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המדובר .  עומד  בפנינו  מקרה  עגום  בו  אנו  נדרשים  לברר  כשירותה  של  אשה  לקבל  גיטה

. באשה  אשר  עברה  לפני  מספר  שנים  אירוע  של  קריסת  מערכות  לאחר  לידה  מורכבת

, י  ארוךגם  לאחר  הליך  שיקומ,  כיום.  בעקבות  האירוע  נגרם  לאישה  נזק  גופני  ונפשי  חמור

, אביה מונה לה כאפוטרופוס. מצבה הגופני והנפשי אינו מאפשר לה להתנהל בכוחות עצמה

. היא  מתניידת  באמצעות  כסא  גלגלים  ומוצמדת  לה  עובדת  זרה  אשר  דואגת  לכל  צרכיה

אשר  אינו  מצוי  עמה ,  האשה  פנתה  לבית  הדין  באמצעות  אביה  בבקשה  להתגרש  מבעלה

ד  עומדת  השאלה  האם "אך  בפני  ביה,  יאות  לתת  גט  לאשתוהבעל  נ.  בקשר  מזה  מספר  שנים

 .האשה מבינה את משמעות הגירושין וכשירה לקבל את הגט

זאת  על  ידי ,  ד  שני  דיונים  בהם  נבדקה  כשירותה  של  האשה  לקבל  גיטה"שם  כך  קיים  ביהל
 .ד להתחקות אחר יכולת הבנתה"באמצעותן ניסה ביה, מספר שאלות שהופנו אליה

 .כן: ענתה, ד אם רוצה להתגרש"ד ולשאלת ביה" בפני ביהאשה הופיעהה

וניכר  היה  כי  היא  מצויה  במצב ,  בנות  מילה  אחת,  ציין  כי  תשובותיה  של  האשה  היו  קצרותנ
שתדל  בכל  יכולתו ה ד"ביה.  מידי  פעם  היתה  פורצת  בבכי  קל.  מרוגש  ואף  מפוחד  קמעא

אט  אט  עלה  בידה  להשתחרר  מהלחץ להתאים  את  אופי  הדיון  למצבה  המורכב  ואכן  ניכר  היה  כי  
 .שהיתה נתונה בו

, מטרה  העיקרית  של  השאלות  היתה  כדי  לבחון  האם  היא  מבינה  את  משמעות  הגירושיןה
 .וכפי שנברר לקמן, וכן האם היא יודעת לשמור גיטה

 .ד לבחון האם האשה מבינה את משמעות הגירושין"תחילה ניסה ביהב

 .בעל: האשה? ה גרושהמה יש לאשה נשואה שאין לאש: ד"יהב

 .לא? אז לא יהיה לך בעל, ם תקבלי גטא

 .לא עונה? מה אינך רוצה את בעלךל
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 .ד מראה לאשה גט ומסביר שכותבים בו לשון גירושין עם השמות"יהב

 .האשה עונה? יך קוראים לבעלךא

האשה .  ושואל  את  האשה  לשמה,  ד  מסביר  שבגט  כותבים  את  שמות  האיש  והאשה"יהב
 .עונה

 .גרושה? מה היא נהיית, שה מקבלת את הגטשהאכ

 .להתחתן? מה הבעל והאשה יכולים לעשות אחרי קבלת הגטו

יודעת לשמור "ד לבחון אם האישה עונה על ההגדרה ההלכתית של "ניסה ביה, אחר מכןל
 .)פי שנבאר לקמןכ(" גיטה

 .כן: האשה? תרצי לשמור אותו, אם תקבלי גט: ד"יהב

 . אמא?יפה תרצי לשמור אותוא

 .לא יודעת? מה חשוב לך לשמור על הגטל

 .אבא? מי שומר לך על הכתובה: אבא מראה לה את כתובתה ושואלה

האב  מציין  כי .  ד  שואל  את  אבי  האשה  האם  יש  דברים  שהאשה  מבקשת  שישמרו  לה"יהב
 .לפני כשנה שאלה אותו אם הוא שומר לה על הטבעת שלה

 .היא מבקשת שיביאו מאוחר יותר, ים לה אוכלם העובדת הזרה מציינת שלעיתים כשמביאג

 .האשה מתבוננת. ד מראה לאשה אגוז ואבן הדומה בצורתה לאגוז"יהב

 .אבן: האשה עונה? מה זה: ושואל, דיין מצביע על האבןה

 .האשה מנידה בראשה לשלילה? דאי לשמור את זהכ

 .לזרוק? ה לעשות עם זהמ

 .אין תגובה? ך קוראים לזהאי. אין תגובה? מה זה. דיין מראה אגוזה

 .מנידה בראשה לשלילה? זרוקל

 .מהנהנת בראשה לחיוב? שמורל

הרופא  המטפל  דיווח .  הוצגו  בפנינו  מספר  תצהירים  מהגורמים  המטפלים,  ד"בקשת  ביהל
אך כיום מסוגלת לנהל שיחה עם יכולת , כי המטופלת סובלת מחוסרים נוירולוגיים וקוגניטיביים

האחות  המטפלת  דיווחה .  דיווח  דומה  התקבל  מרופא  המשפחה.    הסביבההבנה  טובה  יותר  של
 .המטופלת מבינה הכל באופן מלא, ולטענתה, כי היא מדברת עמה על כל נושא

בו הוא מציין כי משיחות שקיים עם האשה התרשם כי , תקבל מכתב נוסף מידיד המשפחהה
שבקבלתה אותו ניתק הקשר , היא מבינה את ההשלכות של מתן גט על מעמדה האישי והמשפטי

ואין  צריך  לומר  שהיא  מבינה  בחשיבותם  של  חפצים .  האישותי  והחיים  המשותפים  בינו  לבינה
 .ורמת הבנתה בתחום זה ראויה ומספיקה כדי להבחין בין גיטה לדבר אחר, ומבחינה ביניהם
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 ירושי שוטהג .ב

האשה  לקבל  גט היא  מסוגלותה  של  ,  השאלה  היסודית  הנצבת  בפנינו  במקרה  מורכב  זה

לשם  כך  עלינו  לברר  מהי  הרמה  השכלית  וההתנהגותית  הנדרשת  מאישה  כדי .  מבעלה

 .שתהא כשירה לקבל גיטה

פקח  שנשא  פקחת ,  לדברי  המשנה.  )ב"ע,  יבק(  במותיתייחסות  לנדון  זה  מצינו  במשנה  בה
 .אינו יכול להוציאה בגט, ולאחר מכן נשתטתה האשה

 :)ב"ע, קיג, םש( בארת הגמראמ

 מהו,  רחה  כעל  בפקחת  אהוה  דידימ,  תגרשת  מוטה  שורה  תברד:  צחקר  י"א"
 ילימאא?  מי  דיכיה.  פקר  הנהג  מה  בנהגו  ילאש?  גורשת  מינה  אמרו  אעםט
 לאא?  פקר  הנהג  מה  בהגי  נימ,  צמה  עשמור  ליודעת  ויטה  גשמור  ליודעתד
 האו?  תגרשת  מוטה  שורה  תברד,  צמה  עלא  ויטה  גא  לשמור  לודעת  יאיןד
 אין  שו  זצתהי,  צמה  עגרש  לד  יה  ליש  שימ  –  ידה  בנתןו:  נאי  יבי  רבי  דמרא
 משלחה  שימ  –  ביתו  משלחהו:  שמעאל  יבי  רבי  דתנא  ו.צמה  עגרש  לד  יהל
 יטה  גשמור  ליודעתד,  ריכא  צא  ל.חוזרת  ומשלחה  שו  זצתהי,  וזרת  חאינהו
 שמור  לודעת  יהאד  –  תגרשת  מוטה  שורה  תברד,  צמה  עשמור  לודעת  יאינהו
 ."פקר הנהג מה בנהגו ילאש, יפקא לא לבנן ראמורו, יטהג

כשם  שפקחת  מתגרשת  בעל  כרחה  ואין ,  מורם  מכאן  הוא  שמדין  תורה  השוטה  מתגרשתה
כ  נאמר  שהלימוד "אא(  שניים  מהתורה,  אלא  שמצינו  שלושה  תנאים  הנדרשים  ממנה,  צורך  בדעתה

 :אחד מדרבנן ו)הינו אסמכתא בעלמא" ושלחה מביתו"מ

יצתה זו שאין , מי שיש לה יד לגרש עצמה –" ונתן בידה"למד מנ  –  גיטהודעת  לשמור  י .א
 .לה יד לגרש עצמה

 ."ושלחה מביתו"למד מנ – שלחה ואינה חוזרתמ .ב

 .כדי שלא ינהגו בה מנהג הפקר, דרבנןמ – ודעת לשמור עצמהי .ג

וזכרו  התנאים  הנדרשים  כדי  שהאישה  תהיה  כשירה  לקבל   ה)א"ד  ה"במות  פיי(  רושלמיים  בג
הביאו  דברי   ב)שם,  ה  יצתה"ד(  וספותתל  ה"וז,  אם  כי  באופן  שונה  מעט  מהמובא  בבבלי,  יטהג

 :הירושלמי

 חר אנגררת ש:כי פירושו ה,רירה גפני ממרי אנאיי'    רבי  דוציא  יא  לנשתטית"
 כולה  יאין  שמרי  ארוייהו  תנאמ'  ר  ויראז'    ר,פקר  הנהג  מה  בנוהגין  וחד  אלכ
 ."יטה גת אשמורל

לפיהם  תנאי  לקבלת  הגט  הוא  שתהא  יודעת ,  שבבבלי  הובאו  דברי  רבי  ינאיבעוד  ,  ם  כןא
או  כלשון  המובאת ,  "גרירה"נוקט  הירושלמי  בשמו  כי  שוטה  אינה  מתגרשת  מפני  ,  לשמור  גיטה

רבי  זירא  ורבי  מנא  סוברים  שהשוטה  אינה ,  לעומת  זאת".  שאינה  יודעת  לשמור  עצמה:  "בבבלי
 שכתבו  שיש  מפרשים  דגרירה,  ם  שועיין  בתוספות[גיטה  מתגרשת  מפני  שאינה  יודעת  לשמור  

 ].יטה גשמור לד יה ליש שיינו היטה גשמור ליכולה ו,חוזרת ושלחה מיינו הירושלמי בקאמרד

 :)םש( 'וסתל ה"וז, ירושלמי מביא כי קיימים שלושה הבדלים להלכה בין הטעמים השוניםה

ד "גירש  מ  ובר  ע:יהויני  ביכא  אילי  מלתא  תמר  אהודהי'    רשם  בחמיה  נרבי"
 ם  א.פקר  הה  בנהגו  ילא  שרבנן  דיסור  אלא  אליכא  דיון  כ,ותר  מרירה  גפנימ
' י  פסור  איטה  גת  אשמור  לכולה  יאינה  שפיד  ל"מ  ל,טז  ג"  הגירש  וברע
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 וטה  שפעמים  וב  אה  לש  יינייהו  ביכא  אעוד  ו.ט  גגט  הין  אדאורייתאמ
 ,הפקר הן משומרה לכול יאב האין ש,סור ארירה גפניד מ" מ,לומה חפעמיםו
 כולה  יאינהד  ש"מ  לבל  א,הפקר  הן  מזהרת  נין  אוטה  שהיא  שעתים  בכןו
 ה  לש  ילומה  חעמים  פכן  ו,יטה  גת  אשמור  לכול  יב  אה  לש  ייטה  גת  אשמורל
 ."יטה גת אשמור לכולה יתיםע

 :מינות הן- הנפקאשלוש, לומרכ

, רק  איסור  מדרבנןכיון  שהוא  ,  למאן  דאמר  גרירה  –ם  עבר  וגירש  את  אשתו  השוטה  א .א
 .שהדבר לעיכובא מהתורה, ד שאינה יכולה לשמור גיטה"כ למ"משא, הגירושין חלים

מפני שהאב אינו יכול לשומרה שלא , למאן  דאמר גרירה אינה מגורשת  –ש  לשוטה  אב  י .ב
מפני ,  מגורשת,  ואילו  למאן  דאמר  שאינה  יכולה  לשמור  גיטה,  ינהגו  בה  מנהג  הפקר

 .שאביה יכול לשמור הגט

מפני  שבזמן  שהיא ,  למאן  דאמר  גרירה  אינה  מגורשת  –תים  חלומה  עתים  שוטה  ע .ג
, ואילו  למאן  דאמר  שאינה  יכולה  לשמור  גיטה  מגורשת,  נוהגים  בה  מנהג  הפקר,  שוטה

 .מפני ששומרת גיטה בזמן חלימותה

ננסה ,  די  לבחון  האם  האשה  הנצבת  בפנינו  אכן  עומדת  בשלשת  התנאים  שהוזכרו  לעילכ
 .קמעא בכל אחד מתנאים אלולהעמיק 

 ודעת לשמור גיטהי .ג

מוזכר  במשנה ,  הצורך  ביכולתה  של  האישה  לשמור  את  גיטה  כתנאי  לחלות  הגירושין

 :ל"וז, )ב"סד ע( גיטיןב

 תי  שיןא:  הודה  יבי  רמר  א.יטה  גת  אקבלין  מאביה  ויאה,  מאורסה  הנערה"
 כולה  יאינה  שכלו.  לבד  ביטה  גת  אקבל  מביה  אלאא,  אחת  כוכות  זדיםי
 ."התגרש לכולה יינהא, יטה גת אשמורל

 :וכתב, ביאר את הסיפא של המשנה ש)םש( ד"י רוספותתעיין בו

 רישא  אאו  ל:ירושפ.  התגרש  לכולה  יינה  איטה  גשמר  לכולה  יאינה  שוכל"
 ם  א,ב  אה  לאיןפ  ש"אע  שיא  הפשה  נאנפי  בילתא  מלאא,  ב  אה  ליש  דאיק
 שה  אעת  דעינן  בלאג  ד"אעד,  שהתגר  לכולה  יינה  איטה  גשמר  לודעת  יינהא
, ד  ידה  ישיבא  חא  ליטה  גת  אשמר  לודעת  יינה  אאםו,  עינן  ביהא  מד  י,גטב
 יא  הד  ישובה  חדה  יתהא  שיטה  גת  אשמר  לודעת  יהיא  ששעה  מבלא
 הן  שידושיה  קביה  אקיבל  שי  פל  עאףו,  ב  אה  לין  אם  אקבלתה  בתגרשתמ
 ם  אי  כגט  בשה  אתע  דעינן  בלא  ד,עת  דה  לאין  שי  פל  עאףו,  ורה  תידושיק
 ."הבחין לתדעש ד ישובה חדה יתהאש

שהרי  האישה ,  שבמעשה  הגירושין"  עתד"אינו  מצד  ה,  הצורך  ביודעת  לשמור  גיטה,  לומרכ
כאשר . הנדרשים בקבלת הגט" דרי  הקניןג"דהיינו  ,  "דהי"אלא  מצד  ,  מתגרשת  אף  שלא  מדעתה
ואילו  אם  אינה ,  ד  לענין  קבלת  גיטהש  לה  יי  –  כלומר  יודעת  להבחין,  האשה  יודעת  לשמור  גיטה

 .ין לה יד לענין קבלת גיטהא – יודעת לשמור גיטה

ויש  לה  יד  לקבל ,  יטה  גת  אשמור  לגבי  הנדרש  מהמתגרשת  כדי  שתוגדר  כמי  שיכולהל
 :)םש( מצינו בגמרא, גיטה
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. חר  אדבר  ויטה  גמשמרת  שלכ?  יטה  גת  אשמור  לודעת  יטנה  קיא  הואיזו"
 וכהז  –  נוטלו  וגוזא,  זורקו  ורורצ:  קטן  בדותמ'  ג,  בא  ראמר[...]  ?  אמר  קאימ
 –  פעוטות  ה.מיאון  לתקדשתמ  –  קטנה  בכנגדןו,  אחרים  לוכה  זאין  ועצמול
 קידושיב  תגרשתמ  –  קטנה  בכנגדןו,  מטלטלין  במכר  מממכרן  וקח  מקחןמ
 –  קטנה  בכנגדןו,  קדש  ההקדשן  ודר  נדריהןנ  –  דרים  נעונת  לגיעו  ה.ביהא
 ."שרים ען ביהא שדע, ביו אנכסיב למכור ו.ולצתח

קטנה יכולה לקבל , )ה כל"ב ד"ע, סד, 'וסתכן דעת הו( ש"ארוב י"שרהמובאת ב, פי גירסה זאתל
. כל  אחת  לפי  חריפותה,  דהיינו  בגילאים  שש  עד  שמונה,  גיטה  כאשר  תגיע  לעונת  הפעוטות

 .בשלב זה היא נחשבת כיודעת לשמור גיטה

 :לפיה,  שונהמצינו גירסה מעט ף"ירולם בא

אמר  רבא  שלש  מדות  בקטן  צרור  וזרקו  אגוז  ונטלו  זוכה  לעצמו  ואין  זוכה "
 ."בקידושי אביה כנגדו בקטנה מתגרשתו, לאחרים

כתב  כן   ש)ו,  מאק(  וסף  ייתבועיין  ב.  ד"וספות  ריתוכך  נראה  מדברי  ה,  א"שברך  גם  גרס  הכ
 .)ט"הי, ב"פ( ם"מבראף בדעת ה

, נחשבת כמי שיודעת לשמור גיטה,  צרור  וזורקתו,  ז  ונוטלתודבריהם  יוצא  כי  המקבלת  אגול
 .אף שטרם הגיעה לעונת הפעוטות

 :ף"אך סתם כגירסת הרי, ל"ביא את שתי השיטות הנ ה) ו,מאק( רוך עולחןשה

 דבר  ליטה  גין  בבחנת  מםא,  נשאת  שוא,  מתו,  טנה  קשהיא  כביה  אקדשה"
 היינו  דומרים  אישו,  ונוטל  וגוזא,  זרקו  ורור  צה  לנותנים  שהיינוד,  חרא
, בחנת  מינה  אאםו.  צמה  עדי  יל  עמתגרשת  [...]  פעוטות  העונת  לשתגיעמ
 ."גורשת מינהא, צמהי ע" עגירשהו

 .)ט לעזר הבןא( ם"הרשדמעיין בדברי הו

א "י  בן  מנחם  שליט"כתב  הגר,  248769/3תיק  מספר  ,  ד  הרבני  האזורי  נתניה"ד  ביה"ובפס[
. ות  היא  רמת  ההבנה  הנדרשת  מאישה  כדי  שתוכל  לקבל  גיטהלבאר  כי  הנפקא  מינה  בין  השיט

שתדע  שהגט  מיוחד  משאר  חפצים  ומבדיל ,  ף  די  בכך  שתבין  את  ייחודיותו  של  הגט"לדעת  הרי
אך .  הכריתות  וההבדלה,  גם  אם  אינה  מבינה  עד  תום  את  משמעות  הגירושין,  בינה  לבין  בעלה

היינו  שבגט  זה  הובדלה  מבעלה ,  מןי  בעינן  שתבין  גם  את  משמעות  הגירושין  עצ"לדעת  רש
 ].ש"עיי, ואינה יכולה לשוב אליו

הנחשבת   דולהגעתה  עלינו  לדון  מתי  ,  הראויה  לקבל  גיטה  טנהקהגמרא  עסקה  ב,  בכןו
 :)ו, יטק( רוך עולחןשל ה"וז. יכולה לקבל גיטה, כשוטה

 ה  באין  שי  פל  עף  אתגרשת  מטנה  קלפיכך  [...]  עתה  דלא  בגרשה  ליכול"
 רשת  חוא,  אורייתא  דהם  שדושיה  קביה  אבל  קם  אפילוא,  המור  געתד
 ודעת  יאינהו,  שתטית  נם  אבלא  .נתחרשהו,  קחת  פשהיתה  כנתקדשהש
  [...] פקר  הנהג  מה  בנהגו  ילאש,  תבריא  שד  עוציאה  מינוא,  צמה  עשמורל

 ."יטה גשמור לודעת יתהיה שהואו גורשתמ, ירשה גואם

ב "דייק  הנצי,  ור  יודעת  לשמור  גיטה  בשוטהכך  שהמחבר  סתם  דבריו  ולא  פירש  מהו  שיעמ
 :ל"וז, )ימן מה ס,ד"ח( בר דשיבמת "בשו

 ם  אי  כיאר  בלא  ושוטה  בבריו  דסתםג  ש"הי  מ"פם  ב"הרמב  שרור  בה  זאכן"
 עניןל'    בפרקכ  ב"ש  מל  עסמך  וגורשת  מינה  איטה  גת  אשמור  לכולה  יינהא
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 ל  עמך  סיטה  גת  אשמור  לכולה  יהומ'  י  פלא  ש)ט"יק'  יס(ע  "שו  בכן  ו,טנהק
 שםו,  קטנה  במו  כוא  הה  זשיעור  דבוארמ,  קטנהא  ב"מק'  סיכ  ב"שמ
 מדנו  לפעוטות  הדעתו,  פעוטות  העונת  לתגיע  שוקאל  ד"  סמחמיריםה
 קחו  מז  אמתן  ושא  מטיב  בודע  ייהא  ש)ו"ט  ה"כ  פכירהמ'  ה(ם  "רמבכ  ה"משמ
 ם  איטה  גת  אשמור  לודע  יהו  מדענוכ  י"א  ומטלטלין  במכר  מממכרו  וקחמ
 ."מתן ושא מדעת בואה

, דהיינו  מצב  מקביל  לעונת  הפעוטות,  דעתו  השיעור  זהה  ליודעת  לשמור  גיטה  דקטנהל
, ג"כ  הירושין  גי  מהלכות"  פשנה  מגידמכך  גם  נראה  מדברי  ה.  והוא  ידיעה  בטיב  משא  ומתן

 .ש"עיי

 ה"הביא  מחלוקת  ראשונים  בין  רבינו  שמחה  לראבי  ש)ה  סימןס(  ל"הרשת  מ"ושולם  עיין  בא
 .)ט"סק, שם ש"בג וב"סקי, יט קחוקק מלקתחוזכרו דבריהם אף בה(

כדי  שהשוטה  תחשב  ככשירה  לקבלת ,  די  בהבחנה  בין  צרור  לאגוז,  בינו  שמחהרדעת  ל
 :ל"וז, דיש להקל יותר בשוטה שהגיע לכלל שנותיה מאשר בקטנה, גיטה

 ולי  כילותא  צעתא  דעינן  בא  לשוטהד  יטה  גמירה  שלעניין  דדברים  הנראין"
 נותיה  שכלל  לגיעה  הזו  דשום  מביה  אקידושי  במתגרשת  הקטנה  במו  כאיה
 פילו  אבריה  דכל  לפיקחת  כיא  הרי  העוטות  פעת  דה  ליש  שגדולה  דנראהו
 שרים  ען  בגדול  ה)ה"נק(  מת  שימ'  פ  בוכיח  מהכי  ו,ולה  תידושיה  קקבלל
 שוטה דיטה גת אשמור לודעת יילכךה', ו כמתן ושא מטיב בודע יינו אפילוא
 חפץ  לפץ  חיןב'  בחנ  נאם  ביותר  הלכל  וזרקו  וצרורב'  פי  אסגי  דסתברמ
 מה  בדענא  יא  לכתי  אזו  כשמירה  בבקיאה  וו  זודעת  יאם  ומחזירתן  ששעהב
 ." תגרשת מינה אמדרבנן דצמה עשמור לודעת ים אהבחין לשי

 .)תגרשת מוטה שורה תבר דה בגמרא"ד, )םש (במות ינר לרוךעעיין בו(

מפני  שקטנה  תגיע ,  ובר  כי  ראוי  להחמיר  יותר  בשוטה  מאשר  בקטנהס  ה"אבירה,  עומתול
 :ל"וז, כ שוטה"משא, בסופו של דבר לכלל דעת

 קטנה  מגריעה  דמימר  ליכא  אעוטות  פשיעור  בודעת  יאינה  שדולה  גאבל"
 ."עת דכלל לאתא דפיט

" מד  חדיש"  השם  בהביאא  ש"ליט  שרבשטייןמ  פ"גרמל"  דעת  השפטימ  "ספר  ביין  עמנםא
 לא  אקטנה  לשוטה  הין  בהבדיל  לפרים  ארבינוה  ו"ראבי  האו  בלא  ש)  זותב  א'  י  סישות  אכתערמ(

 יעור  ששוטה  הגדולה  הן  מדרוש  לקום  מש  ירי  ההבדיל  לבוא  ני  אם  כמחה  של  רבינו  עטענוש
 מים"ת  "בשו  שםש'  עיו(  ווה  ששיעורן  ויניהן  בהבדיל  לין  אאמת  בבל  א,קטנה  באשר  מותר  יעתד

 .)ן כא כתב ל"ייםח

ש  לדקדק  האם  יכולת  ההבחנה   י,"נוטלו  וגוז  אזורקו  וצרור"הנה  בביאור  הגדר  של  ו
דהיינו  אבן  הדומה  בצורתה  באופן  יחסי ,  "צרור  ואגוז"כ,  היא  בין  שני  חפצים  דומים,  הנדרשת

שלא  להסתכל  בקנקן  אלא  במה  שבתוכו  ולהבחין  שלאגוז ,  תכן  ומדובר  אף  ביכולת  הבחנה  דקה  יותרי(  לאגוז

, נאמרו  לאו  דוקא"  צרור  ואגוז"או  שמא  .  וכן  הבחנה  בין  גט  לשטר  אחר,  )בניגוד  לאבן,  יש  תוך
ועיין  בענין  זה ,  אלא  הכוונה  ליכולת  הבחנה  בין  חפץ  שראוי  לשומרו  לבין  חפץ  שראוי  להשליכו

 .ל"ואכמ, )ד נעזר הבןא( הן כמחתשת "בשו ו) דימן סב"ח( ב לןי ב"הרמת "בשו

 כולת  שמירהיאינה  ,  "יודעת  לשמור  גיטה"ברי  הגמרא  שנמצאנו  למדים  מד,  כל  מקוםמ
היא  מבינה  שגט ,  כתוצאה  מיכולת  הבחנה  זו.  ין  הגט  לבין  חפץ  אחרבכולת  הבחנה  יאלא  ,  פיזית

 .הוא חפץ שראוי לשומרו
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 :)ף"דפי הרי מב" ל עף ד,םש'  הלחמתמ( ן"מברך גם נראה מדברי הכ

 אינה  ששנינו  ששם  כיטה  גת  אשמורל  כולה  יאינה  של  כשנינו  שי  פל  עואף"
 ודעת  יתהא  שריכה  צאינהש  ברייתא  בירשו  פרי  הדושיה  קשמור  לכולהי
 ."חר אדבר ליטה גיןב מבחנת של כלא אעולה ממירה שיטה גתא שמורל

 .אלא ביכולת הבחנה, היינו אין צורך בשמירה מעולהד

 :ל"וז, )שם, יטיןג( עקב יפארתתקדק בדבר הד

 א  ללמסקנא  דשמע  מכאורהל.  חר  אדברל  יטה  גין  במבחנת  של  כבגמרא"
 ל  עלומר  ומירה  שעיקרא  מברייתא  ביאמרו  שימה  תזהו,  לל  כשמירה  בליאת
 יטה  גוא  הזה  שמבחנת  שכל  שהכוונה  די  לנראהו,  גמרי  לחר  אניןע,  יזהו  אהז
 ודעת יינה איא הם אשמרו לאחר לתתן  וידים  באבדנו  תא  לממילאד,  כך  בגיס
 א  לבלא,  תשרפנו  ואיבוד  לשליכנו  תיכף  תלל  כבחנת  מינה  אי  אבלא,  שמורל
 ."אבד ילא ששמרו לאויה רצמה עיא התהא שעינןב

שמאחר  שהמתגרשת  מבחינה  בכך  שזהו ,  השמירה  היא  תוצאתה  של  ההבחנה,  דבריול
משמע  מדבריו [תתנו  לאחר  שישמרנו  ,  ואם  היא  אינה  יודעת  לשמור,  ממילא  לא  תאבדנו,  גיטה

 ].י אחר"ין על ידה בין עב, שצריך גם קצת שמירה בפועל

, י  איננו  בקיאים  בבדיקה  אם  האשה  יודעת  לשמור  גיטה  כ)יב,  יטק(  ז"טכבר  כתב  ה,  ן  אמנםה
 :ל"וז

 יודעת  דיון  כדין  הצד  מותר  מם  אפילו  אט  גה  ליתן  לו  להתיר  לאבל"...
 אינה  באורייתא  דיסור  ארך  סיש  דיון  כה  זיתר  הנו  לין  אדאי  ויטה  גשמורל
 ."גיטה לימור שקראת נתי מדעתכ ל" כקיאין בנו איןא ה זודעתי

 :וכתב, דחה דבריו ש)ז יימן סג"ח( חיעזראת "ך עיין בשוא

 ת  אשמור  לודעת  יאינה  דיון  כהחמיר  לחושש  וסתפקט  מ"יק'  סיז  ב"והט"
 טרתע'  בסו,  גיטה  לימור  שקראת  נתי  מדעתכ  ל"  כקיאים  בנו  אאיןד,  יטהג
 בוארל מ"שת ר"בשוו, זה הדבר בדחי יהואז ש"טוד ה" עתבז  כ"י'  י  סכמיםח
 אין  שאמר  נמה  לפלא  נבאמת  שבפרטו,  ע"שו  הסתימת  מכןו,  דבריו  כלאש
 ."ו זבדיקה בקיאים בנוא

, דאז קשה להבחין אם יודעת לשמור גיטה, כל  מקום  נראה  לחלק  בין  מי  שמוגדרת כשוטהמ
 א"ח( רידי אששצאתי בוכעין זה מ. וכפי  שנרחיב  לקמן,  לבין  מי  שכלל  לא  ראינו  בה  סימני  שוטה

תיק  מספר ,  ד  הרבני  האזורי  נתניה"ד  ביה"ובפס,  )סימן  לט,  ג"ח(  שפטיך  ליעקבמ,  )ח,  ב  סימןס
248769/3. 

בין  אם  משמעותה ,  "יודעת  לשמור  גיטה"הנה  בנדון  דידן  נראה  כי  האשה  עונה  על  הגדרת  ו
ד "התוספות  רי,  א"הרשב,  י"י  הב"ם  עפ"הרמב,  ף"שיטת  הריכ(  הינה  יכולת  הבחנה  בין  צרור  ואגוז

דהיינו  הבנה  במשא ,  "עונת  הפעוטות"ובין  אם  משמעותה  הינה  הגעה  ל,  )רוך  עוכסתימת  השולחן
 .)ע"ש וכיש אומרים שבשו"והרא' תוס, י"שיטת רשכ( ומתן

נוכחנו  לראות  בבירור  כי  למרות  האשה  לא  ידעה  להגדיר  את ,  גבי  ההבחנה  בין  צרור  ואגוזל
בעוד  שביחס  לצרור  אמרה  כי  יש ,  ענתה  בחיוב,  אלה  אם  יש  לשומרואך  כאשר  נש,  האגוז  בשמו

גם  מדבריהם  של  אביה  ושל  העובדת  הזרה  המטפלת  בה  למדנו  כי  ישנם  חפצים  אותם .  לזורקו
תרשמות  זאת  מצטרפת  כמובן  לנתונים  העולים  מחוות  הדעת ה.  היא  מבינה  שיש  לשמור
 .הרפואית שהונחה בפנינו
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, יטות  לפיהן  יודעת  לשמור  גיטה  היינו  הבנה  בטיב  משא  ומתןגם  אם  נסבור  כש,  תירה  מכךי
וכפי  שעולה  מדברי  אביה  אשר  ציין  בפנינו  שכאשר ,  עדיין  נראה  שהאשה  כשירה  לקבל  גיטה

. טענה  בתו  כי  הכסף  שנתן  לה  אינו  מספיק  בשביל  צרכיה,  נסעה  לקניות  ביחד  עם  העובדת  הזרה
כבר ,  מ"ראות  בבירור  שהאשה  יודעת  בטיב  מוגם  אם  נאמר  שעדיין  אין  בכך  כדי  לה,  מכל  מקום

לפיה  יש  להקל  יותר  במי  שהגיעה  לכלל  שנותיה  מאשר ,  הבאנו  לעיל  את  דעתו  של  רבינו  שמחה
 .ולהסתפק בהבחנה שבין צרור ואגוז, בקטנה

 שלחה ואינה חוזרתמ .ד

וכדמצינו ,  "משלחה  ואינה  חוזרת"הוא  ,  גדר  נוסף  שמצינו  כתנאי  לאפשרות  לקבל  גט

 :)שם(יבמות בגמרא ב

 צתהי,  וזרת  חאינה  ומשלחה  שימ  –  ביתו  משלחהו:  שמעאל  יבי  רבי  דתנא"
 ."חוזרת ומשלחה שוז

" משלחה  ואינה  חוזרת"מנם  כאן  המקום  להעיר  כי  מכך  שהפוסקים  לא  הזכירו  את  גדר  א
ע "ה ארוך עיין למשל שולחןע( "יודעת לשמור גיטה"אלא ציינו בעיקר את גדר , כתנאי  בקבלת  גיטה

 )חל,  ג"ח(  יעקב  לשפטיךמ  בועיין,  לפחות  מצד  רמת  ההבנה,  משמע  שהדברים  זהים,  )ו,  יטק
 ודעת  יאינה  שצד  הל  עוא  רקה"  חוזרת  ושלחהמ  "ל  שרוןיסח  הי  כיבמות  בגמרא  המהלך  מדייקש
 .חוזרת ושלחה מבחינת בינה איא הרי היטה גשמור לודעת ים אבלא, יטה גשמורל

 :ל"וז, )תקכא תןימס( ה"אבירהדברים מפורשים בו

 ודעת ימירה שעת דה ליש שמיד, מירה שעת דלא אגיטה בעתה דעינן בדלא"
 ."וד עלוני פבית לחזרי תל אה לשאומרים כהביןל

 :כתב ש) בעזר הבןא,  דלקח( תם סופרחכן מדויק מלשונו של הו

 אז  ד,יטה  גשמור  לכולים  ים  אתגרשת  מתורה  המן  דנשתטית  ששה  אאבל"
 ."ב"ג ע"י קיבמות במבואר כ,תוזר חאינה ושלחהמ

 .הרי זה חסרון בגט מהתורה, במקום בו אנו רואים שמשלחה וחוזרת, כל מקוםמ

האם  הכוונה  שכדי  שמעשה  הגירושין  יחול  יש .  ריך  ביאור  מהו  גדר  משלחה  ואינה  חוזרתצ
משלחה "או  שמא  ה.  שעניינו  ניתוק  מבעלה,  צורך  בהבנה  של  האישה  במהות  מעשה  הגירושין

, שיהיה  מעשה  בר  תוקף  של  שילוח,  בא  להגדיר  את  מעשה  השילוחין  של  הבעל"    חוזרתואינה
 .אף אם אין הדבר נובע מהבנתה של המשולחת

ד "כגון  בנדו,  פקא  מינה  תהיה  במי  שאינה  מסוגלת  מסיבה  צדדית  לחזור  לבעלהנ
פצה גם  לו  היתה  ח,  שמוגבלותה  הפיזית  והמנטלית  של  האישה  אינה  מאפשרת  לה  לחזור  לבעלה

וצריך  לחקור  האם  יש  לה ,  או  שמא  אין  די  בכך,  האם  נחשב  הדבר  כמשלחה  ואינה  חוזרת.  בכך
 .הבנה במהות מעשה הגירושין

צריך  שיהיה  מתוך ,  "אינה  חוזרת"למדת  שה  מ)םש(  יבמות  בי"שרתבוננות  בלשונו  של  ה
 :ל"דז, הבנה של האישה במהות מעשה הגירושין

 ."ושין באיןש שוטים הנהג מכןש – חוזרת וביתו משמשלחה"

מביאה  אותה  לידי  בושה  המונעת  אותה ,  בנתה  של  האישה  במהות  מעשה  הגירושיןה
 .מלחזור אל מי שגירשה
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לפיה  יש  זהות ,  שמעלה  אפשרות,  )  דימן  סב"ח(  ב  לןי  ב"הרמך  גם  נראה  לכאורה  מדברי  הכ
 :ל"וז, "מבחנת בין גיטה לדבר אחר"לבין , "משלחה ואינה חוזרת"בין 

 יינו  החר  אדבר  ליטה  גין  במבחנת  של  כקאמר  דמאי  דמי  נומר  לראפש"
 ."בעלה מתגרשת מיא הבגט שיודעת ומבחנת ווזרת חאינה ומשלחהד

דהיינו  הבנה  במהות ,  לומר  אי  חזרתה  נובע  מההבחנה  שבאמצעות  הגט  היא  מתגרשתכ
 .הפירוד הנוצר מכח מעשה הגירושין

כל ,  )ב"  עד  סיטיןג(  י"שרלדעת  .  ת"י  לר"מנם  נראה  שהדברים  תלויים  במחלוקת  בין  רשא
וכן ,  ה  וכל"ד,  םש(  'וסתאמנם  ה.  י  קבלת  אביה"אינה  מתגרשת  אף  ע,  שאינה  יכולה  לשמור  גיטה

. ומתגרשת  בקבלת  אביה,  ד  יה  לש  ירי  הב  אה  ליש  שדכיון  ת"רתבו  בשם    כ)ה  יצתה"ד,  ביבמות  שם
שהרי  אביה ,  א  דיש  לה  אבמהני  ה,  "משלחה  ואינה  חוזרת"שגם  לטעם  ד'  ומחדשים  התוס
 .שומרה מלחזור

אינו דין בהבנה של האישה במהות " משלחה  ואינה חוזרת"היא  ש'  כאורה  דעתם  של  התוסל
, לכן  גם  אם  אי  חזרתה  של  האישה  לבית  גרושה  נובעת  מהתערבותו  של  גורם  חיצוני,  הגירושין

  שלה  במשמעות יש  צורך  בהבנה,  י"אמנם  לדעת  רש.  די  בכך,  כגון  אביה  השומרה  מלחזור
 .הגירושין

 "משלחה ואינה חוזרת"מדין " הא גיטך"מירת א .ה

 גיטיןנלמדת  מהמשנה  ב,  "משלחה  ואינה  חוזרת"הלכה  נוספת  שניתן  להאיר  דרכה  על  גדר  

 :ל"וז, )א"עח ע(

 –  יטה  גוא  ההרי  ווראהק,  אחוריו  ממצאתו  שוא,  ה  זוב  חטר  שנסי  כה  לאמר"
 הרי ווראהק,  יעורהנ,  שנה  יהיא  וידה  בתןנ  .יטיך  גא  הה  ליאמר  שדע,  ט  גינוא
 ."יטיך גא הה ליאמר שדע, ט גינוא – יטה גואה

משלחה  ואינה "נובע  מדין  "  הא  גיטך"מדו  כי  הצורך  באמירת    ל)םש(  ל  המשנה  עוספותתה
 :ל"וז, "חוזרת

 כל  לותרת  מת  ארי  הגם  ויטיך  גי  הומר  לאשתו  לט  גנותן  לצריך  מיהי  ה"ר"
 ה  לומר  לריך  צקום  מכל  מ,רחה  כעל  בתגרשת  משההא  די  פל  עאף  [...]  דםא
 ,וזרת  חהא  תלא  וגורשת  מהיא  שתדע  שדם  אכל  לותרת  מת  אהרי  ויטיך  גיה
 ."וזרת חאינה ושלחה מיהא שבעינןד

על ,  נצרכת  כדי  שהאישה  תדע  שהיא  מתגרשת  בגט  זה"  הא  גיטך"מירת  הבעל  א,  לומרכ
מצריך "  משלחה  ואינה  חוזרת"י  גדר  מורם  מדבריהם  כ.  מנת  שיהא  הבעל  משלחה  ואינה  חוזרת

 .הבנה של האישה במעשה הגירושין

. אינה  מצד  ידיעת  האישה"  הא  גיטך"מנם  מדבריהם  של  ראשונים  אחרים  עולה  כי  אמירת  א
, כתב  בביאור  המשנה  כי  כאשר  אומר  לה  כנסי  שטר  חוב  זה  ש)םש(  א"שברעיין  למשל  בדברי  ה

הוסיף ".  הא  גיטך"ולכן  צריך  לומר  לה  ,  ת  גטנראה  הדבר  שביטל  את  הנתינה  שלא  תהא  כנתינ
כ "אא,  אינו  גט,  "כנסי  שטר  חוב  זה"בלי  לומר  ,  א  וביאר  כי  גם  בנותן  לה  הגט  סתם"הרשב

 :א"מסיק הרשב, ד"ם והראב"ולאחר שדן בדעת הרמב. עסוקין באותו ענין

 עת  דו  אעתה  דו  אלא  אעינן  בא  לוקא  דעתה  דבל  אעינן  בעת  דלעולם"
 דעת לידה ביתן ניהא שידה  בנתן  וריתות  כפר  סכתיב  דשום  מטעמאד,  עדיםה
 נודע  שיון  כלא  א,וקא  דידיעתה  בכתוב  הקפיד  הלאו  ,ריתותיה  כפר  סהואש
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 ט  גאו  רעדים  למר  אהיינוו,  כריתות  לה  ליתן  נהוא  שעת  דאן  כרי  העדיםל
 י כבלא, מגורשת דה זוב חטר שנסי כה לאמר וחזר שי פל עף אה לותן נאניש
 היינוו,  גורשת  מינה  אנין  עאותו  בסוקין  עיו  הלא  ועדים  ללא  והל  א  למר  אאל
 עת דאן כאין דגורשת מאינה דתם סה לנתן וה זוב חטר שנסי כה למרא' תנימ
 גורשת  מאינה  דעדים  העת  דאן  כיש  שי  פל  עף  אישנהו,  לל  כרושין  גתינתנ
 אינה  שו  אנשטית  כו  זהרי  ולל  כד  יה  לאין  שפי  ללא  אעת  דשום  מענין  היןא
 ."התגרש לכולה יאינה דיטה גת אשמור לודעתי

אך  אין  צורך  בידיעת ,  ולה  מדבריו  שצריך  גילוי  דעת  מהבעל  שנותן  את  הגט  לכריתותע
 .אלא ידיעת העדים מספקת אף היא, האישה

אינה  נצרכת  מצד  דעת "  הא  גיטך"תב  כי  אמירת    כ)ף"דפי  הרי  בא"  מ  ע,םש(  על  המאורב  םג
 :ל"וז, אלא דווקא מצד הבעל, האישה

 בא  רמר  איבמות  ברשח'  בפ  וניזקיןה'  פב'  גרסי  דא  היה  לקשיא  דואיכא"
 אשתי  לותן  נאני  שה  זט  גאו  רעדים  למר  אלמוד  נודגדא  גןי  ב"  רל  שעדותומ
 עתה  דעינן  באי  ל"  רמר  אאו  לגורשת  מו  זרי  ההח  ז"ט  שנסי  כה  לאמר  וחזרו
 יוציא  שעינן  בבל  אעתה  דעינן  בלאד  הי  נהשיב  ליש  ו.עתה  דעינן  באנ  ל"ה
 ו  אעדים  לו  אדבר  היתבונן  שענין  בגט  התיבת  כאחר  לפיו  בשלוחין  הבעלה
 ."גירושין באשה העת דריך צין אעדים לדבר הפירש שכיון ואשהל

ביאר  כי  חלק  ממעשה  השילוחין  של  הבעל  הוא   ש)סג  קימןס(  וב  טום  יונגעת  "עיין  בשוו
 .הוצאת ענין הגירושין בפיו

מובא כ(  ל"וז,  )םש(  א"ן  וברשב"המובא  ברמב,  פריסי  ה"ו  עפפשר  שביאור  הדבר  הינא

 :)א"ברשב

 טר  שנסי  כה  לאמר  ואשתו  לט  גתב  כמרו  אכאן  מביתו  משלחה  וידה  בונתן"
 ."ט גינו אה זובח

כפי  שמצינו ,  "הא  גיטך:  "שמע  מהספרי  שחלק  ממעשה  השילוח  הוא  אמירת  הבעלמ
ולא  שתיקח  היא   –"  כי  יקח"מפני  שכתוב  ,  שאינה  מקודשת,  בקידושין  גבי  נתן  הוא  ואמרה  היא

, ל  ליפקוביץ"יין  מנחת  יהודה  לגרמיע(  צריך  שיהא  הבעל  משלחה,  כך  גם  לגבי  גירושין.  את  עצמה

 .)סימן ל, עניינים שונים, זרעים

 :)ה – א, לוק( רוך עולחןשמצינו ב, הלכהל

 תן  נאםו.  זה  בכיוצאו,  יטיך  גה  זריה:  גט  הה  לשיתן  כיאמר  שריך  צהמגרש"
 ה  זריה:  ה  לאמר  ילכתחילהו:  גהה.  סול  פט  גה  זריה,  לום  כמר  אלא  וידהב
 גורשת  מת  אהרי  ו)קונטרס  השםי  ב"ב  ומגרשה'    פרדכימ(  )יטך  גהתקבליו(  יטיךג
במה   [...]  )א"  ישםי  ב"ב(  עכשיו  מ)בטור  וםש(  דם  אכל  לותרת  מת  אהרי  ומנימ

 דבר  מיה  הם  אבלא.  יטה  גסקי  על  עמה  עדבר  מיה  השלא  ב:דברים  אמורים
 ריךצ  [...]  טז  ג"ה,  לום  כמר  אלא  וידה  בנתן  וגט  הנטלו,  יטה  גסקי  על  עמהע
 ינהא,  וב  חטר  שהוא  שתורת  בה  לתנו  נם  אבלא,  רושין  גתורת  בה  ליתננוש
. תחלה  בעדים  לן  כיודיע  שוא,  יטך  גה  זריה:  ך  כחר  אאמרכ  י"א  אגורשתמ
) כ"ח  אה  ליםגיד  מהעדים  שוא,  ו  בנתגרשה  שאשה  התדע  שבלבדו]  הגה[
 .")מגרש הרק פתוספותכ ה"כ(

 מואל  שיתבהעיר  על  כך  ה.  הוסיף  כי  על  האישה  לדעת  שנתגרשה  בו  א"מרזינן  אפוא  שהח
 :)ג"קס(
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 זאת  דנתינה  העת  בעדים  הו  אוא  היאמר  שצריך  דמגרש  הרק  פוספותכ  ת"וכ"
 הוא  שה  לעדים  היאמרו  שאין  צריךל  ד"  סהטורם  ו"רמב  המיהו  [...]  יטהג
 ו  אה  ליאמר  ושילוחים  הפיו  מוציא  מבעל  הם  אדי  ו,מאור  העלכ  ב"כ  ו,גטה
 עדים  לשאמרל  כ"מ  קהסוגיא  וה  לגידו  יהעדים  שתבו  כא  לכן  ל,העדיםל
א "מ רהרבל ל" הלא ו,ם היעות דנים ש"הרמב ווספותז ת"פי ל.י דגט ההואש
 ."מחבר הברי דלע' וס תברי דפשיטות בהביאל

ם  והטור  הסוברים  שאין "ולא  לדעת  הרמב,  וספותא  הם  רק  לשיטת  הת"לומר  דברי  הרמכ
 .צורך בידיעת האישה

 :וכתב, א"עיר כן על דברי הרמ ה)י"ק ס,םש( א"גר היאורבם בג

 עדים  למודיע  שיון  כ,ן  כא  סבירא  ליהם  ל"רמב  הבלא,  ל"נה  ה"ח  ד"ע'  תוס"
 ."לל כעתהצ ד"א

אין  מחלוקת  בין ,  ולדברי.  א"ש  והגר"שיג  על  דברי  הב  ה)ז,  לוק(  שולחן  הרוךעמנם  בא
, ם  צריכה  לדעת  לכל  הפחות  לאחר  זמן  שקיבלה  גט"וודאי  שגם  אליבא  דהרמב',  ם  לתוס"הרמב

עיין  עוד  בענין ו(  אין  צורך  שתדע  בשעת  הנתינה  דווקא'  ואף  אליבא  דהתוס,  כדי  שלא  תחזור  אליו

 .)78' עמ, יז, "אבני משפט"זה בספר 

בא  להגדיר  את  מעשה  השילוחין "  נה  חוזרתמשלחה  ואי"אם  נאמר  כי  ה,  הנה  בנדון  דידןו
, אף  אם  אין  הדבר  נובע  מהבנתה  של  המשולחת,  שיהיה  מעשה  בר  תוקף  של  שילוח,  של  הבעל

בו  מוגבלותה  הפיזית  והמנטלית  של  האישה  אינה  מאפשרת  לה ,  הרי  שבמקרה  העומד  בפנינו
הדבר   י  משמעותאמנם  גם  אם  נאמר  כ".  משלחה  ואינה  חוזרת"שפיר  קרינן  בה  ,  לחזור  לבעלה

וניכר ,  ד  שאל  וחקר  את  האשה  כמה  פעמים"הרי  ביה,  וחיןלהוא  הבנה  של  האשה  במעשה  השי
ועל  כן  עונה  היא  על  הגדרת ,  היה  שהבינה  כי  מעשה  הגירושין  יוצר  פירוד  בינה  לבין  בעלה

 ."משלחה ואינה חוזרת"

 ודעת לשמור עצמהי .ו

הוא  שתהא  יודעת ,  תוכל  לקבל  גיטההזכרנו  לעיל  כי  קיים  תנאי  נוסף  מדרבנן  כדי  שהאשה  

 ."גרירה: "או כלשון הירושלמי, לשמור עצמה

 .לכאורה לא מצינו בהתנהגותה של האשה כל סימן שיש בו לחשוש לגרירהו

, שאיננו  בקיאים  בבדיקת  יכולתה  לשמור  עצמה,  ן  אמנם  כבר  מצינו  בדברי  רבינו  שמחהה
 :)שעח תימן סתשובות ואלות שא"ח( רוע זורא כמובא בספר

 א  בעשה  מבר  כלא  הכתבת  שמו  כצמה  עשמור  לודעת  יהיא  שדע  נדהאיך"
 לא  דכתב  ו.יטה  גשמור  לודעת  יהיתה  וחת  אשוטה  במחה  שבינו  רורי  מפניל
 ."צמה עשמור לודעת ים אהבחין לש ימה בדענאי

 :שכתב, )טו רימן סכתבים וסקיםפ( דשן הרומתתך עיין בא

 לוי  תדבר  הכךל,  ל  כך  כה  בחמירה  לאין  שרבנן  דזרה  גק  ראינו  דדכיון"
 וכתא  דהאי  במיחש  לליכא  דך  לראין  נדברים  הםא,  יניך  עראות  וידיעתךב
 ."קלה תידי לאתיד

חשוב  לציין  כי  גם  רבינו ,  מכל  מקום.  איננו  בקיאין  באופן  הבדיקהשכך  ללא  חשש  ,  אם  כןו
כפי  שנבאר ו,  ד"כ  בנדו"משא,  ולכן  אפשר  שקשה  לבודקה,  שמחה  עוסק  במי  שהוחזקה  כשוטה

 .לקמן
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או  מצד  שלא :  יאר  את  טעם  התקנה  בשני  אופנים  ב)ימן  סב  ס,א"ח(  רידי  אששת  "הנה  בשוו
 ירושיןג'  י  מהל"פ  גיד  משנהמי  ה"פע(  ינהגו  בה  מנהג  הפקר  על  ידי  כך  ששמו  של  בעלה  נקרא  עליה

ה  הוא שכאשר  היא  תחת  בעל,  או  מצד  מזונותיה,  )א  סימן  ד"  חנים  מאירותת  פ"ועיין  שו,  ג"כה
 .)ה"מרוה ד"אברי דעת ה"פע( ולא תמציא עצמה לזנות לצורך פרנסתה, יפרנסנה

וממילא  אינו  זנה ,  נדון  דידן  בו  הבעל  ניתק  את  הקשר  עם  אשתו  לפני  מספר  שניםב
 .אזי לא שייך הנימוק השני, ומפרנסה

א בו  מפאת  מוגבלותה  והטיפול  הצמוד  שהי,  ד"אין  לו  שייכות  לנדו,  ם  הנימוק  הראשוןג
 .וכדלהלן, אין כל חשש שמאן דהוא ינהג בה מנהג הפקר, זוכה לו

 ממלכה  הקודות  פתי  בי  יש  להקל  במקום  בו  קיימים  כ)מז  קימן  סב"ח(  ם"הרשמת  "תב  בשוכ
דמאחר  שיש  השגחה  של ,  שמרם  ליוחדים  מבתים  בדעת  הסירי  חחולים  הם  שמושיביןש

 ורחות  אקונטרס,  ב  מימן  סו"ח(  ליעזרא  יץצת  "ובשו,  ש  היטב"עיי.  אין  לחשוש  לגרירה,  הממשלה

 .הביא דבריו ש)ב" פמשפטיםה

שכתב  להתיר  כאשר  היא  מצויה ,  ל"הרשמי  דברי  ה"פ  ע)םש(  רידי  אששת  "כן  מצינו  בשוו
 :ל"וז, או שנשמרת באמצעות קרוביה, בבית חולים

 מורה  שהיא  שו  אקרוביםי  ה"  עעולה  ממירה  שליה  עיש  שהיכא  דיבראא"
ל "הרש  מלשון  משמע  מכןש,  התיר  לקום  משי,  ר"תש  כ"מכ,  חולים  הביתב
 לומה  חפעמים  ליא  הפילוא,  ומר  אני  אעודו:  "כתב  ש)ה"ס'  יס(  תשובותיוב
 שות  רלי  בגרשה  ליןה  א"פא,  כך  לסכימים  מרוביה  קכל  וגט  למתרצה  ומשמ
 נהג  מה  בנהגו  ילא  שותה  אשמור  ליכולים  שדברים  האמיתת  בידעוש,  ד"יב
". עיני  ביתר  הין  אמש  מלומה  חהיא  שפויה  שעת  וצונם  רלתי  בבלא,  פקרה
 שעהפ  ב"כ  עהתיר  לפשרא,  עולה  ממירה  שיש  שודעיםד  י"בי  האםש,  שמעמ
 .לומה חהיאש

ד "מ  לסור  אב  אה  לש  ים  אאפילוש,  שמע  מ)ב"ו  ה"פ(  יטין  גמירושלמי  שאףו
 וא,  םש'  תוסש  ה"כמו,  הפקר  הן  משומרה  לכול  יאב  הין  אתםה,  רירא  גשוםמ
 שוטהד,  שוטה  לטנה  קין  בחלק  ל)ב"ע,  ג"מ(  קידושיןא  ב"ריטב  הכתב  שמוכ
 מירה  שאן  כיש  שואים  ראנו  שמקוםכ  ב"שאמ.  ם  שייןע,  אביה  לשמעת  נינהא
 ."עולהמ

 :הסיק, )ות יזא( בהמשך דבריוו

 אףו.  גרירה  לחשוש  לין  אעולה  ממירה  שיש  שבמקוםד,  קמייתא  להדרן"
 לק  חברכ,  ל"נכ,  לוג  פא  לשום  מכמים  חתקנת  בחלק  לאיןו  ד"הרי  מכתבש
 תקנה  העם  טזכירול  ה"חז  שבמקוםס  ד"ש  מאיות  ררבה  ההביאז  ו"ט  הליוע
 ."לוג פא למימר לא שייךל

, שגם  אם  היה  מקום  לחשוש  שהאשה  הנצבת  בפנינו  אינה  יודעת  לשמור  עצמה,  וצא  אפואי
  קל ,ד  נחשבת  היא  כשמורה  הן  מצד  סביבתה  הקרובה  והן  מצד  מוגבלותה  הפיזית"בנדו  שהרי

 .רירהלגוחומר כאשר לא ראינו בהתנהגותה של האשה איזשהו צד חשש 

 ל במי שאינה שוטה"צורך בתנאים הנה .ז

והנה  מלבד  העובדה  שהבדיקה  שבית  הדין  ערך  העלתה  כי  האישה  הניצבת  בפנינו  יודעת 

יש  מקום  גדול  לומר  כי  אף  אם  הדברים  הללו  לא ,  ואף  אין  בה  חשש  גרירה,  לשמור  גיטה

 .עדין אין כל מניעה מלגרשה, ם לנו ולא היינו עורכים את הבדיקההיו נהירי
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יתן  להבין  כי  הצורך  בבדיקת  מסוגלותה  של  האישה  לשמור   נ)םש(  במותילשון  הסוגיא  במ
אולם  במי  שלא  הוגדרה  ככזו .  הינו  דווקא  באשה  שוטה,  גיטה  או  בירור  יכולתה  לשמור  עצמה

נזכיר  שוב  את .  ל"  שמא  אינה  עומדת  בתנאים  הנמשום  שאין  מקום  לחשוש,  אין  כל  צורך  בבירור
 :לשון הגמרא

? גורשת  מינה  אמרו  אעם  טמהו  [...]  תגרשת  מוטהש  ורה  תברד:  צחקר  י"א"
 אינה  ויטה  גשמור  ליודעתד,  ריכא  צלא  [...]  פקר  הנהג  מה  בנהגו  ילאש
, יטה  גשמור  לודעת  יהאד  –  תגרשת  מוטה  שורה  תברד,  צמה  עשמור  לודעתי
 ."פקר הנהג מה בנהגו ילאש, יפקא לא לבנן ראמורו

ולגביה  נאמר  שצריך  שתהא  יודעת  לשמור  גיטה ,  מתבונן  יראה  כי  הסוגיה  עוסקת  בשוטהה
מהיכא  תיתי  לחשוש  שאינה  יודעת ,  אולם  במי  שכלל  אין  ברור  לנו  שנחשבת  כשוטה.  ועצמה

 !?לשמור גיטה ועצמה

 :ל"וז, הבינו שמחרשם  ב)ימן קיטס( ית יוסףבדברים האלה כתב הכ

 יראו  שד  עגרש  לוטה  שחזקת  בחזיקינן  מלאד  תב  כשפירא  ממחה  שורבינו"
 מסכת  דבירושלמי  ו:)ג(  חגיגה  דמא  קפרק  במפורשים  הטות  שימני  סהב
 .ידן  דגמרא  אצת  קפליג  ו,ולם  כה  ביראו  שד  עשמעמ,  )א"א  ה"פ(  רומותת
 הוה  דיה  בזא  חתירתא  יטותא  שומיא  דו  לנותנין  שה  ממאבד  הה  זימן  סעיקרו

 א  לדיקה  בפילו  אה  זימן  סאינו  רלא  שבעודו,  :)נה  קתרא  בבאב(  בדו  עשחררמ
 ."ל"כ עיקח פחזקת בוא ההרי וריךצ

דהיינו  יודעת  לשמור  גיטה ,  פורש  בדבריו  כי  אין  לחשוש  לדין  שוטה  האמור  בגירושיןמ
ורך אין  צ,  וכל  עוד  לא  ראינו  סימנים  אלו,  אלא  אם  ייראו  בה  סימני  שטות  הרגילים,  ועצמה

 .בבדיקה

 :האריך בביאור ענין זה והעלה ש)ד – ג, ו נימן סב"ח( צחק ינחתמת "עיין בשוו

 מירת  של  עדוןכ  ל"אחו,  וטה  שין  דה  להיות  לריכה  צמקודםד  וכח  מהרי"
 ין דהל' תהיש' א, ריעותא לרתי תצריכים דזה מנו  לוהיוצא[...]    עצמה  ויטהג

 כולה  יאםד,  צמהפ  ע"כ  עוא,  יטה  גשמור  לכולה  יינה  אכללב'  שתהיו,  וטהש
 ."דרבנן מף אגורשת מוטה שין דה ליש שף אוב שזא, עצמה ויטה גשמורל

דדוקא  בשוטה  שאינה ,  באותו  ענין,  )ו"ימן  נס(  א  קטלר"לגר  שנת  רבי  אהרןמת  "יין  שוע
 .אינה מתגרשת, יודעת לשמור

ור א"י  המצינו  בדבר,  במי  שלא  הוחזקה  כשוטה,  ברא  נוספת  להקל  לגבי  חשש  גרירהס
 :שכתב, )ימן מאס(" גדול

אף  היכא  דאינה  יכולה ,  דיש  לה  קידושין,  ונראה  דהיכא  דאינה  שוטה  ממש"
דהא  יכולה  להתקדש  תמיד ,  דלא  שייך  גבה  גרירא,  לשמור  עצמה  מתגרשת

 ."ככל הנשים

 :)ב"ע, ג( גיגהחמצינו בגמרא ב. עא את היריעהמרחיב קנ

והלן  בבית  הקברות  והמקרע ,  לילההיוצא  יחידי  ב?  איזהו  שוטה:  תנו  רבנן"
 ."את כסותו

ששלוש  התופעות  המוזכרות  בגמרא  הינן  סימנים  למחלות   ח  מבריסק"רגפורסם  בשם  המ
. כלומר  בדיכאון,  הלן  בבית  הקברות  והיוצא  יחידי  בלילה  מתארים  חולה  במרה  שחורה.  נפש

 .ליטה על מזגווהמקרע את כסותו הוא חולה במחלה הגורמת לו להשתולל ולהיעדר יכולת ש
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רב  הונא  אמר  שרק  אם  עושה  את  כל  שלושת  הדברים .  פירוש  הברייתא  נחלקו  האמוראיםב
 .ורבי יוחנן אמר שאפילו לעושה אחד מהם יש גדר של שוטה, הללו הרי זה שוטה

אומר  על  כך  רב ".  זה  המאבד  כל  מה  שנותנים  לו  –אי  זהו  שוטה  :  "המשך  מובאת  ברייתאב
היה  חוזר  בו  מדעתו  לגבי  הברייתא ,  ונא  את  דברי  הברייתא  הזאתכי  אילו  שמע  רב  ה,  פפא

 .משום שמשמע מדבריה כי אף בדבר אחד מחזיקים אותו כשוטה, הראשונה

עיין במה שהארכנו בגדרי ו( ש"עיי, קיימא לן להלכה כרבי יוחנן ש)ח, מ לה"וח( ית יוסףבכתב הו

 .חד כדי להחזיק אדם כשוטהואם כן די בסימן א, )125' עמ, שוטה במאמר בתחומין לג

שמאחר ,  כתב  לגבי  אשה  המתגרשת  ש)  בימןס,    בעזר  הבן  אד"ח(  ופר  סתםח  עיין  בתשובתו
אזי  כל  עוד  אין  בה  את  כל  שלושת ,  רק  מדרבנן  אינה  מתגרשת,  שכאשר  יודעת  לשמור  גיטה

, אין  לה  כלל  דין  שוטה,  או  הסימן  דשטותא  יתירתא  שמאבדת  כל  מה  שנותנים  לה,  הסימנים
 .ש"עיי, ואינה צריכה בדיקה

אלא  ספק  אם ,  ד  בו  לא  זו  בלבד  שלא  ראינו  בה  את  כל  שלושת  הסימנים"שבנדו,  וצא  אפואי
. אף  אם  לא  בדקוה  אם  יודעת  לשמור  גיטה,  הרי  זו  יכולה  לקבל  גיטה,  אפילו  אחד  מהם  יש  בה

מת ד  לנהל  שיחה  עם  האשה  ולעמוד  באופן  ברור  על  ר"בשל  הקושי  הרב  של  ביה,  עם  זאת
שהעלו  חשש  לסוג  מסוים ,  ובשל  התפרצויות  הבכי  החרישי  שפקדו  אותה  מפעם  לפעם,  הבנתה

בחן ,  )אפשר  שהיא  העומדת  בבסיס  הנהגתו  של  היוצא  יחידי  בלילה  והלן  בבית  הקברותש(  של  מרה  שחורה
 .וכפי שביארנו לעיל, ד את מסוגלותה לשמור גיטה"ביה

 סקנהמ .ח

גם  לו ,  בנוסף  לכך.  ר  ולא  מצינו  בה  סימני  שוטהמאח,  האשה  נמצאת  כשירה  לקבל  גיטה

ד  העלתה  שהיא  יודעת  לשמור "הרי  בדיקת  ביה,  היה  מקום  לחשוש  שיש  בה  סימני  שוטה

 .וגם אין לחשוש לכך שאינה יודעת לשמור עצמה, גיטה

 יכוםס .ט

אלא ,  כשם  שפקחת  מתגרשת  בעל  כרחה  ואין  צורך  בדעתה,  דין  תורה  השוטה  מתגרשתמ .א
 ודעת  לשמור  גיטהי:  שניים  מהתורה  ואחד  מדרבנן,  נאים  הנדרשים  ממנהשמצינו  שלושה  ת

. יצתה  זו  שאין  לה  יד  לגרש  עצמה,    מי  שיש  לה  יד  לגרש  עצמה–"  ונתן  בידה"למד  מנ  –
כדי שלא , דרבנןמ – ודעת לשמור עצמהי". ושלחה  מביתו"למד  מנ  –  שלחה  ואינה  חוזרתמ

 .)הירושלמיכלשון , "גרירה"ו חשש א( ינהגו בה מנהג הפקר

שהרי  האישה ,  שבמעשה  הגירושין"  עתד"אינו  מצד  ה,  לשמור  גיטה  יודעתבצורך  ה .ב
. הנדרשים  בקבלת  הגט"  דרי  הקניןג"דהיינו  ,  "דהי"אלא  מצד  ,  מתגרשת  אף  שלא  מדעתה

, ש  לה  יד  לענין  קבלת  גיטהי  –  כלומר  יודעת  להבחין,  כאשר  האשה  יודעת  לשמור  גיטה
 .ין לה יד לענין קבלת גיטהא – גיטהואילו אם אינה יודעת לשמור 

קטנה  יכולה  לקבל  גיטה  כאשר ,  )ה  כל"ב  ד"ע,  סד',  כן  דעת  התוסו(  ש"י  והרא"פי  גירסת  רשל .ג
בשלב  זה .  כל  אחת  לפי  חריפותה,  דהיינו  בגילאים  שש  עד  שמונה,  תגיע  לעונת  הפעוטות

ם "והרמב,  א"בכן  דעת  הרשו(  ף"לגירסת  הרי,  לעומת  זאת.  היא  נחשבת  כיודעת  לשמור  גיטה

אף ,  נחשבת  כמי  שיודעת  לשמור  גיטה,  צרור  וזורקתו,  מקבלת  אגוז  ונוטלתו  ה)י"לדעת  הב
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אך סתם , ל"ביא את שתי השיטות הנ ה)ו,  מאק( השולחן ערוך. שטרם הגיעה לעונת הפעוטות
 .ף"כגירסת הרי

ר דברי  המחבר  משמע  כי  שיעור  יודעת  לשמור  גיטה  דגדולה  זהה  לשיעור  יודעת  לשמומ .ד
יש  להקל  יותר  בשוטה  שהגיע  לכלל  שנותיה  מאשר ,  אמנם  לדעת  רבינו  שמחה.  גיטה  דקטנה

ה  סובר  כי  ראוי  להחמיר  יותר "הראבי,  לעומתו.  ולהסתפק  בהבחנה  בין  צרור  לאגוז,  בקטנה
 .כ שוטה"משא, מפני שקטנה תגיע בסופו של דבר לכלל דעת, בשוטה מאשר בקטנה

היא ,  יש  לדקדק  האם  יכולת  ההבחנה  הנדרשת,  "וז  ונוטלוצרור  וזורקו  אג"ביאור  הגדר  של  ב .ה
תכן י(  דהיינו  אבן  הדומה  בצורתה  באופן  יחסי  לאגוז,  "צרור  ואגוז"כ,  בין  שני  חפצים  דומים

, שלא  להסתכל  בקנקן  אלא  במה  שבתוכו  ולהבחין  שלאגוז  יש  תוך,  ומדובר  אף  ביכולת  הבחנה  דקה  יותר

אלא ,  נאמרו  לאו  דוקא"  צרור  ואגוז"או  שמא  .    אחרוכן  הבחנה  בין  גט  לשטר,  )בניגוד  לאבן
 .הכוונה ליכולת הבחנה בין חפץ שראוי לשומרו לבין חפץ שראוי להשליכו

 כולת  שמירהיאינה  ,  "יודעת  לשמור  גיטה"נמצאנו  למדים  מדברי  הגמרא  ש,  כל  מקוםמ .ו
  מבינה היא,  כתוצאה  מיכולת  הבחנה  זו.  ין  הגט  לבין  חפץ  אחרבכולת  הבחנה  יאלא  ,  פיזית

 .שגט הוא חפץ שראוי לשומרו

ת  אחיעזר  דחה "ובשו,  ז  כי  איננו  בקיאים  בבדיקה  אם  האשה  יודעת  לשמור  גיטה"תב  הטכ .ז
מכל .  ז  יחיד  בדבר  הזה"וציין  שהט,  וכתב  כי  למה  נאמר  שאין  אנו  בקיאים  בבדיקה  זו,  דבריו

  יודעת דאז  קשה  להבחין  אם,  נראה  לחלק  בין  המוגדרת  כשוטה,  ז"מקום  גם  לדעת  הט
 .לבין מי שכלל לא ראינו בה סימני שוטה, לשמור גיטה

בין  אם  משמעותה  הינה ,  "יודעת  לשמור  גיטה"נדון  דידן  נראה  כי  האשה  עונה  על  הגדרת  ב .ח
דהיינו ,  "עונת  הפעוטות"ובין  אם  משמעותה  הינה  הגעה  ל,  יכולת  הבחנה  בין  צרור  ואגוז

נוכחנו  לראות  בבירור  כי  למרות  האשה ,  לגבי  ההבחנה  בין  צרור  ואגוז.  הבנה  במשא  ומתן
בעוד ,  ענתה  בחיוב,  אך  כאשר  נשאלה  אם  יש  לשומרו,  לא  ידעה  להגדיר  את  האגוז  בשמו
גם  מדבריהם  של  אביה  ושל  העובדת  הזרה  המטפלת  בה .  שביחס  לצרור  אמרה  כי  יש  לזורקו

 .למדנו כי ישנם חפצים אותם היא מבינה שיש לשמור

, יטות  לפיהן  יודעת  לשמור  גיטה  היינו  הבנה  בטיב  משא  ומתןגם  אם  נסבור  כש,  תירה  מכךי
וכפי שעולה מדברי אביה אשר ציין בפנינו שכאשר , עדיין נראה שהאשה כשירה לקבל גיטה
טענה  בתו  כי  הכסף  שנתן  לה  אינו  מספיק  בשביל ,  נסעה  לקניות  ביחד  עם  העובדת  הזרה

ראות  בבירור  שהאשה  יודעת  בטיב גם  אם  נאמר  שעדיין  אין  בכך  כדי  לה,  מכל  מקום.  צרכיה
לפיה  יש  להקל  יותר  במי  שהגיעה  לכלל ,  כבר  הבאנו  לעיל  את  דעתו  של  רבינו  שמחה,  מ"מו

 .ולהסתפק בהבחנה שבין צרור ואגוז, שנותיה מאשר בקטנה

אמנם  יש  להעיר ,  "משלחה  ואינה  חוזרת"הוא  ,  דר  נוסף  שמצינו  כתנאי  לאפשרות  לקבל  גטג .ט
אלא ,  כתנאי  בקבלת  גיטה"  משלחה  ואינה  חוזרת"זכירו  את  גדר  כי  מכך  שהפוסקים  לא  ה

לפחות  מצד  רמת ,  משמע  שהדברים  חופפים,  "יודעת  לשמור  גיטה"ציינו  בעיקר  את  גדר  
 .הרי זה חסרון בגט מהתורה, במקום בו אנו רואים שמשלחה וחוזרת, מכל מקום .ההבנה

די  שמעשה  הגירושין  יחול  יש האם  הכוונה  שכ.  ריך  ביאור  מהו  גדר  משלחה  ואינה  חוזרתצ .י
או  שמא .  שעניינו  ניתוק  מבעלה,  צורך  בהבנה  של  האישה  במהות  מעשה  הגירושין

שיהיה  מעשה  בר ,  בא  להגדיר  את  מעשה  השילוחין  של  הבעל"  משלחה  ואינה  חוזרת"ה
 .אף אם אין הדבר נובע מהבנתה של המשולחת, תוקף של שילוח
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ד "כגון  בנדו,  ה  צדדית  לחזור  לבעלהפקא  מינה  תהיה  במי  שאינה  מסוגלת  מסיבנ
גם  לו  היתה ,  שמוגבלותה  הפיזית  והמנטלית  של  האישה  אינה  מאפשרת  לה  לחזור  לבעלה

וצריך  לחקור ,  או  שמא  אין  די  בכך,  האם  נחשב  הדבר  כמשלחה  ואינה  חוזרת.  חפצה  בכך
 .האם יש לה הבנה במהות מעשה הגירושין

יהיה  מתוך  הבנה  של  האישה  במהות  מעשה צריך  ש,  "אינה  חוזרת"י  משמע  שה"לשון  רשמ .יא
: כלומר".  אין  בושיןשכן  מנהג  השוטים  ש  –  שמשלחה  מביתו  וחוזרת:  "שכתב,  הגירושין

מביאה  אותה  לידי  בושה  המונעת  אותה ,  הבנתה  של  האישה  במהות  מעשה  הגירושין
 .מלחזור אל מי שגירשה

  שאינה  יכולה  לשמור כל,  י"לדעת  רש.  ת"י  לר"ראה  שהדברים  תלויים  במחלוקת  בין  רשנ .יב
ת  דכיון  שיש  לה  אב "כתבו  בשם  ר'  אמנם  התוס.  י  קבלת  אביה"אינה  מתגרשת  אף  ע,  גיטה

משלחה  ואינה "שגם  לטעם  ד'  ומחדשים  התוס.  ומתגרשת  בקבלת  אביה,  הרי  יש  לה  יד
 .שהרי אביה שומרה מלחזור, מהני הא דיש לה אב, "חוזרת

אינו  דין  בהבנתה  של  האישה "  חוזרתמשלחה  ואינה  "היא  ש'  כאורה  דעתם  של  התוסל .יג
לכן  גם  אם  אי  חזרתה  של  האישה  לבית  גרושה  נובעת  מהתערבותו  של ,  במהות  הגירושין

יש  צורך  בהבנה  שלה ,  י"אמנם  לדעת  רש.  די  בכך,  כגון  אביה  השומרה  מלחזור,  גורם  חיצוני
 .במשמעות הגירושין

, נלמדת  מהמשנה  בגיטין,  "תמשלחה  ואינה  חוזר"לכה  נוספת  שניתן  להאיר  דרכה  על  גדר  ה . יד
, ינו גטא – קוראה  והרי  הוא  גיטה,  או  שמצאתו  מאחוריו,  אמר  לה  כנסי  שטר  חוב  זה:  "לפיה

, ינו  גטא  –  קוראה  והרי  הוא  גיטה,  ניעורה,  נתן  בידה  והיא  ישנה.  עד  שיאמר  לה  הא  גיטיך
דין נובע  מ"  הא  גיטך"התוספות  ביארו  כי  הצורך  באמירת  ".  עד  שיאמר  לה  הא  גיטיך

מורם  מדבריהם  כי .  דהיינו  שתדע  שהיא  מגורשת  ולא  תהא  חוזרת,  "משלחה  ואינה  חוזרת"
 .מצריך הבנה של האישה במעשה הגירושין" משלחה ואינה חוזרת"גדר 

אלא  שכאשר ,  אינה  מצד  הצורך  בידיעת  האישה"  הא  גיטך"מנם  יש  שכתבו  כי  אמירת  א .טו
לכן  צריך ,  הנתינה  שלא  תהא  כנתינת  גטנראה  הדבר  שביטל  את  ,  אומר  לה  כנסי  שטר  חוב  זה

 ."הא גיטך"שיאמר לה 

, דבריהם  של  ראשונים  אחרים  עולה  כי  צריך  גילוי  דעת  מהבעל  שנותן  את  הגט  לכריתותמ .טז
 .אלא ידיעת העדים מספקת אף היא, אך אין צורך בידיעת האישה

א "רמא  נקטו  כי  דברי  ה"ש  והגר"הב.  א  כי  על  האישה  לדעת  שנתגרשה  בגט  זה"סק  הרמפ .יז
אמנם  לדעת  ערוך  השולחן  גם  אליבא .  ם"אך  לא  לדעת  הרמב',  נכונים  אליבא  דהתוס

 .כדי שלא תחזור אליו, ם צריכה לדעת לכל הפחות לאחר זמן שקיבלה גט"דהרמב

בא  להגדיר  את  מעשה  השילוחין  של "  משלחה  ואינה  חוזרת"אם  נאמר  כי  ה,  נדון  דידןב .יח
,   אם  אין  הדבר  נובע  מהבנתה  של  המשולחתאף,  שיהיה  מעשה  בר  תוקף  של  שילוח,  הבעל

בו מוגבלותה הפיזית והמנטלית של האישה אינה מאפשרת לה , הרי שבמקרה העומד בפנינו
אמנם  גם  אם  נאמר  כי  משמעות ".  משלחה  ואינה  חוזרת"שפיר  קרינן  בה  ,  לחזור  לבעלה

 ד  שאל  וחקר  את  האשה  כמה"הרי  ביה,  הדבר  הוא  הבנה  של  האשה  במעשה  השילוחין
ועל  כן  עונה ,  וניכר  היה  שהבינה  כי  מעשה  הגירושין  יוצר  פירוד  בינה  לבין  בעלה,  פעמים

 ."משלחה ואינה חוזרת"היא על הגדרת 
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או ,  הוא  שתהא  יודעת  לשמור  עצמה,  נאי  נוסף  מדרבנן  כדי  שהאשה  תוכל  לקבל  גיטהת .יט
  לשמור שאיננו  בקיאים  בבדיקת  יכולתה,  כתב  רבינו  שמחה".  גרירה:  "כלשון  הירושלמי

חשוב ,  מכל  מקום.  תרומת  הדשן  לא  חשש  שאיננו  בקיאין  באופן  הבדיקה,  לעומתו,  עצמה
כ "משא,  ולכן  אפשר  שקשה  לבודקה,  לציין  כי  גם  רבינו  שמחה  עוסק  במי  שהוחזקה  כשוטה

 .ד שלא הוחזקה לשוטה"בנדו

מו  של או  מצד  שלא  ינהגו  בה  מנהג  הפקר  על  ידי  כך  שש,  צינו  שני  אופנים  בביאור  התקנהמ .כ
, )א  סימן  ד"ת  פנים  מאירות  ח"ועיין  שו,  ג"גירושין  הכ'  י  מהל"י  המגיד  משנה  פ"פע(  בעלה  נקרא  עליה
ולא  תמציא  עצמה  לזנות  לצורך ,  שכאשר  היא  תחת  בעלה  הוא  יפרנסנה,  או  מצד  מזונותיה

 .)ה"ד והרמ"י דעת הראב"פע( פרנסתה

, וממילא אינו זנה ומפרנסה, שניםנדון  דידן  בו  הבעל  ניתק  את  הקשר  עם  אשתו  לפני מספר ב
בו  מפאת  מוגבלותה ,  ד"אין  לו  שייכות  לנדו,  גם  הנימוק  הראשון.  אזי  לא  שייך  הנימוק  השני

וכן  מצינו .  אין  כל  חשש  שמאן  דהוא  ינהג  בה  מנהג  הפקר,  והטיפול  הצמוד  שהיא  זוכה  לו
 .ירהאין לחשוש לגר', כבית חולים וכדו, שכתבו הפוסקים דבמקום בו יש שמירה

יתן  להבין  כי  הצורך  בבדיקת  מסוגלותה  של  האישה  לשמור   נ)םש(  במותילשון  הסוגיא  במ .כא
אולם  במי  שלא  הוגדרה .  הינו  דווקא  באשה  שוטה,  גיטה  או  בירור  יכולתה  לשמור  עצמה

 .ל"משום שאין מקום לחשוש שמא אינה עומדת בתנאים הנ, ככזו אין כל צורך בבירור

אור "מצינו  בדברי  ה,  במי  שלא  הוחזקה  כשוטה,  רירהברא  נוספת  להקל  לגבי  חשש  גס .כב
אף  היכא  דאינה  יכולה  לשמור ,  דיש  לה  קידושין,  שכתב  שהיכן  שאינה  שוטה  ממש,  "גדול

 .דהא יכולה להתקדש תמיד ככל הנשים, דלא שייך גבה גרירא, עצמה מתגרשת

  הקברות הלן  בבית,  היוצא  יחידי  בלילה:  גמרא  בחגיגה  מצינו  שלושה  מאפיינים  לשוטהב .כג
ח  מבריסק  ששלוש  התופעות  המוזכרות  בגמרא  הינן "מפורסם  בשם  הגר.  והמקרע  את  כסותו

, הלן  בבית  הקברות  והיוצא יחידי בלילה מתארים חולה במרה שחורה.  סימנים  למחלות  נפש
והמקרע  את  כסותו  הוא  חולה  במחלה  הגורמת  לו  להשתולל  ולהיעדר .  כלומר  בדיכאון

 .יכולת שליטה על מזגו

רב  הונא  אמר  שרק  אם  עושה  את  כל  שלושת  הדברים .  ירוש  הברייתא  נחלקו  האמוראיםפב .כד
בהמשך .  ורבי  יוחנן  אמר  שאפילו  לעושה  אחד  מהם  יש  גדר  של  שוטה,  הללו  הרי  זה  שוטה

אומר ".    זה  המאבד  כל  מה  שנותנים  לו–אי  זהו  שוטה  :  "לפיה,  ובאת  ברייתא  מ)םש(  הגמרא
היה  חוזר  בו  מדעתו  לגבי ,  הונא  את  דברי  הברייתא  הזאתכי  אילו  שמע  רב  ,  על  כך  רב  פפא

 .משום שמשמע מדבריה כי אף בדבר אחד מחזיקים אותו כשוטה, הברייתא הראשונה

ואם  כן  די  בסימן  אחד  כדי  להחזיק  אדם ,  תב  הבית  יוסף  שקיימא  לן  להלכה  כרבי  יוחנןכ .כה
רק ,  מור  גיטהשמאחר  שכאשר  יודעת  לש,  כתב  החתם  סופר  לגבי  אשה  המתגרשת.  כשוטה

או  הסימן  דשטותא ,  אזי  כל  עוד  אין  בה  את  כל  שלושת  הסימנים,  מדרבנן  אינה  מתגרשת
 .ואינה צריכה בדיקה, אין לה כלל דין שוטה, יתירתא שמאבדת כל מה שנותנים לה

אלא  ספק  אם  אפילו  אחד ,  ד  בו  לא  זו  בלבד  שלא  ראינו  בה  את  כל  שלושת  הסימנים"נדוב .כו
, עם  זאת.  אף  אם  לא  בדקוה  אם  יודעת  לשמור  גיטה,  ולה  לקבל  גיטההרי  זו  יכ,  מהם  יש  בה

, ד  לנהל  שיחה  עם  האשה  ולעמוד  באופן  ברור  על  רמת  הבנתה"בשל  הקושי  הרב  של  ביה
שהעלו  חשש  לסוג  מסוים  של ,  ובשל  התפרצויות  הבכי  החרישי  שפקדו  אותה  מפעם  לפעם
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בחן ,  )יחידי  בלילה  והלן  בבית  הקברותאפשר  שהיא  העומדת  בבסיס  הנהגתו  של  היוצא  ש(  מרה  שחורה
 .ומצא אותה כראויה לקבל גיטה, וכפי שביארנו לעיל, ד את מסוגלותה לשמור גיטה"ביה

 .הדין-סק הדין מותר לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של בעליפ

 .)20.12.2017( ח"בטבת התשע' יתן ביום בנ
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