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מנבכי הארכיון |   יוחאי בן–גדליה
בשיתוף הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

ואשר שאל כבודו באחד שנשלח 
לארץ גזרה בעד פשעו ורוצה 

לגרש את אשתו, ובמקום שהוא 
אין שם איש שיודע לכתוב גט. 

אם יש תקנה שיעשה שליח בכתב 
לסופר ועדים שבמקום האישה 
לכתוב גט ולגרשה )שו"ת עונג 

יום טוב, סימן קנח(.
שאלה זו מופיעה בספר 

השו"ת 'עונג יום טוב', שבו הובאו 
תשובותיו ההלכתיות של הרב 
רפאל יום טוב ליפמן היילפרין 

)1879-1816(, אב בית דין ומורה 
צדק בעיר ביאליסטוק. שורות 

קצרות אלה הן השאלה - המקרה 
המשפטי שבעקבותיו בא דיון 

למדני ארוך מאת המשיב, ובסופו 
פסק ההלכה. הלכות גיטין הן 

עניין מסובך ומורכב, ורבים בהן 
הצדדים הטכניים והפורמליים: 

כתיבת הגט, שליחתו, העדים 
החתומים עליו ועוד סוגיות מעין 

אלה.
עיון בארכיון האישי של 

הרב היילפרין חושף בפנינו את 
הסיפור האישי הכואב שמאחורי 

השאלה ההלכתית היבשה, ומלמד 
אותנו אגב כך על מציאות החיים 

המורכבת של יהודי האימפריה 
הצארית. ביום רביעי, ג' במנחם-

אב תרכ"ח )1868(, שיגר הרב 
ישראל ליב חיימוביץ' ממיטאוי 

)Jelgava( שבקורלנד, הלוא היא 
לטביה דהיום, שאלה אל הרב 

היילפרין:
אחר דרישת שלום תורתו ושלומו 

הטוב באהבה רבה ואהבת עולם 
כראוי למכובד קדוש עליון כמותו 
ירבה בישראל, הנני להציע לרום 
מעלת גאונו דבר הקשה שנזדמן 

גט סיבירי
כיוון שהבעל מוגדר כפושע קשה בעיני השלטונות, נבצר ממנו להגיע 

למקום מושבו של בית הדין היהודי. מחמת סכנות הדרכים אפשרות 
הנסיעה אליו חסומה בפני האישה. כיצד מגרשים אישה ממרחק של 

אלפי מילין במאה ה–19? כרוניקה של גזרה וטרגדיה

אוסף היילפרין

לפניי, איך שיש בפה אישה רכה 
בשנים, עגונה מבעלה זה ערך 

י"ד שנים, וסיבת הדבר שבעלה 
עשה חטא הנוגע לחוקי הקיר"ה 

]הקיסר ירום הודו - הצאר הרוסי[ 
ונשלח עולמית כמעט לקצה ארץ 

רוסיה, ומכתב משם גם על ידי 
הפאסט ]דואר[ הולך ערך ארבעה 

חודשים, והרבה השתדלות עשו 
שבעלה ישלח לה גט פיטורין, 

והייתה תשובתו שאין במקומו מי 
שיודע לכתוב גט.

בשאלה הארוכה - שמונה 
עמודים בכתב צפוף - מונה הרב 

חיימוביץ' את הדרכים שבהן 
פעלו עד כה כדי להתיר את 

האישה מעגינותה. הם השתדלו 
בקרב שרי המלכות שיתירו לבעל 

לנסוע לעיר קרובה )יחסית...( 
בסיביר, שיש בה בית דין שיוכל 

לכתוב גט כהלכתו, אך "מחמת 
גודל החטא שלו" לא ניתן היה 

להזיזו ממקומו. מאוחר יותר 
שלחו "הבעהערדען )היינו 

שרי הנימוס דפה(" - הרשויות 
האזרחיות - מסמך שהוכר על 

ידם כגט, אך לא היה לו כל תוקף 
הלכתי, שכן הוא נעשה בערכאות 
של גויים. הרב אף הציע לאישה 

לנסוע "למקום בעלה לדור 
עמו ביחד כדרך כל הארץ", אך 

השתכנע שמעבר להוצאות 
המסע הכבדות אין ראוי שאישה 
מישראל תיסע לבדה בעגלה יחד 

עם קציני צבא הצאר לסיביר 
)תשתית הרכבות לסיביר החלה 

להיסלל רק בסוף שנות השבעים 
של המאה ה-19(.

לאחר דיון ארוך מציע הרב 
חיימוביץ' שהבעל ימנה את סופר 

בית הדין בעיר שבה מתגוררת 

האישה כשליחו לכתיבת הגט 
ולמסירתו )'כתבו ותנו'(. הוא אף 

מצרף להצעתו תרגום של הגט 
ליידיש שבכוונתו לשלוח לבעל 

כדי שידע על מה הוא )לא( חותם. 
עם זאת, בשל חומרת העניין 

מבקש הרב חיימוביץ' את הסכמתו 
של גדול הדור, הרב היילפרין.

גלי ההגירה הגדולים 
והמלחמות העולמיות בעת 
החדשה הציפו את שאלת 

העגונות לפתחיהם של גדולי 
המשיבים. בדרך כלל עסקו 
התשובות בבעל שלא נודעו 

עקבותיו, או במהגרים לעולם 
החדש שזנחו את משפחותיהם 

מאחור. שאלתו של הרב 
חיימוביץ' עוסקת במקרה 

שונה. האיש מוכן ואף מעוניין 
להתיר את אשתו מעגינותה, 
אך המציאות שבה הוא נתון 

לא מאפשרת לו לעשות זאת. 
בתשובה מתגלה פער גדול 

בין מעמדו של האיש בחברה 
היהודית לבין מעמדו בחברה 

הרוסית. יחסו לאשתו, יכולתו 
להבין את הדקויות השונות של 
הלכות גיטין )אמנם ביידיש ולא 
בלשון הקודש(, הכרת כתב ידו 

על ידי הסופר המקומי, ואף הדיון 
ההלכתי בשם שיש לכתוב בגט, 
המתייחס לשם שבו היה עולה 
לתורה, מצביעים על אדם מן 

היישוב. עם זאת, מדובר בפושע 
מסוכן בעיני השלטונות, שעל אף 
היחס הנאור שהם מגלים בפרשה 

הם לא מאפשרים לו להתנייד 
ממקום למקום בתוך סיביר.

ומה עלה בגורלה של אותה 
עגונה? אם נסתפק בתשובה 

הנדפסת נגלה שהרב היילפרין 
דחה את הפתרון שהוצע והעלה 

 הרב רפאל יום טוב ליפמן היילפרין 
)1879-1816( כיהן כרב בקהילות קרבו, קיידן, 

צ'יחנוביץ ומזריטש, והחל משנת 1859 שימש רב 
ואב בית דין בביאליסטוק. לאחר מותו ירש בנו, 

הרב חיים נפתלי הרץ היילפרין )1919-1840(, את 
מקומו.

האוסף P284 כולל מכתבים שקיבלו האב והבן. 
המכתבים שנשלחו לאב מכילים ברובם שאלות 

הלכתיות שהתשובות לחלקן הופיעו בספר 
 השו"ת 'עונג יום טוב' שהוציא הבן 

ב-1880 מעזבון אביו. בשאלות נפרסת בפני 
הקורא הריאליה ההיסטורית שמאחורי המקרה 

המשפטי היבש, ומתחדדים היבטים חשובים 
של הדיון ההלכתי. המכתבים שנשלחו לבן 

עוסקים ברובם בהיבטים אדמיניסטרטיביים של 
עולם הרבנות, ועולות מהם בין השאר הבעיות 

ההלכתיות והחברתיות שהיו כרוכות בהגירה 
לעולם החדש.

האוסף המקורי נשמר בידי הנין, פרופ' ישראל 
היילפרין, מגדולי ההיסטוריונים של יהדות 

מזרח אירופה. לאחר פטירתו העבירה המשפחה 
צילומים ממנו לארכיון המרכזי לתולדות העם 
היהודי, בנוסף להעברת הארכיון האישי של 

פרופ' היילפרין. 

רוסיה

הודו

ספרד

עירקסין
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לטביה

משמאל: עמוד מתוך כתב היד

למטה: עובדי כפייה במחוז אוסורי 
בסיביר, אוקטובר 1895

צילום: וויליאם הנרי ג'קסון. מתוך אוסף ספריית 
הקונגרס

 שו"ת 'עונג יום טוב', מהדורת 
וילנה 1880

אפשרות אחרת, מקילה הרבה 
פחות. עם זאת, בארכיונו נמצא 

מכתב תגובה של הרב חיימוביץ' 
לפסק זה, ובו הוא מציין שפנה 
במקביל לשני רבנים אחרים - 

הרב יוסף שאול נתנזון מלמברג 
)לבוב( והרב יצחק אלחנן ספקטור 

מקובנה, שהתפרסם בעיסוק 
האינטנסיבי שלו בהתרת עגונות 

- ושניהם תמכו בהצעתו. למרות 
הכל העדיף הרב חיימוביץ 

להסתמך על היתר משלושה רבנים 
וכתב: "ואחכה אשר גם כבוד גאונו 

יחיש מפלט לעגונה". 0

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 

 )http://sites.huji.ac.il/archives(
עוסק בהצלה, בשחזור ובשימור של 

תיעוד היסטורי של העם היהודי על כל 

תפוצותיו, מימי הביניים ועד ימינו.



או פנו אלינו בדואר 
 האלקטרוני

אצלנו לכסף שלך יש גם
ערך היסטורי!

הצטרף עוד היום למשפחת מנויי

התקשרו עוד היום לקבלת גיליון התרשמות 
חינם:

תוכן העניינים

5    מדברים היסטוריה

6    תמונת החודש

8   בזמן הזה

10 בימים ההם

74 ראו אור

78 רשת סגולה

80 תשבצים וחידות

מחלקת מנויים ושירות לקוחות 

03-6277777
service@segulamag.com

פרסום

martag@makorrishon.co.il
טל': 03-6277720, פקס: 03-5629944

מכתבים ותגובות 

סגּולה - מגזין ישראלי להיסטוריה
הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים, 96958

segula@segulamag.com
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ומשאיר מאחוריו אישה. 
איך שולחים גט ממרחק 

אלפי מילין באמצע המאה 
ה–19? | יוחאי בן–גדליה
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סטף ורטהימר ו'להבי ישקר' 
הם סיפור הצלחה גלילי. 

ערן בר–טל קרא את הספר 
ומוסיף חוויות אישיות

ינאי המלך ומאבקי הכוח בין 
הפרושים לצדוקים. עדן הכהן 

בקריאה מחודשת ברומן 
ההיסטורי של משה שמיר 

'מלך בשר ודם'

אדר תשע"א | מרץ 2011

הפוך על הפוך
לא היין אלא הצחוק הוא המפתח 

לשחרור הלחץ הכרוך בקיום היהודי. 
 עדיף הומור מרושע, ובפורים שפיל 
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חדר עם סינים מקומיים בשכונת הגטו 
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אם לשמר | תמי גוטליב
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בת האנוסים
כיסופים ורומנטיקה בספרד של 

האינקוויזיציה. סיפור מיוחד של סופרת 
יהודייה דתייה באנגליה של המאה 

ה–19 | עשהאל אבלמן

44

ניגון ארוך
תעודות בכתב היתדות, כתובות כפולות 

שפה וכלי נגינה מעוטרים מחיים את 
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