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
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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(.

סימן כד ―
uelg lk mkl xare edfe ,cec cnl epnne
.1 "lrpd
ב .צריך לבאר לאלו מצבים מועילים
גיטין כאלו ומה ההגבלות בכל מקרה.
מצב אחד הוא אשה נשואה ללא ילדים
כאשר לבעלה אחים קטנים .והיה אם
תתאלמן ח "ו תצטרך להמתין שנים
ארוכות לחליצה ,ורק אז תהא מותרת
להתחתן בשנית.
מצב שני הוא נשואה עם ילדים ואין
יודעים מה עלה בגורל בעלה ,ועל כן היא
עגונה עד שיצליחו להתירה.
ובקצרה ,שני חששות עיקריים קיימים:
חשש המתנה לחליצה וחשש עיגון.
ג .בעניין גיטין של היוצאים למלחמה
בבית דוד נחלקו רש "י ור"ת באיזה גט
מדובר:
תוספות בכתובות )ט ע "ב ד "ה כל היוצא(
כתבוdnglna zeni m`y qxhpewa 'it" :
 ."ezaizk zryn hb `diהיינו הגט ניתן על
תנאי שאם ימות במלחמה יהא גט משעת
כתיבתו ונתינתו לאשה או לשלוחה .והוא
יחול למפרע משעת כתיבתו.
תוס' מביא שר"ת הקשה על פירוש
רש"י שמשמע שהגט מביא תועלת רק למי
שתזדקק לחליצה ולא לכל היוצא
למלחמה .עוד הוא מקשה על המינוח
ברש "י ,ומתרץxn` elit`c d`xp cere" :
`wec e`lc qxhpewd 'it ayiil yi ,meidn
mipzn eid `l` ,dnglna zeni m`y yxit
`dihdix ab`e .dnglnd on xefgi `l m
epi`y in mzqc ,zeni m` qxhpewa hwp

.1

גיטי מלחמה
`l` zny itl xfeg epi` dnglnd on xfeg
 ."dayp m` d"dכלומר לכל חשש עיגון.
ומביא תוס'hb azek yxtn z"xe" :
dyw 'itle i`pz mey `la ixnbl zezixk
`i`ed `d yi` zy` wtq dl ixw i`n
zy` wtq dl ixwc z"x`e ,dxenb dyexb
``di `ly `rpiva oiyxbn eidy itl yi
'itle mycwl mc` ipa mdilr evtwie rcep
=) dilr `a ji` zvw dyw qxhpewdדה"מ
על בת שבע( ."xefgi `ny `xi did `l dnl
וכר "ת פי' הרשב"א בכתובות )ט ע"ב(:
"zezixk hb cec zia znglnl `veid lk
m`y ick xenb hb 'it ,ezy`l azek did
obrzz `ly dnglna ca`p e` dleb e` zn
eid `rpivae ay `le dnglnd iyp` aeya
xaca mixg` eyibxi `ly ick oiyxbn
miyiian eidy dne ,dp`yil dilr evtwie
dna ezzin yi` zy` lr `ad cec ipt
) `rivna `zi`ckנט ,א(oze`le ,`id i`pz ,
dexq` `le dzid yi` zy`y mixne`y
eipt eid mipialn inp i` ,ded qpe`c meyn
yxib `ly itl dzid yi` zy`y xnel
`iapdy dne ,`rpiva `l` `iqdxta
mpi`y obedk `ly dyry itl exhpwn
eid oigehae obrzz `ly `l` oiyxbn
oipra 'it l"f i"yxe ,mdipta lerpl odizeypa
`."xwir dfe xg
ד .גט מלחמה לפי ר "ת מציב בימינו
קושי גדול מפני שכהנים אינם יכולים
לתת אותו ,שהרי אם יחזרו מהמלחמה אין
יכולים לשאת את נשותיהם מדין גרושה
לכהן .כמו"כ עצם הגט בתוך משפחה,

דנו בדברי ר "י בעל הטורים בשו "ת נשמת חיים )סי' קלו( ,שו "ת מהרש "ם )ח "ג סי' ז אות ה(,
שו "ת עמק הלכה )ח"ב סי' לא( ,שו "ת צי "א )חט "ו סי' נז(.
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חבל נחלתו
,dpizp zryn hb iedc `zln i`lb` ziin
zxiqna dl xne`a `l` .xeht dilr `ade
ip`y zrn ea iyxbzde jhb df ixd hbd
dzinl jenq xaq dcedi 'x ,izn m` mlera
'xe .`id yi` zy` ikd inwne hb iedc `ed
`zry lk `hib dl aidi ikn xaq iqei
dkenqd dry `id ef `nlc ol `wtqn
oi` ,ith igc b"r`e ,wtq hb iede dzinl
my`a dilr `ade `id `witq jkld ,dxixa
."ielz
 אם נאמר כפשטו של רש "י שהגט,היינו
חל למפרע מעת נתינתו הם אסורים
להתייחד לאחר נתינתו ואם חזר באמצע
המערכה לביתו והתייחד עימה – צריך גט
, ואם הגט חל מעת שהוא בעולם.שני
 ההלכה כר' יוסי,היינו רגע לפני מיתתו
 וא"כ אסורה משום ספק אשת,במשנה
 ושני. וכן אסורה להתייחד עמו,איש
.המצבים אינם פשוטים ליוצא למלחמה
jkitl" :(וכך פסק הטור )אה"ע סי' קמח
m` eiykrn ezy`l hb azky rxn aiky
l"iwc ,micra `l` dnr cgiizi `l izn
wtq `id dzinl hb oiay minidy iqei 'xk
e` cin hbd lg m` ol `wtqnc zyxebn
aiige ezy`k `id jkitl dzin zrya
my`a `ed dilr `ady `l` dizepefna
`l jkitl zyxebn wtqk `idy oeik ielz
zry cr lg hb oi` m`y dnr cgiizi
ixd cin lg m`e oyi hb `ed ixd dzin
ezyexb mr cgiiznd mc` lkk `ed
oiyecw myl lra `nyc hb epnn dkixvy
ipy hb dkixv enr dcgizp m` jkitl
.2 "wtqn

 מטיל צל,אפילו אם המשימה מסוכנת
 כמו"כ אם חייל כזה.כבד על חיי המשפחה
חוזר לחופשה קצרה צריך שוב קידושין
ונישואין עם אשתו ודבר זה קשה וכמעט
 כמובן שאם חזר ונשא צריך.בלתי אפשרי
גט לפני המשימה הבאה ואף דבר זה לא
.קל
 אולם אף גט לפי רש "י אינו פשוט.ה
 שכן לאחר נתינת הגט או,ליישום בימינו
.זיכויו לה היא במצב מסופק
 ד( דנה במי,המשנה בגיטין )פ"ז מ"ג
.שנתן גט על תנאי
jixv dz`y dnn" :ופרש הרמב "ם
onf hb e` i`pz lr hb ozepd lky zrcl
eze` lk dnr cgizdl el xeq` df ixd
,hbd zaizk zryn dpnn cxtp `l` ,onfd
lha dnr cgizpy micr ecirdy onf lke
,miax zyxebn dpi`e zyxebn ipice .hbd
xtn epi`e dizepefna aiig `edy mdn
wqte ,zyxebnk dl `nhn epi`e dixcp
calae xac lkl zyxebn `idy efa dkldd
( )=אדם אחרdilr `ad jkitle .zeniy
lrad zn m` ,dielz ezlira minid oze`a
lray `vnp hbd lhae cnr m`e ,xhti
dbbya dilr ez`ia dzid m`e ,yi` zy`
."z`hg `iai
:ור' עובדיה מברטנורא פרש
dl xn`e hb ozpy df ± enr cgizz `l"
`ai `ny .enr cgiizz `l ,izn m` meidn
`ny opiyiigc ,ipy hb dkixv `dze dilr
.oiyecw myl lra
i`w `yix` e`l ± minid oze`a `id dn"
ikl i`ce `iddc ,izn m` meidn xne`a

תנאי כרש "י ישנה בעיה נוספת שאיננו כותבים בימינו גט על תנאי עפ "י תקנת-בכתיבת גט על
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עולה שאף לפי רש"י בדורנו גט כזה
מציב שאלות קשות שאינן יכולות להיפתר
אצל אנשים רגילים .ולכן צריך למצוא דרך
אחרת המתאימה למצבי אנשי כוחות
הבטחון.
ה .אולם נראה שאין להירתע מסידור
גיטין כאלו אשר יסייעו לפתור מצבים
מסובכים וקשים שח"ו יכולים להיות,
וניתן ללמוד זאת מדברי הראשונים.
כך כתב בשו "ת הריב "ש )סי' שעז(mre" :
,el`k mipiprl cinz mikixv md ik zeid
.dxegqa milibx ,u"i ldwd aexy iptn
mnvr `ivedl ,dpd zeip`a mid icxeie
enk ,bidpdl mdl did ;mei mei ,el` zewtqn
l"f mxn`ke .eizeliigl ,d"r cec bidpdy
)שבת נ"ו(hb ,cec zia znglnl `veid lk :
 ."ezy`l azek did zezixkהיינו הוא מציע
לישוב שרובו ספנים ליטול את דרכו של
דוד המלך ולכתוב גיטין ,כדי שלא ישאירו
את נשותיהם עגונות ח"ו.
וכך נשאל בשו "ת הרמב"ם )סי' תלט(:
"x`yn cec zia zngln `py i`n cere...
`l wtq ez` wtq edpip iwtq `l zengln
`."ez
והשיבcec zia znglnl exn`y df" :
lr `idy dngln xnelk da `veik lk oke
miwicv dnglnd ilra e`vnpy oic zia it
oiwcwcn jkitle devna miwqer md ixdy
oze` `ivedl hb oiazeke onvr lr
miryx mleky mixyewd xag ly zenglnd
mraxi ly `av iyp` oebk eid mixenb

.3

גיטי מלחמה
la` ,awxi miryx my mdixiage a`g`e
iyp` lk da `veike cec zia zngln
wicv mc` oi`e md miwicv zwfga `avd
eiiga `l mixg`l leykn zeyrl ceyg
."l"vf ezen xg`l `le
היינו ,רואים שהראשונים חששו למצבי
עיגון וסברו שצריך לכתוב גיטין במקרה
זה.
ו .ולכן נראה שאנשים נשואים היוצאים
למקום הסכנה כגון צוותי אויר וים שיש
חשש שלא ידעו מה עלה בגורלם ,יתנו
הרשאה לכתיבת גט שיכתב ויינתן מספר
שנים אחר העלמותם ,ואז אחת מהשתים:
או שמתו ונשותיהם אלמנות או שהם
בשבי וכד' ואז נשותיהם גרושות ומותרות
לשוק .נראה שפתרון זה הוא הטוב ביותר
למניעת עיגון .אין בפתרון זה דרך להתיר
חליצה למי שאשתו מחכה ליבם קטן .3
כך כתב בשו "ת ציץ אליעזר )חי"א סי' צ(:
") xirva ded `caerת"ח( `epiptl `ay cg
ywiae minid zyy zngln iptly dtewza
minid on meia opekzne zeidc ,epz`n
ghya ziceq dlertl z`vl miaexwd
eilr gwi mei dfi`a rcei epi`e ,aie`d
lk ly oicd miiwl epevxa okl ,dniynd
azek zezixk hb cec zia znglnl `veid
dpniy xg`ly yxetna ricede ,ezy`l
ef ,ezial zrk xefgi t"bd zaizkl oick
`ezgtyne ezy`y elit` dvex epi`e ,ezy
,iytp gzna mqipkdl `ly ick dfn erci
m` rcei epi` ik cin z`f xcql ywiae

רבנו יחיאל מפאריז עי' רמ "א )אה "ע סי' קמה ס "ט( .ועי' בענין גט על תנאי בשו "ת הרא "ש )כלל
מו סי' א(.
בשו "ת ציץ אליעזר )חט "ו סי' נז( מביא הרשאה על-תנאי לגט שניתן למניעת המתנה לחליצה,
ונעשה ע "י רבני אמריקה במלחמת העולם השניה.
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xcql ritedl lkei dlertl ez`v iptl
.z`fk
"z` epipta dpine l`xyie dyn zck epxcq
t"ate t"b exear aezkiy xteqd t"at
gily t"ate t"bd lr enzgiy micrd
eyri df lky dpzde ,ezy`l t"bd xeqniy
ghya dlertl ez`v mein dpy xeark
mey elawi `le ezial xefgi `le aie`d
lr epipta mzge ,miiga ezeidn drici
,el epxciqy d`yxd ± zgqep lr iepind
."irack depniiwe depxy`e
עיקר בעייתו היתה האם בעל שמינה
סופר ועדים ושליח שיכתבו ויחתמו
וימסרו גט פטורין לאשתו כעבור זמן
מסוים אם לא ישוב לביתו ולא ישמעו
ממנו ולאחר מיכן שב עוד לביתו אם יש
לחוש לשמא פייס .הגרא "י ולדנברג מוכיח
שאין חוששים לדעת הרמב"ם שחושש
שמא פייס ולכן אפילו התייחד עימה אחר
מינוי הסופר והעדים לא ביטל את
השליחות.
ומוסיףz`fka did k"b eppecipae" :
lr dxezd zreayae mxga eilr laiwy
hbd z` lhal `ly dhn mezgd c"a zrc

- xhyay `l` cer `le .zegilyd z` `le
zyxetn d`ced xqn t"ra oke ,d`yxdd
ezy`l eaeya mby hlgene xenb ala
lra jxck zeyi` iiga dnr ezecgiizde
zegilyd ote` meya lhazz `l ezy`e
micr d`nk zpn`p `dz ezy` oke ,l"pd
eilr laiwe ,l"pd zegilyd z` lhia `ly
z` lhal `ly dxezd zreayae mxga
xnel mewn yi k"`e .f"pke zegilyd
`nyl yyg oi` r"ekc `ail` b"dkay
."qiit
ומסייםeppecipa epkxved `l .dyrnl" :
ezy` mr ig d"a lrade ,xacd z` rval
."y"ei`l
ונראה שזו הדרך הראויה לסדר לאנשי
כוחות הבטחון ,ועל המופקדים על כך
בצבא ובשאר כוחות הבטחון ,לתת את
ליבם לדבר על מנת שלא לתת מכשול
לפני נשותיהם.
בשו "ת ציץ אליעזר )חט"ו סי' נז( השלים
הגרא"י ולדנברג זצ "ל ופירסם נוסח
ההרשאות לבעל היוצא למלחמה כדי
שיוכלו לסדר זאת ,וראוי למי שהדבר נוגע
אליהם לעשות זאת.

הערת הגר "י אריאל רב העיר רמת גן
אני מחזק את דבריך שראוי להחתים חיילים על טפסי הרשאה לגיטין כדי למנוע את
עגינותן של נשותיהם חלילה .אומנם הגר"ש גורן בהיותו הרב הראשי לצה "ל מנע החתמה
זו בטענה שהדבר עלול להוריד את המוראל של החיילים ,אולם לענ"ד בלא "ה מחתימים
חיילים על טופס של הוראת תשלומים לשארים למקרה שלא ישארו בחיים .ובימינו נטלו
מחיילי מילואים טביעת אצבעות עם גיוסם לשם זיהוי .והכל יודעים מה המטרה .ולא
חששו להפלת מורל ,ומדוע נחשוש לכך רק בנושא חמור כל כך כעגונות?
לפחות יש לאפשר לחייל הרוצה בכך לחתום על טופס מתאים) .במלחמת לבנון השניה
נתקלתי בחיילים שבקשו זאת(.
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