חבל נחלתו

סימן כג

נקי יהיה לביתו
שאלה

מה מחייב דין 'נקי יהיה לביתו שנה
אחת' אשר נאמר לגבי חתן בשנה
הראשונה לאחר נישואיו?

תשובה
א .נאמר בפר' כי תצא )דברים כד ,ה(:
"`ava `vi `l dycg dy` yi` gwi ik
ezial didi iwp xac lkl eilr xari `le
."gwl xy` ezy` z` gnye zg` dpy
לעומת זאת כל פרשת שחרורי מלחמת
הרשות )בנה בית ולא חנכו וכו'( מבוארת
בפרשת שופטים )פרק כ( .לכאורה אין קשר
בין שתי הפרשיות.
בפסוק בכי תצא לכאורה שני ציוויים:
ראשית לציבור' :לא יצא בצבא ולא
יעבור' ...וציווי שני על החתן 'ושמח את
אשתו'.
נאמר בסוטה )מ"ג ע"א(oiff oi`y el`" :
,ellge mxk rhp ,ekpge zia dpa ,onewnn
'`py ,eznai z` qpekd ,ezqex` z` `yepd
,ezia df ezial ,zg` dpy ezial idi iwp
,ezy` ef ezy` z` gnye ,enxk df didi
`oiwitqn oi` ,eznai z` `iadl gwl xy
."mikxcd z` oipwzn oi`e oefne min
ומפרש רש "יonewnn oiff oi`y el`e" :
) lirlc jpdcדקחשיב במשנה שם( cr oikled
on oixfege odk ixac oirney mye xtql
oixfeg mpi`e l`xyi ux`l dkxrnd

.1

154

oefne min wetiqa oiwqer `l` mdizal
elit` onewnn oiff oi` el`e ,dngln ikledl
."'eke odk t"r aeyle xtqd cr zkll
היינו בניגוד למארס ולא נשא ,וכן בנה
בית ולא חנכו ,נטע כרם ולא חללו
שיוצאים למלחמת הרשות וחוזרים
מהמערכה ומספקים מים ומזון ליוצאים
למלחמה ,הנושא אשה וכן חונך בית
ומחלל כרם אינם יוצאים למלחמה כלל.
וכן נאמר שם בגמרא )מ"ד ע"א(x"z" :
`dycg dy` `l` il oi` dycg dy
`lkn dy` xnel cenlz ,oipn dyexbe dpnl
in ,dycg dy` l"z dn ok m` ,mewn
dycg oi`y ezyexb xifgn `vi el dycgy
 ."elומכאן שכל נושא אשה אינו יוצא
למלחמה פרט למחזיר גרושתו .1
עוד נאמר שם`ava `vi `l x"z" :
min witqi la` `vi `lc `ed `ava leki
eilr xeari `le l"z ,mikxcd owzie oefnl
zia dpead s` daxn ip`y leki ,xac lkl
dy` qx` ,ellg `le mxk rhp ,ekpg `le
la` xiarn dz` i` eilr l"z ,dgwl `le
``l aizkc xg`ne ,mixg` lr xiarn dz
eilr xearl ,il dnl `ava `vi `l xeari
 ."oie`l ipyaנחלקו הרמב"ם והרמב"ן,
הרמב"ם )ל"ת שיא( כתב שאמנם הם שני
איסורים אבל נמנים כמצוה אחת מתרי"ג.
וכן דעת ספר החינוך )מצ' תקפא ,תקפב(.
ב .הרמב "ן )השגות לספר המצוות( דוחה
דברי הרמב"ם וסובר שנמנים כשתי

בתרגום יונתן בן עוזיאל תרגם "אשה חדשה " – "איתא חדתא בתולתא " אולם אין הלכה כמותו.

נקי יהיה לביתו
מבואר מן הרמב "ם מספר המצוות
שהוא סובר שיש מצות עשה על החתן
שלא לצאת מביתו אלא לשמוח עם אשתו
 וזאת.כל השנה הראשונה לאחר הנישואין
בנוסף על האיסור על הציבור להוציאו
.מביתו בשנה זו
 וכן בספר החינוך מצוה תקפא.ד
,מוקדשת לאיסור על הציבור להוציאו
.ובמצוה הבאה באר את חובות החתן
ezy` mr ozgd gnyiy epiehvpy" :וז "ל
xirl ueg rqi `ly ,xnelk ,zg` dpy
zayl mixg` mipiprl `le dnglnl z`vl
dpy dnr ayi `l` ,miax mini dzlef
mixac] xn`p df lre ,oi`eyipd mein dnly
gnye zg` dpy ezial didi iwp ,['d ,c"k
."gwl xy` ezy` z`
ובאר את טעמה כדי להרגיל הטבע עם
.אשתו ולהגדיל הדבקות ביניהם
dpnn yxte df lr xaere" :וסיים החינוך
elit`e miax mini dzlef cenrl dpy jez
dvexd mewn lkne .df dyr lhia dzligna
lr eirx mr genyl e` devn xacl z`vl
on ,dgnya mihren minil aeyiy zrc
mixne` yie ,devnd lehia dfa oi`y dnecd
."xzen dzlignay
(וכן בספר לקוטי הפרדס מרש "י )ד ע"א
dze`a dy` `yep `edyk ozgd oic" :כתב
lkl dnily dpy exira cenrl jixv dpy
..."dxez oick dnr genyl ick zegtd
 בספר יראים )סי' רכח( לא הביא זאת.ה
:כשתי מצוות אלא כחיוב אחד וסיים
z` mc` `yepy dpey`x dpyay epcnl"
ezial didi iwp aizkc dgnyl aiig ezy`
rcei `edy mixac lka ezy` z` gnye
dxez dcitwd dnk d`xe] .dgny dl yiy
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' שכן הציבור עובר ב'לא יצא בצבא,מצוות
 אבל,רק כאשר מוציאו בפועל להלחם
ב'לא יעבור' עוברים בכל מס צבורי
לפעולה בגופו שמטילים על החתן בשנה
 נמצא ששני. לאחר שנשא אשה,הראשונה
 ורק אם מטילים,הציוויים אינם חופפים
עליו חובה מלחמתית עוברים בשניהם
.זמנית-בו
ozgd `ivendy itl" :ז "ל הרמב "ן
`l `ede e`la xaer zek`lnd on dk`lnl
ep`iaiy e`ivend la` xac lkl eilr xeari
oey`xd lr sqen xg` e`la xaer dnglnl
: וכן בהמשך."zevn izy mipnp md df oebke
mine oiif ilk wtqnd ik ok oiprd oi` la`"
`l lr xaer epi` mikxcd owzn e` oefne
iyp` lr `l` epi` dfd e`ldy `ava `vi
mdn epi` `ede dnglna mi`ad `avd
ipya eilr xaery `ed dkxrna `ad la`
."oey`xd lr dfa sqen ipyd oie`l
 השאלה היא על הציווי של 'ושמח.ג
את אשתו' המתייחס לבעל בשנת
 האם היא מוסיפה,הנישואין הראשונה
חיובים על הבעל שאינם כלולים במצות
 או שהיא אך הטעם בתורה לשחרור,הל"ת
הבעל מהצבא ולאיסור הוצאתו מביתו ע "י
.הציבור
:הרמב "ם בסיום מצות הל "ת )שיא( כתב
z`vln xdfen ok mb envr ozgd ik rce"
."ezpy lk ,dxegqa zkll xnelk ,ezian
cgiizdl epevy" :וכן בעשין )ריד( כתב
ueg rqi `ly ,dninz dpy ezy` mr ozgd
xac eilr xeari `le `ava `vi `le xirl
la` ,[`iy z"l] el`l minecd mixacdn
e`ea mein dpy `eln cr dnr gnyi
..."dil`

חבל נחלתו
e"w `ava z`vln xhtpy dgny zevn lr
x`yy mixaca lhazn mewna 2 'ixry
oia zbdep z`f devne .[3 zkll miaiig
mc` jixv jkld ux`l uega oia ux`a
."dfd onfa xdfiy
מבואר מדבריהם שלא זו בלבד שהבעל
אסור לצאת מביתו לשם עבודת הציבור
אלא מוטל עליו אף חיוב ישיר לשמח את
אשתו בשנה הראשונה .ולפי החינוך אסור
לצאת ללא רשותה.
וכך פסק להלכה בחכמת אדם )כלל קכט
סי"ט(dpy exira cenrl jixv dy` `yepd" :
`ava `vi `l xn`py dnr genyl dninz
ezy` z` gnye zg` dpy ezial didi iwp

)לקוטי פרדס וחינוך מצוה תקפ "ב וכתב מחלוקת

אם מהני מחילתה בזה( il d`xp mewn lkne
."legnl dleki dy`dc
וכן בקיצור שולחן ערוך ) 4סי' קמט סי "ג(
פסק כן להלכהcenrl jixv dy` `yepd" :
`l xn`py ,dnr genyl dninz dpy exira
zg` dpy ezial didi iwp ,`ava `vi
."legnl dleki dy`d la` ,ezy` z` gnye
.2
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ו .השאלה הקשה על הבנת המצוה
בדרך זו היא שהפוסקים לא הביאוה.
הרמב"ם בספר נשים ובהל' מלכים לא
הזכיר חיוב נוסף על החתן שלא לצאת
מביתו שנה אחת ולשמח את אשתו .וכן
הטור והשו"ע השמיטו חיוב כזה וא"כ
משמע שלא סבירא להו שהחיוב על החתן
כולל דברים נוספים  5אלא לקיים את
הלאו של לא יצא בצבא ולא יעבור וכו'.
וכן כתב במנחת חינוך )מצ' תקפב(.
כך כתב במחזור ויטרי )סי' תכח( בפירושו
למסכת אבותxg` secxl d`xp ile" :
dy` `yp g"i oac .l`xyi ux` znglnd
xn`py .6 h"i zpy ezia mr iwp zeidl jixve
xg` secxi 'k zpyae .'ebe ezial didi iwp
yixa giken oke .iwp cer didi `le dnglnd
`vi lk dlrne dpy mixyr oan .xacie xtq
."mixyrn zegt `vei oi`y cibn .`av
נראה משתיקת הפוסקים ודברי מחזור
ויטרי שאין ציווי על החתן לשמח את
אשתו ושלא לצאת מביתו .הציווי הוא על
הציבור שלא יוציאוהו מביתו למסי

הקיצור שערי' אינו ברור לי .ויש פתחו זאת 'שעדיף'.
כל הנמצא בסוגריים אינו מופיע בדפוסים אחרים של היראים.
קיצור שו "ע הוא בעצם קיצור של הספרים חיי אדם וחכמת אדם ,אלא כדי ששמו יהיה לשבח
ולטובה לא קראו 'קיצור חיי אדם'.
בספר מצוות קטן )מצ' רפה( אינו מזכיר כלל את החיוב של שנה אחת ומבואר בדבריו שלשמח
את אשתו בתשמיש .ז "ל" :לשמח את אשתו כדכתיב )דברים כ"ב( ושמח את אשתו אשר לקח,
יש בעשה זה לאו ,שנאמר ועונתה לא יגרע ,והנה כמה גדולה המצוה הזאת שהרי פטרתו תורה
)סמ "ג לאוין ר "ל( מליצא בצבא ,ואפי' אשתו מעוברת מצוה לשמחה אם סבור הוא שהיא
מתאוה ,ויש בו בריאות לעשות )ש "ע א "ח סי' ר "מ חייב לפוקדה( "...
וכן באורחות חיים )הל' כתובות ,לו(" :חייב אדם לשמח את אשתו שנאמר ושמח את אשתו
אשר לקח .ויש בעשה זה לאו שנאמר ועונתה לא יגרע .גדולה מצוה זו שפוטרתו מלצאת
בצבא ".
היינו ,כל שנת י "ח מוקדשת למציאת אשה או להמתנת שנה בין קידושין לנישואין ,ובשנת הי"ט
אסור להוציאו מביתו.

נקי יהיה לביתו
 וסובר שאף הרמב"ם סובר.לא ראה זאת
 ורק,שאסור לצאת לסחורה בשנה ראשונה
.אם האשה מוחלת מותר
ועי' בכתובות )ח ע"א( שאם עושים
סעודה לחתן וכלה עד שנים עשר חודש
מנשואיהם אומר שהשמחה במעונו בברכת
xqixz cr" : וכתב על כך הריטב "א.הזימון
zgny zkynp o`k cry 'it .`zy igxi
zg` dpy ezial didi iwp aizkc ozgd
."gwl xy` ezy` z` gnye
נראה מדברי הריטב "א שאין איסור
יציאה ואף השמחה אינה מצות עשה אלא
.מיון מציאות והתאמת הברכה למציאות
' בשו "ת חתם סופר )ח"ד ]אה "ע ב[ סי.ח
קנה( מביא את דברי הראשונים במצוה
oekpde" : ומבאר דעת החינוך,ואת טעמיהם
yi`` eilr rnyn q"ync lirl y"n itl
o"anxk rnyn ihytc 'k awri zlgpe i`w
jepgdl l"qe i`w `xab` xari `lc
xari `l xn`w ikde i`w `xab` ediieexzc
`l `edy xac lkle envr lr eilr yi`d
lk aizk el`ke xac mey envr lr lihi
dxeza o"anx y"nk dfa `veik daxde xac
x`ean xeari `lc e`la k"`e minrt dnk
zrcl wegcl l"p ok xac lka xq`py
dfd xaca cigi `ed izrcl n"ne ,jepigd
zvw rnyny zevnd oipna m"anxd zlef
."ok wqt `l exeaga n"ne `nlra zexidfl
jepigdl elit` l"pe" :ומסיק להלכה כך
't q"ya epivnck xzen z"zlc iran `l
xg` cin rnyne ax ial elf`c i"tr`
devn xacl azk 'iteb jepigd mbe oi`eyip
`av `vein sicr `lc oica oke xzen
,`vei excgn ozg 'it` devn znglnlc
l"dc inp zepefnl elit` `l` z"zl p"de
'it`e oiglbn el` t"x q"ya x`eank devn
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 ולכן נראה שלדעת.הציבור ולצרכי צבא
הפוסקים מותר לצאת מביתו לצרכי
הרשות אם מקיים את חובותיו כלפי
 ואין עליו.אשתו או אם היא מוחלת לו
 וכ "נ מדברי הסמ "ג )עשין.שום חיוב נוסף
 והרמב "ם במניין המצוות.( ל"ת רל,קכא
שלפני ההלכות עצמן לא מנה מצות עשה
 וכ"נ מדברי.לשמח את אשתו שנה אחת
.(המאירי )סוטה מג
 בשו"ת רדב"ז )ח"א סי' רלח( נשאל.ז
האם חתן בתוך שנתו מותר לצאת
oeyln" : ומשיב.בסחורה למדינה אחרת
e`lc rnyn dngln geyn wxt `xnbd
ezial didi iwpc dyre `ava `vi `lc
`vi `ly `l` ixii` `l 'ebe '` dpy
la` ...dnglnd ikxev wtqi `le dnglnl
oi` ez`pdle ezlrezl ezxegqa jli `ly
,df `l` zepne` el oi` m` ike llka df
e`lde migztd lr l`yi e` arxa zeni
 ומסיים."mixiyrl miipr oia wlgzi `l
שלשון הרמב"ם בסוף מצות ל "ת שיא
הטעתה את לומדים ומביא את לשונו
envra ozgd ik dpeekde" :בערבית ומבאר
jxcl z`vl xnelk ezian `vi `ly xdfen
`l` llk ezian `vi `ly `xninl e`lc
la` ,miax ikxevl xnelk jxcl `vi `ly
gnyl giexdl `vi `l dnl envr jxevl
jl oi` lk`i dn el oi`y m` ,ezy` z`
."dfn lecb avr
עולה מדבריו שלא כחכמת אדם ובניגוד
:לראשונים שפרטו חובת שנת שימוח
 ובבינת אדם. יראים והחינוך,לקוטי פרדס
)על חכ"א שם אות לז( מביא דברי הרדב "ז
בתשובה שדברי הרמב "ם בסוף ל "ת שיא
 וחולק עליו.היא טעות המעתיקים
 והרדב "ז,שלקוטי פרדס והחינוך הביאו כן

חבל נחלתו
xn`p oiqexi`d oic ,mdipica md oiwelgy
yi`d ine" ['f ,'k mixac] mihtey zyxta
`vei df ,'ebe "dgwl `le dy` yx` xy`
,dnglnd ikxrn ixac rneye dnglnl
mvrl cxiln `l` xhtin `le .xfege
witqn `l` ixnbl xeht epi` la` ,dkxrnd
.[`"r b"n dheq] `avdl dcive oefne min
oic oiprl `vz zyxta ipy xeht yie
ixnbl `ed xeht dy` `yp m`c ,oi`eyip
mixac] dxeza yxetny enk dnily dpy cr
didi iwp xac lkl eilr xeari `le" ['d ,c"k
.xeht inp mixg` mizexiyn s`c ,"ezial
`l` exac `l m"anxde inlyexid dpde"
epi`c dngln onfa rxi` m`c ,oiqexi`a
ixnbl xhtin edi`c ,oi`eyipa la` .xhtp
,exeht ith mil`c ixd dpey`x dpy jyna
mvra `ypc b"dka mb xehtc jzrc `wlq
epl ycgn `aeh ok m`e .dnglnd ini
oi`eyipa mbc ezxaqn rixkdy xteq mzgd
.dnglnd ini jeza `yp m` xehti `l inp
`ad xne` md xteq mzgd ixacc `vnpe
."ycgd on
 בשו"ת רב פעלים )ח"ג אה"ע סי' ט( אף.ט
הוא ליקט דברי הראשונים והפוסקים
`cqge `pg axdl x"eye" :והביא לבסוף כך
... e"w ze` c"r l"x sc a"g zeaezk lr
ozgd `vei m`c df oica l"pde azk c"eqe
mewn el oi` ,exiray zepefnd wgec xear
,z`vl el xzen f` ,wgeca elit` qpxtzdl
df mbe ,dxezd lk dgecy ytp gewtk l"edc
m` n"ne ,dzligne dzeyx t"r didz
`ai dpyd jeza `"t ezial `al el xyt`
,aeh `vn dy` `vn ,aeh zkxa eilr `aze
leki m` la` ,oaenk 'dn oevx wtie
f` ,wgeca elit` exira envra qpxtzdl
oebka xzei giexi exirn `vi m`y elit`

lkd f"dfa n"n i`pz mzd ibiltc dgexdl
g"nx i"qq g"` r"yack zepefnl ded
t"x inlyexia ahid oiire d"wq my f"hae
k"g`e `ypyk `wec l"p cere ebdpy mewn
`viyn la` `ava `vi `l dngln rxi`
xhtp epi` dngln onfa dy` `ype `ava
oiprl p"dde .el z`yip ikdc `zrc`c
`hiyt lnbl e` otql z`yip m` dxegq
mikyi oi`eypd xg`y `zrc` el z`yipy
`ypy in `l` dkxvp `le ekxck ezk`lnl
`pin` z`f lkae driqp el dpncfp k"g`e
la` liihl `l` `citw `kilc l"pk
lkle devn xac ded lkd epipnfl dxegql
jepigd y"nk ipdn zeyx zlihp zegtd
xwird ik dfa xingdl oi`e drc cgl
."miwqetd aex zrca lirl y"nk c"rtl
(ובשו "ת הר צבי )אבן העזר סי' קפב
בתשובה להרה"ג ר' אלטר דוד רגינשברג
" מבארl`xyia `avd htyn" על ספרו
cenra" :הגרצ "פ פראנק את דברי החת "ס
oiaryhc c"a`bd icici mya `ian a"k
f"rd`] xteq mzgd lr denzl `"hily
`ypa `wecc envrn ycigy ,[d"pw 'iq a"g
epi`c `ed dngln rxi` jk xg`e dy`
dngln onfa dy` `yp la` ,`ava `vei
.k"r ,el z`yp ikdc `zrc`c ,xhtp epi`
jezn xxazn df oic `dc ,l"pd 'bd dnze
f"t] m"anxde [e"d g"t dheq] inlyexid
dpyn sqkd azky enke ,[f"d mikln 'ldn
.my
oic yecig xteq mzgd ixaca yi izrcle"
dpdc .m"anxde inlyexidn eprny `ly
`ava `vi `ly dy` `yep ly df xehta
oiqexi` ly oic ,mipic ipy yi dnglnl
,ynn oi`eyip oic yie ,oi`eyip ila cegl
`l` dnglnl z`vln eze` oixhet mdipye
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minil `l la` ,xzen mihren minil f` `c
 ."l"kr miaexnוכך נשאר בדעתו ויעץ
לשואל.
בשו "ת ציץ אליעזר )חי"ט סי' מא( נו "נ
באריכות בכל מצוה זו ,ובתוך דבריו מביא
את פירוש הנצי "בepi` ezy` z` gnye" :
,dpey`xd dpyd lk ezy` z` gnyl r"n
aiegn epi` opaxcn elit`e ,epi` dfc
f"r cnr xake ,cg` reay `l` dgnyl
z` gnye 'itc zn`d la` ,mi`xi 'qa
`zayl `ed lekic zeyx `l` epi` ezy
l`xyi lky b"r` ezy` z` gnyle eziaa
`nlic jk 'itdc olpn z"ke ,dngln xrva
`tebnc w"l `d ,`ed daege r"n zn`a
`l` dxez dxidfd `lcn ikd gxken `xwc
rnyn eilr xeari `ly dnecke jlnd lr
."ixy envra dvex m`y
הציץ אליעזר תמה עליו שכן מחוייבים
לישב בביתם שנה אחת ולא רק אם רצו.
והביא מהיראים שאין ראיה לשיטת
הנצי"ב ,וכן הביא מזוהר הרקיע להתשב "ץ
)מנין העשין אות פד( שכתבozgd aiig" :
`vi `ly zg` dpy ezy` mr cgizdl
 ."xirl uegnומנסה לתרצו כדרך הרב
פערלא בביאורו לרס "ג שלא הביא מ "ע של
נקי לביתו משוםoi`c l"f b"qxdl l"qc" :
b"r`c `l` `xw xn`w `lc ,llk r"n ef
n"n dngln xrva miiexy l`xyi lkc
`ed iwpe xeaivd on envr yextl i`yx
z` gnye enxk ef didi ezia ef ezial
`ly ozxva szzydl aiegn eppi`e ezy
."dpyd lk xeav
י .בערוך השולחן )אה"ע סי' סד ס "ד(
מבאר שחיוב השמחה בשנה ראשונה אינו
חובה אלא בשבעת ימי המשתה ורק אסור
לצאת בצבאoi` `xwc dihytl mbe" .

נקי יהיה לביתו
lehiae ze`zyn zgnya df weqta dgnyd
dpevx ze`lnle dbprl xnelk `l` dk`ln
 ."leki xy` lkaומוכיח דבריו מדברי
היראים .ואח "כ מעיר שאין מקור לכך
שבשנה הראשונה אסור לצאת בסחורה
למדינה אחרת.
בשו "ת בצל החכמה )ח"ד סי' עב( אף הוא
דן בעניין זה ומסיק להלכה :א( דעת
פוסקים רבים כי מצות ושמח את אשתו
שייכת גם בזה"ז )אות ד – ו( .ב( אם מצות
ושמח את אשתו היא ע "י תשמיש דוקא
או גם ע"י שאר מיני שמחות תליא
בפלוגתת הפוסקים וראוי להחמיר )אות א
– ג( .ג( אסור לחתן תוך שנה לנשואיו
לצאת מעירו לצרכי רבים וצרכי אחרים
בלעדה בלי מחילתה )אות ה( - .ד( לדבר
מצוה ומכש "כ לת"ת מותר לו לצאת גם
לזמן מרובה בלי מחילתה )אות ז'( - .ה(
מסתימת הפוסקים נראה דבמקום שאסור
לו לצאת גם לזמן קצר אסור והיינו עכ"פ
עד מחר אבל חוזר ביומו לאו כלום הוא
)אות י(.
וע "ע תועפות ראם על היראים )סי' רכח(
ובשדי חמד )מערכת חתן וכלה אות כט( שדנו
האם צריך מחילה והאם מועילה מחילת
הכלה.
יא .בשו "ת ציץ אליעזר בתשובה
שהובאה לעיל כתב שטעמו של הפטור של
חתן ושאר המקרים כל השנה הראשונה
מיציאה למלחמה וסיוע ליוצאי הצבא הוא
משום עוסק במצוה פטור מן המצוה .ויש
להעיר שא "כ התורה לא היתה צריכה
לצוות על כך .שהרי דין זה נוהג בכה"ת.
וכן בונה ונוטע ומחלל אינה מצוה ברורה
עד כדי כך שיפטר משאר מצוות .ובמיוחד
בכל שנה ראשונה! ואמנם המדובר
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חבל נחלתו
במלחמת הרשות אבל פרט לחוזרים
שפרטה התורה לכאורה אין פטורים מן
המלחמה .ולכן נראה שאין זה מטעם
עוסק במצוה ,אלא ציווי מיוחד של התורה
ששקלה את המצב שרוב העם עסוק
במלחמה ,ולכן העוסקים בבניינם הפרטי
בפועל התורה פטרתם לגמרי מכל סיוע,
ואותם העוסקים במקצת נתנו להם פטור

חלקי.

מסקנה

נראה למעשה כתשובת הרב פעלים
שמלכתחילה אין חיוב הלכתי על החתן,
אבל מן הראוי אם אינו מוכרח בגלל
פרנסתו וכד' להיות עם אשתו כל השנה
הראשונה .7

סימן כד

גיטי מלחמה
שאלה

האם ראוי ובאלו תנאים שאנשים
היוצאים לפעולות מלחמתיות יכתבו גט
לנשותיהם?

תשובה
א .בגמרא בכמה מקומות למדנו שנהגו
כן .בכתובות )ט ע"ב( נאמר`veid lk" :
azek zezixk hb ± cec zia znglnl
melyl cwtz jig` z`e :aizkc ,ezy`l
mzaexr z`e i`n ;gwz mzaexr z`e
epia oiaxernd mixac :sqei ax ipz ?gwz
."dpial
ומפרש רש"י:
"zeni m`y ± ezy`l azek zezixk hb

.7

160

zn ixde ezaizk mein hb `di dnglna
`.dnglna dixe
"'ek jig` z`e le`y znglna ± aizkc
oi`veid s`y bidpdl eia` iyin cnl cece
.ok oiyer eizenglnl
"el` ± dpial epia miaxernd mixac
.oiyecw
"."hb ici lr mdipian lehz ± gwz
ובעל הטורים בפ' מטות )לב ,כא( על
הפסוק " ,"uelg lk mkl xareמבאר
שמקור ההנהגה ממשה רבינוmiipy" :
,lrpd uelg ,uelg lk mkl xare dxeqna
`veid lk '` e"p zay opixn`c epiide
ezy`l azek zezixk hb cec zia znglnl
uelgl jxhvz `le meail wwfz `ly
ok dyr dyn mby o`kn opirnye ,maidl

הערת הגר "י אריאל רב העיר רמת גן :נתקלתי בבעיה דומה במורה שסרבה לצאת לטיול שנתי
עם כיתתה בשנה הראשונה לנישואיה משום נקי יהיה לביתו שנה אחת .לענ "ד מכיון שכאשר
היא נישאה היא כבר שירתה כמורה וחלק מתפקידה כמורה הוא לצאת עם כיתתה לטיול שנתי
)למותר להדגיש את חשיבותה החינוכית של השתתפות המחנכת בטיול( אין בנישואיה כדי
להפקיע את חובתה לתלמידותיה )מה גם שיש ספק אם המצוה מוטלת גם עליה או רק על
בעלה(.

