ÈÒÂ .'„ ˙Â‡ ,'‚ 'ÈÒ)‰ÈÙÎ‰ ËÙ˘Ó·Â,('Á ˙Â‡ ,‡"È Û�ÚÂ .'Â ˙Â‡ '‰ Û�Ú ,'‡ 'ÈÒ)ÏÚ Â�·˘‰˘ ‰Ó
Â¯ÙÒ· ·˙Î˘ ÂÈ¯·„ ÏÚ,‰·Â˘˙‰ ˜ÓÚ.[˘"ÈÚ‰ÎÎÂ˙‡˘� ‰ÊÎ Ï˜ÂÏ˜Â ·ÂÏÚ "¯˙È‰" ÍÓÒ ÏÚ˘ ,‰Ê‰ Ï‚Ú‰ ‡ˆÈ

.Ï"Á¯ ,¯Ê ˘È‡Ï ‰˘‡‰‰Ï‡˘‰Â.‰Ê Ë‚ ÍÓÒ ÏÚ Ì‰Ï Â„ÏÂÂÈ ¯˘‡ ˙Â„ÏÂÂ‰ ÔÈ„ ‰ÓÂ ,Ë‚‰ ÔÈ„ Â‰Ó ,˙Ï‡˘�

:‰·Â˘˙
‡ÏÂ‰˘ÏÎ ˜ÏÁ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ÏÎ˘ ˜ÙÒ ÈÏ·Â ,Â· ‡˘�˙˘ ‰Ê Ë‚ ¯È˘Î‰Ï ÏÏÎ ÌÂ˜Ó ÌÂ˘ ‰"Ï Ú"ÂÎÏ„ :ÂÊ ˜¯

‰Ê "¯˙È‰"·.ÔÈ„‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ „È˙Ú‡Ï‡ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ Î"‚ ,‰Ê Ë‚ ÍÓÒ ÏÚ ˙‡˘È� ¯·Î˘ „·ÚÈ„· Ì‚„ :ÂÊ Û‡
ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á· ‚"˘ÚÓ ‡ˆ˙˘ „Ú Ê"ÓÊ ÛÎÈ˙ Ì˘È¯Ù‰Ï ÔÈ·ÈÈÁ Ú"ÂÎÏÂ ,ÌÈ¯ÊÓÓ ‰Ê Ë‚ ÍÓÒ ÏÚ˘ ‰È�·Â ,‰¯È˘Î‰Ï

.˘„Á Ë‚ Ï·˜˙Â¯‡·�Â.˙"È˘‰ÊÚ· ÈÏÁ‰ ‰ÊÂ ,‰ÎÏ‰ ¯·„· Â"Á Ï˘Î� ‡Ï˘ ¯ÊÚ Ï‡˘� '‰ÓÂ ,ÔÓ˜Ï„ ÌÈ�ÓÈÒ· Â�È¯·„

‡ ÔÓÈÒ
˙"¯„Á ÌÂ˘Ó Ë‚· È˙ÎÏ‰ ¯ÂÚ¯Ú· ˘"Ï„

מקוד�‰�‰, זו, הלכה בביאור יצמח שיח כל טר�
של פיות לסתו� בכדי להדגיש נחו�
שהכשילו מה לה� די דלא כדי�, שלא זה גט המכשירי�
צדקת להוכיח מבלי ממזרי�, וטמיעת א"א באיסור

הלכה. בירור ע� מה‡Ï‡ההיתר אתשעוד פכי�
הבל בדברי המעררי� את להאשי� פיה, על הקערה
על בזה שעברו כאילו האיו�, בנשק עליה� �לצפצ

הגט. על לעז להוציא שלא החדר"ת

מגדולי‡˘¯ וביטויי� לשונות לכא� נעתיק כ� על
בספר בס"ד שהבאנו ‰ÈÙÎ‰הפוסקי� ËÙ˘Ó

('È Û�Ú ,‰ÁÈ˙Ù)]„"È· Ò˜�Ù(5009 ÍÓÒÓ)שכול� אי  ,[
על רק ל"ש זה דחר� אחד, פה ומעידי� מאשרי�

הלכתי. ביסוס ומבלי ובשקר, בזדו� לעז Ï‡המוציא
מסבירות פני� להראות כדי תו  הגט על שמערער מי כ�
לדינא איתני� ומקורות יסודות ביסוס ע� בהלכה,
אחרי�, על לא �[א כלל, חדר"ת בזה דל"ש וכבנ"ד,
התרת על האחראי שהוא מסדה"ג על דלא וכש"כ
ולהניח לשתוק שחייב הדעת על היעלה לעלמא, האשה
וז"פ. נפסל], שהגט כשיודע באיסור, תנשא שהאשה

להיפ :‡„¯·‰ הפוסקי� כתבו øùéé"ãבכה"ג

"åçåëבשו"ת �"Ó¯‰,(Â"‡כמש"כ 'ÈÒ)
˘"ÏÁ�Â(Ë"� ˙Â‡ ,‰"Ó 'ÈÒ ˙Â¯Ë˘)בש�.‡ˆ�È·Â¯Ù Ì"¯‰Ó

"äëøá åéìò àáú"åכמש"כÌ"„˘¯‰Ó,(‰"�¯ 'ÈÒ ,„"ÂÈ)
¯È‡È ˙ÂÂÁÂ.(‡"Ú 'ÈÒ)"åùàø ìò úåëøá åçåðé"åכמש"כ
ÛÒÂÈ ÔÂ¯ÎÊ·.(Â"Ë 'ÈÒ ,Ú"‰‡)êåøáá ïåéìò éôî êøåáé"å

'ä úàî ìåãâ åøëùå ,úàæä äøåúä éøáã úà íå÷é øùà

"íéîùä ïîכמש"כÌÂÏ˘Â ÌÈÈÁ·,(„"Ï È"ÒÂÒ ,·"Á).עי"ש

ÈÎהואùéå éðùì úàùéð øáë íà óà øòøòì áééçî"

"åðîî íéðá äìכמש"כ‚"‰„Ò·˙Â‡ ,ÏÎÈÓ '¯„)
,(‚"Ó¯Ì‰¯·‡ ˙È¯··Â,(Â"ˆ 'ÈÒ ,Ú"‰‡)ÌÂÏ˘Â ÌÈÈÁ·Â,·"Á)

.(„"Ï È"ÒÂÒ"÷åúùéù å"ç"åכמש"כ˘"‰Â¯Ú·'ÈÒ Ú"‰‡)
.(„"ÒÒ ,„"�˜ïé÷ìåç ïéà íùä ìåìéç ùéù íå÷îáã"

"áøì ãåáëכמש"כÛÒÂÈ ÔÂ¯ÎÊ·.(Ì˘)åðéò íéìòîä"å

[úåðìñôä ïî]"àåùðî åðåò ìåãâבשו"ת ‰¯Ó"‡כמש"כ
.(Â"� 'ÈÒ ,˙"Â˘)åúòø ,äáéàä éðôî èâä íéé÷ì áùåçä"å

ìë ä÷ðé àì ,äáäì èäìú åéøçàå ùà ìëàú åéðôì ,äáø

"äá òâåðäכמש"כı"ËÈ¯‰Ó,('Ó 'ÈÒ ,˙Â�˘È).עי"ש

˜˙Â˘‰Âג� והוא נישאת, כבר א� �[א מלערער
עיגו�] àèåç"במקו� àåä"כמש"כ

Ï‡ÂÓ˘ ˙·Â˘˙·.('· 'ÈÒ ,ÔÈËÈ‚ '‰)åàì øåñéàá ìùëð"å
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"úàæä äøåúä éøáã úà íå÷é àì øùà øåøàáå ,ò"ðôìã

ÌÂÏ˘Âכמש"כ ÌÈÈÁ·,(„"Ï È"ÂÒÒ ,·"Á).עי"ש

ÏÚÂכתב כבר בכה"ג, חדר"ת יש שאכ� האומרי�
בשו"ת ‡˘ÈÊ�Îעליה� Ï‡Ïˆ·Â"Ë 'ÈÒ)(ìáä"ã

äøñ éìò íéøáåãä ìò éì úôëéà àìå" ."íäéô äöôé

,[ú"øãç ìò øáòù]äúàå äîä åìì÷é øîåà éðà éë

"çîùé êãáòå åùåáéå åî÷ ,êøáúהגרש"ק כמש"כ
Ì˘ È˘�‡ È˘Â„ÈÁ·.(Ê"ˆ˜ 'ÈÒ).עי"ש

¯ÓÂ‡‰„,כ�øá åîöò àåäå ,òø íù àéöåî àåä"

"ùçì éìá ùçð åðëùðéå ,éåãéðכמש"כ
‰‡ÂÂ„Ù Ì"¯‰Ó,(Â"�Â ,‰"� 'ÈÒ ,‡"Ó¯ ˙"Â˘·).עי"ש˜ÂÙÂ

של והנורא �החרי לשו� È"·„Â�‰(Á"Ùחזי 'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡Ó˜)
וז"ל: כ�, האומר על ùøåôåמש"כ ,éåãéðá åîöò àåä"

øåáä ìò åìâìâ áåùé ,åãëìú ïîè øùà åéìâøì úùø

àì ,åãéà íåé àáé íåàúôå ,åãë òåáîä ìò øáùúå

çåìñ 'ä äáàé àì ,åãìù íéé÷úé àìå ,åãåò éîé êéøàé

äìì÷ ùáìéå åáø÷á ùçð ñøà àáú ,åãòá øôëé àìå

ìãâéå åàéù íéîùì äìòé äìà éøáãì òîåùäå ,åãîë

"åãåàîå åðåä úåáøäì åéãé ìòåôå åìéç 'ä êøáé ,åãåáë

שע"פÂÓÂ¯‡עכלה"ק. ה"מתירי�", ראש על יעלה
של הק' È"·„Â�‰Âדבריה� ‰‡ÂÂ„Ù Ì"¯‰Ó,נמצינו הנ"ל

ותל"מ. וד"ב תשוב, חיק� על החדר"ת דאדרבה

· ÔÓÈÒ
ÁÈ�‰Ï ‡Ï˘ ‰ÎÏ‰· ¯Â˜Ó ÌÂ˘ ‡ÎÈÏ„

˙Ú„ ÈÂÏÈ‚ ˙Â˘ÚÏ ÏÚ·‰Ï

לשונ�‰�‰‡). על שרגיל דמה לבאר, לנחו� מצינו
ע"י הגט את להגביל שאסור בנ"א, של
מלב� ובדו שייצרו מה חדש "איסור" זהו גי"ד, או תנאי
כוזבות בדעות הלקויי� הסיסטע� אנשי ה"פעמיניסט�"

נשי�. כלפי מחולשה גיסאÂ·Âוסובלי� שמחד בזמ�
מוטעי� לגיטי� יגרו� שזה במה בעיא שו� לה� אי�
א"א תשאר והאשה מה"ת, ובטלי� הפסולי� ומעושי�
וכדלקמ�, הדורות כל �סו עד ממזרי� השני מ� ובניה
על וחוששי� מאמיני� ואינ� כלל, לה� איכפת לא זה
מצח�. על ניכר כת� לה� אי� הממזרי� דהלא זה,

È¯‰כאילו ת�, פני מעמידי� ה� גיסא מאיד 
ינסה הבעל א� הוא, גדול היותר שהכשלו�
בהעדר הגט כשרות שיתלה במה זכיותיו את להבטיח

שהגט התוצאה מזה לצאת יוכל דהלא ממנו, קיפוח�
ההסכ�. על כשתעבור מסוהÎÎÂ‰ייפסל תחת

להלכה המנוגד מופרזת חטא יראת של ת� פני דהעמדת
להתל שיוכלו מרשעיות לנשי� עוזרי� ה� וכדלקמ�,
ולהדפ� לרודפ� הגט לאחר עמה� ללחו� בהגברי�,
זכיותיה� מכל הערכאות בכח לקפח� שלימות, שני�
נובע הזה שמלחמת� וכאלו וההלכתיי�, האנושיי�

הדת. לחיזוק מדאגת�

Â·זולת] מקו�, בשו� כזה חשש נמצא שלא בזמ�,
מאוד קיצוני בתנאי וכגו� נדירי�, במקרי�
תלכי שלא ע"מ וכגו� לקיימה, לה אפשר אי שכמעט

דמב אבי , Ú"Â˘·(‡"ÎÒוארלבית ,‚"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)שאינו
כזה]. תנאי שע� בגט להשתדל שישÂ·Âנכו� בזמ�,

בגמרא שלמי� דפי� תנאי�, בדיני שלימה תורה לנו
תנאי� עשיית דיני בפרטי אה"ע בשו"ע שלמי� וסימני�
תנאי נגד מוטעי� גיטי� בדיני תשובות ומאות בגיטי�,
רמז שו� שפתו דל על העלה לא מה� אחד �וא וגי"ד,
וממזרות. א"א לאיסור שגורמי� דהיתכ� כלשהו, קפידא

‰‡ˆÂ˙‰Â"ה"סיסטע� שמפעולת המחפיר
נשארי� שהגברי� הוא, המורקב

ומכא�. מכא� קרח ונדכאי� א�„Ù"�ÓÓ:רצוצי�
בבחינת לישאר רוצי� שאינ� מפני גט, מלית� ממאני�
"רשע" עליה� מצעקי� ה� אז קטילא", "גברא

לבקשתהÌ‡Âו"מעג�". ליענות מתרצי� כבר אכ�
שלא רק הוא רוצי�, שה� מה וכל כרצונה, גט לה ולית�
לרדפו טובה", תחת רעה "משל� בבחינת אח"כ תהיה
באי� אז וילדיו, רכושו בקיפוח בעש"ג אח"כ ולהדפו
לעשות כזאת הנשמע מה? בשקר: ומצעקי� ה�

במוחלט!. אסור זה הלא & וחלילה חס "תנאי"?

,¯ÂˆÈ˜·שהנשי� הנהיגו, המורקב ה"סיסטע�"
ופרט פרט בכל הגברי� על יתגברו
בי� תוה"ק, ודיני לגדרי הגמור בניגוד שבגירושי�
רכוש� מה� לגזול ובי� הגט, מת� עצ� על לכופ�
אפילו מותרות ה� זה ולצור  הגט, לאחר וילדיה�
פה פוצה באי� בעליה� נגד בעש"ג ליל  לכתחלה

יו�. בכל וכמעשי� �ישÈ¯Á‡Âומצפצ עוד זאת, כל
גט. מלית� ממאני� שה� מדוע הגברי� על טענות לה�

.(·‰‡ÈÏÙÂכדבריה� האמת דא� כא�, יש גדולה
הרי א"כ מכשלו�, כ"כ יראי� שה�
את להזהיר עכ"פ ולהשתדל דגוש להטיל לה� היה
על לעבור שלא �תוק במשנה נזהרי� שיהיו הנשי�,
יסתבכו שלא כדי הגירושי�, טר� שעושי� מה ההסכמי�
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וממזרות. א"א דאיסור בעיות לעשות‰¯Èע� במקו�
בעיא שו� לה� שאי� [קלי� הללו, מהרסי� באי� כ�,
וכגו� בגיטי�, וגמורי� מובהקי� פסלנות ע� להסתב 
ובטלי� הפסולי� מעושה" ב"גט או מוטעה" ב"גט

איפכא. בתר ואזלו מה"ת],

„ÚÂרבותינו מדר  לכת להרחיק שנתדרדרו היכ�
הפוסקי� �דא ממה לראות יש הפוסקי�,

לקמ� [ראה מווינא הגט בשאלת לקולא ‚')שנקטו 'ÈÒ),[
כשר הגט דמדינא דהג� עכ"פ, להדגיש נחיצות מצאו
שלא להבטיח הדייני�, על מוטל אחריות מ"מ בעצ�,
מתו  שבעוולה בלעה את ויוציאו צידה, רמיה תחרו 
תחזיר אשר עד לאיש תנשא שלא עליה שיגזרו ע"י פיה,

עי' ממנו, שקיפחה מה ˘Ó"Â˘,(‡"Ùלו ÈÒ ,‡"Á ‚"Â„‰Ó)
Ì"˘¯‰ÓÂ(‚"Ó 'ÈÒ ,‰"Á)מדברי È"Â·˘‰'ÈÒדמסתייע ,‚"Á)

(‡"Î˜מאוד חריפי� בלשונות בזה המשמר על לעמוד
וכ"כ ÈÁ‰עי"ש, ˘Ù�·(Ê"Ï 'ÈÒ).פוסקי� ועוד

Û‡Âמצינו מזה Ò¯Â"‡),·˙‰"„יותר ,Ò"¯ 'ÈÒ ,·"Á)
להיתר עוולותיה בי� קשר שו� כשאי� דאפילו
שו� ליכא אישות דיני כשמצד �א כלומר שלה, נישואי�

אלמנה. כשהיא וכגו� נישואיה, היתר על Ó"Óשאלה
ממונות, בדיני דינה בעלי ע� ביושר מתנהגת אינה א�
תחזור אשר עד לאיש מלהנשא עליה לאסור יש אז

עי"ש. בפועל, עשה וכ� מרשעתה,

,ÌÂÈ‰ÎÂובי� בממונא בי� ד"ת עניני שכל
לביזנעס לדאבונינו נתהפכה באישות,
הדת חומת כל את וריצ� שיבר שד"ז [מה מובהק,
למצב שהגענו גרמא די� ואכמ"ל], יהדות, בעניני
שו� ובלי בגלוי עוזרי� דייני� דמתקרי שאנשי� האיו�,
לכבוש בי� לצדה ועומדי� מעוולות, לנשי� בושה
בכח זאת לעשות לה להתיר ובי� ידה, תחת הגזילה

שלה�..], עסק זה שאי� [באמר� לעני�הערכאות, ובי�
ה"י. ,�וקצ בזיו� וכדי הפסול, גיטה את לה להכשיר

‡ÓÈ˙‰Â"חששות" לייצר עסוקי� שה� אי  גדול,
שערו� שלא מה ומופרזות חדשות
יתירה, זהירות פני העמדת כדי תו  הפוסקי�, רבותינו
שיש כאלו מלב�, שבדו מה חדשות חחשות בייצור
שהוא [מה בערכאות, מללכת האשה את מלהגביל חשש
תוכל שלא העלוב: האמתלא מכח בפע"צ], וחטא פשע
למפרע, ממזרי� יהיו שבניה ונמצא מזה..., להתאפק
דעת" "גילוי לעשות להבעל לו אסור כ� על ואשר

מזה... עצמו עשהÏ˘ÓÂלהתגונ� אילו למה"'ד,

ויאמרו, אלו יבואו חזיר, תאכל שלא ע"מ תנאי הבעל
ה"י, מאחב"י הרבה אצל נפר� חזיר שאכילת דהיות
דע"מ דומיא בו, לעמוד יכולה שאינה כתנאי הו"ל א"כ
כדי כ� להתנות אסור וממילא אבי , לבית תלכי שלא

בישראל.. ממזרי� ירבו שלא

.(‚ÂÏÈÙ‡Âמצינו דאכ� מה ומפורש, גמור תנאי על
אינו ג"ז הרי לעשותה, שלא קפידא
או הגט, ע"י האשה את להגביל להבעל שאי� משו�
מ� בניה יהיו אז התנאי על תעבור שא� החשש משו�
שמצפצפי� וכפי הטועי� שסוברי� וכמו ממזרי�, השני

והמסלפי�. חוששי�¯˜המטשטשי� דאנו משו�
לדעת È¯‡ÙÓ˘,"לכתחלה" È"¯‰וכמש"כ‡"Ó¯‰'ÈÒ)

(Ë"Ò ,‰"Ó˜שא� תנאי "לכתחלה" יעשה לא דשכ"מ
בקיאי� אנו שאי� דס"ל גט, יהא לא מחליו יעמוד
על בטיחות לעשות מוטב כ� ועל התנאי�, במשפטי
וקנסות, חרמות ע"י מחליו, כשיעמוד נישוא� חזרת

הגט. בחלות תנאי הטלת מע"י

Ï·‡מפורש כתב גרושתו, את להחזיר שאסור בכה�
לחוש דכשיש ש� וכ"כ להתנות", ש"צרי 
שאנו אלא כה�, כשאינו [אפילו החולה דעת �לטירו
עצמו מרגיש שאינו עליו, מיושבת אינו שדעתו רואי�
מבלי רגוע ואינו והקנסות, החרמות ע"י בטוח די
עי"ש. עכ"ל, בתנאי" לגרש "יש אז] גמור, תנאי שיעשה

ÌÈ˜ÒÂÙ‰Âחששת עצ� כל להבי� וחיפשו עמלו
לנו ידוע שפיר דהרי מפאריש, הר"י
ללאו", קוד� "ה� ב' "כפול", תנאי א' התנאי�: משפטי

וכמבואר וכו', למעשה" קוד� "תנאי (‡‰"Ú"Â˘ÂË·Úג'
,(‡"Ó¯ 'ÈÒ Ó"ÂÁÂ ,‚"Ó˜Â ,Á"Ï 'ÈÒ.עי"שÏÚÂ:כתבו כ�

יש דש� דמכיו� משו� דוקא, בשכ"מ רק כ� כתב שלא
יפתח שלא הטע� מ� מתי" "א� לומר יתחיל שלא חשש
לא ב"א� מקוד� להתחיל צרי  וע"כ לפרעניות, פיו את

וכמבואר Ú"Â˘·,(‰"Òמתי", ,‰"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)משו"ה
התנאי ויאמר בלשונו שיתקל לתקלה, למיחש איכא

מועיל. שאינו באופ�

ÈÊÁ„ÓÂ,Ôבהסבר� כתב לא הפוסקי� מ� אחד �דא
מפני דהוא מפאריש, הר"י של טעמו
החורבה מזה יצא אז התנאי, על תעבור שא� שחשש,
ממזרי�. יהיו השני מ� ובניה למפרע יתבטל שהגט

È¯‰מחזיק אינו זה דחשש מובהק, אות מהוה גופא זה
להדיא איתא וכ� כלל, דע"ת ע"פ (‡‰"Ú"Â˘·Úמעמד

(‡"ÎÂ ,·"Ò ‚"Ó˜ 'ÈÒ.עי"ש לזה, ל"ח דבשוא"ת דבתנאי
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,Â�ÈˆÓ�Âבמיתת תליי� שאינ� התנאי� כל דבשאר
שלא כלל קפידא שו� ליכא הבעל,

בתנאי. כתבÏÂ‡לגרש כבר בשכ"מ דאפילו אלא עוד,
‡"Ó¯‰,(Ë"Ò ,Ì˘)אבל לזה, חוששי� לכתחלה דרק

לחוש ויש גמור, תנאי עשיית בלי רגוע אינו כשהבעל
תנאי �א לעשות לשכ"מ שמניחי� בודאי הדעת, �לטירו

ועי' Ù(Â"˜Ò˙"˘גמור, ,Ì˘)שהביאÓ"·‰Ó,(Ì˘)דכה"ג
,"øåøá ïåùìá éàðú ìò ùøâì éàãå ïåâä øúåé".עי"ש

.(„,¯ÂˆÈ˜·גמור "תנאי עשיית על אפילו
רק קפידא מצינו לא ומוחלט"
לזה חוששי� אנו אי� ג"כ בשכ"מ ואפילו דוקא, בשכ"מ

בדבר. צור  כשאי� לכתחלה "צור "‡·Ïרק כשיש
את להחזיר לו שא"א בכה� וכגו� גמור, תנאי לעשות

גמור. תנאי לעשות לו שמניחי� בודאי ÔÎÂגרושתו,
רצו� ושבע רגוע אינו שהשכ"מ רואי� כשאנו
עצמו מרגיש אינו כי וקנסות, חרמות שע"י מהבטיחות
גמור. תנאי לעשות לו שמניחי� בודאי זה, ע� בטוח די

Ï·‡להלכה קפידא שו� מצינו לא בעלמא, במגרש
כשרוצה. תנאי לעשות לו יניחו ‡Ï‡שלא

לעשות שרוצי� הנוחיות ע"פ ה"מנהג" נשתרבב שכ�
משתדלי� ה� כ� ועל ופשורי, דעקולי שיור מבלי הגט
בדבר נחו� צור  בדליכא תנאי לכתחלה לעשות שלא

הבעל. של דעתו ולהניח לפייס אחרת עצה ‡Ì�Óויש
דל"ש בעלמא דבמגרש בודאי בדבר, קצת צור  כשיש
משכ"מ, טובא �ועדי מפאריש הר"י חששת כלל ביה
עצמו כשמעמיד גמור תנאי לעשות לו דמניחי� ופשיטא

וכ"כ ˜Ó"¯‚‡·(Ê"Óע"ז, 'ÈÒ ,‡"Á Ú"‰‡).עי"ש בפשיטות,

Ú"ÚÂÓ"¯‚‡,(Ê"Ï 'ÈÒ ,‚"Á Ú"‰‡)אבל בזה"ל: שכתב
כ� לטעו� יוכל שלא לדו� יש אחר מטע�
ג� ידוע היה ודאי המדינה דיני דהרי הגט, את ולבטל

äðéãîäלו, éðéãá òáúú íàù úåðúäìå ùåçì åì äéäå

ïåéë ìáà ,..èâ äéäé àì ùðåò úðòè ïéá ïåîî úðòè ïéá

íòè åì äéäù ïðéæç ,äæ úåðúäì ùùç àìùäéä àìù

ùùç àìå äæî òãé éàãåù ïåéë ô"ëò ,..äæì ùùåç

ùùç àëéàù óà èâä ïúéì åúòãá øîâ éàãå úåðúäì

,..äæ.עכ"לÈ¯‰לא שהבעל דמדחזינ� שכתב, לנו
וא� הדבר, להבטיח חשש שלא ראיה מזה תנאי, עשה
א"ו ראייתו, מהו א"כ תנאי, לעשות איסור שיש איתא
צור  כשיש תנאי, מלעשות חשש שו� דליכא עכצ"ל
כלל. "איסור" שו� בזה שאי� ואצ"ל וכש"כ בדבר,

עשיית‡„¯·‰,‰). על עצמו מעמיד הבעל א�
כ�, לעשות לו מניחי� ואי� תנאי,

כתב ÚÈ˜·כבר ˙Â�Î˘Ó‰,(„"Ï 'ÈÒ ,Ú"‰‡)מצויי�]˘"˙Ù·
(Â"˜Ò ,‰"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)לעשות אותו מניחי� דכשאי� ,[

וז"ל: "מעושה", מדי� פסול הגט אז äùòéתנאי, äîå

éàðú àéöåé àìù åúåà ïéøéäæîå ,..åì íéçéðî ïéàù äæ

ïéàã åì íéøîåàù ïåéë ,..úåùòì åãéá äî ,åéôî

èòîëå ,ãáòéîì ì"åä éàî ,æ"äîæá éàðú ïéøéëæî

åì ïéøñåàù ïåéë ,äùåòî åà äòèåî èâì äèåð àåäù

,ã"éá éðôî òðîðå åá õôçù åðòãé øùà éàðú ìéèäì

,äðéúð úòùá ïéååù åáìå åéô ïéà éøä.עכ"ל

Ì‡Â צור יש דא� גמור, "תנאי" כלפי �א הוא כ"ז
מזה, הבעל את למנוע מקור שו� אי� בדבר
מונעי� אנו שא� להיפ , נאמני� מקורות יש אדרבה

וכנ"ל. הגט על פסול מטיל זה ממנו ק"ו‡"Îזאת
להבעל מלהניח קפידא שו� דליכא ק"ו, של ב"ב
את נות� שהוא תנאי� איזה על דעת" "גילוי לעשות
כלל. מפאריש הר"י של החשש ל"ש בכה"ג דהרי הגט,

Ë¯Ù·Âמטעמי� כ� לעשות רוצה כשהבעל
זכיותיו את להבטיח בכדי וכגו� נחוצי�,
שו� בלי כ� לעשות לו שמותר רק דלא בודאי וכבנ"ד,
מזה אותו מונעי� א� אדרבה, אלא כלל, לדינא חשש
וכנ"ל, הגט על ד"מעושה" הפסול הטלת משו� בזה יש

בעל[Â·˙ÎÓ·Âוזפו"ב. ‡·¯‰Ìשל ÔÚÈÂ(ÒÏÚÊÈÈÓ)
שלא בפוסקי� מבואר דהלא נ"ד, על ומצעק הול 
מתעל� או הרגיש, ולא חלי ולא תנאי, על גט לעשות
גמור, מ"תנאי" דווקא מיירי דה� מהנ"ל, בזדו� עצמו
ולא ד"לכתחלה", כקפידא רק כתבו לא זאת ושג�
כבנ"ד, "גי"ד" על כלל ל"ש ושכ"ז כ"ש, צור  כשיש
מוטעה" ד"גט החורבא כלל לו איכפת לא גיסא ומאיד 

וכזפו"ב. ,[�וקצ בזיו� וכדי וכנ"ל, בזה שיש מה

,‰˙ÚÓÂשהתחמקו הטעיות שני שסילקנו לאחר
תנאי� ובעני� חדר"ת בעני� בנ"א אצל
דבנ"ד. הגט של משפטה על לדו� נפ� בגיטא, וגי"ד

‚ ÔÓÈÒ
ÌÈÏÒÂÙ‰ ˙Ú„Ï ÔÈ˘˘ÂÁ Â�‡ ‰˘ÚÓÏ„
Â�È�ÓÊ ÈÏÂ„‚ ˙Ú„ ÔÎ˘Â ,‡�ÈÂÂÓ Ë‚‰·

להוכיח‰�‰,‡). שנרד Â'),טר� - '· ÌÈÙ�Ú·)דבנ"ד
מווינא, בהגט המקילי� �וא כו"ע יודו

טעמי� כמה מכח פסול צור Ì„Â˜Ó.דהגט יש
כעי� שאלה לפנינו מתרחש היה לו א� �דא להדגיש,
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"גילוי �בצירו נית� שהגט מווינא", ד"הגט העובדא
אלא ומוסכמי�, מדוברי� תנאי� ע"פ [כלומר, דעת"
התנאי�"]. "משפטי ע"פ גמור תנאי בלשו� נאמרו שלא

Î"‚דברי סמ  על להקל בכוחינו ÈÒ'‰·"˘ל"ה Ú"‰‡)
,(Ê"Ë˜Ò ,‰"Ó˜Ê"ÂË‰Â,(Â"˜Ò ,Ì˘).המתירי� דרבו שכתבו

„·ÏÓ„מהזמ� קדומי� פוסקי� לנו שיש מה
שנקטו מווינא, דהגט השאלה שהתרחש

ה�: ואלו בגט, פוסל דגי"ד Ë"È¯‰Ó'ÈÒבפשיטות ‡"Á)
,('·‰ ‰·Â˘˙ ,‰"Ïלהלכה הובאו (‡‰"�Î·Ú‰"‚[שדבריו

,(„"È ˙Â‡ Ë"‰‚‰ ,‚"Ó˜ 'ÈÒË"‰‡··Â,(‡"˜Ò ,Ì˘)˘"˙Ù·Â
,(‡"˜Ò ,Ì˘),[עי"שË"È·ÓÂ,(Ê"Ï 'ÈÒ ,·"Á).עי"ש,Î"‡Â

את ראו לא מווינא הגט בשאלת דהמקילי� מכיו�
דחאו� שלא ואצ"ל הביאו� שלא ראיה והא דבריה�,

[עי' ל� יש כללא הרי Ó¯(·"Ò"‡מהלכה, ,‰"Î 'ÈÒ Ó"ÂÁ),[
חדא. זה כבתראי, ולא כקמאי הלכתא הו"ל דבכה"ג

.(·Ï·‡גדולי הוראת לנו יש הרי די�, מ� בר
למעשה לסמו  דאי� האחרוני�, פוסקי�

ה ואלו המכשירי�, דעת È‡Ó¯�:על ˙È·,‰"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)
(Ë"Ò�"מהר על החולקי� דברי בכל מצא דלא שכתב,

רק היתר ואי� טענותיו, על מספיק די יישוב לובלי�,
על תעבור א� �א שמגרשה בפירוש אומר כשהבעל

דבריו [והובא Ù·,[(Â"˜Ò˙"˘הגי"ד, ,Ì˘)Ò"˙ÁÚ"‰‡)
,(Â"� 'ÈÒ ,·"Áוכמש"כ]ÈÎ„¯Ó È˘Â·Ï‰'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡�ÈÈ�˙)

Ó˘‰בשמו],�"‚) ·È˘‰,(Â"Ú 'ÈÒ ,Ú"‰‡)וכמש"כ]˙Á�Ó‰
ÌÈ˙Ù(Ë"Ò ,‰"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)שו"ת ÚÈ˜·בשמו], Â�È·¯
‡ÒÈÏÓ,(‚"�Â ·"� ,ÌÈ�ÓÈÒ)˜ÁˆÈ ÔÂ¯ÎÊ(Ê"È˜ 'ÈÒ)של [בנו
ÌÈÓÎÁ,בעל ˙�˘Óשעמד דשכ"מ בפשיטות, שפסק

גי"ד], שו� בלי �א בטל Â˜Ó˘¯הגט Ë‚,ÔÈËÈ‚ ·ÈË ,˜ˆ‡ÏÙ)
,(‚"˜Ò ,Á"Ó ˙Â‡ ÔÂ˘‡¯ Ë‚ ¯„Òדבריו ],Ù·(Ì˘)˙"˘[והובא

·˜ÚÈ ˙Â�Î˘Ó(„"Ï 'ÈÒ ,Ú"‰‡)דבריו ].Ù·(Ì˘)˙"˘[הובא

Ù"ÎÂ‰ˆ¯ ˙Î¯··'ÈÒ Ú"‰‡ ˜"ÚÈÂ˘È· ÒÙ„�‰ ‰·Â˘˙·)
,(Ë"Ò ,‰"Ó˜Ó"Â˘(‡"Ù˘ 'ÈÒ ,‡"Á È‡˙ÈÏ˙)דאי�]

את להבי� שנזכה והלואי בזה, להכריע יכולי� אנו
Ì‰¯·‡Ïדבריה�], „ÒÁ,(·"Ó 'ÈÒ Ú"‰‡ ,ÌÈÓÂ‡˙)˙Î¯·

ÛÒÂÈ('ˆ 'ÈÒ ,Ú"‰‡)א"א באיסור להקל ראש יקל [דמי
·˘ÌÈÓדאורייתא], È¯‰,(Á"Ù 'ÈÒ ,‡�ÈÈ�˙)È"˘ ˙¯Â˘˙

,(Ë"Î˙ 'ÈÒ ,‡Ó˜)˜ÁˆÈ ÔÈÚ,('ÓÂ ,Ê"Ï ÌÈ�ÓÈÒ ,·"Á Ú"‰‡)·Ï
ÔÈ·Ó,(Ê"Ó˜ 'ÈÒ ,Ú"‰‡)˜„ˆ È�·‡,('‰ 'ÈÒ ,˙ÂÙÒÂ�)‰È¯‡ ÈÈÁ

עונג בעל הגאו� וחת� סאלאנטער, ר"י הגה"ק של [מבנו
‡'),יו"ט] 'ÈÒ Ú"‰‡)Ë"ÂÈ ‚�ÂÚ,(„"�˜ 'ÈÒ)‰ÓÏ˘ ˙È·

(Ê"Ï˜ 'ÈÒ ,Ú"‰‡)דברי Ì"‡¯‰,(Ê"Ë[ע"פ 'ÈÒ ,‚"Á ˙ÂÈÏ‚¯Ó)
È�ÈÚ ˙·Â,('‡ 'ÈÒ)בפירוש אמר כשהבעל רק להקל דא"א

אפילו יחול שהגט שמסכי� הביטולי�, כל לאחר
עי"ש]. שעשה, הגי"ד על כשתעבור

,Ë¯Ù·Âמאחרוני שכתב מה ההגיוני ההכרעה לפי
ה"ה הפוסקי�, ÈÎ„¯Óגדולי È˘Â·Ï‰

(‚"� 'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡�ÈÈ�˙)את להוציא רוצה דכשאינו לחלק,
ע"י להג� שרוצה אלא ידה, מתחת הגי"ד ע"י שלה
[וכבנ"ד משלו, לקפחנו תוכל שלא זכיותיו, על הגי"ד
ילדיו]. ע� ביקוריו וזכות רכושו על להג� רצה שהבעל

‚"‰Î·דמסתברא משו� להקל, לסמו  שאי� בודאי
הגי"ד, על כשעברה נפסל דהגט בזה מודי� דכו"ע
במתנה הגט לה לית� הסכי� שהבעל נימא דמהיכ"ת

עי"ש. משלו, כשמקפחתו אפילו

ÔÎÂג� להדיא ˘Ôפסק ÈÏÎÈ‰·('� 'ÈÒ È‡˙ÈÏ˙)באופ�
דהכי אדעתא רק הגט לה נת� שהבעל כבבנ"ד;
אח"כ הלכה אכ� דא� בערכאות, תתבענו שלא

מ כו"ע דבכה"ג ובטל, פסול הגט ודי�;בערכאות
עי"ש. הגט, את ולבטל לפסול מהני דהגי"ד

.(‚ÔÎÂגדולי כל ג� ולמעשה, להלכה בפשיטות נקטו
בעל ה"ה: בגט, פוסל דגי"ד זמנינו, פוסקי

˜ÁˆÈ ˙Á�Ó,(1048 ÍÓÒÓ „"È· Ò˜�Ù· ‡·Â‰ ,È"˙Î·)נידו� [על
תנאי לבטל בעש"ג הלכה שהאשה ממש, כבנ"ד

Ó˘‰ההסכ�], ˙Â¯‚‡Â,(Ê"Ë˜ 'ÈÒ ,„"Á Ú"‰‡)מש� [וצ"ע
(Ê"Ï 'ÈÒ ,‚"Á),[‰ÎÏ‰· ‰¯Â˙ ÔÈ�˜Â,('· ˙Â‡ ‰"Ï˜ 'ÈÒ ,„"Á)
Ì˘· ‰�˜Â,(·"È˜ 'ÈÒ ,‚"Á)בתשובה ביאור (È"˙ÎÓ,[וביתר

(5021 ÍÓÒÓ „"È· Ò˜�Ù· ‡·Â‰בעל הגה"צ ולהבל"ח: ,[
˙Â‚‰�‰Â ˙Â·Â˘˙(1079 ÍÓÒÓ „"È· Ò˜�Ù· ‡·Â‰˘ Â·˙ÎÓ·),[
בעל ‰ÂÎÏ˙והגה"צ ‰�˘Ó,(„"Ó˜ 'ÈÒ ,„"ÈÁ).עי"ש

,ËÂ˘ÙÂוש� יד לו שיש כהיו� יר"ש מורה דכל
לנו המסורה ע"ד הוראה בדרכי קצת
אי  ורואה אבתרייהו, דגררינ� הפוסקי� מרבותינו
אנו מפיה� אשר הנ"ל הפוסקי� גדולי סיעת שחבל
בדי� לחומרא להכריע יצאו שותי�, אנו ומימיה� חיי�

בגיטא. עלÔÈ·Óגי"ד להסתמ  בכוחו שאי� ויודע
על צעק [וכבר לו, יגיד שמקלו משו� רק המקילי�

בשו"ת כ� Ï‡ÂÈהעושי� È¯·„(È"˜ 'ÈÒ)אולי זולת עי"ש].
וג"ז ואמיתי, חמור "עיגו�" של במצב בודדי� במקרי�

עוד כשיש דוקא וכידוע].רק להקל, אחרי� סניפי�

.(„Ê"ÎÓÂבעל כדברי דלא ‰˙˘Â·‰מתבאר, ˜ÓÚ
(Ë"˜ 'ÈÒ ,·"Á)דגי"ד בפשיטות, שכתב

מבואר שכ� ומציי� כלו�, אינו Ú"Â˘·'ÈÒבגט Ú"‰‡)
,([·"ÒÒ] ,‡"Ó˜,מקילי� פוסקי� וג' ב' לדברי מציי� וג�
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הוא מה� ÈÁ‰[שאחד ˘Ù�‰,(Á"ÏÂ ,Ê"Ï 'ÈÒ)מתעל� והוא
הגאו� שחמיו ש� למעשה�ËÂ˜Ó‡ממש"כ הסכי� לא

צרכה, כדי העני� �הקי כבר שבזה וכאילו לההיתר],
דאי� בכ"מ לדינא ההכרעה הוא שכ� כאילו מכשול ונת�
ההסכ�. כל את מפירה כשהאשה הגט על שאלה שו�

È¯‡˘Âאי� חה"ש שיש [ובמקו� מאריה, ליה
להתעל� מרהיב דאי  לרב], כבוד חולקי�

הנ"ל ונמרי� אריות כל ·')ממש"כ ˙Â‡)פוסקי מגדולי
לחומרא. לנקוט שעלינו ב'‰ÔÎ˙ÈÈהאחרוני�, לברור

בירור, שו� בלי כמות� ולנקוט המקילי� מ� פוסקי� וג'
בהנוגע הדר  זהו הכי מלאכה, ולא חכמה שאינו דבר
כזאת ראינו הא� מה"ת, דא"א החמורה ערוה להתרת
אצל [זולת אחריה� נגררי� שאנו הפוסקי� רבותינו אצל

מה קלי�, Ï‡ÂÈראבאנטשיקעס È¯·„·˘(Á"È˜ 'ÈÒ)כבר
ע"ז]. ‰ÈÚÂ‰ÈÙÎ'צעק ËÙ˘Ó('Â Û�Ú ,‡Â·Ó)]„"È· Ò˜�Ù

(5008 ÍÓÒÓ)"ה"רצו� כפי לקולא להכריע זה דמהל  ,[
מופר , הוא הוראה", ל"כללי המנוגד Ó¯‰Â"‡באופ�

(·"Ò ,‰"Î 'ÈÒ Ó"ÂÁ)זאת ø÷ù",מתאר ïéã"ë.עי"ש

‰ÓÂלדברי Ú"Â˘‰,([·"ÒÒ]שציי� ,‡"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)
לאו בגיטא דגי"ד פסוקה הלכה שהוא כאילו

היא. מדברי‰˙ÓÈ‡מילתא עינו העלי� דאי  גדולה,
[עי' הפוסקי� גדולי ÛÒÂÈכל ˙Î¯·,('ˆ 'ÈÒ ,Ú"‰‡)„ÒÁÂ

Ì‰¯·‡Ï,(·"Ó 'ÈÒ Ú"‰‡ ,ÌÈÓÂ‡˙)ÌÈ˙Ù ˙Á�Ó'ÈÒ Ú"‰‡)
,(Ë"Ò ,‰"Ó˜,הת� דשאני לחלק, שכתבו הרבה] ועוד

במוחלט לבטל רצה השליח, ביד הגט נת� שכבר דלאחר
הת�. וכדמיירי הגט, חלות עצ� כל בגי"דÏ‡את כ�

וכבנ"ד, שתחול האופ� הגבלת על הגט, נתינת קוד�
מכל לעיל וכדהבאנו היא ומילתא מילתא שפיר דבכה"ג
לא הללו ונמרי� אריות שכל חשב וכי הפוסקי�, גדולי

בשו"ע. מפורש מדי� "כלליËÂ˘ÙÂידעו דע"פ
וז"פ. ח"ו כלל בזה להקל יחיד על לסמו  אסור הוראה"

.(‰ÔÎÂבעל ‡·¯‰Ìמש"כ ÔÚÈÂ˙Ê¯Î‰· ,ÒÏÚÊÈÈÓ)
,(Â¯È˙È‰בהלכה מקור שו� נמצא שלא

ונמרי� אריות הפוסקי� שגדולי כנראה בזה.., להחמיר
חשובי� אינ� לעיל, הנמני� הוראת� על נשע� ב"י שכל
וככה כלל.., כלשהו "מקור" בגדר לא �וא כלו� בעיניו

בצהריי�.רוצה השמש את שמפליגÓÂ‰להכחיש
דבריו, לביסוס בארוכה בירור לו שיש בדברי�, עלינו
את לנו מגלה והיה ית� מי אז הוא, כ� אכ� א� אדרבה
כל כ�, טר� אבל חלומותיו, יהיו מה ונראה מטמנותיו,
רק זאת אי� בצלחת, ידיו את וטומ� דבריו שסות� עוד
לסמו . מה על לו אי� דבאמת מובהק, חולשה סימ�

¯·Î„כתבÈ"·„Â�‰(‰"ÎÂ „"Î 'ÈÒ ,Á"Â‡ ‡�ÈÈ�˙)על
טע� בלי מילתא כתב אמנ� בזה"ל: כה"ג

באריכות, שכתב לומר ומפליג ראיה, åðìובלי ïéàå

ìá÷ì åðéìò ïéàå ,..åîòè åðì øøéá àìù øáã ìò êåîñì

,çáùì àåä íà íòèä íéàåø åðà ïéàù íéøáã.עכ"ל
Ê"ÈÚÎÂכתב(‰"˜ 'ÈÒ Ú"‰‡ ,Ì˘)אשה על לאסור

הגט את שהמכשיר עד לאיש, åøáã..מלהנשא çìùé"

"åîòèá øáã ìë øøáìלקמ� וראה ‚')עכ"ל. Û�Ú ,'‰ 'ÈÒ)
של �החרי Â‡ÓÏ¯לשונו ÔÓ˘‰להכשיר שרצה מי על

המכשילי� פיות לסתו� וד"ב סברות. יסוד על גט
ה"י. כהלכה שלא בתורה פני� בגילוי בנ"ד והמתפרצי�

,‰˙ÚÂכדעת חיישינ� דלמעשה שהוכחנו לאחר
מווינא. בגט (ÌÈ�ÓÈÒלהוכיח�ÔÙהפוסלי�

,(' - מכח„' וזהו פסול, דהגט המקילי� �א יודו דבנ"ד
ה�: ואלו הנידוני� בי� שיש מה יסודיי� חילוקי� שלשה

„ ÔÓÈÒ
„"�·Î ¯Á‡ ÁÂËÈ· ÂÏ ÔÈ‡˘Î „"È‚‰ Û˜Â˙

,˙È˘‡¯מעקרי אחד היה מווינא בהגט ש� דהנה
[עי' המקילי� ·˙¯‡Èסמכות È�Â‡‚'ÈÒ)

,(·"�Á"·Â('ˆ 'ÈÒ ,˙Â�˘È)שעשו דכיו� החזק, הנימוק על [
בחרמות התקשרות ע"י הנישואי� חזרת על בטיחות
שזה ע"ז בטוח להיות הבעל של לבו סמ  הרי ושמתות,

לו. ולהנשא לחזור מקו�ÏÈÓÓÂ‡יכריחנה יש שפיר
בזה דכיוו� תנאי, שו� בלי שמגרשה שאמר דבמה לומר
לו יש דהרי זע"ז, להנשא שיחזרו דעת הגילוי ג� לבטל
והחרמות הקנסות דהיינו ובמקומה, תחתיה אחר ביטוח
ס"ל ומשו"ה אליו, לחזור תרצה לא א� עליה שיטילו
לו נישאת ולא מדבריה אח"כ כשחזרה �דא להמקילי�,
החרמות על הסתמ  שהבעל משו� בטל, הגט אי�

הגט. ביטול על ולא וקנסות,

Î"‡˘Óאחר ביטוח שו� להבעל לו שאי� בנ"ד,
ושלא ההסכ� את לאשר שתכריחנה מה
זולת עליה, לסמו  שיוכל בערכאות, נגדה ללחו� תל 
מהיכ"ת בלבד, בזה, תלוי הגט שכשרות דעת הגילוי
ורצה לו, שיש מה המאבד לשוטה עצמו שעשה נימא
רצה הוא דהרי בקשתה ע"פ לה שנות� [מה שהגט
ותצערנו אח"כ אותו כשתכאיב �א יחול בשלו�]

בערכאות. בתביעות
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ÂË‡„היחיד העצה את ינצל שלא עסקינ�, בשופטני
מלעשות בעדה למנוע ובמה אי  לו שיש מה

אתמהה. בגדר‡„¯·‰,כ�, הדבר הו"ל בכה"ג
אינ� [שהביטולי� לכל, הגלוי טובא דמוכח אומדנא

עי' זאת, ‰'),‡·�"ˆמבטלי� 'ÈÒ ,˙ÂÙÒÂ�)Ó"¯‚‡Ú"‰‡)
(Ê"Ë˜ 'ÈÒ ,„"Áאת ניצל שאכ� כדבריו, דהאמת ועוד],

זכיותיו, את להבטיח אי  לו שיש מה היחיד העצה
ההסכ�. על כשתעבור הגט את שיפסול ע"י והיינו

ıÂÁ�Âגי"ד עשה לא כשהבעל �א הוא דכ� להדגיש,
ההסכ�, תנאי קיומה על הגט כשרות שתולה מיוחד,
כהגי"ד משמש עצמו דה"הסכ�" בסתמא �א דכ"ה
בנ"ד וכש"כ וכנ"ל, דמוכח אומדנא מכח ברור היותר
הוא, כ� שאכ� פעמיי� בפירוש דעתו גילה שהבעל

אריכות. סובל ואינו וזפו"ב

‰ ÔÓÈÒ
[ÌÈÈ˜Â È‡˜‰] "ÔÈ˘Â¯È‚ ÌÎÒ‰" Ï˘ „"È‚„
˙Ú„ ÈÂÏÈ‚Ó] ‡·ÂË ‰ÁÂÎ ÌÈÏ‡ ,"·˙Î"·
ÏÚ ˙Â�ÏÒÙ ÏÈË‰Ï [‡ÓÏÚ· ¯Â·È„·˘
‰ÎÏ‰Ï Â�È�ÓÊ ÈÏÂ„‚ ÏÎ Â˜ÒÙ ÔÎ˘Â ,Ë‚‰

.‡ :[ÌÈÙ�Ú '‰ Â·Â]Ù"Ú··˘ „"È‚ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰
.·˙Î·˘Â.·.¯Â·È„Ó ÌÈÏ‡ "·˙Î"„ Á"·‰ È¯·„Ó ‰È‡¯

.‚.¯Â‡ÓÏ ÔÓ˘Â ‰Ï‡˘ ˜ÓÚ È¯·„.„"ÔÈ˘Â¯È‚ ÌÎÒ‰"„
.ÂÓˆÚ ÏÚ·‰ ˙·È˙ÎÎ ÈÂ‰.‰ÈÏÂ„‚ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰‰ ˙�˜ÒÓ

.˜‰·ÂÓ „"È‚ ‰Â‰Ó "ÌÎÒ‰"„ Â�È�ÓÊ

Û�Ú‡
áúëáùå ô"òááù ã"éâ ïéá ÷åìéçä

,˙È�˘Âרק הגי"ד ל"ה מווינא דהגט העובדא דגבי
דש� [ובאמת פה, בבעל בעלמא בדברי�
היא שחמותו אלא כלל, דעת גילוי שו� הבעל אמר לא
לו והבטיחה הגט, קוד� תנחומי� דברי לבו על שדיברה

לו, להנשא בתה תחזור אז מחליו יקו� Á"·‰Âשא�
('ˆ 'ÈÒ ,˙Â˘„Á·)גי"ד כמו רק דהו"ל לומר, ד�

אלא כלו�, אמר לא עצמו שהוא כיו� ב"מחשבה",
עי"ש]. חמותו, של הבטחתה דעת על הגט ÏÚÂשנת�

ומבטל דיבור ד"אתו הנימוק על המקילי� ש� סמכו כ�
שאמר מה הביטולי� של דה"דיבור" כלומר דיבור",
אתי תנאי, שו� בלי שמגרשה הג"ד: לאחר הבעל

שאמרו מה שמלפנ"ז, הגי"ד של ה"דיבור" את ומבטל
אליו. להנשא שתחזור פה בעל לו והבטיחו

Î"‡˘Ó"ב"דיבור לה שהוסבר מה דמלבד בנ"ד,
"נכתבו" ג� ההסכ�, תנאי פה בעל
שג� [מה גירושי�" "הסכ� הקרוי "שטר" בתו  התנאי�
שנשתוו כלומר עגרימענט", "דיווארס נקראת בלשונ�
לימי� לראיה שתעמוד כדי הללו], תנאי� ע"פ להתגרש
ע"פ [דהרי לגרשה, עמו שהשתוו תנאי� איזה על רבי�
ששניה� מבדיניה� שונה אותה, מגרש הוא רק תוה"ק

זא"ז]. לגרש אמירת·Î‰"‚יכולי� בכח אי�
שב"די רגיל] נוסח [שע"פ לבטלהביטולי� גרידא, בור"

מיוחד. שטר בתו  ל"מעשה" שנכתבו התנאי� את

Û�Ú·
øåáéãî íéìà "áúë"ã ç"áä éøáãî äéàø

.(‡,˙Ó‡·Âמדברי ברור יוצא (Á"·‰,˙Â˘„Áשכ�
(È˙È‡¯Â ‰"„Â ,Û¯Â˙ ‰"„‡ ,'ˆ 'ÈÒשכתב

דלא משו� מהני, לא הגט כתיבת לאחר דגי"ד לבאר,
הגט דכתיבת המעשה ומבטל הגי"ד של הדיבור אתי
הגי"ד דכלפי לידה], הגט הגיע לא כשעדיי� [אפילו

כמעשה. הגט כתיבת מיחשב פה, Ë"ÈÈ‰ÓÂשבבעל
כתיבת לפני הגי"ד היתה מווינא דבהגט דכיו� כתב
תנאי להטיל הגי"ד דמהני לומר מקו� היה שפיר הגט,

הגט. כתיבת מעשה על

‡Ï‡מסיק ‡·Ï),דמ"מ ‰"„ ,Ì˘)אח"כ שאמר דכיו�
אתי וא"כ תנאי, שו� בלי הגט שנות� בפירוש
[דכאמור שלפניה, ה"מחשבה" מידי ומוציא זה דיבור
דהבעל משו� כדיבור, דהת� הגי"ד נחשב לא לעיל,
לו שאמרה היא חמותו אלא כלו�, הת� אמר לא גופיה
וא"כ לו, להנשא אשתו תחזור אז מחליו יקו� שא�
שנת� כלומר במחשבה, רק הגי"ד היה לא גופא מדידיה

חמותו]. להבטחת בהתא� בשתיקה הגט

„ÂÚÂכתב,(Ì˘)הבעל אומר היה לא א� דאפילו
לא מ"מ תנאי, שו� בלי שמגרשה להדיא הת�
שעשה דכיו� משו� הגט, את לבטל הגי"ד מועיל היה
אשתו. ע� החדש ההתקשרות מעשה הגי"ד לאחר

Î"‡שו� בלי גמורי� שהיו הגירושי� על מורה זה הרי
מחליו, שק� ע"י נתבטל שהגט אלא [דאל"כ, תנאי,
וא"כ חדשה], להתקשרות כלל מקו� שו� אי� א"כ
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מידי מוציא החדשה ההתקשרות דמעשה פשוט
עי"ש. עכת"ד הראשונה, הגי"ד של מחשבתו

.(·È¯‰הב"ח מדברי יוצאי� ברורי� דברי� לנו
מווינא], בהגט המקילי� ראש [שהיה
כ  כדי ועד גמור, כמעשה מיחשב הגט כתיבת דמעשה
דלא משו� כלל, מועיל ל"ה שלאחריה בדיבור דגי"ד
דמקמי הגט כתיבת מעשה ומבטל דהגי"ד דיבור אתי

דבמחשבה[‡Ï‡הכי. הגי"ד היה שהת� דמפני
הגי"ד מהני היה שפיר משו"ה הגט, כתיבת "קוד�"
במקרה נותנה שאינו הגט על תנאי להטיל דבמחשבה
דבמחשבה הגי"ד את הת� שביטל לולא מחליו, שיקו�
ע"י ובי� ש"בדיבור", התנאי� ביטול ע"י בי� בכפילא,
קאתיי� שפיר ומשו"ה ש"במעשה", החדש ההתקשרות
ההתקשרות) (של והמעשה הביטולי�) (של הדיבור
שבדיבור]. �א [או שבמחשבה הגי"ד מידי ומוציאי�

Î"‡˘Óבמה] שבדיבור הגי"ד של דמלבד בנ"ד,
הגט], קוד� ההסכ� תנאי בפרטי שנו"נ

במע ג� הגי"ד היתה ההסכ�".הרי שטר ד"כתיבת שה
Î"‡Â,שלאח"כ דהביטולי� הדיבור בכח דאי� פשוט,

משו� שבהסכ�, הכתיבה שבמעשה הגי"ד מידי להוציא
וזפו"ב. מעשה, ומבטל דיבור אתי דלא

Û�Ú‚
øåàîì ïîùå äìàù ÷îò éøáã

.(‡,¯"Â˘Âבשו"ת ע"ז ד� ˘‡Ï‰דכבר ˜ÓÚ,Ú"‰‡)
,(„"È˜ 'ÈÒמגי"ד �עדי בכתב גי"ד א�

שינת� גט השליש שהבעל העובדא, היה [ש� באמירה,
זמ� ולאחר מסוי�, סכו� מעות לו שתת� לאחר לה
היתה לא כי הגט לה נמסר לא שעדיי� הבעל כששמע
מאוד שמח שהוא מכתב לה כתב לו, לית� מעות לה
עמה ולחיות לביתו לבא מחכה והוא זו, שמיעה לקראת

ושיבה]. זקנה עד דגי"דÏ‡Â˘‰Âלהלאה לומר, רצה
שבע"פ, מגי"ד טובא עדיפא בכתב שהיתה דבכה"ג

לזה. ראיות והביא

¯·ÁÓ‰Âג� פסק שכ� לו, Â‡ÓÏ¯השיב ÔÓ˘·
,(Á"È ¯Ú˘ ,‰ÁÈ˙Ù·)שאלה על ג"כ [שד�

קיבלה לא אמה\אשתו דא� לבתו, כתב שהבעל כיו"ב
בעלה, לישאר ורוצה מסכי� הוא לה, ששלח הגט עדיי�
דגי"ד ראיות שאלה בעמק והביא כביטול], קצת דנראה
כמעשה, מיחשב דכתיבה משו� מבאמירה, חמור בכתב
להקל. נוטה דעת ע� בזה וטרי שקיל דאח"כ אלא

Ï·‡מסתפק הוא דלמעשה מסיי�, הוא התשובה �בסו
חכ�, שאלת צרי  והדבר טרוד שהוא והיות ÏÚבדבר,

,ÂÈ¯·„ ÍÓÒ ÏÚ ‰˘‡‰ ˙‡ Â¯È˙È ‡Ï ÔÎ.עי"ש

.(·,‰�‰Âבספר¯Â‡ÓÏ ÔÓ˘,(Ì˘)ראיה הביא
‰Ó"‰‰,(‰"Îמדברי ,Ë"Ù ÔÈ˘Â¯È‚)דגי"ד

דהרי גרידא, שבדיבור מגי"ד טובא עדיפא במעשה
ונסקל דלוקה וכדחזינ� גמור, "מעשה" הו"ל "כתיבה"
טובא �עדי בכתב דגי"ד בודאי וא"כ בשבת, עליה

שבאמירה. דכיו�‡Ï‡מגי"ד בזה, חוכ  שאח"כ
ג� והוא הגט, את שמבטל בפירוש כתב לא דסו"ס
ועוד לבטלה שלא שנשבעי� מה להשבועה מנוגד
הוא ג� אבל להקל, מקו� יש אולי ע"כ צירופי�,

דבריו, בסיו� Ï‡קמזהיר ¯ÂÒÈ‡‰Â ‡˘Â�‰ ¯ÓÂÁÏ„
,‰Ê· Ï˜‰Ï ÂÈÏÚ ÂÎÓÒÈ.עי"ש

‡ÏÂכתב שאח"כ אלא להשואל,(˘Ì)עוד, שנית
וכתב בזה, להקל שרצה מה על עמו ומתווכח

בזה"ל: חריפי� דברי� úéèðלו êéà ,êéìò éðäéîú

åöøé øùàë øùà ,íé÷ìà éàøéì éåàøä øñåîä êøãî

ãâð ì÷äì åìéôà ïåæçàé äãòøå ìéç ,äåøò øáãá ì÷äì

åðéúòãå éáøáø éìùà éðä ãâð ë"ùë ,íéðåøçàáù ïè÷

àìå íéùåã÷ä íäéøáã ïéáäì ìëåðù éàåìäå ,äøö÷

,..ì÷äì ë"ùëîå ,íäéìò ÷åìçì.עכ"לÛÈÒÂ‰Âעוד
ומסיי� טובא, חמיר בכתיבה דגי"ד להוכיח ראיות

éìöà,בזה"ל: øåîç ïéðòä ïëìåøéúäì êåîñà àìå

,íé÷äáåî íéðáøäî ãçà íò ãåò õòééúàù ãò ã"ðá

זה]. לקח דנ� המתירי� שיבינו [הלואי עי"ש. עכ"ל

.(‚‡ÏÙ‰Â הארי שכבר כלל הזכירו שלא גדול,
·'),וכדלעיל‰·"Áבזה Û�Ú)וס"ל

וצ"ע. גמור, כמעשה מיחשב אכ� דכתיבה בפשיטות
ÈÏÂ‡Âשבכתב דהגי"ד דידהו, בנידו� הת� דשאני י"ל

דכתבו הגט, חלות עצ� כל את במוחלט לבטל היה
[עי' ˘"Èהפוסקי� Í¯Ú,(‚"Ó˜ È"ÒÂÒ ,Ú"‰‡)[ועוד
קימ"ל Ú"Â˘·(·"ÒÒדבכה"ג ,‡"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)דגי"ד

לומר מקו� יש שפיר ומשו"ה היא, מילתא לאו בגיטא
בכה"ג. ל"מ בכתב גי"ד עלÎ"‡˘Óדג� בגי"ד

דבכה"ג ודדיד�, דהב"ח כבנידו� בהגירושי� תנאי הטלת
מודי� בזה גרידא, שבדיבור גי"ד אפילו מועיל אכ�

וז"פ. דמהני, ודאי שבכתב דגי"ד דכש"כ כו"ע

Ù"ÎÚÂקימ"ל דלמעשה ברור מיהא זה שיהיה, אי 
טובא, אלי� שבכתב דגי"ד כהב"ח בזה
מכח וזהו לבטלה, שבבע"פ הביטולי� של בכוחה ואי�
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טעמי. קימ"לÁ„‡:תרי דלא הידוע: הכלל לפי
הקודמי� דברי את כשהביאו דווקא רק כבתראי, דהלכה
את הזכירו כשלא כ� לא ברורות, בראיות עליה� וחלקו
דהלכתא קימ"ל דבכה"ג מהלכה, דחאוהו ולא דבריה�

[עי' Ó¯(·"Ò"‡כהקמאי, ,‰"Î 'ÈÒ Ó"ÂÁ).[Î"‡בנ"ד
את הזכירו לא שאלה והעמק למאור השמ� דתרווייהו
דכתיבת כוותיה, קימ"ל דלהלכה בודאי הב"ח, דברי
של הדיבור אתי ולא גמור, כמעשה מיחשב התנאי�

לבטל�. הביטולי�

,„ÂÚÂ,ביניה� מחלוקת כשיש �א הוא כ� דא�
וכנ"ל. כקמאי בנ"ד קימ"ל היה דעכ"ז

Î"˘Îהחליטו לא שאלה והעמק למאור דהשמ� בנ"ד,
בדבר, כמסתפקי� נשארו כאחד תרווייהו אדרבה להקל,

וכנ"ל להקל עליה� לסמו  שלא הזהירו �‡'וא ˙ÂÈ˙ÂÈ‡)
('·Â.Î"‡Âד"אי� הפוסקי� מכללי הוא ידוע כלל הרי

[עי' ודאי", מידי מוציא Á"„˘'ÈÒספק ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÏÎ)
(Ê"Ë,כהמסתפקי� ולא המחליטי� כהפוסקי� והלכתא ,[

שאלה והעמק למאור השמ� של דספיק� פשוט וע"כ
אכ� דכתיבה שפסק הב"ח של וודאו מידי מוציא אינו
וכנ"ל. גדירא מדיבור טובא ואלי� כמעשה מיחשב

Û�Ú„
åîöò ìòáä úáéúëë éåä "ïéùåøéâ íëñä"ã

.(‡,Ì‚‰Âוהשמ� הב"ח של מהנידוני� נ"ד דשאני
מיבעיא דלא שאלה, והעמק למאור
שפיר דזה הגט, כתיבת כלפי שהוא דהב"ח נידו�
צרי  מדינא דהרי עצמו, מהבעל גמור כמעשה מיחשב

בקרא וכדכתיב הגט, לכתוב עצמו ‡'הבעל ,„"Î ÌÈ¯·„)
('‚Âהסופר את ממנה שהוא אלא וגו', לה" "וכתב

שפיר וא"כ ובמקומו, תחתיו הגט את לכתוב כ"שליחו"
עצמו. הבעל כמעשה הגט כתיבת ÔÎÂמיחשב

כתבב הרי שאלה, והעמק למאור השמ� של הנידוני�
ממש. ידו בכתב ב"מכתב" הגי"ד את Î"‡˘Óהבעל

ידיו במו ההסכ� את עצמו הבעל כתב לא הרי בנ"ד,
מינוי מבלי וציוויו דעתו ע"פ שנכתב אלא ממש,

תוה"ק. די� ע"פ שליחות

‰ÓÎ„דסו"ס דכיו� ראשית: בדבר, יש תשובות
הבעל, של וציוויו דעתו ע"פ ההסכ� נכתב
הגט כתיבת על מצווה כשהבעל מאילו גרע דלא בודאי
"שליחות" לשו� להזכיר מבלי ותנו" "כתבו בלשו�
דהלשו� כיו� לכתחלה, �א הגט כשר דג"כ להדיא,
לשליח אותו ממנה שהוא פירושה: עצמה ד"כתבו"

שנוסח כיו� בנ"ד, ה"ה וא"כ לכתוב, להסופר] [לצוות
דבהכי וודאי וציוויו, דעתו ע"פ נכתבו ופרטיה ההסכ�

שלו. כמעשה למיחשביה ל� סגי

.(·,˙È�˘Âמיחשב ההסכ� דכתב לולא �דא
בזה עכ"פ מ"מ ממש, ידיו כמעשה
מגי"ד כתוב, שבהסכ� גי"ד עדיפא וודאי מיהא
הוא ההסכ�" דה"כתב במה בעלמא, בפה שבאמירה
מה בידיי�, בה למשמש שאפשר מציאותי" "חפ�
הביטולי�. כל אמירת לאחר �א בעול� קיי� שנשאר

Î"‡Âג� נתבטלה הביטולי� אמירת דע"י נאמר אי 
[וכש"כ לפנינו, המונח ההסכ� בשטר שנכתבו התנאי�
על ונעשית נערכה דהלא בעלמא, מ"כתב" יותר כשהיא
נתאשרה], שטר� הג� חוקי", ו"מסמ  ערכאות של נייר

גרידא. שבע"פ מגי"ד טובא אלימא דעכ"פ בודאי

ÔÂÈÎ„בתוקפה וקיי� קאי עדיי� הרי זה דשטר
א"כ הביטולי�, אמירת לאחר ג� לפנינו
דלא העול�, לכל הגלוי טובא דמוכח כאומדנא הו"ל
באמירת לבטל הבעל כיוו� ש� שכתוב מה על

סמ Ï‡הביטולי�. דבוודאי הפשוט: הטע� משו� רק
לאחר ג� בעול� וקיי� קאי הנשאר השטר על בטוח לבו
אמירת ע"י במאומה כוחה יגרע שלא הביטולי�, אמירת

Ì‰¯·‡ÏלהדיאÎ"ÎÂהביטולי�. „ÒÁ·Ú"‰‡ ,ÌÈÓÂ‡˙)
,(·"Ó 'ÈÒהתחייבה שבו שטר בי"ד ביד מונח דבכשהיה

וז"ל: הילד, øîåàùלהספיק äî ìò äæá êåîñì ïéàã

,"éàðú éìá" øîàù äòùá éøäã ,..éàðú éìá ùøâîù

ïë ìòå ,éëäã àúòãà äùøâîù àìî äôá äæä ã"éâ äéä

åá ÷éæçîù äæ éàðú ìò éà÷ àì ,éàðú éìá øîàù äî

úéðù ìá÷úù ãò àùðäì äøåñà åæ äùà ë"ò ,åôåñ ãò

,úãë äìòáî ô"â.עי"ש עכ"ל

‡Ï‡דאטו לכל: והמוב� הבולט הנימוק מכח ג�,
לאבד כשוטה עצמו שיתנהג עסקינ�, בשופטני
בכוחה שיש מה היחיד הדבר את הטוב, מרצונו

ההסכ�. שע"פ זכיותיו הענקת לו Ë¯Ù·Âלהבטיח
להבטיח� הוא שבנפשו מה נחוצי� מדברי� כשהמדובר

רכוש כל מעתיד המדובר דהלא ומקשריולעצמו, ו,
מה היחיד הדבר מהווה וזה ילדיו, ע� העתידי�
הכבדי� הטירדות ומ� הגדול הצער מ� להצילו שבכוחה
בערכאות. במערכה הקשורי� העצומי� וההפסידי�

ÔÈÚÎÂממה דבכתב, מילי דשאני לדבר ראיה
Ú"Â˘·(Ê"ÈÒדקימ"ל ,‡"Ù 'ÈÒ Ó"ÂÁ)דעל

עי"ש, ב  הייתי משטה לטעו� א"י בכתב הודאה
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הפכפכ� רק ע"ז יחלוק ולא ישר, הול  לכל וכזפו"ב
בצהרי�. השמש את להכחיש ורוצה עקלקלות ההול 

¯ÂˆÈ˜:זה בסימ� כא� עד האמור מ� לנו היוצא
מגי"ד טובא דעדיפא ודאי שבכתב, דגי"ד
בהגט המקילי� �[וא יודו וכו"ע בעלמא, שבדיבור
הביטולי� ע"י נתבטלה לא שבכתב שהגי"ד מווינא],
וקמבטלי דהביטולי� הדיבור אתי דלא משו� דבבע"פ,
לאח"ז. ג� וקיי� קאי הנשאר שבכתב דהגי"ד המעשה

Û�Ú‰
,÷äáåî ã"éâ äåäî "íëñä"ã åðéðîæ éìåãâ éôì äëìää úð÷ñî

íéäéîúä äáåùúä ÷îò ìòá éøáãå

.(‡ÔÎÂגדולי כל ולמעשה, להלכה בפשיטות נקטו
הנ"ל זמנינו ופוסקי ‚'),גאוני ˙Â‡ ,'‚ 'ÈÒ)

להטיל טובא כוחה אלי� גירושי�" "הסכ� שע"י דגי"ד
טוע�, כשהבעל [עכ"פ עליה, כשעברה הגט על פסלנות
בעל הגה"צ ה"ה: הגט], נת� דההסכ� אדעתא דרק

˜ÁˆÈ ˙Á�Ó(È"˙ÎÓ)]„"È· Ò˜�Ù(1048 ÍÓÒÓ)והגה"צ ,[
·˘Ìבעל ‰�˜,(·"È˜ 'ÈÒ ,‚"Á)] מכת"י בתשובה Ò˜�Ùוכ�
„"È·.(5021 ÍÓÒÓ)בעל הגה"צ ˙˘Â·Â˙ולהבל"ח:

˙Â‚‰�‰Â(·˙ÎÓ·)]„"È· Ò˜�Ù(1079 ÍÓÒÓ)בעל ו]הגה"צ ,[
˙ÂÎÏ‰ ‰�˘Ó,(„"Ó˜ 'ÈÒ ,„"ÈÁ)וכ�‰�È· È¯Ó‡·'ÈÒ ,Ï˜�¯Ù)

(„"Î˜רק בא שלא מסיי� עכ"ז להקל, שמצדד הג�
לקולא להחליט ירא הוא למעשה אבל פני�, להראות
קיבלה דבר של [ובסופו מווינא, בגט הפוסלי� דעת מכח

עי"ש. הבית], לו שנתנה לאחר חדש, גט האשה

.(·Ê"ÎÓÂכמש"כ דלא ‰˙˘Â·‰מתבאר, ˜ÓÚ·
(Ë"˜ 'ÈÒ ·"Á)גדולי כל דברי היפ 

הנ"ל זמנינו ‡'),פוסקי ˙Â‡) שבתו שהתנאי� בנמקו
הגט, חלות ע� שייכות שו� לה� אי� גירושי� ההסכ�
קיומה על הגירושי� חלות לתלות מתכווי� אינו הבעל כי

עי"ש. ה"הסכ�", שבתו  כלÎÁÓ·Â"˙התנאי�
דברי אלא ואינ� איגרא, ומרפסי� תמיהי� בזה דבריו
ומהיכ� לו הגיד מי דכי הישר, משכל המופר  נביאות
שהוא בזמ� בו הבעל, שבלב מה ולהחליט לשפוט ידע
הגט כשרות לתלות רצה שאכ� לפנינו, וצווח עומד
וכנ"ל. המסייעו דמוכח אומדנא לנו ויש ההסכ�, בקיו�

Ù·Â,Ë¯נוסח בתופס נשאר לא שההסכ� בגוונא
נכתבה שבה �סעי שכל אלא הרגיל,
על כבידה מלחמה הערכת כדי תו  אפיי� בזיעת

לוÎÈ‰Ó"˙ניסוחה. עלה זאת שכל דלאחר נימא

במנהג עצמו לנהוג פתאו� החליט משמע, תרתי בדמי�
רכושו בטיחת כל את ולהניח ושגעו�, שטות הפקר
בכל יחול שהגט בדוקא ורצה הצבי, קר� על וזכיותיו
נגדו לערו  טובה, תחת רעה לו תשל� א� �וא אופ�,
והעולה והנפש �הגו [המטריד בערכאות כבידה מלחמה
כדי למה? וזכיותיו, מרכושו לקפחנו תועפות] להו�
כ�. לומר כלשהו הגיו� יש הא� כ�! לעשות שתוכל

Î"˘ÎÂ שער מי הוא עצמו כשמסדה"ג בגוונא,
בודאי וכבנ"ד, גירושי�" ה"הסכ� את ג�
דה� בוש�, והקנה המנח"י של מנידו� טפי הרבה �דעדי
רק בה מעורב היה לא שהמסדה"ג בהסכ� מיירי
ולומר לצדד מקו� יש וממילא אחרי�, ע"י שנעשה

וכדלקמ� מסויימי�, במקרי� „')[עכ"פ ˙Â‡)לה דאי� ,[
הגט. ע� היהÎ"‡˘Óשייכות עצמו שמסדה"ג בנ"ד,

שער  מי הוא דהרי ההסכ�, תנאי של במו"מ מעורב
סמו  מעמד ובאותו שביניה�, גירושי�" ה"הסכ� את
אותו דעת על נית� שהגט מזה, דיברו הגט לסידור
שייכות יש שאכ� מודי� כו"ע דבכה"ג בודאי ההסכ�,

וזפו"ב. הגט, לחלות ההסכ� מתנאי גדול

ÏÎÂדהו"ל יודה, בקדקדו מח לו שיש ישר הול 
טובא דמוכח באומדנא סהדי" "אנ� בבחינת
מועיל אינו תנאי�" ד"ביטול [מה העול� לכל הגלוי
שאכ� כדבריו: דהאמת הפוסקי�] וכמש"כ לבטלה,
שזהו כיו� ההסכ�, בקיו� הגט כשרות את לתלות כיוו�
זכיותיו מקיפוח להנצל אי  לו שיש מה היחיד העצה
התנהג שלא לו נאמי� לא למה א"כ רכושו, ומהפסדת
אתמהה. לו, שיש מה לאבד שוטי� כמנהג עצמו

,˙Ó‡·Â]איזה להמציא בכוחו היה א� דאפילו
ל"ה ג"כ הישר, שכל ע"פ מעמד המחזיק חזקה "סברא"

וכמש"כ א"א, באיסור להקל ÛÒÂÈבכוחו ˙Î¯·‰,Ú"‰‡)
('ˆ 'ÈÒמקו� דהיה דהג� בגיטא, גי"ד לשאלת בנוגע

עמוקה, סברא איזה ע"פ ïéîãîלהקל åðàù éðôî ïëà

,äìàë úå÷åîò úåøáñá äùòî äùòðוכש"כ עכ"ל,
הישר]. משכל ומנוגד המופר  קלושות בסברות

.(‚‰ÓÂהתחייבות מהפרת לנ"ד, ראיה להביא שרצה
ע"פ בכתב], כשהוא [אפילו נדוניא תשלומי
על שאלה מטיל זה שאי� עצמו מדעת שהחליט מה
החזקה ל"ש כשעדיי� ביאה קוד� �[א הקידושי� ביטול

עי"ש. אבב"ז], עושה אד� ראיה·ÎÁÓ"˙,דאי� אינו
רא שו� הביא דלא משו� רק לא כלל, דליכאלנ"ד יה

מד"ע, כ� שהחליט אלא הקידושי�, ביטול שאלת בכה"ג
צרי  ערבא וערב  תניא, בדלא תניא לא תלי הרי וא"כ
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[עי' הוא, כ� שאכ� יימר Ê"ÂË,Á"Ïדמא� 'ÈÒ Ú"‰‡)
,(Ë"È˜ÒÒ"˙ÁÂ(‡"Ù 'ÈÒ ,‡"Á Ú"‰‡)לבטל דשקו"ט

על דהיעלה הבני�, כל נפל היסוד ובנפול בכ ], קידושי�
ערוה באיסור להקל "ראיה" לבנות שיכולי� הדעת
אתמהה. בלבד, הדמיו� כח יסוד על רק דא"א החמורה

‡Ï‡ליה יהיבנא הוי אי דאפילו משו�, בעיקר
בכה"ג, מתבטלי� לא דהקידושי� כדבריו,
וכדלקמ�. כ� דמסתברא ובאמת גט, לה מצריכי� והיינו

Ó"Óדמות דמה לנ"ד, ראיה נדנוד �א מזה אי� אכתי
מבי�, יומא דחד רב בי בר כל הלא לזה, מזה יערו 
רוצי� אנו הרי דאז קידושי�, ביטול על כשדני� דשאני
גט. בלא לעלמא ולהתירה א"א מחזקת להוציאה

‚"‰Î·ספק צד לכל לחומרא חוששי� דאנו ודאי
כדי עדיי� נתבטלו לא שהקידושי� לומר הנוטה וסברא,
רווחת הלכה דהלא גט, בלא לעלמא להתירה שלא

Ú"Â˘·,(„"Ò ,Á"Ï 'ÈÒ Ú"‰‡)אזלינ� קידושי� ספק דבכל
עי"ש. גט, דצריכה עלÎ"‡˘Óלחומרא דני� כשאנו

כדמעיקרא א"א בחזקת ולהשאירה הגירושי� ביטול
הגי"ד על עברה דא� לתפוס דעלינו בודאי וכבנ"ד,
ואסורה הגט על פסול מטיל דזה גירושי�, שבהסכ�
גירושי� ספק דבכל הפוסקי�, למש"כ בהתא� לעלמא,
הנ"ל. זמנינו גדולי כל של וכדבריה� שני, גט צריכה

¯·ÎÂבס"ד Ì˙ÂÁביארנו ÈÏÈ˙Ù·,(„"Ó Û�Ú)]Ò˜�Ù
,„"È·(5005 ÍÓÒÓ)ספק בי� זה חילוק דיסוד ,[

דברי בהמו� נפר� חזו� הוא גירושי�, לספק קידושי�
עי' ‰"‚)Ó"ÒÎהפוסקי�, ,È"Ù ÔÈ˘Â¯È‚)בש�˜"È¯‰Ó˘¯Â˘)

,(‡"Ú˜Ï"·È¯‰ÓÂ,(·"Á Ê"È 'ÈÒ ,‡"Á)„Â„ È¯·„Â'ÈÒ ,‰ÏÂ„ÏÈÓ)
,(¯Á‡ ‰�‰Â ‰"„ ,Á"Ú·¯ ÍÏÓ ˙È¯˜Â,‚"Ù ˙Â˘È‡ ,‡"�ÁÓ ÏÚ·Ï)

(„ÂÓÚÏ È˙È‡¯ „ÂÚ ‰"„ ,„"È‰,הנ"ל מהרי"ק בדברי שמפלפל
È"Î¯·‰Â('· ˙Â‡ ,‡"Ï 'ÈÒ Ú"‰‡)בדבריה� וטרי קשקיל

וע"ע עי"ש, ÎÒÓ˙הרבה ‡ÈÏ‚‰"„ÂÒ ,'‰ 'ÈÒ ,‡"Â˜)
,(ÚÈ„Â‡Â.ואכמ"ל בזה, שכתב מה

.(„ÏÚÂ כרח דעל לאזנינו, שהגיע הכסילי� טענת
אינ� גירושי�" ה"הסכ� שבתו  שהתנאי�
מזה יצמח הרי דאל"כ להלכה, כלו� ומורידי� מעלי�
על נפש בשאט העוברי� נשי הנ  לכל גדולה בעיא

ההסכ�. שבתו  גדול‰�‰,התנאי� מקו� שיש מלבד
בהשקט שנחת� רגיל שבנוסח הסכ� בי� לחלק,
כל על מחלוקת לאחר שנתח� הסכ� ולבי� ובשלו�,
בדבר ההסכ� על עברה א� בי� וג�, שבנוסחה. �סעי
כ"כ. להקפיד הדר  שאי� קט� בדבר רק או ובולט, גדול

נעש ההסכ� א� בי� ע"יוג�, או די�", "עור  ע"י ה

הוא א� ולבי� שותק, הבעל א� בי� וג�, עצמו. מסדה"ג
לא ההסכ� על שתעבור כ� שע"מ וצועק אח"כ מערער
ואכמ"ל. חומרא], לצד בה איתנהו כולהו [דבנ"ד גירשה

Ï·‡ובורות סרק דברי על לענות כדאי אי� באמת
הגט א� התוה"ק משפט שחריצת כאלו שכזה,
הגברי� את לקפח "רצונ�" טהרת על תלויה כשר,

עוקרי„ÔÎמזכיותיה�. כל של הכוזבת דעת� היתה
ח"ו לשנות מציאותי קושי של בכוחה דיש כאילו הדת,
את להתאי� דבמקו� א"א, באיסור ולהקל ההלכה את
התורה דיני לשנות להיפ  לעשות רצו להתורה, חייה�

דברי ושכחו "נוחיי�", לחיי� i"˘¯,‰"Îשיתאימו ‡¯˜ÈÂ
:(Á"Ïúåãáë ïä åìéôàå" éúåöî íëéìò åìá÷úù î"ò

"íëéìò.וד"ב ויודע, לומד יומא דחד רב בי בר דכל מה

ÏÎÓדברי על בזה לסמו  דאי� פשוט, טעמי הלי�
‰˙˘Â·‰בעל ˜ÓÚ,זמנינו גדולי כל דעת נגד

דג� באופ� לפסול נוספי� טעמי� עוד דיש בנ"ד ובפרט
וכדלקמ� בנ"ד, יודו מווינא בהגט ÊÂ')המקילי� 'Â 'ÈÒ).

Â ÔÓÈÒ
¯Á‡Ï„ È�˘‰ ˙Ú„ ÈÂÏÈ‚ Ï˘ ‰ÁÂÎ Û˜Â˙

‰„ÈÏ Ë‚‰ ˙¯ÈÒÓ Ì¯Ë ÌÈÏÂËÈ·‰

.‡ :[ÌÈÙ�Ú 'Â Â·Â]ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â "È‡�˙" ¯„‚· Â�È‡ „"È‚
.Ê"Ú ÌÈ„Ú.·.„"È‚‰ ÏÚ ‰˘‡‰ ˙‡„Â‰.‚˙˘ÁÎ‰

ÔÈ‡ ˙Â„Ú ˙ÈÈ·‚ È�È„ È¯„‚Ï „‚Â�Ó‰ ÔÙÂ‡·˘ ‚"‰„ÒÓ È¯·„
.Û˜Â˙ ÌÂ˘ ‰Ï.„.‚"‰„ÒÓ ˙ÂÎÓÒ Û˜Â˙.‰ÌÈ„Ú

‰"ÏÂ ‰È‡¯ Â�È‡ ,Â�ÚÓ˘ ‡ÏÂ Â�È‡¯ ‡Ï ÌÈ¯ÓÂ‡˘
."‰˘ÁÎ‰".ÂÌˆÚÏ „‚�Ó Â�È‡ "¯·„· ‰È‰ È‡�˙" ˙�ÚË„

.Ë‚‰ ¯Ë˘

˙È˘ÈÏ˘Âלכל �[בנוס בנ"ד גדול עיקר והוא &
שהבעל מה והיינו כא�], עד האמור
נוסח אמר שכבר לאחר שני, גי"ד לעשות חזר
מנידו� טובא חמיר דנ"ד נמצינו דלפי"ז הביטולי�,

מווינא. על„˘Ìדהגט המקילי�, סמיכת עיקר היה
דבזה תנאי, שו� בלי שמגרשה �לבסו הבעל שאמר מה
דהכי אדעתא שמגרשה שמלפנ"ז הגי"ד את ביטל הרי

אליו. להנשא הבעלÎ"‡˘Óשתחזור עשה הרי בנ"ד,
תנאי� הביטולי כל אמירת אחר �נוס דעת גילוי
ביטול שו� ליכא וא"כ לידה, הגט מסירת טר� ומודעות
מנוס שו� נשאר לא וממילא הזה, האחרו� הגי"ד על

בנ"ד. הגט הכשר את לתלות במה כלל
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‡Ï‡האנשי� הרי כהיו�, העגו� המצב דלפי
העדי� כמו קבוע, בדר  מזה המתפרנסי�
אנשי של רצונ� בניגוד דבר שו� לומר יראי� והסופר,
וכש"כ פרנסת�, אבידת מפחד המורקב, ה"סיסטע�"
אחד ו"דיי�" שלה, [כ"טוע�" ממנה השכורי� האנשי�

להוד רוצי� אינ� עמה] ששמעושהביאה האמת על ות
טר� גי"ד של"ה והעידו באו ה� אדרבה זאת, וראו

וכנ"ל. המתירי� כל סמכו ועליה� שני[ÈÂ˘המסירה,
מלפצות יראי� שה� אלא וראו, ששמעו כשרי� עדי�
שאינ� אומרי� וע"כ הסיסטע�, אימת מחמת פיה� את
יגיד" לא ב"א� עליה� יאיימו שא� בטח אבל זוכרי�..,

האמת]. ויעידו יבואו שני‡·Ïאז דל"ב ודאי להלכה
בלבד, מסדה"ג ואמירת בשמיעת ל� וסגי ע"ז, עדי�

ה�: ואלו טעמי�, כמה מכח וזהו

Û�Ú‡
æ"ò íéãò ïéëéøö ïéàå "éàðú" øãâá åðéà ã"éâ

,˙È˘‡¯מש"כ לפי מיבעיא (˜Â˘˙‰,‡Ó"˘דלא
,(Ë"È˙ 'ÈÒגי"ד שעשה מבעל ש� [דמיירי

תנאי, בגדר אינו דגי"ד כ"פ, ש� מדגיש והוא להמסדר],
עי"ש. גמור, תנאי על כמו עדות ע"ז דא"צ ומשמע

,¯"Â˘Âבספרו ג� להדיא ˘"Èשכ"כ Í¯Ú'ÈÒ Ú"‰‡)
,(·"ÒÒ ,‡"Ó˜בש� במכתב [בכשהטעתו

דל"ב טוב], שידו  בעבורו לו שיש מפני שיגרש אביו
א� ל"מ הגי"ד מכחשת א� דאפילו הגי"ד, על עדי�
עוד, [וכתב שהטעתו. המכתב] [ע"י אח"כ נתברר
יודעי� אינ� ומסירה חתימה ועידי האשה א� דאפילו
ממודעא], גרע דלא משו� סגי נמי אחרי�, רק הגי"ד מ�

חתימתה,Î"‡Âעי"ש. ע� "הסכ�" להבעל דיש בנ"ד,
וזפו"ב. כלל, הגי"ד על עדות בעינ� לא שוב

Û�Ú·
ã"éâä ìò äùàä úàãåä

.(‡,„ÂÚÂ,תנאי די� לה יש אכ� גי"ד א� דאפילו
האשה הרי מ"מ ע"ז, עדי� ובעינ�
מסירת טר� לה הודיע שהמסדר חשוב, לרב הודית
הגט. מסירת טר� השני הגי"ד עשה שהבעל הגט,

על„‰�‰, מסדה"ג על להתלונ� אליו באתה האשה
את קרא מעמד ובאותו גיטה, את שפסל
כל לו סיפר והוא בפיו, שיש מה לשמוע מסדה"ג
ואי  הגט, מסירת טע� לו אמר שהבעל מה העובדא,

לחדר מחו� האשה את וקרא הסדר, כל להפסיק שנאל�
הבעל. דברי לה ומסר ממנה,Ï‡˘˘ÎÂהסידור, הרב

הדבר "אמת לו: השיבה ע"ז, מענה בפיה שיש מה
חתמה שלא טענה אבל זאת, כל לה הודיע שמסדה"ג
קאי דחתימתה מוחלט, שקר שזהו [מה ההסכ�", על
טעות לפי לה נדמה שאז אלא מסדה"ג, ביד וקיי�
מכיו� אבל הגי"ד, את להחליש יועיל זה ששקר יועציה,
חתמה א� נפק"מ שו� אי� דלהלכה מוחלט, טעות שזהו

בזה]. נארי  לא ע"כ לא, או ההסכ� על

Î"‡Âכתב דהרי כלל, הגי"ד על עדי� ל"ב שוב
‡"Ó¯‰,(Ò"Ò ,‡"Ó˜ 'ÈÒ)האשה דהודאת

ע"ז עדי� כהגדת �תוק לה יש השליחות, ביטל שהבעל
שהודיעו כשמודית וה"ה גי"דעי"ש, עשה שהבעל לה

דמ"ש. הגט, בחלות תנאי להטיל

.(·,Ì‚‰Â,יחיד רב בפני רק היתה זו דהודאה
לבי"ד שמחו� כהודאה הו"ל ולכאורה

דוכתי בכמה וכמבואר מזה, לחזור (Ú"Â˘·Ó"ÂÁשיכולה
,(‡"Ò ,‡"Ù 'ÈÒÂ .‡"Ò ,·"Ï 'ÈÒÂ .·"Ò ,'‚ 'ÈÒ.עי"ש,Ì�Ó‡

נגד המתירי� שעשו מה עדות הגביית דג� מה מלבד
וכדלקמ� כלל כדינא נעשתה לא ג"כ הרי מסדה"ג, דברי

,('‚ Û�Ú)שלא ד"הודאה" עכ"פ, מסתברא ודאי וא"כ
עכ"פ לבטל כוחה בכדי יש הודאה, דיני גדרי ע"פ
נימא דמהיכ"ת דיניה, גדרי ע"פ שלא עדות גביית

מינה. מינה[‡„¯·‰,דגרוע עדיפא הסברא ע"פ
על בשקר שתודה בדבר הגיו� שו� דאי� משו� טובא,
השקר עדות משא"כ מעול�, נברא ולא היה שלא דבר

לה..]. נחו� שהיתה מדוע היטב מוב� שפיר

גמורה·¯‚). כהודאה הו"ל דשפיר באמת די�, מ�
מרצו� הרב אצל באתה היא דהרי שבבי"ד,
על ממסדה"ג עלבונה את לתבוע לצידה שיעמוד עצמה,
והוא מסדה"ג את קרא מעמד ובאותו גיטה, את שפסל
הודית והיא הגט, מסירת טר� לה שאמר מה לו מסר
אלא כ"ז, לה אמר שמסדה"ג הדבר שאמת אליו

וכנ"ל. ההסכ� על חתמה שלא הריÎ"‡Âשהכחישה
יחיד כדיי� הרב אותו את עליה האשה קיבלה כאילו הוי
שבבי"ד, גמורה כהודאה הודאתה הו"ל ושפיר ביניה�,

˜Â"Î),‰¯˘·"‡וכמש"כ ÛÏ‡ 'ÈÒ ,‡"Á)Ê"·„¯Â'ÈÒ ,‚"Á)
,(„"Ó˜˙˙Ë"È¯‰ÓÂ,(Â"Ó 'ÈÒ Ó"ÂÁ ,·"Á)וכ"כÏ"˜Á‰Ó"ÂÁ)
,(„"Ù 'ÈÒÈ·¯ÚÓ ¯�Â(„"È ˙Â‡ ,Ê"Î 'ÈÒ ,‡"Á)בדעת‡"Ó¯‰

,(·"Ò ,'‚ 'ÈÒ Ó"ÂÁ)שקיבל� יחיד דיי� לפני דהודאה
ותל"מ. עי"ש בבי"ד, כהודאה הו"ל עליה�,
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Û�Ú‚
úééáâ éðéã éøãâì ãâåðîä ïôåàáù â"äãñî éøáã úùçëä

ó÷åú íåù äì ïéà úåãò

¯·Âלה מסר הגט שמסדר הודאתה לולא �א די�, מ�
טר� הביטולי� לאחר הבעל שעשה מה הגי"ד

וכנ"ל הגט ·'),מסירת Û�Ú)נאמנות למסדה"ג יש כ� ג�
הגדת על כלשהו סמכות לית� יש דאי  זה, על מוחלט
הגדתה אופ� אחר נעקוב שא� בזמ� בו שבנ"ד, עדות
דיני גדרי לכל הגמור בניגוד שנעשתה נראה וקבלה,
אשת התרת לבנות שיתכ� הדעת על היעלה עדות, גביית
�שמכ שכזה עלוב עדות הגדת סמ  על לעלמא איש

אנ�: וניחזי מתו�, בו אי� ראש ועד רגל

.(‡:ÌÈ„Ú‰אנשי�] להעיד, פסולי� כול� היו
עי' ¯Î"„),˙‰"„שכורי�, 'ÈÒ ÌÈ˜ÒÙ)

Ó¯(·"È"‡ושו"ת 'ÈÒ),ÛÒÂÈ ˙È¯‡˘Â,(Á"Ú 'ÈÒ)˜ÁˆÈ ÏÁ�Â
,(Á"Î 'ÈÒ)דעדות הפסול [מלבד "טוע�" וע"י דפסולי�],

להעיד, הפסולי� רשעי� בחזקת ג� ה� בשכר,
לפרנסתו, ירא שהיה ה"סופר" וע"י במק"א], וכדביארנו
כסופר אצל� עוד יקחהו לא כרצונ� יאמר לא [דא�
שלא ביקש וג� כ"פ, דבריו את וסתר שלה�], גיטי�

[וכנשמע כלל דבריו על ·È"„יסמכו ÏÂ˜·(Ê"Ú˜ ¯ÂÚÈ˘),[
ממנו. לשמוע שרוצי� מה מקו� בכל לומר מוכרח והוא

.(·:„"È·‰די� [מכח בדבר מלדו� פסולי� היו
עי' לכל, וכידוע מובהק "שונא"

Ú"Â˘,(Ê"Ò ,'Ê 'ÈÒ Ó"ÂÁ)פסק ˘ÓÏ‰ולהדיא Ì¯Î·,˙Â„Ú)
,('‚ 'ÈÒדינ� בפניו, שלא שונא� נגד עדות בי"ד גבו דא�

עי"ש. כלל, �תוק שו� לה ואי� ומבוטל Ê"ÈÚÎÂבטל
˘ÓÏ‰פסק ·Ï·,('Ú ˙Â‡ ,‡˙È· ‡ÙÏ‡ ¯„Ò)ונקימה דשנאה

הפוסל דממונא] רק [ולא מובהק כ"נגיעה" מיחשב ג"כ
עי"ש. מלדו�, וכש"כ מלהעיד, �א

È¯‰„לגבות ואצו שמיהרו במה הזדונית כוונת�
הגי"ד, בעני� מסדה"ג דברי להחכיש עדות
די� בתי אי� [דהמבלי נפשו, משנואי די� בתי אצל דוקא
ללכת האשה בחרה ומדוע רבתי, יארק בניו אחרי�
רק דזהו מאוד, ובולט ניכר הוא הלא אצל�], דוקא
שנאלצו לומר ויוכלו מלבוא, ימא� שמסדה"ג בכדי
העדי� בעיני קל יהיה הרי דאז בפניו, שלא עדות לקבל
[עי' בפניו, שלא דהוי כיו� בשקר דבריו את להכחיש

Ï"˘¯‰Ó,(‚"Ï 'ÈÒ)שלא עדות מקבלי� אי� הטע� דמזה
בבחינת בפניו, שקר מלומר שיתביישו כדי הבע"ד, בפני

עי"ש]. חובו, בעל בפני פניו מעיז אד� אי�

Ï·‡,בידוע הלכה דהרי זו, בערמה כלו� הועילו לא
והוא בע"ד, נגד עדות לגבות רוצי� דכשבי"ד
שרוצה לומר יכול טע�, מאיזה לפניה� לבא רוצה אינו
ע"ז לו [דיש אחר, בי"ד אצל העדות את עליו שיגבו

עי' הבי"ד], בחירת זכות לו שיש "נתבע" Ë"È·Óדי�
,(Ê"Ò¯ 'ÈÒ ,‡"Á)ÌÈÓ˘· È¯‰Â,(„"˜ 'ÈÒ ,‡"Á).עי"שÔÂÈÎÂ

מפני זה בי"ד בפני לבא רצו לא הבעל וג� שמסדה"ג
מוכני� והיו האמת, לטשטש הנילוזי� ודרכיה� שנאת�
כלו�. ולא העדי� בדברי אי� אחר, בי"ד אצל ליל 

.(‚‡Ï˘.íåæéâå íåéàå ã"å÷ç éìáå ã"òá éðôá

„·ÏÓÂעדות הגביית כל את עשו זה,
על איו� בלי עדות: גביית דיני גדרי לכל הגמור בניגוד
הנצר  כפי נפשות דדיני חקו"ד עשיית ומבלי העדי�,

[כמבואר מרומה, בדי� Ú"Â˘·,(‚"Òלעשות ,Â"Ë 'ÈÒ Ó"ÂÁ)
‡"Ó¯·Â(„"Ò ,·"Ó 'ÈÒ Ú"‰‡)בש�‡"·˘¯‰ÛÏ‡ 'ÈÒ ,‡"Á)
,(Ë"¯ועי"ש˘"··,(„"È˜Ò)Ë"‰‡·Â‚"È˜Ò),(.עי"ש

¯·ÎÂכתב¯˘ÂÈ È¯Ó‡·,('Ê 'ÈÒ ,‡"Á)דבר דכל
הנידו� על להעניק דיה כבר חשד, המעורר

עי"ש. מרומה", נגדÎ"‡Â"די� הגט שהכשירו בנ"ד,
כלל לשמוע שירצו מבלי שפסלה, עצמו המסדר דעת

מעול�. עוד נשמע שלא דבר בפיו, שיש Ë"ÈÈ‰Âמה
מעיקרא שידעו משו� כשונאיו, ה� דוקא עליה שדנו
מוכ� היה שהבעל בזמ� בו עשו וכ"ז לפניה�, יבא שלא
אצל שחתמה מה ההסכ� לכשתאשר אחר גט לה לית�

מזה. גדולה מרומה" "די� ל  דאי� ודאי ÍÈ‡Âהגט,
ממש"כ פחדו ı"ËÈ¯‰Ó‰:('Óלא 'ÈÒ ,˙Â�˘È)áùåçä"ã

ùà ìëàú åéðôì ,äáø åúòø ,"äáéàä éðôî" èâä íéé÷ì

,"äá òâåðä ìë ä÷ðé àì ,äáäì èäìú åéøçàå.ה"י עכ"ל

Ì‚,והבעל המסדה"ג בפני שלא העדות שקיבלו מה
מכל הלכתי �תוק כל לשלול דיה ד"ז עצ� הרי

עי' ‰È˘¯עדות�, ¯Â‡('Ï 'ÈÒ)בתשובת,È"·„Â�‰דעדי�
להעיד צריכי� האשה, דברי בניגוד הגט לפסול הבאי�

עי"ש. דוקא כשהעדי�Î"‡Âבפניה גיסא, לאיד  ה"ה
ודאי וכבנ"ד, הבעל דברי בניגוד הגט להכשיר באי�

וכמש"כ דוקא, בפניו להעיד ÂÈ˘¯דצריכי� È¯Ó‡·,‡"Á)
,('Ê 'ÈÒלעני� גמור בע"ד מקרי פסול שהגט שטוע� דבעל

בפניו שלא הנעשה הגט להכשיר עדות גביית וכל זה,
עי"ש. כלל, �תוק שו� לה מש"כÌ‚Âאי� בנ"ד שייכא

„"‰˙‰,(„"Î¯ 'ÈÒ ,ÌÈ·˙ÎÂ ÌÈ˜ÒÙ)יודעי� דהעדי� דהיכא
אי� אז וכבנ"ד, בפניה� דבריה� יוכחשו שלא מעיקרא
לשקר. יראי� אינ� דבכה"ג משו� עדות�, על לסמו 
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Î"‡Âהדר� יסודיי� טעמי� הנ  דמכל בודאי
הגמור בניגוד נעשה שהכל דכיו� לדברינו,

עדות. גביית דיני גדרי שלא‡"Îלכל כאילו הו"ל
בתור ע"ז נאמ� וממילא מעול�, מסדה"ג דברי הוכחש

כלל. הוכחש שלא אחד עד

.(„,Ì�Ó‡דכבר דכיו� בנ"ד, שייכא מזה יותר �א
אצל הבע"ד בפני שלא העדות נתקבל
קבלת לגדרי המנוגד ובאופ� בזה, לדו� הפסולי� בי"ד

וכנ"ל. ה�‡"Îעדות א� אפילו עדות� יועיל לא שוב
הכשרי� אחר בי"ד אצל עדות� את להגיד ויחזרו יבואו

עדות. קבלת גדרי לכל ובהתא� בזה Â�ÈÈ‰Â,לדו�
הקוד�, בדיבור� להחזיק בכה"ג דחשודי� משו�

Ï"˘¯‰Ó,(‡"Èוכמש"כ 'ÈÒ)‡"Ó¯Â,(„"Ó 'ÈÒ)]ˆ"Á‰Â
(„"È˜ 'ÈÒ ,˙Â·Â˘˙ ÈËÂ˜ÈÏ)בש� ‰„ÌÈ�ÈÈכ"כ ˙˜Áבש�

Ï"·È¯‰ÓÂ ¯˜˘Ï‡ Ì"¯‰Óמילתא בהו דזילא משו� ,[
עי"ש. ממילתייהו, למיהדר

Î"‡Âלפי שאות�נמצינו בנ"ד, תקנה ליכא דשוב "ז,
בשו� מסדה"ג את להכחיש שוב יוכלו העדי�
בדבריו נאמ� שהוא וברור פשוט וממילא ואופ�, פני�
המסירה. וטר� הביטולי� כל לאחר גי"ד היה שאכ�

Û�Ú„
èâä øãñî úåëîñ ó÷åú

.(‡,‰˙ÚÓÂהדי� היה א� דמה ק"ו, הדברי� הלא
מעיד היה בעלמא אחד כשעד �א כ�
הגט מסירת טר� הביטולי� לאחר מהבעל הגי"ד ששמע
עדי� ע"י בפניו, הוכחש שלא עוד כל נאמ� שהיה לידה,
דוקא, עדות גביית גדרי כל וע"פ כשר, ובבי"ד כשרי�,

‚').וכנ"ל Û�Ú)Î"‡מ� שהמדובר בנ"ד, כש"כ
עוד אירע שלא דבר שזהו מה דמלבד עצמו, המסדה"ג
מה גט, להכשיר וילחמו אחרי� שיבואו מעול�,

[זולת פסלה, עצמו ˘"‡),·ˆ"ˆשהמסדר 'ÈÒ ,Ú"‰‡)דש�
הגט על ערער ולא שתק שמסדה"ג גדול, רעותא היה
ונראה עי"ש], לשני, נישאת שכבר רב זמ� לאחר רק

וחשבונות. נגיעות ע� כא� נעשה שהכל בעליל

„·ÏÓיותר למסדה"ג לו שיש בודאי הרי זאת,
וכדחזינ� דעלמא, אינשי משאר נאמנות
שיטת� את נימקו שהמכשירי� מווינא, דהגט בעובדא
עומד והדבר ולכא�, לכא� סברא דיש דכיו� הטע�, מ�
הגי"ד ג� לבטל בהביטולי� כיוו� הבעל א� בספק,
לא, או והחרמות, הקנסות על בעיקר שסמ  משו�

הפוסלי�, החכמי� דעת על גובר המסדר שדעת בודאי
יודע הוא עליו, סומ  והוא הבעל ע� דיבר שהוא כיו�
הביטולי�. בשעת הבעל בדעת שהיה מה ברור יותר

Î"˘ÓÎÂÁ"·‰(‡"ˆ 'ÈÒ ˙Â˘„Á)וביותר עי"ש,
כ� Ê"ÂË·(Ê"˜Òמבואר ,‰"Ó˜ 'ÈÒ)שכתב

ïéðòבזה"ל, éðôì øãñîä áøä øîåà íàã èåùô äàøð

,..ïúéìå áåúëì äåöî àåä áøä úòã ìò éàãåá ,..èâä

äòã ìò áéäé ìòáäã ,øãñîä áøä éøáã øúá ïðéìæàã

,ïúéì äåöî åà áéäé éëäã àúòãàã ,åìù.עכ"לÌ‡Â
הגט, את להכשיר לקולא �א זו סברא על דסמכו חזינ�
לסמו  שיש וק"ו כש"כ א"כ הבעל, לטענת בניגוד �א
ובפרט הגט, את לפסול לחומרא בנ"ד המסדר דעת על
שעשה טוע� שג"כ הבעל דברי ע� מתאי� כשדעתו

המסירה. וטר� הביטולי� לאחר שני דעת גילוי

.(·ÔÎÂמילי שאר כלפי ג� הפוסקי� בדברי מצינו
בדעת תלוי דהכל הבעל, דעת סמיכת בנוגע

‰¯ÈÚÁ"„(È'המסדה"ג. ‰"„ ,Ë"Ù 'ÈÒ ,‡"Á Ú"‰‡),שכתב
המסירה, לאחר �תיכ שכ"מ הגט קרע שמסדה"ג דכיו�
ממש, מעכשיו שיחול בדעתו המגרש שהסכי� בודאי

בזה. מושג שו� לו ואי� ע"ה כשהוא Ï"ÊÂ:אפילו
ìò ,åúåà äøåîä ìù éååéöå øåãéñ ô"ò ïúåð ìòáäã

ïééãäù ïåéë ð"ä ïë ,ïúåð åúòã,èâä òø÷éù øîà

ìò èâä ïúð î"ëùäå ,..åéùëòî èâä àäéù åúðååëå

,åéùëòî èâä ìåçéù åúòã ë"â éàãåá ,øãñîä éøáã

,øùë ë"çà òø÷ð íà íâ ïëì.עי"ש עכ"ל

Î"ÎÂˆ"ˆ‰,('Ê ˙Â‡ ,‡"˘ 'ÈÒ Ú"‰‡):וז"לàåäù ïåéëã

éøéøâ íéãòäå øôåñäå ,øãñîä áøä äéä

,íåúçìå áåúëì êéà íäì äøåîä àåä àåäù ,äéøúáà

àì íäîù óà àìéîîå ,..åá éåìú øáãä ø÷éò ë"à

..åðòîù,[בפסול נכתב האשה éãäñ[שש� ïðàã ïåéë

íéìôè íäå ø÷éòä äéä àåäã ,..äéøúáà éøéøâ åäìåëã

æòì àéöåîä àîìòã ùéàë åðåãì ùéù øîåì à"à ,..åéìà

äøéúîä äéä àåäù àëä éðàùã ,ïîàð åðéà éàãåáù

ùéàì ïåéîã äæ äîå ,..ùéà úùà ú÷æçî äàéöåîå

,ãçà ãò íå÷é àìã àèéùôã àîìòã.עכ"ל

Ê"ÈÚÎÂכתבÏ‡ÈÎÏÓ È¯·„·(‡"Ï˜ 'ÈÒ ,‚"Á):וז"ל
ïåéëå ,äìöà ïîàð áøä ÷ôñ éìá éøä

,à"ãç äùôðà àéåù úðîàîùבקידושי� (Â"Ò,וכדאיתא
(‡"Ú.עכ"ל סמיא, ההוא ·‰Î"ÎÂ‰ÎÏגבי ‰¯Â˙ ÔÈ�˜·

,('Á ˙Â‡ ,‰"Ï˜ 'ÈÒ „"Á)עי"ש מסדה"ג, בדעת תלוי דהכל
ותל"מ.
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.(‚Ì�Ó‡�דא בנ"ד, בגו דברי� יש מזה יותר �א
כלפי מסדה"ג של היתירה נאמנות לולא

וכנ"ל ומוסמ  חשוב אד� בתור עדי� ‡'שאר ˙ÂÈ˙Â‡)
,('·Âהעדי� שאר דברי ע� להתחשב שיי  היה לא ג"כ

כ� עושי� היו לו א� אפילו דבריו, את שמכחישי�
עדות. גביית דיני גדרי לכל בהתא�

ÔÂÈÎ„את שמתיר מי הוא מדסה"ג הרי דסו"ס
הגי"ד בעצמו שמע והוא לשוק, האשה
על העברתה בעקבות הגט את ופסל הבעל, מפי כשיצא
אנשי� שיש משו� רק אח"כ להתירה יוכל אי  הגי"ד,
האמת, יודע שהוא בזמ� בו דבריו, את המכחישי�
המסירה, טר� הביטולי� לאחר גי"ד הבעל אמר שאכ�

מפיו. יוצא מפורש בעצמו ששמע [ËÂ˘ÙÂוכמו
המבואר דיי�, נעשה עד דאי� הדי� בזה ·˘Ú"Âדל"ש

,(‰"Ò ,'Ê 'ÈÒ Ó"ÂÁ)וכמש"כÈ"Â·˘‰,(Ê"Ë˜ 'ÈÒ ,‡"Á)Ò"˙ÁÂ
,(Ï"ˆÂ ‰"„ ,‰"Ò 'ÈÒ ,·"Á Ú"‰‡)Á"„Â,(„"ˆ 'ÈÒ ,·"Á Ú"‰‡)

ˆ"ˆÂ(·"Ò˜ 'ÈÒ ,Ú"‰‡).[ואכמ"ל עי"ש,

Ï·‡בנכלי בכה"ג הגט את להכשיר טצדקי להמציא
ולהקל לזלזל כדי תו  עקומי� ועצות דתות
להעיד פסולי� עדי� שילכו ע"י א"א, איסור בחומר
ושלא בפניו שלא מסדה"ג דברי נגד פסול, בי"ד אצל

הבעל. ישר„·¯בפני אד� לב על עוד עלה לא כזה
בז וכדי מעול�, כזאת נשמע ולא וקצ�.מעול�, יו�

Û�Ú‰
ä"ìå äéàø åðéà ,åðòîù àìå åðéàø àì íéøîåàù íéãò

"äùçëä"

.(‡ÌÏÂ‡לעיל האמור כל Â„'),מלבד '‚ ÌÈÙ�Ú)�וא
עוה"פ להעיד יכולי� היו הללו עדי� א�

כנ"ל [ודלא כשר, בי"ד „')אצל ˙Â‡ ,'‚ Û�Ú)והיו ,[
גביית דיני גדרי כל ע"פ והבעל מסדה"ג בפני מעידי�
אכתי מ"מ הבעל, של הגי"ד ראו ולא שמעו שלא עדות:

להכחישו. מידי ולא מהני הכללÂ‰ÊÂל"ה מכח
ראיה אינו ראינו" ד"לא ‡'),הגדול: ,‚"Î ˙Â·Â˙Î)וה"ה]

וכדכתב שמענו", ÂËÈÚ‰(˙Â„Ú¯"לא ˙Ï·˜ ,'˜ ˙Â‡).[עי"ש

Ì‚‰Âדקי"לÚ"Â˘·,·"�˜ 'ÈÒ Ú"‰‡Â .‚"Ò ,Ë"Î 'ÈÒ Ó"ÂÁ)
,(„"Òוג�] ראינו לא הו"ל אכ� אחד דבמעמד
שמענו, ˘È¯È‡Ó(Ìלא ,˙Â·Â˙Î).ראיה [,Ó"Óהרי

Ê"·„¯‰(‡ÓÚËÂ ‰"„ ,Â"� 'ÈÒ ,„"Á)דבריו ·�Î‰"‚[והובאו
(Ê"Ï ˙Â‡ È"·‚‰ ,Ë"Î 'ÈÒ Ó"ÂÁ)ראינו ולא שמענו דלא ס"ל, [

אחד. במעמד כשהיו �וא כלל ראיה Î"‡Âל"ה
להתר דבהנוגע לשיטתו.מסתברא לחוש יש א"א ת

Ë¯Ù·Âלפמש"כ˘"˘È·,('Ï 'ÈÒ ,·"Ù ˙Â·Â˙Î)דבזה"ז
הו"ל הגט, בנתינת רבות חומרות שהנהיגו
במעמד כשל"ה �א לחומרא והכחשה ראיה ראינו לא

עי"ש. לחושÎ"‡Âאחד, לנו דיש דה"ה מינה, דו�
לא אחד במעמד �דא גיסא, לאיד  ג� לחומרא וליל 

ודו"ק. לקולא, ראיה הוי

.(·Ì�Ó‡כתב הלא די�, מ� Ê"ÂË‰,Ë"Ïבר 'ÈÒ „"ÂÈ)
,(Î"˜Òהיה א� זא"ז מכחישי� שני� דא�

דייתכ� משו� "הכחשה" הוי לא הכבד, בחצר נקב
ולא מצאה, ולא הקט� בנקב הרגיש לא ראה שלא דאותו

עי"ש. ראיה, אינה תמיהי�Â‡ÎÏÂ¯‰ראינו דבריו
ש� היו שניה� דהלא עיו�, וצריכי� ראשו� במושכל
ראיה הוי ראינו דלא קימ"ל הלא ובכה"ג אחד, במעמד

Ì‚‰Â)וכנ"ל ‰"„ ,'‡ ˙Â‡).

Ï"ˆÎÚÂ הצרי בדבר דשאני דבריו, בכוונת
דלא אמרינ� שפיר דבכה"ג התבוננות,
משו� אחד, במעמד כשהיו אפילו ראיה ל"ה ראינו
די דקדק שלא מסיבת זהו ראה שלא דאותו דייתכ�
התבונ� שאכ� השני כמו כ"כ, בדבר להתבונ� היטב

ראה. כ� ועל היטב ˘ÓÏ‰הביאÔÎÂודקדק ˜˘Á‰
('Î ˙Â‡ È"·‚‰ ,Ë"Î 'ÈÒ Ó"ÂÁ)בש�˜„ˆ ËÙ˘Ó‰,(‰"Ú 'ÈÒ)

אמרינ� שפיר אחרי�, בו הבחינו שלא דייתכ� דבמלתא
עי"ש. והכחשה, ראיה ל"ה ראינו דלא

Î"‡Âכשרי� עדי� א� דאפילו בנ"ד, ג� י"ל ה"נ
שמעו שלא כשר, באופ� מעידי� ראוהיו ולא

דלא נימא בכה"ג מ"מ למסדה"ג, הגי"ד אמר שהבעל
על כהכחשה נחשב ולא ראיה, ל"ה ראינו ולא שמענו

נמו ÌÂ˘Óדבריו. בקול הגי"ד אמר שהבעל דייתכ�
רק קולו נשמע לא כ� ועל היה], שכ� הבעל טוע� [ואכ�
שעמדו האחרי� אבל אצלו, בסמיכות שעמד למסדה"ג
וז"פ. דבריו, את שמעו לא ממנו מקו� בריחוק קצת

.(‚ÏÎÂלעיל שכתבנו Â·'),מה '‡ ˙ÂÈ˙Â‡)בהתא� הוא
דקימ"ל Ú"Â˘·,(‡"Òלמה ,Ë"Î 'ÈÒ Ó"ÂÁ)

‡"Ó¯·Â,(·"Ò ,'Ï 'ÈÒ Ó"ÂÁ)יכולי� שאנו מקו� דבכל
מכחישי� יהיו שלא וליישב� העדי� דברי את להשוות

עי"ש. כ�, לעשות עלינו מוטל בנ"ד,Î"‡Âזא"ז, ה"נ
מסדה"ג את לחשוד השכל, מ� ומוקצה רחוק בודאי
שיצר במעשיו, וחסיד בדרכיו צדיק מופלג כת"ח הידוע
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מפי שששמע כאילו [ח"ו], בשקר מאי� יש מלבו ובדה
שיכריז כ  כדי ועד מעול�, אמר שלא דבר הבעל
כ�. לומר הדעת על היעלה פסול, שהגט בשקר בפומבי

‰ÓÂדברי Á(Á"Î·ˆ‰"˘מאלפי� 'ÈÒ ,Ú"‰‡)שכתב
ä"åîבזה"ל: â"äøä éôî éúòîù˘È¯·Â„

Ë¯ÂÙÈÙ‡¯åáø éôî ìáå÷î äéäù ,ïéìáåì ÷"ãáà ì"æ

ñ"çîòá ïåàâäÌÈ¯Ú˘· Ú„Â�,ì"æ ïéìáåì ÷"ãáààåááù

úúéîà ìò åìëùá ì÷åù àåä íãå÷î ,äìàù äæéà åéðôì

éôì åì äàøð íàå ,àåä êéàä éùåðàä ìëù éôì ïéðòä

é÷åç ô"ò ïééòî àåä æà ,úîà øáãäù éùåðàä ìëù

.åèôùî äî ÷"äåú:[ וממשי]

ÔÎÂíà ,äîåãëå äðåâò úìàù éðôì àåáá ,éìöà àåä

øáãäù à"ðá úòãå ìëùä éôì éðéòá øáãä øåøá

é÷åç ô"ò øúéä ãö àåöîì éîöò òâééî éëðà æà ,úîà

,..éìöà ÷ôåñî øáãä úúéîà íà ïë àì ,÷"äåú éèôùîå

åùàø ì÷äìå äúåà óéðçäì äöø éìåà éëðà àøé ïëìå

éìöà ø÷éòäå ,..äìàä íéøáãä åáìî äãá ïëìå ,äúà

ïéà íà ,íëéðéòá øáãä äàøð êéàä ,äìçúá ë"ùî

,äæá úåàîøìå ø÷ùì ùåçì.לעיני� הקילורי� עכ"ל

ÔÎÂ,'א דרכי�: שלשה לפנינו דיש בנ"ד, ג� הדבר
המכחישי� שהעדי� ב', [ח"ו]. משקר שמסדה"ג

משקרי�. דבריו וודאיÔÈ·ÓÂאת אלה, דרכי� שני
ע"ז רגל"ד דיש כיו� משקרי�, שהעדי� מסתברא דיותר
שלא שבעול�, הצטדקאות כל שנעשה דחזינ� מהא
דיני גדרי שאר בניגוד וג� ומסדה"ג, הבעל בפני יעידו

וכנ"ל עדות, ‚'),גביית Û�Ú).עי"ש

,Ì¯·באופ� ביניה�, המכריע ג' דר  לפנינו יש הלא
שהעדי� אלא משקר, אינו אחד �דא שיוצא
בריחוק עמדו שה� משו� הבעל, דברי את שמעו לא
שדבריו וכיו� ממסדה"ג, יותר הבעל ממעמד מקו�
בקירוב שעמד מסדה"ג רק ע"כ קצת, נמו  בקול נאמרו
ייתכ� וממילא דבריו, את שמע מה�, יותר אצלו מקו�
שה� מה שמע דמסדה"ג ואמתיי�, צודקי� כול� דדברי

ביניה�. כלל "הכחשה" שו� כא� ואי� שמעו, ‡Ï‡לא
מסדה"ג דברי להכחיש להוטי� היו שהמכשירי� דמכיו�
הנ"ל די� מלקיי� שמיאנו היי"ט בדבר, נגיעת� מחמת

(ÏÎÂ ‰"„).�וקצ בזיו� וכדי דבריה�, להשוות שחייבי�

.(„Î"˘ÎÂשהבעל ראו ש� הנוכחי� שכל בנ"ד,
מסירת טר� למסדה"ג משהו אומר

לו. שאמר מה שמעו לא א� אפילו המילתאÓ"Óהגט,
הגט, סדר מהל  כל את אח"כ שהפסיק מה דתמיהה

לאח"כ ורק לזמ�, ש� ונשתהוו בחו� אותה וקרא
הגט, מסירת מעשה את לגמור המשי  בחזרה, כשבאו
דהרי אינשי, דכירי מידכר ודאי מיהא כזאת מוזר דבר

כזה. בולט במעשה הנוכחי� יבחינו שלא א"א

Î"‡Âשוב מ"מ ש�, שדיברו מה שמעו שלא �א
מש"כ בזה Ï‡ÈÎÏÓשיי  È¯·„‰'ÈÒ ,‚"Á)

,(‡"Ï˜ואומר בשפתיו מנענע שהבעל עכ"פ ראו דא�
המסדר רק שאומר, מה שמעו כשלא אפילו משהו,
לפסול ודיה נאמ� הוא בהגט, תנאי שהטיל ששמע אומר

עי"ש. הגט, במהÊ"ÈÙÏÂ,את לנו די בנ"ד דג� ה"ה
ד"ז ושמסר הבעל, מפי הגי"ד ששמע אומר שמסדה"ג

הגי"ד. על בהעברתה הגט שיפסל בחו�, להאשה

.(‰,·‚‡Âדאי� להוכיח מתחכמי� איזה שרצו מה
דקימ"ל מהא כלו�, מסדה"ג בדברי
של במכתבו [ראה משני�, פחות שבערוה דבר דאי�

‡·¯‰Ìבעל ÔÚÈÂ(ÒÏÚÊÈÈÓ).[כ� לא‰�‰,שכתב זה כלל
דבזה הגירושי�, או הקידושי� חלות עצ� על רק נאמרה
וכדקימ"ל בדבר, מודי� כששניה� אפילו מועיל לא

דוכתי Ú"Â˘·.Î"Òבכמה ,Ï"˜ 'ÈÒÂ .·"Ò ,·"Ó 'ÈÒ ,Ú"‰‡)
,(‡"Ò ,·"�˜ 'ÈÒÂ .‡"Ò ,‚"Ï˜ 'ÈÒÂגזרה דכ  משו� והיינו

כלל, חלי� אינ� הגירושי� או הקידושי� דחלות תוה"ק,
באמת. כשנעשו אפילו עדי�, שני ראיית מבלי

Î"‡˘Óוכגו� וקידושי�, שבגיטי� מילי בשאר
ודאי בדבר, תנאי דהיה ננקוט א� לעני�
עי' דד"מ דומיא בע"א או מודי� בכששניה� ל� דסגי

Ú"Â˘,(Ê"ÏÒ ,Â"Ó 'ÈÒ Ó"ÂÁ)Ó"‰˙�·Â(„"Î˜Ò ,Ì˘)ומהי"ט ,
להלכה להדיא Ó¯·,(Ò"Ò"‡נפסק ,‡"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)דסגי

השליחות, את ביטל שהבעל מודי� בכששניה� ל�
לית וקידושי� דבגיטי� מילי שאר דכלפי משו� עי"ש,

משני�, פחות שבערוה דבר דאי� כללא ה  עלל� רק
מדברי יוצא [וכ� דוקא, החלות התחלת ‰˙˘Â"˘עצ�

,('‡ Û�Ú Ï"�‰)Ï‡ÈÎÏÓ È¯·„Â,('· ˙Â‡ ,'„ Û�Ú Ï"�‰)שפסלו
וזפו"ב. עי"ש], עדי�, שני להצרי  מבלי הגט את

Û�ÚÂ
èâä øèù íöòì ãâðî åðéà "øáãá äéä éàðú" úðòèã

.(‡Ì‚Âוהבעל מסדה"ג דדברי ולומר, לטעו� אי� זה
לשו� מעצ� מנוגדי� ה� בדבר, גי"ד שהיה
שטר את בזה שמכחישי� כאילו דהו"ל הגט, של השטר

שמצדדÎ"‡Âהגירושי�. מה בזה שיי  ‰ˆ"ˆיהא
('Á ˙Â‡ ,‡"˘ 'ÈÒ ,Ú"‰‡)לאחר] אומר דכשמסדה"ג לומר,
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בהלכות לימודו ע"י לו שנתוודע הגירושי�, מ� רב זמ�
הפוסל. בטעות בגט נכתב האשה שש� ÎÂ˙·שמות]

שני� נגד שמעיד כאילו מדהו"ל ע"ז נאמ� דאינו לצדד,
עדות� נחקרה כאילו שדינה הגט, בשטר החתומי�

עי"ש. בכשרות, נכתבה שאכ� בנ"ד,Î"‡Âבבי"ד ה"ה
הגט, שטר מעצ� מנוגד בהגט, גי"ד שהיה דדבריו נימא
גי"ד. שו� של"ה מעידי� בה החתומי� שהעדי� וכאילו

Ï·‡מכח הגט את לפסול כשבא הת�, דשאני ז"א,
דהרי פסול, באופ� נכתבה האשה של ששמה
בהגט, להכתב צריכי� והמתגרשת המגרש שמות
הגט, שטר נוסח מעצ� נפרד בלתי כחלק ה� וממילא
ששמות� מעידי� בה, החתומי� שהעדי� כאילו והו"ל
נמא� דאינו י"ל שפיר ומשו"ה בכשרות, נכתבו אכ�
שי"ב משטר מנוגדי� דדבריו כיו� פסלנות�, על להעיד

קימ"לÎ"‡˘Óעדי�. הרי בהגט, וגי"ד תנאי� לעני�
Ú"Â˘ÂË·,(‡"Ò ,Ê"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)תנאי שו� לכתוב דאי�

תנאי שהיה שאומר דמה פשוט, וא"כ עי"ש, הגט בתו 
שטר לשו� מעצ� כלל מנוגד זה אי� בהגט, גי"ד או
רשאי� אי� דהרי התנאי, בה כתוב שלא היות הגט,

וז"פ. הגט, בתו  התנאי לכתוב

.(·,¯"Â˘Âבשו"ת יוצא מפורש אלה שכדברינו
‡"·˘¯‰(Â"Ó¯ ÛÏ‡ 'ÈÒ ,‡"Á)המועתק

È"··,(‰"Ó˜ Ò"ÂÒ ,Ú"‰‡)משו� סתירה, שו� כא� דאי�
היתה שה"כתיבה" רק מעידי� בגט החתומי� דהעדי�
[בי� תנאי בו שהיה שאכ� המעידי� ואילו תנאי, בלא

וכמש"כ אחרי�, או אלו (È"·‰,(Ì˘)Ï"·È¯‰ÓÂ,·"Áעדי�
('‰ 'ÈÒ:רק מעידי� ה� הללו] הרשב"א דברי על

לכתוב שלא שנהגו אלא בתנאי, היתה אכ� שה"מסירה"
] כלל. בגט ˜ÈÚÂÓ"Â˘·(Ê"Ë'התנאי� 'ÈÒ ,·"Á ‰‡ÚÈ·¯)

שעה לפי נעלמו הנ"ל ומהריב"ל הב"י דדברי שכתב,
ÌÈÓÂ˙‰,(Ë"Ó˜Òמ� ,Â"Ó 'ÈÒ)מ� ·Ó"‰˙�‰ÌÈ¯Â‡È[וכ� ,Ì˘)

(Â"Î˜Òמדבריה� הזכיר[ו] ולא מד"ע כ� שכתב[ו] ,[
Ó¯‰(‡"È"‡דג�Â˘Â"¯כלו�]. È"ÒÂÒ ,˙"Â˘)כ� כתב

ותל"מ. עי"ש,

:äæ ïîéñá øåîàä ìëî àöåéä øåöé÷

.‡ÌÂ˘ Ô‡Î ÔÈ‡Â ,ÔÈ„„ˆ È„ÈˆÂ ÔÈ„„ˆ‰ ÏÎ ÏÚ Â�¯ÊÁ
ÏÚ·‰ È¯·„ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ È¯·„Ó ÏÏÎ "‰˘ÁÎ‰"
Î"˘ÎÂ ,˙Â¯˘Î· ÌÈ„ÈÚÓ ÂÈ‰ ÂÏ Ì‡ Û‡ Â‰ÊÂ ,‚"‰„ÒÓÂ
ÔÈ· ˙Â�ÏÒÙ ÔÂÓ‰ ÌÚ ÈÂÂ¯Â ‚ÂÙÒ ˙Â„Ú ˙ÈÈ·‚‰ ÏÎ˘Î
.Ù"ÊÂ ,ÏÏÎ Û˜Â˙ ÌÂ˘ ‰Ï ÔÈ‡Â ‰ÎÏ‰Ï ÔÈ·Â ˙Â‡ÈˆÓ·

.··Ï „Ú ˙˜ÚÂˆÂ ‰ÏÂ„‚ ‰ÓÈ˙‰ È¯‰ ,ÔÎ ˙ÂÈ‰·Â
ÌÓˆÚ ÍÂÓÒÏ Â·È‰¯‰ ‰ÎÈ‡„ ,ÔÈ¯È˙Ó‰ ÏÚ ÌÈÓ˘‰
ÏÂÒÙ‰ ˙Â„Ú ˙ÈÈ·‚ Ï˘ ÌÈˆÂˆ¯ ÌÈ�˜ ˙�Ú˘Ó ÏÚ
,˙Â¯ÂÓÁ·˘ ˙Â¯ÂÓÁ ÔÓ ‡Â‰ ¯·Â„Ó‰˘ ÔÓÊ· Â· ,˙ÈÏÎ˙·
ÌÈÏÈ˜Ó‰ Û‡˘ ÔÙÂ‡· ,‡ÓÏÚÏ ˙"‰Ó ‡"‡„ ‰Â¯Ú ˙¯˙‰
˙‡ ÏÂÒÙÏ Û˜Â˙ ‰Ï ˘È „"�· „"È‚‰„ Â„ÂÈ ‡�ÈÂÂÓ Ë‚‰·

.‰‰Ó˙‡ ,Ë‚‰

Ê ÔÓÈÒ
¯˘Î ‰È‰ Ë‚‰ Ì‡ Û‡ "‡Ï˜"„ ÏÂÒÙ‰

ÌˆÚ·

¯·Âבתכלית כשר הגט היה לו א� �א די�, כל מ�
היתה מ"מ לעיל], וכמבואר כלל, שז"א [מה
ד"קלא", הדי� מכח וזהו זה, גט סמ  על להנשא אסורה
פוסל מיד, הוכחש שלא גט על פסלנות" ד"קול כלומר
בשקר, היתה שהקול אח"כ כשנתברר �א הגט את

˙ÈÎ„¯Ó‰,(Á"Òוכמש"כ 'ÈÒ ,ÔÈËÈ‚ ÛÂÒ)˘"‡¯‰Â,Ë"Ù ÔÈËÈ‚)
(„"È 'ÈÒ'עי שני, מגט ג"ח להמתי� דצריכה È˜ÒÙ[שפסק
˘"‡¯‰(Ì˘)בש� ˆ"‡)‰¯Ó"‡[הביא�¯"˙,] 'ÈÒ ,˙"Â˘),[

ÛÒÂÈ ˙È¯‡˘Â(‡"Ï 'ÈÒ)מזה יוצא כשאי� דעכ"פ [שכתב,
עי"ש], המסדרי�, בי"ד על לעז ÚÈ˜·הוצאת ˙Â�Î˘ÓÂ

,(Á"Ï 'ÈÒ ,Ú"‰‡)ÔÈÓÈ�· ˙‡˘ÓÂ,(·"Î 'ÈÒ)È�Â˘¯‚‰ ˙„Â·ÚÂ
,(‡"Ù 'ÈÒ)שו"ת בעל ·Ì˘Âוכ"כ ‰�˜(È"˙Î·)]„"È· Ò˜�Ù

(5021 ÍÓÒÓ)את פוסל דקלא ע"ז חולקי� שו� דליכא ,[
עי"ש. הגט,

,‰˙ÚÓÂשע"י "קלא" של כוחה די לדינא א�
ביטול בלי השוהה בלבנה, מוזרות נשי�

הגט. את לפסול שעות) (ל"ו וחצי יו� ‡"Îלמש 
"בכתב" כרוז שיצא בנ"ד, ק"ו של ב"ב וק"ו כש"כ
ובטל, פסול שהגט עצמו, הגט מסדר של דינו מבית

בפו ·È"„מביונתפרסמה Ò˜�Ù·,(1074 ÍÓÒÓ)מה
אר� קצוי בכל הבזק במהירות להגיע שבאפשרותה

כמימרא. ברגע הכרוז·�ÛÒÂממש נוסח שהושמע
בשעורי ·È"„בע"פ ÏÂ˜,(Ú"˜ ¯ÂÚÈ˘)בכל שהושמעו מה

שלמי� חדשי� למש  ביממה שעות בכ"ד האר� כדור
ל  דאי� בודאי המופרכי�, ה"היתרי�" שיצאו טר�
את כליל הפוסל מזה, וגדול חזק יותר מובהק "קלא"
היה שהקול כ  אחר מתברר היה לו א� אפילו הגט

וזפו"ב. בטעות, או בשקר
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Á ÔÓÈÒ
Ë‚‰ ¯È˘ÎÓ ÔÓÊ ¯Á‡Ï È‡�˙‰ ÌÂÈ˜ Ì‡

.‡ :[ÌÈÙ�Ú '„ Â·Â]ÏÚ·‰˘ Ú"Â˜·„ „"È‚Â È‡�˙ ÔÈ„
.Ë‚‰ Ì„Â˜ ÌÈÈ˜˙˙˘ „ÈÙ˜Ó.·„"È‚Â È‡�˙ ÌÂÈ˜ ÔÈ„

.Ú"Â˜·˘.‚˙‡ ÏÒÂÙ ˙"‡Â˘·„ „"È‚Â È‡�˙ ÏÚ ‰¯·Ú‰„
.ÔÂ˜È˙ ˙Â¯˘Ù‡ ÈÏ· ËÏÁÂÓ· Ë‚‰.„ÏÚ ‰¯·Ú˘ „"�·„

.È�˘ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆÂ ,ÔÈËÂÏÁÏ Ë‚‰ ÏÒÙ� ¯·Î ‡"Â˜· „"È‚‰

,‰˙ÚÓÂשהוכחנו Â'),אחר - '‚ ÌÈ�ÓÈÒ)דכו"ע
�תוק לה יש שהגי"ד בנ"ד מודי�

הגט. את לפסול חובת‡"Îמוחלט עלינו חל שוב
ע"י הגט, את ולהכשיר לתק� אפשרות יש א� הביאור,
מועיל דזה ואת"ל ההסכ�, תנאי לקיי� תחזור שהאשה
הוולדות ועל הגט כשרות חל מאימתי הגט, את להכשיר
למפרע ג� או העתיד, על רק א� סמכותה, על שנולדו

נתינתה. בס"ד.�Â·‡¯משעת שבזה דיני� החילוקי

Û�Ú‡
èâä íãå÷ íéé÷úúù ãéô÷î ìòáäùë ò"å÷áã ã"éâå éàðú ïéã

לעשות‰�‰,‡). צריכה היתה הגי"ד שע"פ בגוונא
וכגו� הגט, נתינת "טר�" עוד דבר איזה
לו נודע ואח"כ חפצי�, או ממו� בעבורו להשליש

˙Â˘˙·,(Á"Î"˘פסק·Î‰"‚שהטעתו. 'ÈÒ ,‡Ó˜)בנת�]
נודע ואח"כ בעבורו, מעות השלישו שכבר דעת על גט
הגט את פוסל דזה בעש"ג], המעות את שעיקלו לו
תנאי על דהעברה [דומיא עוד, לתקנה אפשרות מבלי

וכדלקמ� ‚')דבשוא"ת Û�Ú).[ÂÏÈÙ‡„לו תת� א�
ש"עברה" משו� הגט נפסל כבר מ"מ המעות את עכשיו
הגט, מת� בשעת כבר מושלשי� יהיו שהמעות רצונו על
שהייה, שו� בלי המעות את יקבל לאח"כ שמיד כדי
השני]. מגט יו� צ"א [ולהמתי� אחר גט צריכה וע"כ

Ï"ÊÂ˘"Â˘˙‰:(Ì˘)ïúéì ùøâîä äöø àì éøä

ììë äùàä ãéá äøéøáäלו לית� [שתוכל
זמ�], çåèá,לאחר àäéù äöøã ãåòåהקפיד [ומשו"ה

כבר], "מושלש" ë"ùîìשיהא äîåãåÊ"ÂË‰'ÈÒ Ú"‰‡)
(Ë"È˜Ò ,Á"Ïãéî úåàøäì êéøöã ,äðî êàøàù î"òá

àäúù äúéä äúðååëã íåùî ,äðàøéù òáúúùë

áúë â"äëå ,åì ùéù äçåèáÌÈÊ¯‡ ÈˆÚ·,(Á"Ó˜Ò ,Ì˘)
˘ÓÏ‰הביאÔÎÂעכ"ל. ˙È·‰Ó,(Ê"Ï˜ 'ÈÒ ,Ú"‰‡)

שרוצה אלא מחדש, ג"פ לית� מסכי� דכשהבעל
להנשא שאסורה בודאי הגי"ד, האשה תקיי� שמקוד�

עי"ש. שנית, גט מבעלה ותשיג רצונו שתקיי� עד

ÔÎÂג� ÛÒÂÈפסק ˙Î¯··,('ˆ 'ÈÒ ,Ú"‰‡)הגט [בכשנת�
ע� תכשיט לו השלישה שכבר דהכי אדעתא
מרגליות], כמה ממנה שהחסירה נודע ואח"כ מרגליות,
לו תשלי� א� אפילו לאחר להנשא דאסורה ופסק
במקו� זולת מבעלה, אחר גט שתקבל עד המרגליות,
אחר, גט ממנו להשיג וא"א כשנעל� [כגו�, גדול, עיגו�
המרגליות], כשתחזיר �א שני גט מלית� כשממא� או
דוקא בכה"ג ג� אבל שני, גט בלי להנשא להתירה יש
עי"ש. החסרי�, המרגליות את לו שהשלימה לאחר רק

.(·Î"˘ÓÂÌÈ˙Ù ˙Á�Ó‰,(Ë"Ò ,‰"Ó˜ 'ÈÒ ‰"‰‡)
דבלי להשליח, דעתו גילה דכשהבעל
אינו בעש"ג, מעליו התביעה שמוציאה האשה שתחתו�
חזרה דלאח"כ אלא הגט, טר� ע"ז חתמה אכ� והיא גט,

בעש"ג. נגדו התביעה את מחדש ÒÙÂ˜,והכניסה
חתו� כתב שהיה דבריו, נתקיי� הגט דבשעת דכיו�
מעיקר הגט את להכשיר יש מעש"ג, הוצאתה על ממנה

פוסקי�‡Ï‡הדי�. כמה כי להחמיר, ראוי דעכ"ז
Ó˘‰וביניה� ·È˘‰‰(Â"Ú 'ÈÒ ,Ú"‰‡)הפוסלי� כדעת נקטו

עי"ש. עכת"ד מווינא, מקליÂÈ‰Â˙בהגט שהרבה
להעמיס שאפשר דבכ"מ וכאילו זה, על התאחזו זמנינו
דבריו. נבאר ע"כ כשר, הגט מכוונתו שונה הבעל בלשו�

דהלא„‰�‰ מאוד, תמוהי� דבריו ראשו� במושכל
הגלוי טובא דמוכח באומדנא ברור הדבר
עוד תתבענו שלא היה הבעל כוונת דעיקר העול�, לכל
בודאי ותתבענו שתחזור יודע היה ואילו לעול�, בעש"ג

מגרשה. והחסירÂË‡Âשל"ה בלשונו שנכשל משו�
לא כ  משו� מאליו, המוב� כוונתו את כהוג� מלפרש
קימ"ל הלא בעש"ג, אח"כ ונכנסה בכשחזרה הגט נפסל
ע"י מתבטל אינו וג� כלל גי"ד ל"ב דמוכח, דבאומדנא

כ�,פשוט,ÏÈÓÓÂ‡הביטולי�. כותב היה דא� �דא
כיחיד לנקוט רשות לנו ל"ה הוראה" "כללי ע"פ מ"מ
דא"א. החמור לאיסור בנוגע ובפרט הפוסקי� כל נגד

Ï·‡כ� כתב דלא ברור, נראה העיו� דלאחר באמת,
את עשה שהבעל הת�, דמיירי בגוונא דוקא רק
ביד הגט נת� שכבר ולאחר הגט כתיבת לאחר הגי"ד
עפמש"כ הת� טעמיה גופיה איהו וכדקמפרש השליח,

Á"·‰,(Ï·‡ ‰"„Â ,Û¯Â˙ ‰"„‡ ,'ˆ 'ÈÒ ˙Â˘„Á)קימ"ל דבכה"ג
היא. מילתא לאו בגיטא כוונתÂ‰Ê˘Âדגי"ד הסבר ג�

‡"Ó¯‰(·"ÒÒ ,‡"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)כמש"כÊ"ÂË‰,(Á"Ó˜Ò ,Ì˘)
דלא [וכ"כמשו� השליחות, מינוי בשעת הגי"ד עשה

ג� זה חילוק ÛÒÂÈלהדיא ˙Î¯··,('ˆ 'ÈÒ ,Ú"‰‡)דדוקא
עי"ש]. גי"ד, ל"מ השליח ליד הנתינה מעשה לאחר
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Ì‚‰„]ע"פ היה מאמעריקא, הבעל ביאת עיקר דכל
מעש"ג. היציאה על שתחתו� מוקד� פשר

Ó"Ó,הכתיבה דמקוד� כגי"ד משווייהו זה אי� אכתי
דמקוד� כגי"ד הו"ל א"כ רב, זמ� המשי  דנסיעתו כיו�

הכתיבה. Î"˘ÓÎÂÁ"·‰(È˙È‡¯Âלקוד� ‰"„ ,Ì˘)על
מעניני� גדול הפסק יהיה שלא דבעינ� הב', חילוק

עי"ש]. ולהכתיבה, הגי"ד בי� אחרי�

Î"‡˘Óטר� בתכיפות נעשה שהגי"ד בגוונא
בתר דאזלינ� מודה המנ"פ ג� להכתיבה,
המדוייק. לשונו בתר ולא והמוב�, הגלוי דעתו

,¯ÂˆÈ˜·שהקיל מה על פתי� המנחת של טעמו עיקר
בתר ולא הבעל, של המדוייק לישניה בתר ליזיל ש�
לאחר רק הגי"ד את עשה שלא משו� הוא כוונתו,
בעצמו שהסביר וכמו השליח, ביד הגט נתינת מעשה

וכנ"ל. של"הÎ"‡Âש� איה"נ דהת�, דבגוונא נמצינו
המדוייק לשונו על עוברת היתה א� ג� �א הגט נפסל
לא עכ"פ, נתקיימה הגי"ד דלשו� ומש"כ הגי"ד, של

סמ . ע"ז לא אבל דמלתא, לרווחא רק כ� כתב

„·ÏÓÂבכשהבעל דמיירי מדבריו משמע הרי כ"ז,
ע"פ לה להחזיר חייב והיה משלה, גנב

בעש"ג. שתבעתו מה הממו� אות� Î·Â‰"‚תוה"ק
דגי"ד פוסקי� כמה כתבו כבר משלה, להוציא כשרוצה

[עי' היא, מילתא ˘Ôלאו ÈÏÎÈ‰,('� 'ÈÒ ,È‡˙ÈÏ˙)Ó"Â·ÏÂ
(‚"� 'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡�ÈÈ�˙).[Ì‚Âבכשתבעתו דמיירי עכצ"ל,

האי  דאל"כ מלבוא, סירב והוא בבי"ד לכ� מקוד�
שפסק ובפרט בעש"ג, הליכתה עצ� על מלמחות שתק
ביד מחזיק ל  אי� הרי א"כ הגט, את עכ"ז להכשיר עוד

שכתב מה מזה, גדול עכו"� לפני (Ó¯‰Ó"ÂÁ"‡ההול 
(‡"Ò ,Â"Î 'ÈÒ.בידו המחזיק את דלחומר‡"Âדמנדי�

ברור ועכ"פ בדבריו, שקיצר אלא כנ"ל עכצ"ל הנושא,
וזפו"ב. לעלמא, דידיה מנידו� קולא שו� ללמוד דאי�

Û�Ú·
ò"å÷áù ã"éâå éàðú íåé÷ ïéã

א�‰�‰‡). הפוסקי� שדנו דכל פשוט, הדבר
הגט את ולהכשיר לתק� יכולה האשה
בתנאי רק הוא זמ�, לאחר הגי"ד] [או התנאי קיו� ע"י
איזה לעשות צריכה שהיתה כלומר קו"ע, בדר  שהיה
עליה עברה והיא זוז, מאתי� לי שתתני ע"מ כגו� דבר,
שהיה מה עשתה לא שעדיי� כלומר שוא"ת, בדר  רק

לעשות עליה לומוטל נתנה שלא דהיינו התנאי, לפי
זוז. המאתי� דהג�„·Ê‰עדיי� לומר, שיי  שפיר

מיהת מ"מ אבל התנאי, את עדיי� קיימה" ד"לא דאיה"נ
הגט, נפסלה לא וממילא עליה, עברה" "לא אכתי ג�
ומשו"ה ובביצועה, התנאי בקיו� ועומדת שתלויה אלא
את להכשיר מהני שפיר התנאי, את �לבסו קיימה א�

וכדקימ"ל Ú"Â˘·,(‡"Òהגט, ,‚"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡).עי"ש

‰ÊÂלתק� בשו"א ייתכ� דלא ואצ"ל, פשוט מיהא
התנאי קיו� ע"י דוקא רק הגט, את ולהכשיר
אבל זוז, המאתי� לו שתת� וכגו� ממש, בפועל למעשה
סמ  על רק להכשירה כלל יתכ� לא כ� טר�
ידה בחתימת זאת לו "תבטיח" א� אפילו "הבטחותיה",
במקוד� קצר זמ� עד התנאי את שתקיי� לדייני�
אלא בהבטחות, מסתפק אינו הבעל דהרי האפשרי,

דוקא. בפועל לקבלה ברורÔÎÂשמקפיד יוצא
שונות שאלות על שדנו הפוסקי� כל דברי ממשמעות
זמ�, שלאחר בקיומה מתכשר הגט מתי מוטעה", ד"גט
אי� דעכ"פ להו פשיטא מיפשט מיהא ולכול� לא, ומתי
�וא ממש, בפועל רצונו את שתקיי� רק אחרת עצה
לדייני� שהבטיחה דכל לומר, אשתמיט לא מה� אחד
וזפו"ב. בזה, דסגי רצונו, את שתקיי� חתימתה ע"י

,Ì�Ó‡זאת אי� דבקו"ע, גי"ד או בתנאי אפילו
רב זמ� להמתי� בידה דהברירה אומרת
לאחר �א התנאי את שתקיי� עוד וכל התנאי, מלקיי�

עי"ז. הגט יתכשר רבות, ·Â¯Ú‰"˘הסביר„Î·¯שני�
,(Ë"ÏÒ ,Ì˘),היה הבעל שכוונת סהדי דאנ� דבדבר

א� הגט, לקבלת רצוי זמ� בסמיכות הפעולה שתעשה
נפסל מלקיימה, רב זמ� שהמתינה אלא כ� עשתה לא
מיד לעשותה שעליה בפירוש אמר כשלא אפילו הגט

בזה. דבריו על חולק נמצא לא ולכאורה עי"ש,

.(·‡�ÂÂ‚·Âלו ונתנה הגי"ד, [או התנאי כשקיימה
חל הגט א� זמ�, לאחר זוז] המאתי�
ולהבא, מאז רק או הגט, קבלת משעת למפרע עי"ז
ונשאת בכשעברה הולד, כשרות לעני� גדול [ונפק"מ

התנאי]. קיו� טר� התנאיÊ‰לאחר בלשו� ועומד תלוי
"מהיו�" או "מעכשיו" בלשו� אמרה דא� הגי"ד], [או
[לאחר הגט חל אז מנת"] ב"על ג� פוסקי� [ולכמה

קבלתה. משעת למפרע על הממו�] נתינת

‰ÓÎÏÂ]ע"י למפרע הגט מתכשר לעול� דיעות
משעת דבקו"ע, הגי"ד] [או התנאי קיו�
כמו הו"ל הגט, בתו  זמ� דנכתב דכיו� הגט, קבלת

מאז, שתחול ד"מעכשיו" בלשו� (‡‰"ÁÓ‰ÂÚ·¯שהתנה
(·"ÒÂÒ ,‚"Ó˜ 'ÈÒ.עי"ש לחומרא, בזה ‡Ì�Ó,הכריע
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‰Ï‡˘ ˜ÓÚ·(È˙È‡¯Â ‰"„ ,Ê"Ë˜ 'ÈÒ),בפשיטות כתב
א"א שוב לה, שנמסרה לאחר הגט את שקורעי� דכהיו�

עי"ש. התנאי, קיו� ע"י שתתכשר דכ�ÚÓ˘ÓÂלהגט
משעת למפרע מתכשר שהגט להסוברי� �א הוא
כדי זמ�, באותו קיי� יהא שהגט בעינ� דמ"מ נתינתה,

עייש]. (למפרע), שתחול "מה" על מקו� שיהיה

.(‚,Ù"ÎÚÂחולק שו� בלי לכו"ע ברור מיהא זה
ע"י מתכשר שהגט בגוונא �דא כלל,
ואפילו זוז], מאתי� לי שתתני בע"מ [וכגו� התנאי, קיו�
נתינתה. משעת למפרע אז מתכשר שהגט בגוונא

Ó"Ó„התנאי שתקיי� טר� לשני להנשא עכ"פ אסורה
שמאיזה [דחיישינ� זוז, המאתי� לו ותת� ממש בפועל
ואכמ"ל], לכ�, מקוד� ימות שמא או לו, תת� לא סיבה

וכנ"ל לדייני� וחתימות בהבטחות סגי „"‰ולא ,'‡ ˙Â‡)
,(‰ÊÂ.עי"ש

Ì‚Â,כלל חולק שו� בלי לכו"ע רווחת הלכה זהו
שקיימה טר� ונשאת עברה א� בדיעבד דאפילו

ממש], [בפועל התנאי ãòאת æ"îæ íùéøôäì íéáééç æà

,éàðúä íéé÷úùלהדיא ˜Ú"Â˘·,‚"Óוכדנפסק 'ÈÒ Ú"‰‡)
(·"Òוז"לíéé÷úéù ãò äðîî ùåøôé ,úàùð íàå

,éàðúä.עי"ש לאÎÈÏÂ‡עכ"ל �וא ע"ז חולק שו�
פסק וכ� יחידאה, ÚÈÂ˘È‰,(‰"Î"˜שיטה 'ÈÒ ,˙"Â˘):וז"ל

,äìòá íò úåéäì äì äìéìç ïéìèìèîä úøæç éìá íðîà

,ïéãä úà ïúéì ãéúò äæá ìé÷îäå.עכ"ל

.(„,‰�‰Âדברי „"‰הנ"לÂ¯Ú‰"˘לפי ,'‡ ˙Â‡)
,(Ì�Ó‡שמסתבר מזמ� יותר דבהמתינה

לקיו� זמ� קבע כשלא �א הגט נפסל אז הקפיד, שלא
את שקיימה טר� בכה"ג נשאת דא� אתיא א"כ התנאי,

עי"ז. נפסל דהגט זמ�„·˘ÓÏ‡התנאי, כשקבע
לקיימה מוכרחת שתהא ובטח לבו סמ  שפיר לקיומה,
לאשת למפרע תיעשה שלא כדי הזמ�, הגעת טר� עכ"פ
דהפוסקי� [אלא ממזרי�, יהיו השני מ� ובניה איש
חששות מכח התנאי קיומה טר� להנשא עכ"ז אסרוה

‚')הנ"ל ˙Â‡).[

Ï·‡והתנאי התנאי, לקיו� זמ� לקבוע דקדק כשלא
במוקד�, שתתקיי� עליה שמקפיד בדבר היה
את קיומה טר� לאחר תנשא שלא עכ"פ שמקפיד בודאי
שיתקיי� עליו שמקפיד דבר דהוא דכיו� התנאי,
ע"ז דרק ע"כ לקיומה, זמ� קבע לא ועכ"ז במוקד�,
שתהא במה במוקד�, תקיימנה שאכ� ובטח לבו סמ 

כ�. טר� לאחר מלהנשא נשאתÎ"‡Â,מעוכבת א�

לקמ� [ראה שני, גט וצריכה פסול הגט כ�, טר� בכה"ג
(Ê"ÈÙÏÂ ‰"„ ,'‰ ˙Â‡).וז"פ ,[

.(‰‡‰Âו כשעברה בכה"ג, אמרינ� קוד�דלא נישאת
די ולמה ומזה, מזה דתצא התנאי, קיו�
דאח"כ דמשמע התנאי, קיו� עד רק זמ"ז להפריש�

ביחד. ולדור לחזור הקנסÂ‰Êמותרי� דכלפי משו�
מקילינ� זה לעני� מדרבנ�, רק דהו"ל ומזה מזה דתצא
את שקיימה עוד כל השני, מ� להתגרש לחייבה שלא

[עי' ,�לבסו Ò˜"‡),·"˘התנאי ,Ì˘).[עי"ש

Ê"ÈÙÏÂשיתקיי� מקפיד שהבעל דבדבר יוצא,
קוד� לקיימה עכ"פ דחייבת במוקד�,
פסול, הגט לכ�, קוד� ונשאת עברה וא� שתנשא,

„')[וכדלעיל ˙Â‡).[,ËÂ˘Ùדלעני� נימא א� �דא
[שהגט לקולא ננקוט ומזה, מזה דתצא מדרבנ� הקנס
ערוה איסור לעני� מ"מ למפרע], עי"ז מתכשר אכ�
כבר שהגט כהצד נקטינ� בודאי דמה"ת, דא"א החמורה

חדש. גט לקבל וצריכה ‰ÚÈÂ˘È"˜פסקÔÎÂנפסל,
,(‰"Î 'ÈÒ ,˙"Â˘):וז"ל,..øçà èâ åðîî ìá÷ì úáééåçîå

,ïéãä úà ïúéì ãéúò äæá ìé÷îäå.עכ"ל

Û�Ú‚
éìá èìçåîá èâä úà ìñåô ú"àåùáã ã"éâå éàðú ìò äøáòäã

ïå÷éú úåøùôà

ÏÎÂכא� עד Â·'),מש"כ '‡ ÌÈÙ�Ú)בגט דוקא הוא
איזה לעשות שעליה גי"ד] [או תנאי על הנית�

דקו"ע. באופ� הגי"ד]‡Ì�Ó,דבר [או כשהתנאי
דהכי: אדעתא או מנת על כלומר דשוא"ת, באופ� היתה
והיא יי�, תשתה שלא ע"מ וכגו� דבר, איזה תעשה שלא

פ"א. יי� שתתה שאכ� בקו"א דבריו על ·Î‰"‚עברה
א� �דא בשו"א, הגט את ולהכשיר לתק� א"א שוב
יתכשר לא מ"מ לעול�, יי� תשתה ולא מעתה תפסוק
דבריו. על שעברה ברגע נפסלה כבר דהרי בזה, הגט

‡ÏÈÓÓÂלמפרע ד"ז לתק� עוד דל"ש פשוט,
להכשירה תחזור ובמה דאי  בשו"א,
יי� בשתיית מלהמשי  שהפסיקה משו� דכי הראשו�,
יי� שתתה שכבר מה עי"ז יתוק� אטו ולהבא, מכא�

הגט„‰¯Èבעבר. נפסל כבר יי� ששתתה רגע מאותה
לעול�, עוד להכשירה אפשרות שו� מבלי לחלוטי�,

המבואר Ú"Â˘·(‚"ÈÒוכלשו� ,‚"Ó˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)דבכה"ג
וכזפו"ב. עי"ש, מחדש גט וצריכה כלל, גט" "אינו
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Û�Ú„
éðù èâ äëéøöå èâä ìñôð ò"å÷á ã"éâä ìò äøáòù ã"ðáã

.(‡,‰˙ÚÓÂבקצרה שביארנו -לאחר '‡ ÌÈÙ�Ú)
ניחזי‚') בגט, וגי"ד תנאי קיו� דיני

בנ"ד. הגי"ד שהיה סוגי� מהנ  סוג באיזה ‰�‰,אנ�
כשנו"נ הגט סידור [לפני ב"פ דעתו הבעל גילה בנ"ד

סידור �בסו וג� ההסכ�, אמירתבפרטי לאחר הגט,
עצמה שתחזיק דהכי אדעתא רק הגט שנות� הביטולי�]
בפני שתחתמה ואצ"ל תנאיה, שתקיי� כלומר לההסכ�,
בעש"ג. או בד"י נגדה תלחו� שלא וכש"כ השופט,

˙‡Êברור הוא בנ"ד הבעל של שהגי"ד אומרת,
מתעלולותיה להנתק שרוצה מאוד: היטב
לבו סמו  שיהא באופ� ולעול�, אחת עמה ולגמור
דבר בשו� תטרידנו ושלא מנוחה לו שיהיה ובטוח
בעני� ולא דממונא, במידי לא שביניה�, מהדברי�

הילדי�. עצמהÂ‰ÊÂביקור את שתחזיק ע"י רק
תקפחנו שלא וכש"כ השופט, בפני ולהתימה לההסכ�,
לבטל�. תלחו� שלא ואצ"ל דש�, מזכיותיו למעשה

Î"‡Âנגד ללחו� בעש"ג ליל  שאסורה פשוט,
שהוא ערכאות, איסור מכח רק לא ההסכ�,

וכמבואר כשלעצמה יכופר בל Ú"Â˘·,Â"Îחטא 'ÈÒ Ó"ÂÁ)
.(‡"ÒÌ‚Âבכל הפשוט המוב� הוא דכ  משו�, רק לא

שביניה�: בסכסו  מתפשרי� צדדי� ששני "הסכ�"
נשאר לא ושוב זה, הסכ� ע"י ונגמר נפתר שהסכסו 
פשוט וא"כ זע"ז, נגדיי� ותביעות טענות שו� ביניה�
שו� בעש"ג תכניס לא שהאשה בנ"ד: כולל דהר"ז
ע"פ לו המגיעי� הזכיות מ� לקפחו הבעל, על תביעות

וז"פ. מפורש‡Ï‡ההסכ�, כתוב שכ  משו�, ג�
שהצדדי� הגט: אצל שחתמו מה ההסכ� בלשו�
ולא ביניה�, כליל נתפשרו זה שבהסכ� בזה, מאשרי�
הר"ז וא"כ זה. על זה נגדיי� תביעות שו� עוד יערכו
בעש"ג. או בד"י זכיותיו נגד תלחו� שלא מפורש תנאי

.(·Ù"ÎÚÂהנ"ל לפי ‡'),נמצינו ˙Â‡)בנ"ד שהגי"ד
בי� כאחד, הסוגי� משני כלולה היא
בחתימתה ההסכ� את לאשר דהיינו: דבקו"ע, מהסוג
לו לשלוח וכגו� למעשה, שתקיימנה וכ� השופט, לפני

ש�. הקבועי� הזמני� לפי מהסוגÔÈ·Âהילדי�
דלא וכש"כ בד"י לא ללחו� תל  שלא דבשוא"ת:
ההסכ�. ע"פ לו מהמגיע מאומה כחו את לגרע בעש"ג,

,‰˙ÚÓÂהעברתה על לפלפל, מקו� היה לו א� �א
בימי� עכשיו עומדי� [היינו א� וכגו� דשוא"ת, דבאופ�

מה על רק, היתה שלנו ו]הנידו� הגט, שלאחר ספורי�
בקו"ע, לעשות עליה שמוטל מה עדיי� קיימה שלא
בחתימתה ההסכ� את לאשר עדיי� הלכה שלא כלומר

השופט. בפני ג�‡·Ïעליה גיסא, עברהלאיד  לא
הכניסה שלא כלומר דבקו"ע, באופ� ההסכ� על עדיי�
בהסכ�. להכתוב בניגוד תביעות שו� בעש"ג עדיי�

Ì‚Â. ארו זמ� למש  הילדי� ממנו מעכבת היתה לא

Ì‚‰„]באופ� העברה היא ממנו הילדי� דעכבת
דבאופ� להעברה דמיא מ"מ דבשוא"ת,
ד"ז לתק� לה א"א דשוב זה: לעני� עכ"פ & דקו"ע

וכנ"ל דבקו"א דבהעברה דומיא ‚'),למפרע, Û�Ú)דהרי
[דומיא דאז, החיוב מכח זהו אח"כ לו שתשלח� מה
תורה, דביטול החטא לתק� דא"א המוסריי�, מש"כ

וז"פ. דאז], החיוב מכח ה"ה אח"כ ילמוד Ì‚Âדא�
החתימה מעכבת אצלו הילדי� שילוח עכבת שונה בזה
בכוחו יש גרידא החתימה עכבת דעל ההסכ�, על
הילדי� שילוח עכבת על אבל עכ"פ], רוצה [א� למחול
דהרי רוצה], א� [אפילו ע"ז למחול בידו אינו אצלו,
רק אינו עמה� והשתייכותו פגישתו על שלו הקפידא
הילדי� טובת בשביל ג� אלא עצמו, טובת מפאת

נינהו]. מחילה בני לאו וקטני� וכנודע,

,�"‰È‡יש דעדיי� לומר, מקו� היה שפיר דבזה
עכשיו שתל  ע"י הגט את להכשיר בידה

השופט. בפני בחתימתה ההסכ� את ‡Ï‡,לאשר
כ�, שתעשה טר� להנשא עכ"פ אסורה היתה דלכו"ע
וכנ"ל החתימה עד זמ"ז אות� לפרוש חייבי� נשאת וא�

.('‚ ˙Â‡ ,'· Û�Ú)Ì‚Â,אח"כ חדש גט עכ"פ צריכה היתה
לעיל שהבאנו וכמו להשני, להתירה ‡Â˙בכדי ,'‡ Û�Ú)

('‡,ÛÒÂÈ ˙Î¯·‰Â ‰ÓÏ˘ ˙È·‰Óמגט יו� צ"א [ולהמתי�
שפסק וכמו וז"פ.(˘Ì)וכנ"ל‰˙˘Â"˘,השני, ,[

Ì�Ó‡,הגט כשרות לתק� שיי  היה לא בכה"ג, �א
משעה קצר זמ� תו  כ� עשתה א� רק

לעיל הבאנו כבר דהרי הגט, ‡')שקיבלה ˙Â‡ ,'‡ Û�Ú)
,˘"Â˘˙‰Â ÌÈÊ¯‡ ÈˆÚ‰Óכוונתו היתה שבודאי דבגוונא

תאחר לא ועכ"פ האפשרי, במוקד� זאת שתעשה
מבלי הגט נפסל כ� עשתה לא א� רב זמ� מלעשותה

תיקו�. דהקפידÈ¯‰Âאפשרות בנ"ד, המציאות זהו
במוקד�, השופט בפני בחתימתה ההסכ� את שתאשר
ההסכ�, בתנאי לבגוד לה יתאפשר כ� טר� דהלא
למעשה מזה שמנעתו וכמו הילדי�, מביקורי ולקפחו
לחלוטי� נפסל כבר דהגט ודאי א"כ חדשי� למש  בנ"ד

לעילÎ"˘ÎÂבנ"ד. לפמש"כ Â‡Â˙וק"ו, .'„ ˙Â‡ ,'· Û�Ú)
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