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ËÙ˘Ó‰ ¯Ú˘
íéðáøä úåôúúùäá

˜¯‡È ÂÈ ÈÒ‡Ó

 וטועני, ולמא" בבורות, ומהיכ" דנתני, ודי" גמור, וגיטי" * ומג" לבע"ד שלא יקופחו מזכות לבחירת הבי"ד," פסקי די, התירי ערכאות, סירובי, עיקולי, הזמנות:" * פיקוח עלèôùî åøîù" ÛÈÒ

ט"ו אדר תש"ע לפ"ק
:לכבוד הרבני הגאוה"צ
 שליט"א‰‡Â„Ù ÌÈ¯Ù‡ ÌÈÈÁ ‰˘Ó הרה"ג
 שליט"אÔ¯ÚÙÏ‡‰ ÔÁÏ‡ הרה"ג
¯ שליט"אÚÂ„ „Â„ Ô¯‰‡ הרה"ג
 שליט"אÔ‡Ó„ÏÚÙ ·‡Ê הרה"ג

‰˘‡‰ ÌÚ ,È" Ô‡Ù˘ÚÒ˜È· ÌÁÓ '¯ Ï˘ ‰Â˙Á ÌÎ¯ÈÚ· ¯ÁÓ ÌÂÈ· ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ,‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÏ˘ ˙ÂÈ‰
‰˘‡ Ï˘ "Ë‚‰ ˙ÂÏÒÙ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú"‰ ÌÎ„Â·ÎÏ ÁÏÂ˘ ÂÈ¯‰ ÔÎ ÏÚ .(¯ÚÊÈÈ‰Î‡‰ ˙È·Ï) ÌÂÏ· Ï¯Èˆ ˙¯Ó
˘"˘ ˘„˜˙È˘ ¯"‰ÈÂ ,‰Ê ÔÈÚ· ¯Â¯È· ÍÈ¯ˆ‰ ¯·„ ÏÎ ÏÚ ÌÎ„Â·ÎÏ ˙ÂÚÏ ÔÓÂÊÓÂ ÔÎÂÓ ÂÈ¯‰Â ,ÂÈÈ„ ˙È·Ó ‰˙‡ˆÈ˘ ÂÊ
,„ שליט"אÏ‡‚ È"¯‰Â ¯‰‡ÏÙ Á"¯‰Ï  כמכתב גלוי, בירור זה נס נתפרס בי"א אדר תש"ע:‰"‡] .Ò"‡ ,ÂÈ„È ÏÚ
 שאנו עומדי באמצע, והוא קיצור מהביאורי הארוכי על פרשה זו,(5008 ÍÓÒÓ) „"È· Ò˜Ù· ע "הקדמה" הנמצא
 וכא לא נתטפל רק ע,[(5010 - 5007 ÌÈÎÓÒÓ) „"È· Ò˜Ù·  ]שחלקי ממנה מוצגי‰ÈÙÎ‰ ËÙ˘Ó עריכתה בספר
.[(1026 ÍÓÒÓ) „"È· Ò˜Ù·  המנויי בכרוז בית דינינו מיו ט"ו אדר תשס"ט הנמצא,הפסלנות העיקריי
ñøèðå÷

ÈÂÏ‚ ·˙ÎÓ
[÷"åãäî] äëìä øåøéá àåäå

"Ô‡Ù˘Ò˜È· ¯ÚÊÈÈ‰Î‡‰ ÌÂÏ·" ˙˘¯Ù·˘ "‰˘ÂÚÓ Ë‚"‰ ˙ÂÏÒÙ·
:íéôðò æè åáå
.Ë‚‰ ˙Ú˘· ÒÂ‡‰ ¯ÎÈ ‰È‰ ‡Ï˘Î Û‡ Ë‚‰ ÏÒÂÙ "‡Ú„ÂÓ ˙¯ÈÒÓ"„ :[· ÛÚ] .„"· ˙"¯„ Ì¯Á ÍÈÈ˘ ‡Ï„ :[‡ ÛÚ]
‰È‰˘ ÏÚ·Ó Ô˙È‰ Ë‚„ :[„ ÛÚ] .ÌÈ¯˘Î ÌÈ„Ú· „"È·· ÂÈÙ· ˘ÁÎÂÈ˘ „Ú ,Ë‚ ÏÚ ¯Ú¯ÚÓ‰ ÏÚ· ˙ÂÓ‡ Û˜Â˙ :[‚ ÛÚ]
¯È˘Î‰Ï ‰ÁÂÎ· ÔÈ‡ ,„"„ ÔÙÂ‡· ÏÚ·‰Ï ˙ÂÚÓ Ô˙Ó„ :[‰ ÛÚ] .‰ÓÂ‡Ó ÂÏ Â˘Ú ‡Ï˘Î Û‡ ÏË·Â ÏÂÒÙ ‡Â‰ ,¯ÓÂ˘ÓÂ ÒÂÙ˙
"˙„¯ÂÓ" ‡Â‰ ÂÈ¯·„Ï˘Î Î"˘ÎÂ ,Ë‚ Ô˙Ó ÏÚ ÂÙÂÎÏ ÔÈ‡ ˙Â˘È‡ ÈÈÚ ÏÎ ÚÂÓ‰ ÏÚ· ÂÏÈÙ‡„ :[Â ÛÚ] .Ú"ÂÎÏ Ë‚‰ ˙ÈÈÙÎ ˙‡
˙¯¯Â·Ó ‡Ï˙Ó‡ ˘È˘Î Û‡ ,„·ÚÈ„· Û‡ ˙"‰Ó ÏË·Â ÏÂÒÙ ,"ÈÏÚ ÒÈ‡Ó" ˙ÚË ÁÎÓ Ë‚ ˙ÈÈÙÎ„ :[Ê ÛÚ] .‰Ò¯ÙÏ ·ÈÈÁ ÂÈ‡˘
Ì‡„ :[Ë ÛÚ] .ÌÈ¯ÊÓÓ È˘‰ ÔÓ ‰È·Â ‰ÊÓÂ ‰ÊÓ ‡ˆ˙Â ,„·ÚÈ„· Û‡ ÏÂÒÙ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰˘ÂÚÓ Ë‚„ :[Á ÛÚ] .˙ÂÒÈ‡Ó‰ ÏÚ
:ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚ ˙ÓÎÒ‰ :[È ÛÚ] .˙"‰Ó ÏË·Â ÏÂÒÙ Ë‚‰ ,Â˘˜Â·ÓÎÂ Â˙ÂÎÊÓ ÂÁÙ˜Ï È„Î ÍÂ˙ ,‡ÈˆÂ‰Ï ÂÙÂÎÏ ÂÈ„˘ ÈÓ ÂÙÎ
‰È‰ ÏÂ˜‰˘ Î"Á‡ ¯¯·˙˘Î ÂÏÈÙ‡ ÔÈËÈ‚· ÏÒÂÙ "‡Ï˜"„ :[‡È ÛÚ] .˙"‰Ó ÏË·Â ÏÂÒÙ Ë‚‰ ,¯ÒÂ‡‰ ‰ÚÈ„ ˘È˘Î ÂÙÎ Ì‡„
"˙ÂÏÒÙ ¯ÂÚ¯Ú" ÌÚ ·˘Á˙‰Ï ·ÂÈÁ‰ :[‚È ÛÚ] .ÌÈ¯˘Î‰ ÔÈ· Â·¯Ú˙È ‡Ï˘ È„Î "ÌÈ¯ÊÓÓ" ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï ·ÂÈÁ‰ :[·È ÛÚ] .¯˜˘·
Ù"Ú ˙‡˘ Ì‡ Û‡ Ê‡ ,‡˘˙ ‡Ï˘ ˘Â¯ÈÙ· "‰¯‰ÊÂ‰"˘Î„ :[„È ÛÚ] .‡˘‰Ï ‰Ï ÔÈ¯È˙ÓÂ ÔÈ¯È˘ÎÓ ÔÈ¯„ÒÓ‰ „"È·˘Î Û‡
ÈÏ· ÌÈ¯È˘ÎÓ ˙‡¯Â‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ¯ÂÒ‡ ,˜ÓÂÓ ˙ÂÏÒÙ ¯ÂÚ¯Ú ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ˘ Ë‚ :[ÂË ÛÚ] .‰ÊÓÂ ‰ÊÓ ‡ˆ˙ "˙ÚËÂÓ ‰‡¯Â‰"
.ÂÈ¯·„ ÏÎÓ ‡ˆÂÈ‰ ¯ÂˆÈ˜Â ÌÂÎÈÒ :[ÊË ÛÚ] .ÔÈ¯ÒÂ‡‰ È¯·„ ˙ÈÈÁ„

:‰Ï‡˘
"˙Â˜ÒÚ" „Ú· ·¯Ú ˙ÚÏ Ë"Ò˘˙ ‰Âˆ˙ ˙˘¯Ù '‰ ÌÂÈ· ,ÔÈÏ˜Â¯·· Â˙È·· ‰˘È‚ÙÏ ÏÚ·‰ ˙‡ ÔÈÓÊ‰ „Á‡ ÏÎÂ
ÂÓÓ ÂÁ˜ÏÂ ,Â‰ÂÒÙ˙Â ÌÈÂÂÒÂÓ ÌÈÙÂˆ¯Ù ÌÚ ÌÈÂÈ¯· ‰Ú·˘Î ÂÈÏÚ ÂˆÙ˜ ,Â˙È· ÍÂ˙Ï ÒÎ˘Î ÛÎÈ˙ ,‰ÂˆÓ
‡Ï Ì‡˘ ÂÈÏÚ ÂÓÈÈ‡Â ,ÌÈ˜ÈÊ‡· ÂÈ„È ˙‡ ÂÏ·ÎÂ ÂÈÈÚ ˙‡ Â¯˘˜Â ,"ÔÂ‡Ù ÏÚÒ"‰Â ÂÏ˘ ÌÈÈÚ È˙· :ÏÏÂÎ ,ÂÈˆÈÙÁ ÏÎ ˙‡
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ÈÂÏ‚

‡„·ÂÚ„ ‡ÙÂ‚Â ‰Ï‡˘‰

·˙ÎÓ

·

ÌÚ "¯‡˜"· ÌÈÈÚ ¯Â˘˜ Â‰ÂÏÈ·Â‰ ‰ÏÈÏ·Â ,‰˙ÈÓ È„Î „Ú Áˆ¯ ˙ÂÎÓ Â‰ÂÎÈ Ì‚Â ,Ì„È ˙Á˙Ó È˘ÙÁ ‡ˆÈ ‡Ï ,˘¯‚È
‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ˘Â·Á Â‰Â˜ÈÊÁ‰ Ì˘Â ,ÈÒ‡ÓÏ ˙ÂÚ˘ È˘ Í˘Ó Ï˘ ‰ÚÈÒ· ÌÈ¯ÓÂ˘
Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ÍÂ¯‡ ÔÓÊÏ ÒÂÙ˙ Â‰Â˜ÈÊÁÈ Ê‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÂÂˆÓ ¯˘‡ ÏÎÎ ¯ÓÂÏ Ì‰Ï ˙ÈÈˆÈ ‡Ï Ì‡˘ Â‰Â¯È‰Ê‰ ¯˜Â··Â
Î"Á‡ ..."˙¯Á‡ ‰¯È¯· ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÎ„È· ÏÂ·Î È‰˘ ÌÈÚ„ÂÈ Ì˙‡ È¯‰" Ì‰Ï ‰ÚÂ ,ÌÈ˘„Á ‰˘˘ ÂÏÈÙ‡Â
‰ÂÓ˘ Ì‰Ï ÁÈ‰ ‡Ï˘ÎÂ ,ÂÒÈÎ ÍÂ˙Ï Î"Ú· Â·ÁÂ˙Ï Âˆ¯ Ô‡ÈÓ˘ÎÂ ,[¯ÏÂ„ ÛÏ‡ Â"Ë] ÔÂÓÓ Ï·˜Ï Á¯ÎÂÓ˘ ÂÏ Â¯Ó‡
ÁÂÓ ‰È‰˘ ÂÓÓ ÂÁ˜Ï˘ ÂÈˆÈÙÁ ÏÎ Â· ÂÁÈ‰˘ ‡ÒÙÂ˜‰ ÍÂ˙Ï ‰ÂÓ˘ Ì˘Ó Ì˜¯Ê˘ÎÂ ,Ì˘ ÁÂÓ ‰È‰˘ ÂÚ·ÂÎ ÍÂ˙Ï
ÍÂ˘Á ¯„Á· „ÂÓÚÏ ıÏ‡˘ „ÂÚ· ,Â‰ÂÈˆ ¯˘‡ ÏÎ ¯ÓÂÏÂ Ë‚ ·Â˙ÎÏ ˙ÂˆÏ ÁÈÏ˘ ˙ÂÓÏ Â‰ÂˆÏÈ‡ Î"Á‡ .ÌÏˆ‡
.ÌÈÂÂÒÂÓ ÌÈÙÂˆ¯Ù ÌÚ ÌÈ¯ÓÂ˘ ÌÚ ··ÂÒÓÂ ¯È˜‰ Ï‡ ÌÈ·ÒÂÓ ÂÈÙ˘Î
„È· ÔÂ„ÂÏÓ È" ¯ÚÊÈÈ‰Î‡‰ ¯˙Ï‡ Ï‡˜ÊÁÈ Ï‡¯˘È ‰"ÂÓ ˙· Ï¯Èˆ Â˙˘‡Ï Ë‚ Ô˙ÈÏ Â‰ÂÙÎ ,‰Ê ·ˆÓ· ‰ÎÎÂ
ÂÚÒÂ ,"¯‡˜"· ÌÈÈÚ ¯Â˘˜ Â‰ÂÓ˘ ,˙ÂÚ˘ Ë"È Í˘ÓÏ ÌÏˆ‡ ÒÂÙ˙ ‰È‰˘ ¯Á‡ÏÂ .‰ÂÒÂÓ "‰Ï·˜ ÁÈÏ˘"
ÌÈÁÂÓ ÂÈ‰ [ÂÓÓ ÂÁ˜Ï˘ ÂÈˆÈÙÁÂ] ˙ÂÚÓ‰˘ ‡ÒÙÂ˜‰ ıÂÁÏ ÂÈ¯Á‡ Â˜¯ÊÂ ,˙‡ˆÏ Â‰ÂÁÈ‰ ‰‰ ˙Á‡Â ‰‰ ˙Á‡ ÂÓÚ
.Ì˘Ó ¯‰Ó ÂÚÒ ÛÎÈ˙Â ,Ì˘

:‰·Â˘˙
ÌÈ¯¯·Ó ÌÈ‡˘ „ÂÚ ÏÎ ,ÌÈ¯È˙Ó ÌÈ¯ÂÓ ‰Ï ˘È Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‡˘‰Ï ‰¯ÂÒ‡Â ,Ú"ÂÎÏ ÏË·Â ÏÂÒÙ ‰Ê Ë‚˘ ,¯Â¯· ¯·„‰
ÔÈ„‰ ,¯Á‡Ï ‡˘˙Â Â"Á ¯Â·Ú˙ Ì‡Â .ÔÓ˜Ï„ ÂÈ¯·„ ˙‡ ÂÁ„È ‡Ï˘ „ÂÚ ÏÎÂ ,‰ÎÏ‰ Ù"Ú Ì‰È¯·„ ˙‡
'‰ÓÂ ,ÔÓ˜Ï„ ÌÈÙÚ· ÂÈ¯·„ ¯‡·Â .Ï"Á¯ ,˙Â¯Â„‰ ÏÎ ÛÂÒ „Ú ÌÈ¯ÊÓÓ È˘‰ ÔÓ Ì‰È·Â ,‰ÊÓÂ ‰ÊÓ ‡ˆ˙˘ ¯Â¯·
.˙"È˘‰ÊÚ· ÈÏÁ‰ ‰ÊÂ ,‰ÎÏ‰ ¯·„· Â"Á Ï˘Î ‡Ï˘ ¯ÊÚ Ï‡˘
ÌÈ·¯ Ì˘È˘ ‡Ï‡ ,ÂÈ¯·„ ˙‡ Â˘ÈÁÎ‰ ‡Ï „"È· ÌÂ˘Â
Â‡ ÌÚË ÌÂ˘ ÌÈ˙Â ÌÈ‡ Ï·‡ ,¯˘Î Ë‚‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡‰
ÔÂ„Ï ‡Â· ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .‰Ê Ë‚ Ï˘ ‰˙Â¯˘Î ÏÚ ¯·Ò‰
·Ï‰ ÏÚ ˙ÂÏÚÏ ÔÎ˙ÈÈ˘ ‰Ó "¯˙È‰" ˙Â¯È˘Ù‡ ÏÎ ÏÚ
ÂËÙ˘Ó ‰Ó ÂÓˆÚ ÈÙ· Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ÏÚ ÔÂ„ÏÂ ,¯Ó‡‰ÏÂ
.˜"‰Â˙ ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ
˙‡ ¯È˘Î‰Ï „„ˆÏ ‡"‡ ÍÁ¯Î ÏÚ„ ,Ô·ÂÓ ¯·„‰ ‰‰Â
:Â‡ ,ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÎ¯„ È˘Ó „Á‡· ˜¯ ,Ë‚‰
ÏÚ·‰˘ ‡Ï‡ ,ÏÏÎ ‰ÈÙÎ ÌÂ˘ Ô‡Î ‰È‰ ‡Ï ˙Ó‡·„ ,[‡]
,[·] :Â‡ .‰‡ ¯ÂÙÈÒ Â·ÏÓ ‰„·Â ,‰˘ÚÓ‰ ÌˆÚ· ¯˜˘Ó
,Ë‚‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ˘È Ó"Ó Ï·‡ ,‰ÈÙÎ Ô‡Î ‰È‰ ÔÎ‡„
,˙"È˘‰ÊÚ· ÁÈÎÂ‰Ï ‡·Â .ÂÙÂÎÏ ¯˙ÂÓ ‰È‰˘ ÌÂ˘Ó
ÏÏÎ ‰ÓÂ˜˙ ÌÂ˘ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,„Á‡Î ÔÈÎ¯ÙÂÓ ÌÈÎ¯„‰ È˘„
.˙"È˘‰ÊÚ· ÈÏÁ‰ ‰ÊÂ ,‰¯Â¯·‰ ‰ÎÏ‰‰ Ù"Ú
‰"Ï˘ :ÔÂ˘‡¯‰ ÈÏÏÎ‰ ÍÏ‰Ó‰ ÈÙÏ ,Ì„Â˜Ó ÏÈÁ˙Â
ÌÈÎÏ‰Ó È˘ ˘È ‡ÙÂ‚ ‰Ê·Â ,‰ÈÙÎ Ô‡Î
,"˙Â‡ÈˆÓ"· ‡Ï Û‡Â ,ÏÏÎ ‰ÈÙÎ ‰"Ï˘ ,'‡ ÍÏ‰Ó :ÌÈÈË¯Ù
,˘ÓÓ ÏÈ‚¯ Ë‚ ÏÎÎ ‰È‰ ,Ë‚‰ ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ÏÎ˘ ¯ÓÂÏÎ
ÔÓÊ‰ ÈÙÏ ,¯ÂÓ‚‰ ÂÂˆ¯ÓÂ ÂÓˆÚÓ ÂÏ‚¯· Ì˘ ‡· ÏÚ·‰˘
Ò‚ ¯˜˘ Â·ÏÓ ‰„· Î"Á‡˘ ‡Ï‡ ,Ì„Â˜Ó ÂÏ Ú·˜˘
ÍÂ˙Ó ıˆÓ˘ ‰Ó ‰‡ ¯ÂÙÈÒ ÛÂ¯Èˆ· ,"ÒÂ‡" ‰È‰˘

‡ ÛÚ
äéäù éî ìò ÷ø ù"ì ,ïéèéâ ìò æòì àéöåîä ìò ú"øã íøçä
"úåðìñô" ìò òéáöî åðéàùë ÷ø íâå ,÷úùå äùòî úòùá íù
.íòèä ùøôì éìáî ìåñô èâäù ììë êøãá øîåàù àìà ,íéåñî

, טר כל שיח יצמח בבירור פסלנות גט זה‰‰
 דה"חר דר"ת" המובא,עלינו להבהיר בקיצור
,(·"ÎÒ ,„"˜ 'ÈÒ Ú"‰‡) Ú"Â˘·Â ,(‰"˙ ˙Â‡ ,ÔÈËÈ‚) ÈÎ„¯Ó·
לא נאמר רק על מי שהיה נוכח בשעת הגט וראה פסול
 מ"מ א יודע שיש, ואפילו א היה ש ושתק,ושתק
Ë‚‰ ¯„Ò) ÌÈÓ‰ ˙Î¯··  וכמש"כ,פסול ודאי חייב להודיע
. עי"ש,(‚"Ó¯ ˙Â‡ ,ÏÎÈÓ '¯„
( דדוקא לעז שלÂ"Ë 'ÈÒ) ÈÊÎ˘‡ Ï‡Ïˆ·  כתבÊ"ÈÚÎÂ
 אבל האמת חייב,"שקר" אסור להוציא
‰‡Â„Ù Ì"¯‰Ó ,(‰"¯ 'ÈÒ „"ÂÈ) Ì"„˘¯‰Ó  וכ"כ,לומר
,(Á"Ù 'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡Ó˜) È"·„Â ,(Â"Â ,‰" 'ÈÒ ,‡"Ó¯‰ ˙"Â˘)
,(Ê"ˆ˜ 'ÈÒ) Ì˘ È˘‡ È˘Â„ÈÁ ,(Â"ˆ 'ÈÒ ,Ú"‰‡) Ì‰¯·‡ ˙È¯·
,(„"ÒÒ ,„"˜ 'ÈÒ Ú"‰‡) ˘"‰Â¯Ú ,(·"Ó ˙Â‡ ,‰"Ó 'ÈÒ) ˘"ÏÁ
 ]אדרבה חייבי להתחשב ע כל ערעור כדלהל.עי"ש
.[(‚"È ÛÚ)

,‰¯Â˙ ˙Ú„ ÈÙ ÏÚ ‰ÊÎ Ë‚ ËÙ˘Ó ‰Ó ÔÂ„Ï ÔÙ
,Ï"Î ‰˘ÚÓ‰ ¯ÂÙÈÒ ¯‡˙ÓÂ ‡· ÏÚ·‰˘Î

‰˙ÚÂ
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·˙ÎÓ

„"· ¯ÂÚ¯Ú‰ ÏÚ ˙"¯„Á ÍÈÈ˘ ‡Ï„ :‡ ÛÚ

‡ˆ·ÂÊ ‰ÚË Ï˘ ‰ËÙ˘Ó ‰Ó ,ÔÓ˜„ È‡Ó ‰‡¯Â .ÂÚ
ÔÈ„‰ Ù"Ú

· ÛÚ
,èâä òåöéá íøè íéãò éðù éðôá "äòãåî úøéñî" äùòù ìòá
ììë ñðåà íåù äùòî úòùá øëéð ä"ìùë óà ìåñô èâä

 ‰‰בנ"ד ,שהבעל מסר מודעה טר ביצוע מעשה
הגט בפני עדי כשרי ,דהיות שמרגיש
שאנשי אורבי עליו ושומרי את צעדיו ,על כ כל
זמ שלא יודיע לה מחו לבי"ד ,טרט ביצוע הגט ,או
עכ"פ מיד לאחריו :שאכ נת את הגט מרצונו ,אז ידעו
נאמנה שעשה כ ע"י "אונס" ‚"‰Î· .כשטוע אח"כ
שהיה אנוס ,הרי הדי פשוט וברור בכל הפוסקי,
דכשה מכירי באונסו הוי הגט פסול ובטל לכו"ע.
 ,ËÂ˘ÙÂדזהו אפילו כשלא היה ניכר שו אונס
בשעת מעשה ביצוע הגט ,ואפילו א
נתנו לו מעות כנ"ל ,ואפילו א אמר נוסח "ביטול
מודעות" טר ביצוע הגט כפי שציוו עליו המסדרי
לומר È¯‰„ .ג ע"ז גופא היה אנוס שיציית לה,
ומשו כ! הוא שנצר! לכל ה"מסירת מודעה" ,דאילו
בגוונא כשניכר האונס ,לא נצר! כלל שיעשה "מסירת
מודעה" בכדי לפוסלה ,דאז הגט בטל ג בל"ז.
 ÂÈ¯ÙÒ·Âהארו! יבואר ד"ז בארוכה ,ועתה
נסתייג בציו מ"מ מדוייקי לדברי
הפוסקי .עי' ¯˘·"˘ ),(Á"‰ ,È"Ù ‰¯ÈÎÓ) Ó"‰‰ ,(Ë"Ï˘ 'ÈÒ
 (‰"Ï 'ÈÒ) ÍÈ˘Ï‡ Ì"¯‰Óהובא ·˘",(È"˜Ò ,‰"¯ 'ÈÒ Ó"ÂÁ) Í
 („"Ï 'ÈÒ) Á"·Ï¯‰Óהובא ·˘"Ú"‰‡) ÌÈÂÓ¯ Ò„¯Ù ,(Ì˘) Í
,Ì˘) Ú"ÓÒ ,(„"Ò ,‰"¯ 'ÈÒ) ‡"Ó¯ ,('Á - 'Â ˙ÂÈ˙Â‡ ,'· 'ÈÒ
‰"„ ,„"È ˙Â‡ ,Ì˘) Ó"¯„¯Ù ,(‚"˜Ò ,Ì˘) Á"‰Âˆ˜ ,(‡"È˜Ò
‡ ,(È¯·„ ÌÓעי"ש ואכמ"ל.

Ú‚¯Ï ÁÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡„ ,¯Â¯·Â ËÂ˘Ù È¯‰ ‰˙ÚÓÂ
˜Ë‚ Ô‡Î ‰È‰˘ ,ÈÂÈÓ„‰ ÍÏ‰Ó‰ ÈÙÎ Ë
¯‚,Ì„Â˜Ó Ú·˜˘ ÔÓÊ ÈÙÏ ÂÈÏ‚¯· Ì˘Ï ‡· ÏÚ·‰Â ,ÏÈ
ÌÈÂÂÒÂÓ ÌÈ˘‡ Ì˘ ÌÈ‡ˆÓ ‰"ÏÂ ,ÏÈ‚¯Î ‰˘Ú ÏÎ‰Â
ÂÏ Ì‡ Û‡„ ,ËÂ˘Ù ¯·„‰ Ó"Ó .¯ÙÒÓ˘ ‰Ó ÈÙÎ ÏÏÎ
"‰Ú„ÂÓ ˙¯ÈÒÓ" ‰˘Ú˘ ÔÂÈÎ ,ÏË·Â ÏÂÒÙ Ë‚‰ ,ÔÎ ‰È‰
Ï·ÂÒ ÂÈ‡Â ·"ÂÙÊÂ ,ÒÂ‡ ‰È‰˘ ÔÚÂË ÂÈ˘ÎÚ Ì‚Â ,ÔÎ Ì¯Ë
˘.ÏÏÎ ˙ÂÎÈ¯‡ ÌÂ

‚ÈÂÏ

‚

‚ ÛÚ
øëéðå éåìâ ñðåà ìù úåðìñô ìò øòøòîä ìòá ìù åúåðîàð ïéã
ïëù "éãäñ ïðà"å çëåîã àðãîåàá ã"ìâø ùéå ,èâä úòùá
íéãò é"ò ã"éáá åéðôá ùçëåéù ãò ïîàðã ,äéä

‡( ,ÌÓ‡ .א #לולא ה"מסירת מודעה" ,ג"כ יש
להבעל נאמנות כל היכא שיש רגלי
לדבריו ‰‰„ .ע"פ דינא „‚ ('‡ ,'‚ ÔÈËÈ‚) ‡¯Óמשו"ה
אצריכו לומר בפנ"כ ובפנ"ח ,משו דבל"ז יש נאמנות
להבעל לטעו שהגט מזוי ,#ועי' ¯˘"(‡¯˜ÈÚÓ ‰"„ ,Ì˘) È
שכתב בזה"לåá òãåéå ,ìòáä ãéî åìá÷îùë çéìùä :
" ãåò øòøòéå [ìòáä] àáé àìå ,äùøâî "ïåöøáùוכו',
עכ"ל.
 („"· ‰‰Â ‰"„ ,Ê"Ò˜ 'ÈÒ) Ë"ÂÈ ‚ÂÚ 'ÈÚÂשהוכיח מדברי
הגמרא הנ"ל ,שהבעל נאמ בערעורו כל זמ
שאי מכחישי אותו ]בפניו כמוב וכדלקמ[ ,עי"ש.
 ¯˙ÂÈÂמזה פסק  ,(Ï"˜ 'ÈÒ ,·"Á) Í"˘¯‰Óדעל ערעור
הבעל צריכי לחוש ,א #כשנתברר אח"כ ששיקר בקצת
דברי ,ע היות דבאחר ל"ה צריכי לחוש בכה"ג
לדבריו כלל ,משו דערעורו של הבעל חמור הרבה
מערעורו של אחר ,והביא ראיה לזה עי"ש.

Ì‚‰Â

˘] (‚"Ó 'ÈÒ ,˙"Â˘) Ô"¯‰הובא ··"Ú"‰‡) È
·(.
 ,('‰ 'ÂÁÓ ,„"˜ 'ÈÒוכ יוצא ג מדברי
 [(‡"ˆ 'ÈÒ ˙"Â˘) ‡"Ó¯‰כתב :דהבעל לא מהימ על טענת

ביטול השליחות ,רק כשעשאה בפני עדי שלפנינו.
‡ ÌÓשאני טענת ביטול השליחות ,משו דזהו נגד
הסברא שיתחרט אד מדבר שעשה מרצונו הטוב,
משו"ה לא מהימ לטעו שביטל השליחות בינו ולבי
עצמו ,רק א עשה כ בפני עדי.
‡„¯· ,‰הר" עצמו כתב ש ,דעכ"פ כשאכ יש
רגל"ד שהאמת כדבריו ,אז הוא נאמ
וחיישינ לדבריו ,עכ"פ עד שיוכחש בפניוÊ"ÈÙÚÂ .
פסק ·˘ (‚"ˆ 'ÈÒ) ‰È¯‡ Ìלהלכה ולמעשה ,דבעל שטוע
שלחצו עליו על מת גט ע איומי מסירה ומאסר ,א
חזינ שנת את הגט פתאו ,למרות שידוע שמיא בזה
מקוד ,הרי זה בלבד דיה שתשמש לנו כרגל"ד ,שאכ
היה אנוס ,וממילא נאמ לפסול את הגט ע טענה זו
א #כשאי לו עדי על אונסו עי"ש.

,Î"‡Â

הרי ג בנ"ד הכל יודעי :שזה כמה שני
שלא רצה לגרשה בשו"א ,כי היה רוצה
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בשלו] ,ועכ"פ זה מיהא ברור ,שהיה ממא מלגרשה
בעוד שהוא מקופח מזכיותיו להחזקת הילדי ,וכדלקמ
) ,[('Ë ÛÚוממילא לא מסתבר כלל לומר :שפתאו
במש! הזמ קצר דביצוע הגט ,התרצה לגרשה מרצונו
הטוב א #תו! כדי קיפוחו מזכיותיו ,אלא שמיד אח"כ
התחרט עוה"פ..
‚(" „ÂÚÂ .רגלי לדבר" באומדנא דמוכח טובא,
שהאמת כדבריו שנתפס בידי מאנסי,
דהרי בני משפחתו חיפשו אחריו כל הלילהÂË‡Â .
מסתבר לומר ,שהבעל החביא את עצמו מבלי להודיע
לב"ב ,כדי שיחפשו אחריו ויוכל לומר אח"כ בשקר
שנתפס בידי מאנסי] ,או שנרחיק לכת ולומר ,שג ה
ידעו מתרמית זה ,ומה שחיפשו אחריו היה ג"כ בשקר
ובמרמה[ ,וביו המחרת הל! מעצמו אל הגט מרצונו
הטוב ,ואח"כ הוציא קול שקר שנתפס ע"י מאנסי...
 ÏÎÓהלי טעמי ,הרי אי ל! רגל"ד יותר ,מכל
האומדנות דמוכחי טובא המנויי לעיל ,שאכ
האמת כדבריו שהיה אנוס על מת הגט ,וממילא פשוט,
דעד שלא יוכחש הבעל ע"י עדי בפניו בבי"ד ,בודאי
שהוא נאמ לפסול הגט.
„( ÏÎÂ .האמור עד כא ,לא נצרכה אלא אפילו בגט
שנית באופ רגיל ובפומבי ,והבעל בא אל
סידור הגט ברגלו ומעצמו לפי זמ שנקבע מקוד,
וכרגיל בכל גט Ï·‡ .בנ"ד ,שהבעל טוע שנית בע"כ
בהיותו תפוס ושבוי ביד מאנסי ,בזה אי אנו צריכי
לאתויי עלה מכח שיש רגל"ד בעלמא וכנ"ל.
„ ÔÂÈÎשצועק שכפאוהו לגרש בהחבא ,תו! כדי
הסוואת פני המשתתפי ,באונס ניכר וגלוי
להמשתתפי ,והכופי בהיות מושכרי מ"חברת
המעשי" שמרוויחי מזה הו עתק ,מחביאי עצמ
תמיד מייראת השלטו ,ועושי את מעשיה בהחבא,
והיי"ט שאינ באי להכחישו בגלוי ובפניוÊ"Ú .
בוודאי שהוא נאמ במוחלט ,ול"ש לחוש אולי באמת
היה גט רגיל מרצונו הטוב בלי שו אונס כלל ,אלא
שבדה מלבו בשקר סיפור מזעזע שתפסוהו באלימות
וכפאוהו לגרש תו! כדי הסוואת פני המשתתפי.
„ È¯‰הדבר ברור דבגוונא כמו בנ"ד ,הוי בבחינת
"אנ סהדי" יותר ממאה עדי שהאמת
כדבריו ,דהלא הדבר ידוע לנו שקיי כנופיא של "חברת
מעשי" המתפרנסי ומתעשרי מבציעת גיטי
מעושי Ì‚Â .זה ידוע ,שה עושי תמיד את מעשיה

‚ÈÂÏ

בהצנע ובהחבא ]ע האמתלא דייראת הממשלה[ ,א
כ כששו אד או בי"ד אינו מכחישו בגלוי ,לומר
שאכ היה גט רגיל ,בודאי שנאמ ע"ז.
 „·ÏÓÂ .(‰מה שיש "רגלי לדבר" באומדנא
דמוכח טובא ,שאכ האמת כדבריו
שנתפס בידי מאנסי וכנ"ל ,א #הרבה יותר מזה יש
דברי בגו בנ"ד ,דהו"ל בבחינת "אנ סהדי" ממש
שהאמת כדבריו È¯‰„ .עצ הדבר ,מה ששו אד או
איזה בי"ד ,לא הכחישו אותו להכריז בפומבי ולומר,
ששקר בפי הבעל שהגט נעשה בהחבא ע"י אנסי
מוסווי ,דהלא אנחנו בי"ד פלוני סידרנו את הגט
בגלוי ,והיה גט רגיל שהבעל בא ברגלו אל הגט לפי
הזמ שנקבע לזה מקוד ,ונת את הגט מרצונו הגמור
והטוב בלי שו כפיה ואונס כלל ,דבר שבודאי היה
מתרחש א אכ היה באמת גט רגיל ÔÂÈÎÂ .שזה לא
התרחש ,ושו בי"ד אינ מכחישי אותו בגלוי ,הרי זה
גופא משמש לנו כהודאת בעל די וכמאה עדי בבחינת
"אנ סהדי" ממש ,שהאמת כדברי הבעל.
„ È¯‰א שקר היה בפיו ,ובאמת שהגט היה גט
רגיל ,בלי שו אונס ,א"כ אי שו הסבר
בעול על השתיקה הנפלא והמוזר הזה ,איה איפוא
הבי"ד שסידרו את הגט ,למה מחביאי עצמ בחור
העכברי Ì‡ .לא משו שהאמת כדברי הבעל ,שאכ
כפאוהו ,ומאותו טע שהסתירו עצמ בשעת מעשה,
אינ רוצי לגלות עצמ ג עכשיו.
 ‡ÏÈÓÓÂ .(Âפשוט ,דמה שאי להבעל עדי לאשר
את דבריו ,אינו שו תמיה כלל,
דהלא לפי דבריו שכפאוהו על הגט בצינעה ובאופ
מוסווה È¯‰ .אי לו שו אפשרות בעול ,שיוכל
להוכיח זאת בעדי ,דהרי חברת המעשי עושי תמיד
במחש! מעשיה ,תו! כדי האמתלא דייראת הממשלה,
ואינ מניחי לשו אד מבחו להיות נוכח אצל גט
כזה ,וכל הנוכחי ש ,כול משתייכי ל"כנופיית
המעשי" המשתפי פעולה ביחד Ô‰Ï‰ .תשברנה,
לאות אלמי שהסוו את פניה בשעת מעשה ,שעכשיו
יבואו ויגלו את עצמ ,ויודו לדברי הבעל שאכ כפאוהו
בסתר.
 ˙Ó‡·Â .(Êדכ"ז מוכרח מעצמו ,דא לא תימא
הכי ,שצריכי לחוש לדברי הבעל
כשטוע כ בכה"ג ,אלא דנימא שדבריו בטלי
ומבוטלי ,א"כ הרי יצא לנו לפי"ז די מוזר ומחודש:
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דבמה דברי אמורי  $אותה הלכה הרווחת בכל
הפוסקי ,ש"גט מעושה" פסול ובטל ]וכדלקמ )ÛÚ
 ,[('Áזהו רק בגוונא כשהכפיה נתבצע בפרהסיא לעי
כל Î"‡˘Ó .כשהכפיה נתבצע בצינעה ובהחבא
ובפרצופי מוסווי ,אז הגט כשר למהדרי ,דהרי לא
נאמי לערעורו של הבעל ,בהיות שאי לו עדי לאישור
דבריו ,וכיו דה עושי כל הכפיות בצנעה ,הרי נמצינו
דכל הגיטי מעושי בימינו ה כשרי ,וכמוב שלא
יאמר כ רק הפכפכ וקל וריק מי שניחא ליה בהפקירא.
] (‚"ˆ ,„"Ù ,‚"Ù ,Â"Ú 'ÈÒ ,‡"Á) ı"·˘˙ 'ÈÚבתוק #הכח
ד"אנ סהדי" ,עי"ש .ויש לצר #לזה מה שדנו
הפוסקי ,בעני א ידיעה בלא ראיה יש לה די עדות
או לא ,עי' ˆ˙Â·˘ ,(‡‰Â ‰"„Ó ,Ë"Ú 'ÈÒ ,ÔÂÓ„˜‰) ˜„ˆ ÁÓ
,‡È˙ Ó"ÂÁÂ .' 'ÈÒ ,Ú"‰‡ ‡Ó˜) È"·„Â ,(Á"Ú˜ 'ÈÒ ,·"Á) ·˜ÚÈ
Ò"˙Á ,(Â" ‰" 'ÈÒ ,‡ÈÈ˙Â .Ê"˜ 'ÈÒ ,‡Ó˜) ‡"˜Ú¯ ,('Ë 'ÈÒ
)‡'ÈÒ ,‡"Á Ú"‰‡) Á"„ ,(ÚÂ„È ‰‰Â ‰"„Ó ,‡"˜ 'ÈÒ ,‡"Á Ú"‰
'ÈÒ) ˜„ˆ ÁÓˆ ,(‡"È˜ ,Ê"˜ ,Â"Ù 'ÈÒ) Ï‡˜ÊÁÈ ‰‡¯Ó ,(Ê"Ù
,(„ÂÚÂ ‰"„ ,‡"Î˜ 'ÈÒ ,‚"Á) Ï‡ÈÎÏÓ È¯·„ ,(‡"ˆ ,'ˆ ,Ë"Ó
'ÈÒ ,‚"ÁÂ .‰"Î 'ÈÒ ,‡"Á) ¯ÊÚÈÁ‡ ,(‰"Ï˜ 'ÈÒ ,‡"Á) Ì"˘¯‰Ó
'( ,('‚ 'ÈÒ ,‡"Á) È"ÁÓ ,(„"Ï 'ÈÒ ,„"ÂÈ) È"˜ÏÁ ,עי"ש[.
 ,‰·¯„‡Âתוק #כוחה של ה"אנ סהדי" בנ"ד,
מכח השתיקה והמוזר לזמ ארו! כזה,
מגעת וחזקה עד כדי כ! ,די"ל דאפילו א יבואו עכשיו
עדי כשרי ,ויעידו לפני הבעל להכחישו ולומר שאכ
בא ברגליו אל הגט ושהיה גט כרגיל ,שוב לא יהיו
נאמני עוד È¯‰„ .יש נגד דבריה קושיא גדולה
וחזקה עד למאוד ,דא אכ האמת כדבריה ,א"כ מדוע
שתקו כל הזמ מ בציעת הגט ועד עכשיו זה שנה
תמימה.

¯·„Â

זה מתורת רבינו (‰ÏÈÏÁÂ ‰"„ÂÒ ,‡"È 'ÈÒ) Ï"˘¯‰Ó

למדנוה ,שכתב דעדי שהעידו מקוד
בהחבא ובהסתר ,כבר אבדו את נאמנות ,ואפילו א
יבואו להעיד אח"כ בגלוי אינ נאמני ,עי"ש.
 ‰˙ÚÓÂכש"כ בנ"ד ,ששתקו מלהחכיש כלל ערעור
הבעל זה זמ ארו! כ"כ ,ולא חשו על כבוד המשפחות,
בודאי שזה משמש לנו כהוכחה ברורה בבחינת "אנ
סהדי" שמשקרי ,דאל"כ אי שו הסבר הגיוני על
שתיקת המוזר למש! שנה תמימה ,וזפו"ב.

Î"˘ÓÂ

,‡Ó˜) ‡"È· ,('‰ 'ÈÒ ,·"Á Ú"‰‡) Ò"˙Á‰
.(Á
‡,('Ú 'ÈÒ ,‡"Á Ú"‰‡ ,‡ÈÈ˙Â .‰"ˆ 'ÈÒ Ú"‰
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‰

(‰"ˆ 'ÈÒ) Ê"‡È¯‰Ó ,(Ë"ÎÂ ,'· Á"Î 'ÈÒ ,‡"Á ‡ÈÈ˙) Ó"Â˘ ,(·"Ó
שאינו נאמ בלא עדי] ,וע"ע ,('Á 'ÈÒ Ú"‰‡) ÛÒÂÈ „È
'ÈÒ Ú"‰‡) ÈÂÏ‰ ‡"È¯‰Ó ,(Ê"È 'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡ÈÈ˙) Ô‰Î‰ È"¯‰Ó
 ,(‰"ÏÂ ,„"Ï 'ÈÒ ,Ú"‰‡) ı"Ó¯ ,('Áשנחלקו בעובדא א' א

צריכי גט אחר[.
‡ ,ÌÓכולהו מיירי באחד מששה אופני הללו:
]‡[ ,כשאי שו "רגלי לדבר" שערעורו
של הבעל אמת ,[·] .כשהוא מערער באיזה טענה ,מה
שעושה את עצמו רשע על ידה ,[‚] .כשהבעל כבר
הוחזק שקר בעת שחקרוהו ,וסתר את עצמו בכמה
דברי ,[„] .כשמסדר הגט או העדי מכחישי את
דבריו בגלוי ובפניו Â‡ .כשא #לפי דברי הבעל היה
הגט עכ"פ באחד משלשה אופני הללו ,[‰] :שהוא
בא לש ברגליו מעצמו ,[Â] .שלא היה ניכר שו אונס
בשעת מעשה בציעת הגט ,[Ê] .שהגט נית בגלוי,
ועכ"ז אי לו שו עדי לאשר את דבריו.
 Î"‡˘Óבנ"ד ,דליתנהו לכל הנ! שבעת הגדרי
הנמני לעיל ‰·¯„‡ .בנ"ד ,הרי יש
לנו מלבד ה"רגלי לדבר" ,א" #אנ סהדי" דמוכחי
טובא שהאמת כדבריו וכנ"ל ,בכה"ג לית מא דפליג
וכו"ע מודי ,שהבעל נאמ בכל פרטי סיפור דבריו,
ומה שמכחישי אותו ב"קלא" דשמועות פורחות
בעלמא ,לא מהני כלל להחליש את נאמנותו א#
בכלשהו.
 ‡ÏÈÓÓÂפשוט דעד שלא יוכחש הבעל בבי"ד
ובפניו דוקא ע"י שני עדי כשרי,
שמה שסיפר הוא שקר ,ובאמת היה גט רגיל בגלוי,
בודאי שהוא נאמ שתיאור סיפורו בכל פרטיה
ודקדוקיה הוא אמיתי] .אדרבה ,יש לדו ולומר ,דאפילו
א אכ יבואו כהיו עדי כשרי ,ויעידו בגלוי לפני
הבעל שאכ היה גט רגיל ,שלא יהיו נאמני עוד וכנ"ל
)„" ,[(‰·¯„‡Â ‰ולא יכחיש זה שו הול! ישר שיש לו
מח בקדקדו ,כי א קל שבקלי מתעקש והפכפכ
ההול! עקלקלות.

·˜˘ÁÎÂÈ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ„ ,[‡] :ÂÈ„È· ‰ÏÚ ,¯ÂˆÈ
‡Â‰ ,ÌÈ¯˘Î ÌÈ„Ú È"Ú ÂÈÙ· „"È·· ÏÚ·‰
‡È¯·„ ÈÙÏ Ë‚‰ ÏÚ ÔÂ„Ï ÂÈÏÚ ÏËÂÓ ‡ÏÈÓÓÂ ,[·] .ÔÓ
.·"ÂÙÊÂ ,ÏÚ·‰

‰˙ÚÂ

,ÏÈ‚¯ Ë‚ Ô‡Î ‰"Ï˘ "‰È‡„ ,'· ÍÏ‰ÓÏ ÔÙ
‡Ï·‡ ,ÏÚ·‰ ¯ÙÒÓ˘ ‰Ó ‰˘ÚÓ‰ ÈÙÎ ‡Ï
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Ú"·‚ ÈÈ„ È¯„‚ Ù"Ú ˘ÁÎÂÈ˘ „Ú ÏÚ·‰ ˙ÂÓ‡ :‚ ÛÚ

·˙ÎÓ

Â

, הרבה יותר מזה מבואר בפוסקי# א,ÌÓ‡
 או,דאפילו א רק "הפחידו" אותו
# א, ג"כ מיחשב גט מעושה,"הגזימו" עליו שיאסרוהו
,('· ,Á"Ù ÔÈËÈ‚) È¯È‡Ó ' עי,כשלא קיימו את איומ
Ì"·Ó¯ ,(‡"Ï ¯Ú˘ ,Á˜Ó‰ 'Ò) ÏÂ„‚‰ Á˜Â¯ ,(Ì˘) ‡"·ËÈ¯
'ÈÒ) ‰"Ó¯ ,(„"Ï¯ 'ÈÒ ,ÌÈÚ„ ÌÈÓ˙) „"·‡¯ ,(„"‰ ,È"Ù ‰¯ÈÎÓ)
Ï‡Ïˆ· ,('‡ 'ÈÒ ,‡"Á) ı"·˘˙ ,(Â"Ú¯ 'ÈÒ ,·"Á) ‡"·˘¯ ,(‰"¯
'ÈÒ) ·˜ÚÈ ÈÏ‰‡ (‰"ˆ ÌÈÙÏ‡ '·) Ê"·„¯ ,(Â"Ë 'ÈÒ) ÈÊÎ˘‡
„È ,(‰"Ï 'ÈÒ Ú"‰‡) ÌÚÂ ÈÎ¯„ ,(‡"Ó 'ÈÒ ,‚"Á) Ë"È·Ó ,(‡"Ï˜
È¯·„ ,('Ú 'ÈÒ ,‡"Á Ú"‰‡ ,‡ÈÈ˙) ‡"È· ,(„"Î 'ÈÒ Ú"‰‡) ÔÈÓÈ
˙Â‡ ,Á"Ú˜ 'ÈÒ Ú"‰‡) Ê"·‡ ,(Â"Ù 'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡"Á) Ï‡ÈÎÏÓ
Ì˘ ,(Ë"Ï 'ÈÒ) ·˜ÚÈ ˙ÂÎ˘Ó ,(‡"Î 'ÈÒ) ‰ÓÏ˘ ˙ÂÚÈ¯È ,('·
,‡ÈÈ˙) Ô¯‰‡ Ô˜Ê ,(‰"Ï 'ÈÒ) È"· ˙˘Â„˜ ,(„"ˆÂ ,‚"ˆ 'ÈÒ) ‰È¯‡
. עי"ש,(‡"Î˜ 'ÈÒ Ú"‰‡

˙‡ Â˘Ú „"È·‰˘ ÈÙÓ ,„"· ‰ÈÙÎ ‰"Ï "‰ÎÏ‰Ï" Ó"Ó
·˘ÁÈÓ ‡Ï ‰ÎÏ‰ Ù"Ú˘ ‰Ó ,˙‡ÊÎ ÔÙÂ‡· ÌÈˆÁÏ‰
Ï˘ ÈÓ˘¯ ¯Ò‡Ó· Â‰Â¯Ò‡ ‡Ï„ ÔÂÈÎ„ ÂÈÈ‰Â .‰ÈÙÎÎ
,ÔÈËÂ˘· Â‰Î‰ ‡Ï Ì‚Â ,ÁÂÂ ÏÈ‚¯ ¯„Á· ˜¯ ,‰Ï˘ÓÓ‰
·˘ÁÈÓ ‡Ï„ ÔÎ˙ÈÈ ‡ÏÈÓÓ ,Â‰ÂÎÈ˘ ÈÏÈÓ· ÂÈÏÚ Â„ÈÁÙ‰ ˜¯
ÌÈ‡ ÂÏÏ‰ ÌÈÎÏ‰Ó‰ È˘˘ ,˙Ó‡· ÌÓ‡ .‰ÈÙÎÎ
:ÔÏ‰Ï„ÎÂ ,‰ÎÏ‰‰ Ù"Ú „ÓÚÓ ÌÈ˜ÈÊÁÓ

:‰È· Â‰˙È‡ Â‰ÏÂÎ„ „"· Â"˜Â Î"˘Î ,‰˙ÚÓÂ
.ÌÏˆ‡ ˘ÓÓ ‡ÂÏÎÂ ÒÂÙ˙ 'È‰˘ ,[‡]
Í˘Ó „Ú Ì˘ Â˜ÈÊÁ‰Ï Ì‚Â ,Â˙ÂÎ‰Ï ÂÈÏÚ ÂÓÈÈ‡ Ì‚Â ,[·]
Ô˙ÓÂ ,[‚] .ÌÓÂÈ‡ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï Ì„È·Â ,Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ÔÓÊ
Ì„È· ÔÈÈ„Ú ¯ÓÂ˘ÓÂ ÈÂ·˘ Â˙ÂÈ‰ È„Î ÍÂ˙ ‰˙È‰ Ë‚‰
.Ú"ÂÎÏ ÏË·Â ÏÂÒÙ Ë‚‰˘ È‡„Â· ,˘ÓÓ ÏÚÂÙ·

‰ ÛÚ

 ד"עיכוב יציאה ממקו" מיחשב, דבר זה,‰‰
, הוא פשוט בכל הפוסקי,כ"כפיה" גמורה
"דמבואר בדבריה דלאו דוקא חבישה ב"בית האסורי
 אלא אפילו כשחובשי את הבעל,רשמי שע"י הממשלה
, א לו יהא ע כל הנוחיות# וא,בבית מגורי פשוט
 כשמאכילי אותו ברבורי אבוסי וכל מיני#וא
 א אינ מניחי אותו לצאת מש עדÓ"Ó .מעדני
,‰" 'ÈÒ ˙"Â˘) ‡"Ó¯ ' עי, הו"ל כפיה גמורה,שיגרש
ñåôú äéäù ,[ וז"ל‰‡Â„Ù Ì"¯‰Ó ( ]בתשובתË" È"ÒÂÒÂ

úà øéùëäì äçåëá ïéà ,ã"ðáù ïôåàá ìòáäì úåòî ïúî
äæá íéãåî ò"åëå ,à"åùá èâä úðéúð ìò äééôëä

àìù ,ïéøåç ïá äéä âàøôá ïëà ,úøçà øéòá äæ øåáòá
 דא אכ, לנוÈ¯‰ . עכ"ל,åéìò ïéò øîåù íåù íù åàø

 מכח, א יש להכשיר הכפיה, נפ לדו‰˙ÚÂ .(‡
ה"מעות" שזרקו אחריו כששחררוהו
ìáé÷ åìéôà ,(Á"Ò ,„"Ï˜ 'ÈÒ) ‡"Ó¯‰  ז"ל‰‰ .מיד

. כבר מקרי כפיה,יש מי שמעיי עליו ושומר את צעדיו

,äöøúðã äæ íåùî ïðéøîà àì ,èâä úðéúð ìò úåòî

(Ê"Î˜ 'ÈÒ) ˘"·È¯‰

Ï"ÊÂ . עכ"ל,(˘¯‚Ó‰ ˜¯Ù ÈÒÙÏ‡ ˙Â‰‚‰)

ùéàä óåëì ïéãä ïî äéäéù ,íéðô íåùá øîéîì àëéìã
,ïéãä ïî åðéàù ïåéëå ,åúùà úà ùøâéùå úåòî ìá÷ì
. עכ"ל,ïéãë àìù äùåòî èâ àåä éøä ,ïë äùò íà
èâã ,äìåòä ììëä ,(Â"Ú 'ÈÒ ,·"Á) Ï"·È¯‰Ó
. עכ"ל,éæåæ ìáé÷ã åìéôà ìèá àåä äùåòî

Ï"ÊÂ

,ÈÂ¯Ë˘˜) ·˜ÚÈ ÈÏ‰‡  וז"ל.(‰"ˆ ÌÈÙÏ‡ '· 'ÈÒ) Ê"·„¯‰ Î"ÎÂ
éîì ïéàù (‚"ˆ 'ÈÒ) Ì"‡¯‰ "‡( והיל! דבריÏ˜ 'ÈÒ
àì íà ,ñåéôá àìå éæåæá àì ,äð÷ú íåù ùøâì åäåñðàù
íåù ùøâîäì åì øàùé àìù ãò ,åéìòî ñðåàä åøåñéù
. עכ"ל,íìåòá ãö íåùî èâä úðéúð ìò ñðåà
åúåà ñééôã â"òàå ,(·"Î 'ÈÒ) ÔÈÓÈ· ˙‡˘Ó
øîéîì ïì éåä[ ]ו,èâ äì ïúéù óñë éåöéøá

Ï"ÊÂ

„ ÛÚ
,íéñðà ãé úçú øîåùîå ñåôú äéä ìòáäù ïîæá òöáúðù èâ
ãò åúåà åøéúé àìùå ,ùøâé àì íà åúåëäì :åéìò åîééàù
íù àöîðùë óà ,ìèáå ìåñôä "äùåòî èâ" àåä ,ùøâéù
ììë åäëä àì äùòîìùë óàå ,çåð áöîá

Ï"ÊÂ

åéìò åîùù ..åàø íéáøù (·"Î 'ÈÒ) ÔÈÓÈ· ˙‡˘Ó
ïúéì àéöéðéåå øéòì åúåà åëéìåäùë íéøîåù
òîùî î"î ,ìæøá éìáë ìë åéìòî åøéúäã â"òà ,èâä
úçúå íúåùøá åúåà åëéìåäå ,íéøîåù åéìò åîùù
åúåà åëéìåäù òîùî ,..åðåöøáå åîöòá êìä àìå ,íãé
åúåà åøæçéù èâ ïúé àì íàù ,äøéîù úçúå åçøë ìòá
ñðåàä ãçôîù ùåçì ùéå ,..äðåùàøáë ùèéáéåøàôì
( במי שהיה‰"Ú 'ÈÒ ·"Á) Ú˘Â‰È ÈÙ  ]ועי' שו"ת,èâ ïúð

 מזו משמע מדברי‰ÏÂ„‚Â .[ עי"ש,Ï‰˜‰ „È· ˘·Á
,(‚"Ò 'ÈÒ) Á"‡¯ ,(Ê"Î˜ 'ÈÒ) ˘"·È¯ ,('‡ 'ÈÒ ,‡"Á) ı"·˘˙‰
 דאפילו כשרק אינ מניחי,('Ó 'ÈÒ ,˙Â˘È) ı"ËÈ¯‰ÓÂ
# על א,"¯ ג"כ מיחשב כ"כפיהÈÚ‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ אותו
. עי"ש,שיכול להסתובב חפשי בכל חוצות העיר
'ÈÒ) ÈÊÎ˘‡ Ï‡Ïˆ·Â ,(‚"Ò ˘¯Â˘) ˜"È¯‰Ó ˙¯ מזה כתבÂÈÂ
 אז אפילו, דא נאסר מתחלה על מנת שיגרש,(Â"Ë
, א ביד האנס להחזירו ש,לאחר שהותר ממאסרו
. כשנת הגט כשהוא חפשי#מיחשב כ"כפיה" א
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ÈÂÏ‚

Ú"ÂÎÏ ‰ÈÈÎÙ‰ ¯È˘ÎÓ ÂÈ‡ „"· ˙ÂÚÓ Ô˙Ó‰„ :‰ ÛÚ

 הפוסקי שהקילו באופני# דא, לדעתıÂÁÂ .(·
,¯˘·"‡ הנ"ל‰  לפסוק כדעת,מסויימי
'ÈÒ) ‰„Â‰È ÔÂ¯ÎÊ : ה"ה,דקבלת מעות מכשיר הכפיה
Ë"È·Ó ,(Ë"Ï˘ 'ÈÒ) ˘"·˘¯ ,(Â"Î˜ 'ÈÒ) Ê"Â‡ Á"¯‰Ó ,(‚"Ú
Ô‡ÊÈÂ‡‚ "Ì¯‰Ó ,(‡"Î 'ÈÒ ,·"Á) ÊÚÂ·Â ÔÈÎÈ ,(Â"Ú 'ÈÒ ,‡"Á)
ÔÂ¯Á‡ Ï‡ÂÓ˘ ˙È· ,('È 'ÈÒ Ú"‰‡) ˜ÁˆÈ ¯‡· ,(Ê"Ù 'ÈÒ)
Ú"‰‡) Ê"·‡ ,(·"Î 'ÈÒ Ú"‰‡ ,·"Á) Â‰ÈÏ‡ ÏÂ˜ ,('È 'ÈÒ Ú"‰‡)
('‚ ˙Â‡ ,'Ù 'ÈÒ Ú"‰‡) ‰ÓÏ˘ ˙„ÓÁ ,(‚"Î ,'· ˙ÂÈ˙Â‡ ,Ê"Ò˜ 'ÈÒ
,'· 'ÈÒ ,Ú"‰‡) ÌÈÂÓ¯ Ò„¯Ù‰Â ,(„"Ò¯ 'ÈÒ Ú"‰‡) ˆ"ˆ]שה
 אמנ ג הוא מסיק דלהתירה,( תמהו עליוÌÓ‡ ‰"„
·È˘Ó ,(·"Î¯ 'ÈÒ Ú"‰‡) ˜„ˆ ÁÓˆ ,[לעלמא צריכה גט שני
˙È¯‡˘ ,('Â 'ÈÒ ,ÈÊÎ˘‡) ÌÈ¯Ú˘· Ú„Â ,('Â 'ÈÒ ,„"Á) ¯·„
Ì‰¯·‡ ‰ÊÁÓ ,(·"Ò 'ÈÒ) È‡˙ÈÏ˙ ÔÈÈ¯Â‡ ,(Ê"Ú 'ÈÒ) ·˜ÚÈ
˙¯ÂÙ ,(Ê"Ë˜ 'ÈÒ Ú"‰‡) ‰Ï‡˘ ˜ÓÚ ,(·" 'ÈÒ Ú"‰‡ ,·"Á)
Ï‡¯˘È ˙¯ÊÚ  ]וראה עוד. עי"ש,('Ê ˙Â‡ ,Â"Ï 'ÈÒ ‡"Á) ÛÒÂÈ
'ÈÒ Ú"‰‡) Ì"„˘¯‰Ó ,(„"Ï˜ 'ÈÒ Ú"‰‡) È·ˆ ÈËÂ˜ÈÏ ,(„"Ï 'ÈÒ)
,(‚"Ù 'ÈÒ) ÛÒÂÈ ˙Î¯·Â ,(Á" 'ÈÒ ,·"Á) ·˜ÚÈ ˙È¯· ,(‚"Ò
.[עי"ש

æ"ëò

,[ùøâîå] ()ומקני

·˙ÎÓ
øéîâ äéñðåà áâàå éæåæ áâà

,åéìò ñðåàä ãéù ïîæ ìë óñë éåöéø éðäî àìã äàøð

( שהביא בשÊ"Î 'ÈÒ Ú"‰‡) ·Ï ·È„ 'ÈÚÂ .עכ"ל
,úåòî åì åðúð åìéôàã , בזה"ל‰"‡¯‰ ·"‡ ורבוËÈ¯‰
øîâ éæåæ áâà ïðéøîà àì ,åúìéçúî åñðà àåäù ïåéë
úãîåò à"àì úá úçðä àì ë"ìàã ,..ìèá èâäå ,ùøâîå
˙‡ Ò‡È ,˘È‡ ˙˘‡ ÏÚ ÂÈÚ Ô˙È˘ ÈÓ ÏÎ˘ ,äìòá úçú
,äøåúä úàæ àúìéîã àììë ,..‰˘¯‚ÈÂ ÔÂÓÓ È"Ú ÏÚ·‰
,..íìåòä ìëì äøåñàå ,äøåîâ ùéà úùà àéä åæ äùàã
. עכ"ל,ìåãâ øåñéà øîåç åøàåö ìò ìèåî ìä÷ä íëç ìòå

Ï"ÊÂ

íðîà íà :àðéãì ,(Á"È˜ 'ÈÒ) ‰ˆ¯ ˙Î¯·
åì åðúðù ìë ,ì"æ à"áùøä úòãìã éúçëåäù
íâ êåîñì ïéà î"î ,..éðåáæì éîã ïéùåøéâä ãòá úåòî
áåø òåãé øùà ì"æ à"áùøä íé÷ðòá ìåãâä íãà ìò
åðéúåáø íéøåîä éìåãâ áåø úòã ãâð äæá ì÷äì ,åìãâ
úùà øåñéàá ãåçééá ,ì"æ íéðåøçàä íâ óà íéðåîã÷ä
,ÏËÂ·ÓÂ ÏË· Ë‚‰„ ì"ð éîòè ïéìäî ,..äøåîçä ùéà

.עכ"ל

# דא, הרי המעיי בצדק בדבריה יראה,ÌÓ‡
אחד מה לא הסתמ! על הנימוק דמת
 במקרי שג, בעלמא# רק צירפוה כסני,מעות בלבד
בלא"ה יש יסוד חזק להיתר כפיה ע"פ שיטות המובאי
 דכולהו מיירי עכ"פ,˙ דבריה יוצאÈˆÓ˙ÓÂ .Ú"Â˘·
:[ כמה מה# ]או בצירו,באחת מנימוקי הללו

óàã ,éúòã éúéìâ øáë (Ë"È˜ 'ÈÒ ,Ì˘) כתב
úåòî åì åðúðù àëéäã ì"æ à"áùøä úòãã
ìåãâä ïìéà ìò íâ êåîñì äìéìç î"î ,éðåáæì éîã ùøâì

‰ˆ¯ ‡Ï˘ ˙ÓÁÓ  עזבה כמה שניÏÚ·‰˘ ,[‡]
Ê"·‡ ,(Â"Ú 'ÈÒ ,‡"Á) Ë"È·Ó ' ]עי,‰·
ÂÏ ÔÈ‡  כשהבעל,[·] .[(‚"ÎÂ ,'‚ ˙ÂÈ˙Â‡ ,Ê"Ò˜ 'ÈÒ Ú"‰‡)
 דג בלאו נתינת הממו,˙Â‡Ó¯· ‰˘„È˜ Ì‚Â ,‡"Â·‚
,[‚] .[(‰"Ï 'ÈÒ) ‚"‰Â·Ú ' ]עי.מותר לכופו לגרש
," טר בציעת הגט‰Ú„ÂÓ ˙¯ÈÒÓ" כשהבעל לא עשה
 כשאכ,[„] .[(ÂÈˆÓ ‰"„ ,·"È 'ÈÒ ,'Ê ¯Ú˘) ‡"ÓÎÓ ']עי
˙‡ ÏËÈ· ‡Ï˘  אלא,עשה מסי"מ טר בציעת הגט
.[(‰"Ï 'ÈÒ) ÍÈ˘Ï‡ Ì"¯‰Ó ' ]עי,Î"Á‡Ï„ ÌÈÏÂËÈ·‰
‡Ï˘  אלא, כשאכ ביטל את הביטולי דלאח"כ,[‰]
' ]עי,Î"Á‡Ï„ ˙ÂÚ„ÂÓ È„ÈÚ„ ÏÂÒÈÙ‰ ˙‡ Ì‚ ÏËÈ·
 כשביצוע הגט היה באופ,[Â] .[(Ì˘) ÍÈ˘Ï‡ Ì"¯‰Ó
 ]ולכל היותר היה,Ò Â‡ ÌÂ˘ ÈÂÏ‚· Ù"ÎÚ ¯ÎÈ ‰"Ï˘
! כגו שאיימו עליו לפנ"ז שיל! לש תו,אונס נסתר
˙„ÓÁÂ ,(‚"Ó 'ÈÒ) ‰Ú·˘ ˙ÏÁ ' עי.כדי העמדת פני רצו
.[ עי"ש,(‡"Ù 'ÈÒ) ‰ÓÏ˘

àëéä åèàã ,('‡ ˙Â‡ ,‡" 'ÈÒ Ú"‰‡) ‰„Â‰È ˙·Â˘˙
,.äéôë éðéî øàùå úåì÷îá åúåà ïéèáåçù

Ò Â‡ ˜¯ ,ÛÂ‚‰ Ò Â‡ Â È‡ כשאונסו
 ]וכגו שמגרש מחמת שרוצה,ÔÂÓÓ

‡˜Â„Â [Ê]

Ê"ÈÚÎÂ

èòîëå íéðåîã÷ä íéøåîä éìåãâ úòã ãâð ì÷äìå ,äæä
,íãâð ì÷äì ùàø íéøé øùà äæ éîå ,ì"æ íéðåøçàä ìë
éðäî àì èâá ïëìå ,..äøåîçä ùéà úùà øåñéàá íâäîå
ïéàåø åðà éøäã ,..äùåòî èâ ììëî åàéöåäì íéîã ïúî
éìöà ÷ôñ ïéà ..éîòè ïéìä ÏÎÓ ..åñðàì ïéëéøö åéäù
éîëç ìò áåéçäå ,ìèåáîå ìèá àåä éøäå ,ììë èâ åðéàã
é"ò å"ç àùðú àìù äùàä úà øéäæäì íéáåø÷ä øåãä
. עכ"ל,å"ç ïå÷úì ìëåé àì øùà úååòî äéäé éë ,äæ èâ

Ï"ÊÂ

,äùøâì äöåø ïåîî ìéáùáå ùøâîä ñééôúð ë"çàå
È"·· øàåáî øáãä éøäå ,äùåòî èâ äæ éø÷î àì åèà
ïúéì ñééôúð ë"çàå ãçàì åñðàù àëéä ,ì"æå („"Ï˜ 'ÈÒ)
ãîåò éàãåã ,..äàøé úîçî íà ïåîî úîçî íà ,èâ
ãéá ùéù àëéäù àéãäì éøä ,..äðåùàøä åú÷æçá
óà äùåòî èâ éø÷î ,äìçúáë åñðàì ãåò ñðàîä
˙Ó‡ È¯·„ Ú"ÚÂ] . עכ"ל,ïåîî ìéáùá ùøâì äöøúðù

Â‰ÈÏ‡ ¯·„ ,(„"È 'ÈÒ ,‡„Â¯·) Ì˘ Ï‰‡ ,('„ 'ÈÒ ,‡"È 'Â˜ ,¯Î·)
‡˘„ ˙Â‡ ,(‚"Ï 'ÈÒ ,‚"Á) ˜„ˆ ËÙ˘Ó ,(·"Ú 'ÈÒ ,Ô‡Ó¯ÚÏ)
.[ עי"ש,('Â 'ÈÒ ,‡"Á) ÌÈ¯Ú˘· Ú„ÂÂ ,(„"Ó˜ 'ÈÒ)
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Ú"ÂÎÏ ‰ÈÈÎÙ‰ ¯È˘ÎÓ ÂÈ‡ „"· ˙ÂÚÓ Ô˙Ó‰„ :‰ ÛÚ

בחזרה את ממונו מה שלקחה ממנו ,או בכדי לחסו!
מלשל קנס שקיבל על עצמו א לא יגרש ,דכיו
דחזינ שמחמת הפסד ממו מוכ לגרשה ,הרי הודה
בזה שאכ יש לה דמי בעיניו[ ,כ"כ ·˙„"Ï˜ 'ÈÒ) ‚"Â
‰ÓÏ˘ ˙„ÓÁ·Â ,(·"Ú 'ÈÒ) Â‰ÈÏ‡ ¯·„ ,(˙ÂÒ˜ Ì˘ ‰"„ ,„"Ò
),(Ï"‰) ÌÈ¯Ú˘· Ú„Â·Â ,('‚ ˙Â‡ ,·"Ò¯ 'ÈÒ Ú"‰‡) ˆ"ˆ ,(Ï"‰
˙ÈÈ„) ·‡ÂÈ ˙˜ÏÁ ,('· ‰·Â˘˙ ,'‚ ÔÂ˜È˙ ,‰¯‰Ë È¯È˘) ÌÏÂÚ ÔÂ˜È
‡ ,(‡ˆÂÈ‰ ‰"„ ,'‰ ÛÚ ,ÒÂועוד ,[Á] .דוקא Ò Â‡‰˘Î
] .ÂÈ·‡ ÏÚ ˜¯ ,ÂÈÏÚ ‰"Ïכ"כ È"ÒÂÒ ,·"Á) Ï"·È¯‰Ó
 ,[Ë] .[(Ê"Úשהבעל שלא רצה מעיקרא לגרשÌÈÎÒ‰ ,
‡.·ÂË‰ Â Âˆ¯Ó ˙ÂÚÓ‰ Ï·˜Ï ÌÈ ¯˘Ù È"Ú Î"Á
]אבל זה נדחה מלשו ·" Èהנ"ל )„" ,(Ï"ÊÂ ‰דעצ
"התפייוסו" לקבל ,הוא ג"כ מאונס[ ,[È] .דוקא
כשהבעל ˙‡ ÂÓˆÚ· Ú·˜ Ì‚Â ,ÔÂÓÓ ÚÂ·˙Ï ÂÈÙ Á˙Ù
Â˙Â‡ ÂÁÈ¯Î‰Â ÌÂÎÒ‰ ÂÚ·˜ Ì‰˘ ‡ÏÂ ,ÌÂÎÒ‰
] ,‰Ï·˜Ïעי' ÌÚÂ ÈÎ¯„ ,(Ê"·„¯ ˙"Â˘ ÛÂÒ·˘) Ô·¯„ ‡˜ÂÏÁ
) (‚" 'ÈÒשכ"ב בש ‡ ,(‡"Ï˜ 'ÈÒ) ·˜ÚÈ ÈÏ‰ושכ משמע
 ,(‰"ˆ 'ÈÒ) Ì"‡¯‰Óע"ש שהארי! ,וכ"מ ג ·‚„˙ÏÂ
 ('‡ È"ÒÂÒ) ˆ"ÁÂ ,(Â"Ë 'ÈÒ) ÈÎ„¯Óדא #דאשה דומה לקרקע
שא"ב אונאה ,מ"מ דוקא כשלא כפאוהו על סכו
המעות ,והובא דבריו להלכה ·˙Â‡ ,'· 'ÈÒ Ú"‰‡) Ó"¯„¯Ù
.[(Ï·‡ ‰"„ ,'Ê
] Ì‚Â [‡Èדוקא ,כשהסכמתו לקבל המעות ‰˙È‰
"] ."Ë‚‰ ˙ È˙ Ì¯Ëוב˘‡¯·˜ÚÈ ˙È
) (Ï"‰קמדגיש :דלא די ב"הסכמתו" לקבל המעות טר
נתינת הגט ,אלא דבעינ ג שהמעות "Ì¯Ë "Â„È· ÂÈ‰È
˙ .Ë‚‰ ˙ Èו· ('Ó 'ÈÒ ,˙Â˘È) ı"ËÈ¯‰Óכתב :דלא די
שיקבל המעות טר "נתינת הגט" ,אלא צרי! לקבל
המעות  ,"‰˙·È˙Î" Ì¯Ëוכש"כ דלא מהני כלו לאחר
כל מעשה בציעת הגט וכבנ"ד ,וכמש"כ ·‚„ÈÎ„¯Ó ˙ÏÂ
) ,(Ê"Ë 'ÈÒעי"ש[ ,[·È] .ודוקא כשנתנו להבעל "ÔÂ‰
‚„ ,"ÏÂשנוכל לתלות ולומר דבהסכו שקיבל תמורתה,
אכ "יש דמי לאשה"] .כ"כ È"ÒÂÒ ,Ï‡ÂÓ˘ È·) Á"˘¯‰Ó
 ('Âלהשוות החילוקי דיעות שבי הרשב"א והריב"ש,
דבנידו הרשב"א קיבל הבעל ס! גדול ,משא"כ בנידו
הריב"ש[ ,[‚È] .ודוקא כשהבעל ÍÎ ¯Á‡ ¯Ú¯Ú ‡Ï
] ,Ë‚‰ ÏÚעי' ,(Ï"‰) ÌÈ¯Ú˘· Ú„ÂÂ ,(Ï"˜ È"ÒÂÒ) Í"˘¯‰Ó
עי"ש[.

‚( Î"‡Â .בנ"ד ,דא #אחד מהנ! ˘ ¯˘Ú ‰˘Ïתנאי
מה שהטילו הפוסקי הנ"ל ,ליתנהו ביה:
]‡[ ,דהרי הבעל Â È‡˘ ˙ÓÁÓ ‰·ÊÚ ‡ÏÂ ‰· „‚· ‡Ï
¯ ,‰· ‰ˆÂרק מחמת טענת קביעת מקו מגורי

‚ÈÂÏ

וכדלקמ ) ,[·] .(˙È˘Â ‰"„ ,'· ˙Â‡ ,'Â ÛÚדהבעל ‡Ï
˜ ,[‚] .ÌÂÓ ‰ÊÈ‡ ˙¯˙Ò‰· ˙Â‡Ó¯· ‰˘„Èדהבעל
אכ  "‰Ú„ÂÓ ˙¯ÈÒÓ" ‰˘Úטר בציעת הגט,[„] .
ואכ · ,[‰] .‰È¯Á‡Ï˘ ÌÈÏÂËÈ·‰ ÏËÈואכ ·Ì‚ ÏËÈ
 ,[Â] .‰È¯Á‡Ï˘ ˙ÂÚ„ÂÓ È„ÈÚ ÏÂÒÈÙ‰והגט נעשה
באופ ˘ ,‰˘ÚÓ ˙Ú˘· ÈÂÏ‚ Ò Â‡ ¯ÎÈ ‰È‰שהיה
מסובב ע אנשי מוסווי ,דבר הגור הפחדה ,והיה
מוכרח לעמוד כשפניו מוסבי אל הקיר ,דבר המוכיח
על "אונס".
] ‡ÏÂ[Êעוד ,אלא דבשעת ביצוע הגט‡ˆÓ ‰È‰ ,
·‰È‰ È¯‰„ ,˘ÓÓ ÛÂ‚‰ Ò Â‡ Ï˘ ·ˆÓ
"] ,Ì„È· "˘Â·Áמה דע"פ הלכה יש לזה די "אונס"
גמור לא פחות כלו מ הכאה ממש ,וכנ"ל ),[('„ ÛÚ
וזהו בנוס #למה ˘"‡Ï˘ Ì‚Â ,˙Â‡Î‰ ÏÚ "Â‰Â„ÈÁÙ‰
] ,ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ÂÏÈÙ‡ Ì˘Ó ÍÏÈÏ Â‰ÂÁÈ Èמה דכ"א מ
שתי "הפחדות" הללו ,יש לה די "כפיה" בפע"צ,
וכנ"ל ) ,[Á] .[(ÌÓ‡ ‰"„ ,'„ ÛÚוהאונס היה ÂÈÏÚ
· ,ÂÓˆÚולא על אביו וכיו"בÌÏÂÚÓ ÌÈÎÒ‰ ‡Ï ,[Ë] .
] ,ÌÈ ¯˘Ù È"Ú ÔÂÓÓ ÌÂ˘ Ï·˜Ïוהדבר ידוע שזה זמ
ארו! שלא רצה לגרשה בשו"א ,כי רצה בשלו ,או
לכה"פ הילדי[ ,[È] .לא רק שלא ביקש מה מעות,
אלא דא #כשרצו לאנסו לקבל סכו המעות שה קבעו
ורצו לתוחבו לתו! כיסו,‡"Â˘· ÌÁÈ ‰ ‡Ï ,
וכששמיהו לתו! כובעו שהיה מונח על המטהÌ˜¯Ê ,
 ,Ì˘Óולא היה שו הראות "הסכ" מצידו על קבלת
המעות.
] ˙ÂÚÓ‰Â [‡Èלא היו תח"י בשעת הגטÂÈ‰ ‡Ï‡ ,
Í˘Ó· ‰ËÓ‰ ÏÚ ¯˜Ù‰ ÌÈÁ ÂÓ
·ˆ] ,Ë‚‰ ˙ÚÈוג לאחריה ,רק שמוה בקופסא בי שאר
חפיציו ,וכששיחררוהו מ ה"קאר" ,זרקוה אחריו בשוק
ונסעו תיכ #מש ,ונמצא דא #אז"Ì‰Ó" Ï·È˜ ‡Ï ,
 ,ÌÂÏÎדהרי "הפקירוה" לכל עובר אורח ,ופשיטא
דכשנטל ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰· ‰ÎÊ ,דאי ל! "מציל מזוטו
של י" גדול מזה ,דא הוא לא היה נוטל ,בודאי
שהעובר הראשו ברחוב שהיה נתקל בה ,א יהודי או
גוי ,היה נוטל ,ובפרט כשהודיע לה שרוצה להחזירה
לה[ ,[·È] .הסכו של ט"ו אל #דולר˜ÂÁ¯ ‡Â‰ ,
 ,[‚È] .‚"‰Î· ÌÈ ˙Â ˘ ‰ÓÓ „Â‡Óדתיכ #ומיד לאחר
גמר ביצוע ההתעללות˙È·Ï Ì˘Ó ¯˘È ÏÚ·‰ ‡· ,
„ ,ÂÈˆÓÂ .Ë‚‰ ˙ÈÈÙÎ ÏÚ ¯Ú¯ÚÂ Â È Èדבנ"ד כו"ע
מודי ,דמת דמי דבכה"ג ,לא מהני כלל להכשיר
הכפיה.

(800),713,8956 (718),710,4655 (951),262,3634 "ïéã úéá ìå÷"î íéøåòéùìå "ïéã úéá ñ÷ðô"î íéëîñîì * úåìâäì éú÷ãöå àåáì éúòåùé äáåø÷ éë ä÷ãö åùòå èôùî åøîù 'ä øîà äë
מסמ ] 5020לשיעורי  ,[144 ,132לקבל בדואר אלקטרני "אי מעיל" ,שלח דואר ל pdf@sendfast.orgוהכנס מספר המסמ בה"סאבדזשעקט" ,והשאר את ה"מעסידזש" ריק""] .לוח הפנקס" )רשימת כל המסמכי( הוא במסמ [9999

·˙ÎÓ

‰ÈÈÙÎ‰ ¯È˘ÎÓ ÂÈ‡ ˙Â˘È‡ ÈÈÈÚ ˙ÚÈÓ ˙ÚË„ :Â ÛÚ

Â ÛÚ
,èâ ïúî ìò åôåëì ïéà ,úåùéà éðéðò ìë òðåîä ìòá åìéôà
ñéàî" åãâð úðòåè àéäùë å"÷å ,úéãâð äðòè åì ùéùë ë"ùëå
äñðøôì áééç åðéàù "úãøåî"ì äéååùîä ,"éìò

,‰˙ÚÓÂ

,('‚Â '· ÌÈÙÚ) ·ËÈ‰ ˜„‰ ¯¯·˙˘ ¯Á‡Ï

„"‡„·ÂÚ"‰ ¯Â‡È˙ ÌˆÚ ÏÚ ÔÓ‡ ÏÚ·‰
¯Â‡È˙ ÈÙÏ„ ,('‰Â '„ ÌÈÙÚ) ¯¯·˙ Ì‚Â .ÈÂ‰„ ÈÎÈ‰
Â‰ÈÈÂÂ˘Ó‰ "‰ÎÏ‰Ï" ¯ÂÓ‚ "‰ÈÙÎ" Ô‡Î ‰È‰ ÔÎ‡ ,¯ÂÙÈÒ‰
¯¯·Ï ‡"Î ÂÏ ¯‡˘ ‡Ï Î"‡ .˜‰·ÂÓ "‰˘ÂÚÓ Ë‚"Ï
‰Ê ÏÚ· ÈÏÂ‡„ :È˘‰ ÈÏÏÎ‰ ÍÏ‰Ó Ù"Ú˘ ,ÔÂ¯Á‡‰ ˜ÙÒ‰
.ÔÓ˜„ È‡Ó ‰‡¯Â ,˘¯‚Ï ÔÙÂÎÏ ¯˙ÂÓ˘ Ô˙Â‡Ó ‡Â‰
:Ë‚ ˙Ï·˜ ÏÚ ˙ÂÚË È˘ „"È·· ‰ÚË ‰˘‡‰ ‰‰
]‡[ÌÈÓÊ Í˘ÓÏ ˙ÂÙÂÎ˙· ‰˙Â‡ ·ÊÚ˘ ,
‡¯ÔÈ„ ÂÏ ˘È ‡ÏÈÓÓÂ ,‰˙Â‡ Ò¯ÈÙ ‡ÏÂ ÔÊ ‡Ï Ì‚Â ,˙ÂÎÂ
"‡Â·Â ."ÈÏÚ ÒÈ‡Ó" ˙ÚË ‰ÚË ‡È‰ ,[·] ."„¯ÂÓ
·ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ,ÔÂ¯Á‡ ÔÂ¯Á‡ ÏÚÂ ÔÂ˘‡¯ ÔÂ˘‡¯ ÏÚ „"Ò
.‡Ï Â‡ ,ÂÏÏ‰ ˙ÂÚË ÍÓÒ ÏÚ ‰ÈÙÎ ¯È˙‰Ï

‰‰

·˘ (Á"Ò ,„"˜ 'ÈÒ Ú"‰‡) Ú"Âכתב בזה"לíà :
úøçà õøàì êìéì äöåø ùéàäù òåãé
ùøâé êìéù íãå÷ù åäåôëé åà ,êìé àìù åäåòåáùé
 ïîæì äúåàעכ"ל ,והוא מ  ¯ÂË‰שכתב כ בש ˘"‡¯‰

) (‚"È 'ÈÒ ,‚"Ó ÏÏÎעי"ש ÌÓ‡ .כמה תשובות יש בדבר:

‡( ,˙È˘‡¯ .דלא מיבעיא לפי דברי ¯È‡Ó ˙È·‰
)˘ (Ìבכוונת דברי ,(Ê"Î˜ 'ÈÒ) ˘"·È¯‰
דווקא כשנותני הברירה בידו ,א לישבע או לגרש ,אז
לא נחשב ככפיה כשבוחר מעצמו לגרש ,ואיה"נ דא
הוא חשוד על השבועה א"א לכופו אל מת גט ,בודאי
דאי שו מקו לכופו על מת גט מבלי נתינת הברירה
בידו לישבע ‡Ï‡ .דא #לפי דברי („"Î˜Ò ,Ì˘) ˘"˙Ù‰
שחולק עליו ,וס"ל דלא בעינ לית לו הברירה בי
שתיה] ,וכ"כ ג ··'ÈÒ ,Â"Î¯˙ ˙˘Ó ˙Â˘„Á) ÌÈ¯Ù‡ ˙È
 ,(‚"Èעי"ש[ Ó"Ó .ג איהו מודה דעכ"פ אסור לכו#
אותו על גט מוחלט ,רק על "גט זמ" וכמבואר להדיא
בלשו שו"ע הנ"ל ,מכיו דבכה"ג הרי הברירה בידו
לחזור אליה טר כלות הזמ ,ונמצא דא לא חזר בעוד
מועד ,הרי גירש מרצונו ,משא"כ על גט מוחלט ,לית
מא דפליג דבודאי אסור לכופו.
 Ë¯Ù·Âלפי מאי דסיי הפת"ש ,דלפי מה שהביא
) (Ê"˜Òדברי ,(Á"ÓÂ Á"Î 'ÈÒ ,‡"Â·‚) Í"˘‰
דא #במונע ממנה כל עניני אישות ג"כ אי כופי אותו

‚ÈÂÏ

Ë

להוציא] ,ודלא כדעת  (‚"Ù˘ 'ÈÒ) ˘"·˘¯‰שצויי ·˙Â‰‚‰
¯ ,(Ì˘) ‡"˜Úוע"ע ·,(Á"Ò Ì˘ ‰"„ ,·"È ˙Â‡ ,Á"˜ 'ÈÒ) ‡"ÂÊÁ
דחולק על הפת"ש ,וס"ל דג הגבו"א לא קאמר רק
לחומרא בעלמא עי"ש ,ולכאורה לפי"ד החזו"א עצמו
) (Ë"ˆ 'ÈÒדכ"ה דאיכא דיעה שלא לכו ,#א עברו וכפו
הגט פסול ,ג כא דינא הכי ,וצ"ע[ ,בודאי שיש לחוש
ולהחמיר עכ"פ כשיטת  (Ï"‰) Ó"·‰דדוקא בדר! נתינת
הברירה בידו בי שבועה לגט ,הוא דמותר לכופו ,אבל
לא זולת ,עכת"ד עי"ש.
·( ,˙È˘Â .דבנ"ד ,דמה שעזבה ולא ז ופירנסה,
היה מכח טענות נגדיות שיש לו עליה,
והוא :דלפי ההסכ שביניה קוד התחתנות ,היה
המדובר שקביעת מקו מגור תהיה בניו יארק ,וע"כ
רצה לעקור מלונדו לניו יארק ,אלא שהיא מיאנה
בדבר ‡‰Â] .ראיה שע"ז היה עיקר הנידו ,עד
שלמדוה למא בו ולתבוע גט ,דהרי היא חתמה שט"ב
אצל בית דינינו על טענת "קביעת מקו מגורי" ,ורק
אח"כ אמרה ,שע"פ עצת יועציה רוצית בבי"ד שמסדרי
גיטי.[...
 Î"‡Âהרי בכה"ג פסק ··"˘ ) (·"˜Ò ,‰"Ú 'ÈÒדיש לה
די "מורדת" כשאינה הולכת אחריו,
וב"מורדת" הרי קימ"ל ·˘(·"ÈÒ ,'Ú 'ÈÒ Ú"‰‡) ‡"Ó¯Â Ú"Â
שאינו מחויב לזונה ולפרנסה ,וכ פסקו להלכה
ולמעשה ·¯„·",(„"Ï 'ÈÒ Ú"‰‡) ·Ï È¯˜ÁÂ ,(Ë"Ó˙˙ 'ÈÒ) Ê
ועי' ·¯ ('È 'ÈÒ) ‰˘Ó Íדמסיק לאחר אריכות גדול שח"ו
לעשות כפיה משו שעזבה ,כשיש לו טענה על קביעת
מקו מגור לפי ההסכ המוקד שביניה ,עי"ש.
‚( ,˙È˘ÈÏ˘Â .דג מטענה נוס #רצה לעקור
דירותו מש ,והוא משו
שקרוביה היו מרגילי קטטה ביניה] ,עי' ˘Ú"‰‡) Ú"Â
 ,[(Ì˘) ˘"˙Ù·Â („"Ú 'ÈÒונמצינו דמה שעזב אותו
המדינה ,אי זאת אומרת כלל שעזב "אותה" ובגד
"בה" ,ושלא רצה לחיות עמה בשלו ,אלא אדרבה,
מכיו שרצה בה ,על כ רצה לעזוב את ה"מקו" ,כדי
שיוכל לחיות "עמה" במק"א ע כל החיובי שיש לו
עליה.
„( ,˙ÈÚÈ·¯Â .דעכ"פ זה מיהא ברור ,דעד שלא
ישבו בבי"ד ודנו ע"ז גופא :א
יש לו הזכות למנוע ממנה שכו"ע מכח טענת מקו
מגורי ,או לא ,ועכ"פ טר שחייבוהו בבי"ד לחזור
אליה ,בהתראה שא לא יעשה כ יוכרח לגרשה ,בודאי
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שאי לו די מורדÈ¯‰„ .

‰ÈÈÙÎ‰ ¯È˘ÎÓ ÂÈ‡ ˙Â˘È‡ ÈÈÈÚ ˙ÚÈÓ ˙ÚË„ :Â ÛÚ
כבר פסק 'ÈÒ) ¯È‡Ó ˙È·‰

˜"„( ,דכל היכי שאותו הצד שמונע חיובו\ה מצד השני,
הוא משו טענות נגדיות שיש עליו\ה ,הרי זה נכנס
בגדר "עביד אינש דינא לנפשיה" ואי לו די "מורד"
כלל ,והובא דבריו להלכה ·(ÔÂ˘‡¯‰ Â"˜Ò ,Ì˘) ˘"˙Ù
עי"ש ,ובנ"ד מעול לא יצא עליו פס"ד שמחוייב לחזור
אליה ,למרות טענותיו בקביעת מקו מגורי.
 ,˙È˘ÈÓÁÂ .(‰דהדבר מוב ,שטענת "אינו ז
ואינו מפרנס" ,לא שיי! רק
כשהוא מרעיבה ממש ,וכמבואר ·˘,'Ú 'ÈÒ Ú"‰‡) Ú"Â
 (‚"Òובנו"כ] ,וע"ע ,[(ÔÂ˘‡¯‰ ‡"Ï˜ 'ÈÒ ,‡"Á Ú"‰‡) Ò"˙Á
משא"כ לפי המצב דכהיו ,שנהני מתמיכת הממשלה
וכדומה ,בודאי דליכא הו"א דיהא מותר לכופו עבור
טענת מזונות] ,וא נימא כ ,אז יהיה מותר לכו#
שלשי אחוז מאחב"י על מת גט ח"ו ,כיו שאינ
מרוויחי פרנסת ,א"ו דכל עוד שאינה מרעיבה א"א
לומר כ כלל[ ,˙È˘È˘Â .דבנ"ד הרי מיאנה לקבל
הדמי מזונות ששלח לה] ,ע"פ עצת יועציה לרעה[,
וא"כ מאי טענה ד"מזונות" יש כא ,א אינה רוצית
לקבלה.
 $ ˙ÈÚÈ·˘Â .(Âוהוא עיקר גדול ,דבנ"ד שטענה
ג טענת "מאיס עלי" וכנ"ל ,א"כ
בודאי ששני טענות הללו ,דתביעת "מזונות" וד"מאיס
עלי" ,ה צרות זה לזה ,דבתקומת האחד יפול השני,
דהרי ע"כ כשתובעת "מזונות" ,הכוונה :שהיא רוצית
לחיות עמו בשלו ,אלא שהוא על מנת שית לה
מזונות ,דאל"כ הרי תמות ברעב Ï·‡ .ברגע ,שטענה
עליו "מאיס עלי" ,וכבנ"ד שטענה כ בישיבת בי"ד
הראשו ,א"כ הרי טענתה הוא ,שרוצית להתגרש ,מכיו
שמואסת בו ואינה יכולה לחיות עמו בשו"א ,וא"כ הרי
טענה זו מחריב וסותר את תביעתה למזונות מיניה וביה,
דהרי ברגע שרוצית בגירושי ובפירוד ,יש לה די
"מורדת" ששוב אי מגיע לה מזונות כלל וכנ"ל.
 Ì‚‰Âשכ"ז פשוט וברור ,עכ"ז נביא לזה ראיה
ברורה ,ממה דחזינ בדברי 'ÈÒ ˙"Â˘) ‡"Ó¯‰
 (Â"ˆÂ ,Â"Ïוכ בשו"ת  ,(Â" 'ÈÒ) ‰Â‰Î ¯˙Îשדנו באריכות
בבעל ששני שלימות עזב את אשתו ,והול! נע ונד
במרחקי ,ולא ז ולא פירנס ,לא את אשתו ולא את
בניו ,והיא טוענת "מאיס עלי" ,ורוצית לכופו על מת
גט ,והשיבו דבשו"א א"א לכו #על סמ! טענת "מאיס
עלי" עי"ש ‰¯Â‡ÎÏÂ .אינו מוב ,דתיפ"ל דחייב
לגרש מכח טענת מורד המונע ממנה כל עניני אישות.

‚ÈÂÏ

‡" Âהיא אשר דברנו ,דכיו שטוענת "מאיס עלי"
ורוצית בגט ,שוב נאבד ממנה טענת מזונות וכדבר
האמור] .אלא דהרמ"א מסיק ש ,דכיו שאינה
מחוייבת לרו עמו ,עליו לגרשה כדי הנ"ל )„",(‰‰ ‰
אבל בזה קימ"ל ,דרק בתורת "ברירה" ,ורק בגט זמ
וכנ"ל )˘ ,(‡Ï‡ ‡˜ÒÈÙ ÔÓ ,Ìולא זולת[.

,„"· ˙Â˘È‡ È·ÂÈÁ ˙ÚÈÓ ˙ÚË„ :‰ÊÓ ÂÏ ‡ˆÂÈ‰
‡.„"· "‰˘ÂÚÓ Ë‚"‰ ¯È˘Î‰Ï ‰ÁÂÎ· ÔÈ
"ÈÏÚ ÒÈ‡Ó" :‡Â‰Â ,‰È˘‰ ‰ÚË ÏÚ ÔÂ„Ï ÔÙ ‰˙ÚÂ
‡:Ô‡ ÈÊÁÈÂ ,„"· ‰ÈÙÎ‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï ‰ÁÂÎ· ˘È ÔÎ‡ Ì

Ê ÛÚ
ìèáå ìåñô èâä ,"éìò ñéàî" úðòè çëî èâ ïúîì åôë íà
íùâá ãåàî éå÷ìä òåøâ øúåéä ìòáá óàå ,ãáòéãá óà ú"äî
úåñéàîä úúéîà ìò çëåîã àðãîåà ùéå ,çåøáå

‡( ,‰‰ .היות שעיקר טענת האשה בבי"ד להתגרש,
היתה מכח טענת " ,"ÈÏÚ ÒÈ‡Óע"כ נחו
להדגיש מקוד ,דיש הרבה רגלי לדבר ,שכל עצ
טענה זו בשקר יסודה ,אלא שיועציה לימדוה לטעו
כ :‡„Á .דעד זמ קצר טר ישיבת בי"ד ,עוד ביקשה
ממנו במכתבי שיחזור אצלה ,ויסכי לקבוע את
מקומ בלונדו.

,„ÂÚÂ

דכבר כתבנו לעיל ),(˙È˘Â ‰"„ ,'· ˙Â‡ ,'Â ÛÚ

שמקוד חתמה אצלינו שט"ב על טענת
"קביעת מקו מגורי" ,ורק אח"כ אמרה לנו ,שע"פ
עצת יועציה ,רוצית לשנות התביעה על "מת גט"...
 Î"‡Âהרי מבואר בפוסקי ,דא למדוה לטעו "מאיס
עלי" ,אז ליכא שו הו"א שזה תוכל להועיל לה
מאומה ,עי'  ,(Á"Ó 'ÈÒ) ÔÈÏ·ÂÏ Ì"¯‰Óושו"ת 'ÈÒ) „"È¯‰
 ,(·"Îעי"ש וד"ב.

·( ÌÓ‡ .אפילו א טענת "מאיס עלי" היתה אמת,
ולא למדוה לומר כ ,מ"מ הרי הסכמת
כל הפוסקי דלא קימ"ל כדעת ,„"ÈÙ ˙Â˘È‡) Ì"·Ó¯‰
 (Á"‰דמותר לכפות על סמ! טענה זו] ,ובהגדרת טענת
"מאיס עלי" נכלל כל תביעה על גירושי שאינו מחמת
הששה מומי שנמנו ·Ú"Â˘ÂË·Â ,('‡ ,Ê"Ú ˙Â·Â˙Î) ‰˘Ó
)‡ ,('·Â ‡"Ò „"˜ 'ÈÒ ,Ú"‰וא #כשיש עליו טענות חזקות
מאוד מחמת התנהגותו הרע וכדלקמ )·,(˙ÂÚ·Â¯Ó ÌÈÈ¯‚ÂÒ
מאחר שכבר פסקו ,‡"Â·‚) Í"˘‰Â ,(‡"ÎÒ ,„"˜ 'ÈÒ) ‡"Ó¯‰
 ,(Á"ÓÂ Á"Î 'ÈÒוהובא להלכה ·,„"Î ,'Á ,Ê"˜Ò ,Ì˘) ˘"˙Ù
 ,(‡"ÏÂדבשו"א אי לכו #על יותר מ המנויי ש[.
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„·ÚÈ„· ‰ÈÈÙÎ ¯È˘ÎÓ ÂÈ‡ ¯¯Â·Ó "ÈÏÚ ÒÈ‡Ó" Û‡„ :Ê ÛÚ

„Î"Î

‚ÈÂÏ

‡È

'ÈÒ ,‡"Á) ‡"·˘¯‰Â ,('· ,‚"Ò ˙Â·Â˙Î) Ô"·Ó¯‰
˙˜,Â"ÁÂ .‰"ˆ 'ÈÒ ,‰"ÁÂ .·"ˆ˜ ÛÏ‡Â ,‚"Ú˜˙Â ,‡"Ú
(Á"Ï˜Â ,‰"Ï˜ ,„"Ï˜ 'ÈÒ ˙ÂÒÁÂÈÓ·Â .‡"Î˙ 'ÈÒ ,Ê"ÁÂ .·"Ú 'ÈÒ

"מאיס עלי" ,פוסל את הגט א #בדיעבד ,הוא פשוט
ומפורש בדברי גדולי הפוסקי שכל ב"י נשע עליה,
]עי' .[(ÏÈÚÏ ÌÈÈÈÂˆÓÎ) ,˘"·Â ,Ó"Á ,‰˘È¯Ù ,Ó"„ ,È"· ,Ó"‰‰

דהסומ! בזה על הרמב" ,הוא מרבה ממזרי בישראל,
 ,(Á"‰ ,„"ÈÙ ˙Â˘È‡) Ó"‰‰·Âעי"ש.

‚(Î"˘ÓÂ .

,„ÓÂ˘ÓÂ ¯ÓÂÓ·] („"˜Ò ,‰"ÎÙ ˙Â˘È‡) Ó"‰‚‰ Î"ÎÂ
והובא להלכה ··",('‰ ˘„ÂÁÓ ÛÂÒ ,„"˜ 'ÈÒ) È
¯„·"ÈÂ˘¯‚‰ ˙„Â·Ú ,(‡"Ó 'ÈÒ) Ï"˘¯‰Ó ,(Ò"¯ 'ÈÒ ,„"Á) Ê
) ,(Ë"Ï 'ÈÒעי"ש[,‚"Ó ÏÏÎ ˙"Â˘Â .„"Ï 'ÈÒ ,‰"Ù ˙Â·Â˙Î) ˘"‡¯ ,
È"· ,(Ë"Ò 'ÈÒ ,·"Á) ı"·˘˙ ,(·"Î˜ 'ÈÒ) ‡"·ËÈ¯ ,('ÁÂ ,'Â 'ÈÒ
)‡(Ò"¯ 'ÈÒ ,„"Á) Ê"·„¯ ,(‡"Ò ,Ì˘) Ú"Â˘ÂË ,(‰"Ú 'ÈÒ ,Ú"‰
]··'ÈÒ) ÏÈÈÂÂ È"¯‰Ó ,[‰ËÈÓ· Â˙ È˘· ÔÈ˙˘Ó‰ ÏÚ
˜‰È¯Á‡ Û„¯˘ ÏÚ··] (Ó"˜ 'ÈÒ ,„"ÂÈ) Ì"„˘¯‰Ó ,(‰"Ï
 ,[‰‚¯Â‰Ï ÔÈÎÒ ÌÚוש )‡Ì"¯‰Ó ,(‰"Ï˜Â ,Ê"È 'ÈÒ ,Ú"‰
‡‰˘Ú˘ ÏÚ··] (‡"Ó 'ÈÒ) Ï"˘¯‰Ó ,('Á 'ÈÒ) ÍÈ˘Ï
 ,[Â˘ÚÈ ‡Ï ¯˘‡ ÌÈ˘ÚÓוש )˜Á˘Ó·] (Ë"Ò 'ÈÒ
·˜˙È·‰ ÏÎÂ Â˙ÈÈ˙˘ ¯Á‡Ï ‡È˜Ó‰ ¯ÂÎÈ˘Â ‡È·Â
,(Â"Ù˜ 'ÈÒ) ÔÂ˘˘ ‡"¯‰Ó ,(‡"Ó 'ÈÒ) Á"‡¯ ,[‰ÊÓ ÏÚ‚˙Ó
Û‡Â ,¯ÂÓ‚ Ú˘¯·] (Ë"Î¯ 'ÈÒ ,‡"Á ˙Â˘È) ı"ËÈ¯‰Ó
˘ ,[Ú¯ÂˆÓÂ · ‚ ¯ÂÎÈוש )·‡"Ó¯ ,(·"Ú˜Â ,Ê"Ï 'ÈÒ ,˙Â˘„Á
)„Â„ ˜ÈÁ¯‰˘ ˙ÂÚ·ËÓ ÛÈÈÊÓÂ · ‚·] (Â"ˆÂ ,Â"Ï 'ÈÒ
.[ÂÈ ·Â Â˙˘‡ ˙‡ ÏÏÎ Ò ¯ÈÙ ‡ÏÂ ,ÌÈ ˘ ‰ÓÎÏ Â˙È·Ó

הרמב" ,וכפו על סמ! טענה זו כשר ,‰‰ .מלבד
מה שהוא עצמו מדגיש בברירות )˘,(Â"¯ 'ÈÒ ,Ì
ד"דיעבד" היינו דוקא לאחר "שנשאת" כבר] ,כמוב,
דוקא מבלי התראה שלא תעשה כ ,וכדלקמ )ÛÚ
 ¯· .[(„"Èמ די פשוט ,דא #בכה"ג ל"ה אזלינ
לקולא ע"פ דעת יחידאה ,בניגוד לדברי רוב מני ובני
של הנ! ארייוותא הנ"ל ,בנוגע להתרת א"א מה"ת.

Ú"ÚÂ

,(Â"Ó 'ÈÒ ,·"Á) ÊÚÂ·Â ÔÈÎÈ ,(Á"Ó 'ÈÒ) ÔÈÏ·ÂÏ Ì"¯‰Ó
‚„('Á 'ÈÒ) Ï‡ÂÓ˘ ˙ÂÓ‡ ,(Ê"Ë 'ÈÒ) ÈÎ„¯Ó ˙ÏÂ
]··'ÈÒ Ú"‰‡) ÌÚÂ ÈÎ¯„ ,[˙Â Ê ÏÚ Â ÂÓÓ Ê·Ê·˘ ÏÚ
"ÒÙ˙ ˘ ÏÚ··] (Ê"Î 'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡"Á) ¯È·˘Ó ˘‡¯ ,(Á

,[˙Â ÂÊ ‰ÚÂ¯ ‰È‰ Ì‚Â ,‰ÊÏ ‰˙Â‡ ˙ÈÒ‰ Ì‚Â ,˙Â ÈÓÏ
'ÈÒ ,·"Á Ú"‰‡) Ò"˙Á ,(‡"ˆÂ ,'ˆ 'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡ÈÈ˙) È"·„Â
,˙Â ÂÊ ‰ÚÂ¯Â ¯ÂÓ‚ Ú˘¯·] („"È 'ÈÒ) ¯ÚÏÈÓ È"¯ ,(‡"Ò
˘.Á"Ú˜ 'ÈÒ ,‡"Á ‡Ó˜) Ó"Â˘ ,[˙˜·„˙Ó‰ ÈÏÂÁ ÂÏ ‰È‰
¯ÙÂÒ Ô˙Á ,(‰"Ï 'ÈÒ Ú"‰‡ ,·"Á) ˜ÁˆÈ ÔÈÚ ,(„"Î˜ 'ÈÒ ,·"ÁÂ
)ÍÈ˘ÓÓ‰ ÏÚ··] (Ë"Î 'ÈÒ ‰"Ú‡) ‡"·È¯ ,('‡ ˙Â‡ ,Ë" 'ÈÒ
,[‰ ÓÓ ÌÈ„ÏÈ '‚ ÂÏ ˘È ¯·ÎÂ ,‰ ÂÊ ÌÚ ˙ÂÈÁÏ
(„"Ú˜ 'ÈÒ ,‡"Á) ˙Â·Â˘˙ ı·Â˜ ,(‚"ˆ 'ÈÒ ,‚"Á) Ì"˘¯‰Ó
]··‰˘˘ Ê"ÓÊ Â„¯Ù ¯·ÎÂ ,¯ÊÂÓ Â˙Â‚‰ ˙‰˘ ÏÚ
˘ È‡ Û‡„ ‡Ï‡ ,"ÂÙÂÎÏ" ¯ÂÒ‡˘ ‡ÈÚ·Ó ‡Ï„ ,ÌÈ
‡Ú"‰‡ ,·"Á) ÏÂ‡˘ ˙ÏÈ‡˘ ,[˘¯‚Ï ÏÏÎ "Â·ÈÈÁÏ" ¯˘Ù
ÈÂÏ‚· ÌÈÈÁÂ ,Ì‰È˙Â˘ Â·ÊÚ˘ ÌÈ˘ ‡·] ('ËÂ ,'Á 'ÈÒ
 ,[˙Â¯Á‡ ÌÚעי"ש.
 È¯‰לנו ,דא #טענת "מאיס עלי" שע "‡˙Â‡Ï˙Ó
 "˙Â¯¯Â·Óמאוד ,ג"כ לא מהני כלל להכשיר
כפיה על הבעל ‰ÓÂ .שכתבנו ,דכפיה על סמ! טענת

 (Ù"˜ 'ÈÒ ,·"Á) ı"·˘˙‰בש ÏÏÎ) ˘"‡¯‰
 ('Â 'ÈÒ ,‚"Óדבדיעבד א סכמו על דעת

 ,‰‡¯Âדהיי"ט שהפוסקי מיאנו בדבריו ,דא"ת
דלאחר שכבר נישאת הו"ל דיעבד ,הרי
כל אחת שתדע זאת ,תל! ותנשא ,וכמש"כ ˘"·È¯‰
)· (Ë"Î 'ÈÒ ,˙ÂÒÁÂÈÓכלפי די משאל"ס „ÂÚÂ .והוא
העיקר ,דהרי המעיי בדברי הרא"ש יראה ,דלא מחלק
כלל בי "לכתחילה" ו"דיעבד" ,רק בי "לשעבר"
ו"להבא" ,ומשמע דעכ"פ "להבא" הוא פוסל א#
"בדיעבד" ,וכ כתב  (‡"Ó 'ÈÒ) Ï"˘¯‰Ó‰בפשיטות
בכוונת דברי הרא"ש ‰ÓÂ] .שה,'‚ ¯ÂË) ˘ÏÂ˘Ó‰ ËÂÁ
 (‰"Ï 'ÈÒרוצה להעמיס בשיטת התשב"  ,דלאחר בציעת
הגט הו"ל דיעבד א #קוד שנישאת ,למרות דבריו
המפורשי להיפ! כנ"ל È¯‰ .דבריו תמוהי ומרפסי
איגרא מכח עוד כמה טעמי כדביארנו במק"א ,וג
מדברי  (Â" 'ÈÒ ˙"Â˘) ‡"Ó¯‰שכתב היפ! דבריו,
ואכמ"ל[.
„( „·ÏÓÂ .כ"ז יש לדעת (Â"ˆ 'ÈÒ) ‡"Ó¯‰„ ,פסק
להדיא ,דא] Ì"·Ó¯‰ #המתיר לכו #על
טענה זו ,מה בלא"ה לא קימ"ל כוותיה בזה וכנ"ל )„"‰
‡ ,(ÌÓמ"מ[ זהו רק דוקא כשאינה תובעת גט על סמ!
טענה זו ,אלא שרוצית לעזבו ,משא"כ כשתובעת גט על
סמ! טענה זו ,אז ג הוא מודה דאסור לכו ,#ופסול
מה"ת (Ë"Î¯ 'ÈÒ ,‡"Á) Ì"˘¯‰Ó‰Â ,סת כוותיה ,עי"ש.
] Ê"ÈÙÏÂנפל בבירא כל אפשרות כ"ש ,לכו #על גט
מכח טענת "מאיס עלי" ,אפילו ע"פ שיטת הרמב",
כשמבקשת גט על סמ! טענה זו וכבנ"ד ,וז"פ[.

ÔÈ„„ˆ‰ ÏÎÓ ·ËÈ‰ ˜„‰ ¯‡·˙ ¯·Î˘ ¯Á‡Ï ‰˙ÚÂ
ÏÂÒÙ‰ ‰ÈÏÚ ˘È ‰Ê Ë‚˘ ,ÔÈ„„ˆ È„ÈˆÂ
Ï˘ ‰ËÙ˘Ó ‰Ó ,ÔÂ„Ï ÔÙ ."äùåòî èâ" Ï˘ ˜‰·ÂÓ‰
"‚:ÌÈ˜ÒÂÙ‰ È¯·„ ÈÙÏ "‰˘ÂÚÓ Ë
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·˙ÎÓ

·È

‰ÊÓÂ ‰ÊÓ ‡ˆ˙Â „·ÚÈ„· Û‡ ÏÂÒÙ "‰˘ÂÚÓ Ë‚"„ :Á ÛÚ

Á ÛÚ
àöúå ,ãáòéãá óà ìåñô ,ìàøùé é"ò óà ,ïéãë àìù äùåòî èâ
íéøæîî éðùä ïî äéðáå äæîå äæî

'ÈÚ

,(‡"‰ ,‡"Ù ÔÈ˘Â¯È‚) Ì"·Ó¯ ,('· ,·"È˜ ˙ÂÓ·È) ‰˘Ó
‡(.
¯.'‡ ,'Ú ˙Â·Â˙Î) 'ÒÂ˙ ,È"˘¯ ,Ô˙Â‰È ÂÈ·¯ ,Û"È
,Ô"·Ó¯ ,(„"Î 'Â˘˙ ,È"‰ÙÒ) ˙"¯ ,(‡ÈˆÂÈ ‰"„ ,'‡ ,„"Ò ˙ÂÓ·ÈÂ
¯,(‚"Ú˜˙ 'ÈÒ ,‡"Á) ‡"·˘¯ ,(‡"Á ,„"Î ·È˙ ,‰ÂÁ) Â"È
] ,(Ê"Ú 'ÈÒ ,·"Á) Ï"·È¯‰Óכ"כ ·,È¯„ÙÏ‡) Â‰ÈÏ‡Ó ·˙ÎÓ
˘ (‚"È 'ÈÒ ,'Ê ¯Úבשיטת[‚"‰˘ ,('· ,Á"Ù ,ÔÈËÈ‚) Ê"‡È¯ ,Ô"¯ ,
)‚'ÈÒ) „"È¯ ,(Á"‰ ,„"ÈÙ ˙Â˘È‡) Ó"‰‰Â ,('„ ˙Â‡ ,'· ,Ë"Ó ÔÈËÈ
 ,(‚"Ï˜ ˘¯Â˘) ˜"È¯‰Ó ,(·"Îעי"ש.

 ÔÎÂאיפסקא להלכה ולמעשה בכל הפוסקי בלי יוצא
מ הכלל ,עי' ,('ÊÂ ‰"Ò ,„"Ï˜ 'ÈÒ Ú"‰‡) Ú"Â˘Â ¯ÂË
ועי' ·"˘ )˘(Ê"Ë 'ÈÒ ,ÈËÏ‚) ÈÎ„¯Ó ˙ÏÂ„‚ ,(‚"ÈÂ È"˜Ò ,Ì
דפסול מה"ת] ,וכ יוצא ג מדברי ,[(Ë"˜Ò ,Ì˘) Ê"Ë‰
„¯Ó"Á ,(Â"Ï˜Ò ,Ì˘) ‰˘È¯Ù ,(È"˜Ò ,Ê"Ú 'ÈÒ Ú"‰‡) ‰˘Ó ÈÎ
)˘,(Á"ÓÂ ,„"Ó ,Á"Î :ÌÈÓÈÒ ,Í"˘‰ ÏÚ·Ï) ‡"Â·‚ ,(‰"˜Ò ,Ì
עי"ש.

ÔÎÂ

פסקו בתשובות,Á"Î 'ÈÒ ,‡"Á Ú"‰‡) ¯ÙÂÒ Ì˙Á :
„",Â"ÁÂ .‡"Ò È"ÒÂÒ ,·"ÁÂ .„ÂÚÂ ‰"„ ,Ê"Ë˜ 'ÈÒÂ .‰‰ ‰
Ú"‰‡) ˜„ˆ ÁÓˆ ,(„"Î Ò"ÂÒ ,Ú"‰‡) ÈÈÁ ÈÚ· .(Â"Ë 'ÈÒ ÌÈËÂ˜ÈÏ
ÔÈÚ ,('‚ ÛÚ ,Ê"Ë 'ÈÒ ,Ú"‰‡) ˜ÁˆÈ ¯‡· ,(‰"Ï˜Â ,·"Ï˜ 'ÈÒ
˙ÂÚÂ˘È ,(„"Î ˙Â‡ ,'· 'ÚÓ) Á"„˘ ,(‰"Ï 'ÈÒ ,·"Á Ú"‰‡) ˜ÁˆÈ
'ÈÒ ,·"Á Ú"‰‡) ÌÈÏÚÙ ·¯ ,(Ì˘ Â„Î 'Â˘˙· ,„"Ï˜ 'ÈÒÏ) ·˜ÚÈ
ÛÂÒ ,‡"Á) ÈÂÏ‰ ˙È· ,(‡‰Â ‰"„ ,Á"Ò˜ 'ÈÒ) Ë"ÂÈ ‚ÂÚ ,(‚"È
,(·"È‰ ,·"ÈÙ ÔÈ˘Â¯È‚) ÁÓ˘ ¯Â‡ ,('‚ È"ÒÂÒÂ ,'· 'ÈÒ ˙ÂÁ˙ÙÓ‰
,('Ê ˙Â‡ ,'Î 'ÈÒ Ú"‰‡) ˜¯Â˘ ÚË ,(‡"ˆ 'ÈÒ ,„"Á) Ì"˘¯‰Ó
.Ë"Î 'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡"Á) Ï‡˘Â Ï‡Â˘ ,('‚Â ‡"Ò ,Ì˘) ˘"‰Â¯Ú
,'‡ ˙ÂÈ˙Â‡ ,Ë"ˆ 'ÈÒ ,Ú"‰‡) ˘È‡ ÔÂÊÁ ,(‰"Ó 'ÈÒ Ú"‰‡ ,·"ÁÂ
,·"Ú 'ÈÒ „"ÂÈÁÂ .'‚ ˙Â‡ ,„"ˆ˜ 'ÈÒ Á"Â‡) ·˜ÚÈ ˙˜ÏÁ ,('Â ,'‰
‡˙ÂÎÏ‰ ‰˘Ó ,(‚"Ó È"ÒÂÒ ,‚"Á Ú"‰‡) ‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ,(‡"Î ˙Â
)˜˙ÏÈ‡˘ ,(‡"Ò¯Â ,Â"ˆ˜ ,Ê"È˜ 'ÈÒ ,„"Á ‡ÈÈ˙Â .È"˘ 'ÈÒ ,Ë"Á ‡Ó
˘‡,„"Ú˜ 'ÈÒ ‡"Á) ˙Â·Â˘˙ ı·Â˜Â ,('Ë ,'Á 'ÈÒ Ú"‰‡ ,·"Á) ÏÂ
˜ ,(Ù"˜Â ,Á"Úעי"ש.

·( ‡ÁÂÂ¯ÏÂ .דמלתא יש לציי ,דא #לשיטת
 (Î"‰ ,·"Ù ÔÈ˘Â¯È‚) Ì"·Ó¯‰דס"ל
דגט מעושה שלא כדי ע"י ישראל ,אינו פסול אלא
מדרבנ] ,דמלבד מה דבלא"ה לא קימ"ל כוותיה בזה
וכנ"ל[ Ó"Ó .ג הוא מודה בנ"ד דפסול מה"ת ,וזהו
מכח ד' טעמי המבוארי בהפוסקי אחת הנה ואחת
הנה ,ואלו ה:

¯‡˘,˙È

‚ÈÂÏ

ע"פ מש"כ 'ÈÒ ,'Ê ¯Ú˘) Â‰ÈÏ‡Ó ·˙ÎÓ‰
‚'( בביאור דברי ,·"Ù ÔÈ˘Â¯È‚) Ó"ÁÏ‰

 ,(Î"‰דשיטת הרמב" שאינו פסול רק מדרבנ ,ז"א רק
כשהבעל רואה את הדייני בשעת הכפיה ומכיר אות,
דאז שיי! לומר דמחמת שמצוה לשמוע לד"ח גמיר
ומגרש] ,וכעי"ז כתב ג בחי' ·ÛÂÒ ,‡"Á) ÈÂÏ‰ ˙È
 ,('‚ È"ÒÂÒÂ ,'· 'ÈÒ ˙ÂÁ˙ÙÓ‰עי"ש[ Î"‡˘Ó .כשאינו
רואה אות ואינו מכיר ,וכבנ"ד שלא ראה לפניו
פרצופי בנ"א ,רק אנשי מוסווי העושי רוש
ומטילי אימה כבריוני ואלמי ,בודאי שאינו מועיל
כלל מה שאומרי לו שעושי הכל ע"פ דעת בי"ד ,וג
להרמב" הגט פסול ובטל מה"ת.

,˙È˘Â

עפמש"כ ,(‡Ï‡ ‰"„ ,'Ó 'ÈÒ ,˙Â˘È) ı"ËÈ¯‰Ó

דכשהבעל ת"ח ויודע שגט מעושה פסול,
ג הרמב" מודה דפסול מה"ת] ,וכעי"ז כתב ג ·‚ÂÚ
 ,[(Á"Ò˜ 'ÈÒ) Ë"ÂÈעי"ש „"·Â .הרי שפיר ידע הבעל
היטב ד"גט מעושה" פסול ,וג יש רגלי על אמיתת
הדבר ,דא לא כ ,הרי אי שו הגיו בדבר על עשותו
"מסירת מודעה" שהוא "אנוס" וכנ"ל ) ,('· ÛÚדמאי
בכ! ,וז"פ.

,˙È˘ÈÏ˘Â

עפמש"כ ,'‡ ˙Â‡ ,Ë"ˆ 'ÈÒ Ú"‰‡) ‡"ÂÊÁ‰
„" ,(„ÂÚ ·˙Î ‰דלפי מה שמדגיש

הרמב" ,דדוקא א "טעו" הדייני וסברו שהגט כשר,
רק אז אינו פסול אלא מדרבנ ,ל"ש זה כהיו ,בכל די
שלא הוכרע בשו"ע ,משו דאנו חייבי ליל! בכה"ג
לחומרא ,מחמת חומר איסור אשת איש] ,ובפרט לאחר
שכבר פסקו :ÌÈÓÈÒ ‡"Â·‚) Í"˘Â ,(‡"ÎÒ ,„"˜ 'ÈÒ) ‡"Ó¯‰
 (Á"ÓÂ ,·"Ó ,‡"Ó ,Â"Ï ,Á"Îדצריכי לחוש לחומרא לכל
דיעה בשאלת כפיה[ Î"‡ .נמצינו ,דא סמכו להקל,
הו"ל "מזידי" ונאבד מה עי"ז כח בי"ד ,ונחשבי
כ"הדיוטות" בעלמא ,דליכא מצוה כלל לשמוע לה,
וג לשיטת הרמב" הגט פסול מה"ת ,ע"ש.
 ,˙ÈÚÈ·¯Âעפי"ד  (Ï"‰) Ó"ÁÏ‰בהסבר שיטת
הרמב" ,דכל מה שמכשיר הכפיה
לשיטתו מה"ת ,הוא רק ע"פ ה"כח בי"ד" שיש לה
עליו ,עי"ש Î"‡Â .בנ"ד ,שהבי"ד בגדו והפירו את
תנאי הבעל בשט"ב :שית לה "מהיכ דנתוני" בכתב,
וג שלא ירשו ל"טוע מקצועי" לבא לש] ,וכמו
שביאר היטב בקונטרס ""ÌÈÏÂÒÙ‰ ÈÓÏÂ ˙Ó˙ÂÁ‰ ÈÓÏ
המוצג ·" ,[(5004 ÍÓÒÓ) "ÔÈ„ ˙È· Ò˜Ùממילא נמצינו
לפי"ז ,שאי לה עליו שו "כח בי"ד" כלל ,וממילא
ג הרמב" מודה דפסולה מה"ת ,וד"ב.
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·˙ÎÓ

ÂÈ˙ÂÈÎÊ ÁÂÙÈ˜ ÍÂ˙ ‰ÈÙÎ ¯˙È‰ ‡"Â˘· ÔÎ˙È ‡Ï„ :Ë ÛÚ

Ë ÛÚ
ïë úåùòì øåñà î"î ,ò"åëì ïéèåùá åôåëì åðéãù ìòá óà
íàå ,åù÷åáîëå úåøùé ô"ò åì òéâîä úåëæî åçô÷ì éãë êåú
ú"äî ìèáå ìåñô èâä æà ,ã"ðáëå ïë åùò

‰ÈÏÚ ÔÈ‡˘ ‰˜ÊÁ ‰ÚË· ,ÁÓ˜Â ÌÈÓ ÛÈÒÂ ‰˙ÚÂ
˘ÏÚ·‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡„ :‡Â‰Â .ÏÏÎ ‰·Â˘˙ ÌÂ
‰Ó] Ú"ÂÎÏ ÔÈËÂ˘· ‡ÈˆÂ‰Ï ÂÙÂÎÏ ÌÈ„˘ Ô˙Â‡Ó ‰È‰
˘ÏÂÒÙ Ë‚‰ ‰È‰ Ó"Ó ,[('‰ 'Â ÌÈÙÚ) Ï"ÎÂ ,ÏÏÎ „"· ‡"Ê
.˙"‰Ó „"· ÏË·Â
„ ,‰‰כ"כ ] (‡"Ó 'ÈÒ ,Ú"‰‡) Ì"„˘¯‰Óהובא ·‚"‰Î
)‡ [('‡ ˙Â‡ Ë"‰‚‰ ,„"˜ 'ÈÒ Ú"‰מ הסברא
הברורה :דא #כשהבעל הוא מאות שדינ לכופ
להוציא בשוטי לכו"ע ,מ"מ זהו רק כשאינו רוצה לית
גט כלל ,אבל כשמסכי לית גט ,אלא שמעמיד עצמו
על זכיותיו האנושיי והמסתבריי ,בודאי שאסור
לכופו על מת גט בל"ז ,דרק משו שמותר לכופו על
עצ הגט ,אכתי לא אבד את זכיותיו האנושיי עי"ז,
וא אכ כפו אותו לגרש בל"ז ,הגט בטלÒÒÈ·Â .
דבריו ע"פ דברי  ('„ 'ÈÒ) ‰ÙÂ˙‰ ‰ÊÁ‰משו"ת ˘"‡¯‰
) (·"È È"ÒÂÒ ,‚"Ó ÏÏÎשהובא ··" ,(‚"Ó˜ 'ÈÒ ,Ú"‰‡) Èועי'
 ,(Â" 'ÈÒ ,Ú"‰‡) ÌÈÙÂˆ ˙ÙÂדבכה"ג ל"ה הכפיה בכדי
לשחררה מעיגונה ,אלא בכדי לקפחו מזכיותיו .וכ
נקטו מדנפשיהו ·„·¯ ‡,·"Á Ú"‰‡) ˜ÁˆÈ ÔÈÚ ,(Â" 'ÈÒ) ˙Ó
 ,('Ò 'ÈÒ ,‰"Á) Ì"˘¯‰Ó ,(Á"ÈÂ Ê"È ˙ÂÈ˙Â‡ ,'Ó 'ÈÒעי"ש.
] ÔÈ‡Âמזה סתירה למש"כ הפוסקי ,דמי שדינו
לכופו להוציא ,אינו בכוחו להטיל תנאי על
מת הגט ,עי' ¯˘·"‡ ),Á"¯ 'ÈÒ) ˘"·˘¯ ,(Â"¯ 'ÈÒ ,„"Á
‡˙Â·È¯„ ‡Á˘Ó ,('‚ ˙Â‡ ,'Â 'ÈÒ ,'‡ ¯ÂË) ˘"Ó‰ÂÁ ,('‡-‚"Ù˘Â
)‡ ,(Ê"Î˜ 'ÈÒ ,Ú"‰‡) ÌÈÙÂˆ ˙ÙÂ ,(‡"Ò ,Ê"Ï˜ 'ÈÒ Ú"‰דה
מיירו דוקא בתנאי שאינו הגיוני) ,וכגו שמבקש הו
תועפות עבור הגט( Ì‚Â .בלא"ה ,הרי הרשב"ש
והחוה"מ מיירי מ החייב להוציא מחמת "איסור" ,וע"כ
א יטיל תנאי ולא תתקיי הרי לא תתגרש וישארו
ביחד באיסור ,וא"כ לא הועילו חכמי כלו בתקנת[.
 ,‰˙ÚÓÂהרי בנ"ד כבר הודיע הבעל כ"פ
להמתווכי מצד האשה :דהג שרוצה
בשלו ,מ"מ בלית ברירה הוא מוכ ומזומ לית גט
פיטורי ,כשתתחזיר לו את קישוריו לבניו כפי זכיותיו
האנושיי ושע"פ תורה] ,עי' ¯‡"˘ ) ,('· 'ÈÒ ,·"Ù ÏÏÎדא#
ב שהוא פחות משש שנה ,צריכי למסרו להאב אפילו
כשהוא "משחק בקוביא" ,וכש"כ בנ"ד שהוא יותר

‚ÈÂÏ

‚È

משש שנה ,והאב הוא אד חשוב[ ,א"כ בודאי שהכפיה
לגרש בל"ז בטילה ופסולה לכו"ע.

·‡˙˜ÚÂˆ ÌÈˆ¯Ù˙Ó‰ ÏÚ „"· ‰ÈÓ˙‰˘ ÔÙÂ
ÌÈÂ·˙Ó ÌÈ‡˘ ÍÈ‡ ,ÌÈÓ˘‰ ·Ï „Ú
˘Ïˆ‰ÏÂ ¯˘Î Ë‚ Ï·˜Ï ‰Ï ÔÎ˙ÈÈ Ï˜ ¯·„ È"Ú
˙ÂÁˆ· ÌÈ˘˜Ú˙Ó Ì‰Â ,‰ÊÎ ÏÂ„‚ ÏÂ˘ÎÓÓ
ÌÈ‡˘ ÂÏÈ‡Î ÏÂÒÙ Ë‚ È"Ú ‡˜Â„ ‡˘˙˘ ‰ÓÂ„Ó
˙ÁˆÈ ‰ÚËÂ ‰Ó˘‡‰ Â‰ÊÂ .ÂÏ˘ÎÈÈ ‰Ó· ÌÈÚ„ÂÈ
˘‡.Ê"Ú ÂË¯Á˙È˘ ¯Â¯· ¯·„‰Â ,ÏÏÎ ‰·Â˘˙ ÌÂ˘ ‰ÈÏÚ ÔÈ

È ÛÚ
äòéã ùéù î"ëáã :à"åæçäå òùåäé øáãäå ñ"úçä úîëñä
ú"äî ìèáå ìåñô èâä ,ïéìé÷îä úòã ìò åëîñ íà ,óåëì àìù
íé÷ñåôä ïåîä ìëù ,ã"ðá å"÷å ë"ùë ë"àå ,éàãåå úøåúá
èìçåîá èâä íéìñåô ,ìéòì íéðééåöîä

¯ÂÓ‚‰ ÏÂÒÙ Ô‡Î ˘È˘ ,¯¯Â·Ó ¯·Î˘ ¯Á‡Ï ,‰˙ÚÂ
„"‚‡Â· ,˙ÂÚÈ„‰ ÏÎ Ù"Ú "‰˘ÂÚÓ Ë
ÏÂÒÙ ¯ÓÂÁ ÚÈ‚Ó˘ ÔÎÈ‰ „Ú ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ È¯·„Ó ˘È‚„‰Ï
Ù"Ú ¯ÈÓÁ‰Ï Â˘˘Á ‡Ï Ì‡„ :ÍÎ È„Î „ÚÂ ,"‰ÈÙÎ"‰
„Û‡ ˙"‰Ó ÏË·Â ÏÂÒÙ Ë‚‰ ,‰ÈÙÎ ˙Ï‡˘· ‰‡„ÈÁÈ ‰ÚÈ
·„¯ÂÒ‡˘Î ,ÍÙÈ‰Ï ‡Â‰˘Î Â"˜Â Î"˘Î Î"‡Â .„·ÚÈ
ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Ï˘ ÔÈ·Â ÔÈÓ ·Â¯ ˙Ú„Ï Ù"ÎÚ Â‡ ,Ú"ÂÎÏ ÂÙÂÎÏ
‰ÊÈ‡ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÎÂ˘ ‡"Â‰ ÌÂ˘ ÔÈ‡„ È‡„Â· ,„"·ÎÂ
„‰ÊÂ .˙‡ÊÎ ‰ÚÈ„ ‡ˆÓ˙ Ì‡ Û‡ Ï˜‰Ï ‰‡„ÈÁÈ ‰ÚÈ
ÏÎ „‚ ,˘ÓÓ ‰¯Âˆ· ‰ÓÂÁÎÂ ˙Ï„ ˙¯È‚ÒÎ ˘Ó˘Ó
‡.„"· Ï˜‰Ï ˙Â¯È˘Ù
‡( ,‰‰„ .כ פסקו הפוסקי הנ"ל ,אפילו כשלא
נתקפח הבעל מזכיותיו ,הג שכ"א
מה ,כתב כ מטע אחר,‡"Á Ú"‰‡) Ò"˙Á‰ ˙Ú„Ï„ :
] (Ê"Ë˜ 'ÈÒהובא ·,„"˜ 'ÈÒÂ .Á"˜Ò ,Ê"Ú 'ÈÒ Ú"‰‡) ˘"˙Ù
 ,[(‡"È˜Òזהו משו דכיו דיש דיעה האוסר והפוסל את
הכפיה ,שוב אי לנו הוכחה ברורה לסברת Ì"·Ó¯‰
)‚] (Î"‰ ,·"Ù ÔÈ˘Â¯Èע"פ הסבר  ,[(Ì˘) Ó"ÁÏ‰שרצונו
הפנימיי אכ הוא להיפ! ממיאונו הגלוי ,משו שמקיי
בזה המצוה דלשמוע לד"ח ,דהרי לה! דיעה אינו מקיי
בזה שו מצוה כלל ,עי"ש.
 ÂË˜ÂכדבריוÌÈÓÁ¯ È¯Ú˘ ,('˜ 'ÈÒ Ú"‰‡) Ò"˙Î‰ :
)Ú"‰‡ ,‡"Á) „ÂÙ‡‰ È·‡ ,(Â"Î È"ÒÂÒ Ú"‰‡ ,‡"Á
Ú˘Â‰È ¯·„ ,(Ë" 'ÈÒ) ¯ÙÂÒ Ô˙Á ,(·"ÈÂ 'È ˙ÂÈ˙Â‡ ,„"˜ 'ÈÒ
)] ,(‡"Ú Û„ ,·"Á) ˆ"ÏÁ ,('Ï 'ÈÒ ,‚"Áומש"כ פוסק אחד,
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שהחת"ס פוסל רק לכתחלה ,זהו טעות עצו ,שנגר
ע"י שכתב דבריו בחפזו ובקצרה מחמת טירדתו
)וכדמתנצל ש( ,וכיו דלמעשה בלא"ה לא סמ! ע"ז,
דהרי פסל את הגט מטע אחר ,לא עי' בלשו החת"ס
ולא ראה שכתב בפירוש שהגט פסול א #בדיעבד[.
 ‡ÎÈÏÂשו חולק על דברי  ,Ò"˙Á‰דמה ˘Á"„˘‰
)‚ (Â"Ë ˙Â‡ ,'‡ 'ÈÒ ÔÈ˘Â¯Èכתב שאינו מבי
דבריו ,אי זאת אומרת שחולק עליו] ,וכמו שקויפמא
דנ רצה לומר[ ,דהר"ז נפר! מדברי השד"ח עצמו,
שנקט ) ,(Ê"Ò ˙Â‡ ,Ê"Ë 'ÈÒ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÏÎדכשפוסק קמתמה
על פוסק אחר ,אי זאת אומרת דחולק עליו ,רק
כשמדגיש כ בפירוש ,ושכ"כ ,(Â"˜ 'ÈÒ) Â‡ÙÓ Ú"Ó¯‰
˘‡¯Ò"È¯ ,Á"Â‡Â .Á"È È"ÒÂÒ ,„"ÂÈ) Á"· ,(Ë"ÈÂ ,'‚ 'ÈÒ) ÛÒÂÈ ˙È
˜"˙Â˜ÂÁ ,(Ë"È 'ÈÒ ,‡"Á) Ì‰¯·‡ Ú¯Ê ,(‡"Î 'ÈÒ) ˘"ÏÁ ,(Ê
 ,(‡" 'ÈÒ) ÌÈÈÁ‰עי"ש.
·( ('‡ ˙Â‡ ,Ë"ˆ 'ÈÒ Ú"‰‡) ‡"ÂÊÁ‰ ˙Ú„ÏÂ .זהו מ
הטע ,דכיו דמחמת חומר א"א
וחשש טמיעת ממזרי ,מוטל עלינו ליל! לחומרא בכל
ספק ומחלוקת הפוסקי בהיתר כפיה] ,וכמו שפסקו
,‡"Ó ,Â"Ï ,Á"Î 'ÈÒ ,‡"Â·‚) Í"˘‰Â ,(‡"ÎÒ ,„"˜ 'ÈÒ) ‡"Ó¯‰
 ,(Á"ÓÂ ,·"Óוהובא דבריו להלכה ·,„"˜ 'ÈÒ Ú"‰‡) ˘"˙Ù
 „ÚÂ .(Ê"˜Òכדי כ! מגיע חומר הדבר ,דא #הספרדי,
שנוקטי בכ"מ  ¯·ÁÓ‰Îלעומת  ,‡"Ó¯‰מ"מ בעני זה,
ג ה נוקטי בזה לחומרא כדעת  ,‡"Ó¯‰וכמש"כ ·È
· (Â"Ï 'ÈÒ) ÔÈÓÈבש ˘ ,(‡"È 'ÈÒ) Ë"ÂÈ ˙ÁÓעי"ש[Î"‡Â .
א סמכו על דעת המקיל ,נאבד מה עי"ז כח "בית
די" ודי "חכמי" ,ויש לה די "הדיוטי" ו"מזידי",
דליכא שו מצוה כלל לשמוע לה ,וממילא שוב אי
לנו סברת ] (Î"‰ ,·"Ù ÔÈ˘Â¯È‚) Ì"·Ó¯‰ע"פ הסבר Ó"ÁÏ‰
)˘ :[(Ìדמשו שיש בזה קיו מצוה ,משו"ה מסכי
]עכ"פ בפנימיותו[ לדבריה ,עי"ש.
‚(] ('Ï 'ÈÒ ,‚"Á) Ú˘Â‰È ¯·„‰ ˙Ú„ÏÂ .ע"פ מה
שהבי בכוונת דברי החת"ס בתוספת
ביאור[ זהו משו ,דכיו דהבעל יש לו להלכה די
" "˜ÊÁÂÓבכל הקשור לחייבו על מת גט ,דהרי רוצי
להוציא ממנו "‡˘ "‰שהיא "˘ Ì‚‰„ ."ÂÏדאמרינ
·‚" (·"Ú ,Ê"Ú ÔÈËÈ‚) ‡¯Óגופה מי קנוי לו" ,וכ )˜ÔÈ˘Â„È
" (·"Ú ,'Âאשה דלא קני ליה גופה" ,וכ"כ Ê"Ó ˜"·) 'ÒÂ˙‰
‡' (ÔÎÂ ‰"„ ,ד"גו #האשה לאו ממו בעלי הוא" ,וכעי"ז
כתבו ש  ˜"ÓË˘Â ,È"˜ÂÓ‰בש ,'‚ ÔÈËÈ‚) Ô"¯‰Â ,‰"‡¯‰
‡'( בש ,(Ï·‡ ‰"„ ,'‡ 'Ë Ì˘) Ô"·Ó¯‰Â ,[ÂÈÙÏ ‡˙ÈÏ] 'ÒÂ˙‰
 ,(Ì˘) ‡"·ËÈ¯‰Â ,(Ì˘) È¯È‡ÓÂשאי אשה זו ממונו של

‚ÈÂÏ

בעל וכו' (‡ÓÈÏÈ‡ ‰"„ ,·"Ú 'Â ÔÈ˘Â„È˜) ‡"·˘¯‰Â ,כתב בש
 :„"·‡¯‰ד"גופה ממש לא קני ליה"] ,הובא ·‡·È
'ÈÒ Ú"‰‡ ,˜"‰Ó) ·‡ÂÈ ˙˜ÏÁ·Â ,(‡"˜ÒÂÒ ,·"Ó 'ÈÒ) ÌÈ‡ÂÏÈÓ
 Ê"ÎÚ .[(ÍÈ‡Â ‰"„ ,'Âהרי כתב ¯˘"'È ,·"Î ‡¯˜ÈÂ ˙"‰Ú) È
 (‡"ÈÂדאשת כה "גופה" קנוי לו ,וכ"כ Á"Ó ·"·) 'ÒÂ˙‰
 ,(˘È„˜ ‰"„ ,·"Úעי"ש.
„( ‰ÊÂ .מיהא ברור עכ"פ ,דע"פ תוה"ק יש לאד
"˜ "ÔÈבאשתו וכדתנ ·('‡ ,'· ÔÈ˘Â„È˜) ‰˘Ó
האשה "נקנית" לבעלה בכס ,#וגמרינ לה )˘" (Ìקיחה
קיחה" משדי עפרו ,וש ) ,('‡ ,'Âהרי את "קנויה לי",
הרי את "שלי" הרי את "ברשותי" ,מקודשת .והכי
קימ"ל להלכתא ·¯Ú"Â˘ÂË·Â ,(Â"‰ ,‚"Ù ˙Â˘È‡) Ì"·Ó
)‡ ,('‡ ,Â"Ò ˙ÂÓ·È) ‡¯Ó‚·Â .(·"Ò ,Ê"Î 'ÈÒ Ú"‰דכה שנשא
אשה" ,קני כספו" הוא ,..וכ כתב ,Â"Ù ˙ÂÓÂ¯˙) Ì"·Ó¯‰
" (‚"‰שהרי היא קניינו" .ועי' ¯˘·"‡ ) ('Ó 'ÈÒ ,„"Áדאשה
"קנויה" היא לבעל ,ו"קני כספו" קרינ ליה¯˙ÂÈÂ .
מזה כתב )· (˙"‡Â ‰"„ ,„"Ú˜ 'ÈÒ ,˙ÂÒÁÂÈÓוז"ל ,דכשאתה
אומר "אשה כבעלה" ,"ÂÈÒÎ"Î ‰˘‡Ï ‰˙È˘Ú ,דהא
אשה "קני כספו" של בעל הוא .ועי' ,Ë"˜ 'ÈÒ) ˘"·Â Ó"Á
 ,(„"˜Òשכתבו ,ד"מוכרת את עצמה לבעלה" ,עי"ש.

]Ú"ÚÂ

·‚,'‰ ÔÈ˘Â„È˜ .'‡ ,‰"Ù ÔÈËÈ‚ .'· ,Ê" ˙Â·Â˙Î) ‡¯Ó
‡'(,(·"Ó ,‰"Ù ˙Â·Â˙Î .·"Ó ,Ê"Ù ˙ÂÓ·È) ·"Ú¯ ,
¯˘"‰"„ ,'‡ ,Á" ˙Â·Â˙Î) 'ÒÂ˙ ,(˙ÏÎÂ‡ ‰"„ ,'· ,‰" ÔÈ¯„‰Ò) È
ÍÂÈÁ ,(‰ÓÂ ‰"„ ,'· ,'È ÔÈ˘Â„È˜ .ıÂÁ ‰"„ ,'‡ ,‰"Ù ÔÈËÈ‚ .ÂÏÈÙ‡Â
),(„"Ú˜ 'ÈÒ ,‰"ÁÂ .„"È¯ ÛÏ‡ 'ÈÒ ,‡"Á) ‡"·˘¯ ,(‰"Ï ‰ÂˆÓ
¯‡"˘ ),(„"˜Â ,‰"ˆ 'ÈÒ ,‡"Á) ÊÚÂ·Â ÔÈÎÈ ,('‡ 'ÈÒ ,„"Ï ÏÏÎ
˙È‚ ,('Ï 'ÈÒ ,„"ÂÈÁ) ÌÚÂ ÈÎ¯„ ,(·"Î 'ÈÒ ,·"Á) Ï"·È¯‰Ó
,('‡ 'ÈÒ ,Ú"‰‡) ‰„Â‰È ˙È· ,(·"È 'ÈÒ ,'· ÏÏÎ ,Ú"‰‡) ÌÈ„¯Â
˘‡.Ë"Ù¯ ,Á"Ù¯ 'ÈÒ ,‡"Á ‡Ó˜) Ó"Â˘ ,('· 'ÈÒ ,·"Á) ı·ÚÈ ˙ÏÈ
,„"ÁÂ .‚"È 'ÈÒ ,‚"Á) ¯·„ ·È˘Ó ,(Ê"Ó 'ÈÒ ,‚"ÁÂ .Ï"˜ 'ÈÒ ,·"ÁÂ
,Ë"È˜ 'ÈÒ Ú"‰‡) ˘"‰¯Ú ,('Ò 'ÈÒ ,‰"Á) Ì"˘¯‰Ó ,(‰"Ï 'ÈÒ
 ,('‰ ˙Â‡ ,Â"Ë 'ÈÒ ‡"Á) È"ÁÓ ,(Á"ÈÒעי"ש[.

 ‡ˆÂÈ‰ .(‰מהנ"ל ,דא #א נימא שאי "גופה"
קנוי לו ,מ"מ היא "קניינו"
ו"ברשותו" ,וזה מיהא ברור ,שאותה ה"שעבוד"
שנשתעבדה לו ע"י הקידושי" ,זהו" מה שאנו רוצי
להוציא ממנו ע"י הגירושי ,וממילא פשוט דלעני זה,
מיחשב כהפקעה והוצאה מ ה"מוחזק".
„ È¯‰מבואר בפוסקי דזכות "קי לי" אינו דוקא
בנוגע להוציא חפ מתח"י אד ,אלא
דשייכא ג כלפי כל "שינוי מצב" כלשהו מה שאנו

(800),713,8956 (718),710,4655 (951),262,3634 "ïéã úéá ìå÷"î íéøåòéùìå "ïéã úéá ñ÷ðô"î íéëîñîì * úåìâäì éú÷ãöå àåáì éúòåùé äáåø÷ éë ä÷ãö åùòå èôùî åøîù 'ä øîà äë
מסמ ] 5020לשיעורי  ,[144 ,132לקבל בדואר אלקטרני "אי מעיל" ,שלח דואר ל pdf@sendfast.orgוהכנס מספר המסמ בה"סאבדזשעקט" ,והשאר את ה"מעסידזש" ריק""] .לוח הפנקס" )רשימת כל המסמכי( הוא במסמ [9999

·˙ÎÓ

„·ÚÈ„· Û‡ ÏÂÒÙ Ë‚‰ ‰ÈÙÎ‰ ¯ÒÂ‡‰ ‰ÚÈ„ ˘È˘ ÏÎ„ :È ÛÚ

רוצי להכריח על אד ,עי' (Ê"Î 'ÈÒ Ú"‰‡ ,·"Á) Ë"È¯‰Ó
שכ"כ בשיטת ] (Á"Î 'ÈÒ ,Ë"Ù ˙Â·Â˙Î) ˘"‡¯‰לעני חיוב
שבועה ,והובא להלכה ·˘ˆ"Á ,[(Ù"˜ 'ÈÒ ,·"Á) ‰ÚÈ„ È¯Ú
)] (Ë"Ò 'ÈÒלעני ידיעת מהות התביעה['ÈÒ) ÔÂÈˆ ˙·È˘ ,
ˆ"] (Áלעני יציאה ממקומו[('„ 'ÈÒ ,Ó"ÂÁ) ˜ÁˆÈ ˙È· ,

]לעני שמיעת צד אחד[ ,ועוד Î"‡Â .בודאי ,דכל
"‚ "ÔÈ˘Â¯Èנחשב ע"פ תורה כלפי הבעל "‰‡ˆÂ‰"Î ,מ
 ,"˜ÊÁÂÓ"‰וזפו"ב ÔÎÂ .יוצא ברור מלשו Ó"ÂÁ) Ò"˙Á‰
 (Ê"Ú˜ 'ÈÒוז"ל ,משפטי הוא˜ÊÁÂÓ‰ „ÈÓ ÔÂÓÓ ‡ÈˆÂ‰Ï" ..
· ,.."Âובכלל זהÔÈ˜· ˜ÊÁÂÓ‰ ‰ÏÚ· „ÈÓ ‰˘‡ ‡ÈˆÂ‰Ï" :
 ,"ÂÙÒÎעכ"ל È¯‰ .לנו ,שאשה נחשבת כ"רכושו" של
בעלה ,עכ"פ בהנוגע לעני די "מוחזק".
 ,Î"‡Âהרי בכל די שיש בו מחלוקת הפוסקי :א
הבעל מחויב לגרש את אשתו ,או לא ,הרי
בתור " "˜ÊÁÂÓיש לו זכות טענת "˜ "ÈÏ ÌÈאפילו כדעת
"מיעוט הפוסקי" הפוטרי אותו מלגרש ‡ÏÂ .עוד,
אלא שא #מוטל על הבי"ד "חיוב" גמור ,להעניק לו
זכותו שע"פ "קי לי" א #כשלא טע כ ,עי' ‡"¯‰Ó
˘˘ÌÈ˘Â˘ ,(·"Ò ,Á"Î ,'„ 'ÈÒ ,Ó"ÂÁ) ÌÈ‰ ˙Ù˘ ,(Ê"Ó 'ÈÒ) ÔÂ
,(‚"È˜ - Á"˜ 'ÈÒ) Ô‰Î ÂÙ˜˙ ¯ÂˆÈ˜ ,(„"ˆ 'ÈÒ Ú"‰‡) „Â„Ï
·¯Ô˘ÂÁ ,(‚"Ï 'ÈÒ) ÌÂÏ˘ Ï˘ ÌÈÈÁ ,('Á ˙Â‡ ,‰"Î 'ÈÒ Ó"ÂÁ) È"Î
ÈÏÏÎ Ì˘) Ó"‰˙ ,('‚ ˙Â‡ ,Ï"È˜ ÈÏÏÎ ,‰"Î 'ÈÒ Ó"ÂÁ) „ÂÙ‡‰
˙,Ú"˜ 'ÈÒ ,Â"ÁÂ .'‰ ˙Â‡ ,Â"˜ 'ÈÒ ,„"Á) È"ÁÓ ,(‚"Î˜Ò ,‰ÒÈÙ
‡.(‡"Ó˜ 'ÈÒ ,È"ÁÂ .„"Î ˙Â

 ˙‡Êאומרת לעני נ"ד :שאי בכוח לחייבו לגרש,
בגוונא כשלדעת מיעוט הפוסקי ,הוא פטור
מזה ¯˙ÂÈÂ .מזה ,דכח חיוב זה מגיע עד כדי כ! :דא
טעו הדייני ,וקפחו את הנתבע מזכותו שע"פ מיעוט
הפוסקי ,הו"ל " "‰˘Ó ¯·„· ˙ÂÚËוהדי חוזר] ,וכש"כ
כש"הזידו" בדבר[ ,עי' „·¯ ˘‡¯Â ,('„ 'ÈÒ Ó"ÂÁ) ‰˘Ó
 (‰"Ï 'ÈÒ Ó"ÂÁÂ ,‰"Î 'ÈÒ Ú"‰‡) ¯È·˘Óבש .Í"˘¯‰Ó
 Û‡Âיותר מזה ,פסק  ,(‰"Ò˜ 'ÈÒ) È"ÂÁ‰דאפילו א
כבר הוציאו ממנו בניגוד לדעת מיעוט
הפוסקי ,הדי חוזר ,והובא דבריו ·,·"Î 'ÈÒ Ó"ÂÁ) ˘"˙Ù
 ,('· ˜"ÒÂÒעי"ש Î"˘ÎÂ .וק"ו כשזה נוגע לאיסורא,
ובפרט לאיסור החמור דא"א ,בודאי דא חייבוהו לגרש
בניגוד לדעת מיעוט הפוסקי הפוטרי אותו ,הדי
בטל ,וא"ח לציית לה] ,וא גירש מפני שסבר שפסקו
כהלכה ,אז הו"ל "גט מוטעה" הפסול ובטל .וא גירש
בניגוד לרצונו ,רק משו שהתחייב בקני או בשט"ב
לציית לה ,אז הו"ל "גט מעושה" הפסול ,וכדביארנו
במק"א ]ראה " ,[(1051 ¯ÙÒÓ ÍÓÒÓ) "ã"éá ñ÷ðôעי"ש.

‚ÈÂÏ

ÂË

"·ÂÈÁ" ÔÈÚÏ ,Ú‚Â‰· ˜¯ Û‡ ‡Â‰ Ê"Î Ì‡ ,‰˙ÚÓÂ
‚Ï˘ ·"· Â"˜Â Î"˘Î Î"‡ ,‡„È¯‚ ÔÈ˘Â¯È
˜"ÔÈ‡„ È‡„Â„ ,ÔÈ˘Â¯È‚ ÏÚ "‰ÈÙÎ" ÔÈÚÏ Ú‚Â‰ ÏÎÏ ,Â
˘¯ÒÂ‡‰ ‰‡„ÈÁÈ ‰ÚÈ„ ˜¯ Û‡ ˘È˘Î ‰ÊÏ ÌÂ˜Ó ÌÂ
,'Ë 'ÈÒ) ˘"·‰ ‡È„‰Ï Î"Î˘ ¯"Â˘Â] .Ù"ÊÂ ,ÂÙÂÎÏ
'ÈÒ ,‚"Á) Ï"·È¯‰Ó Ì˘· ('· 'ÈÒ ,ÌÈÏÏÎ) ËÂ˘Ù Ë‚Â ,(‚"˜Ò
‚'(¯·„Î [(ÔÈÙÂÎ ÈÓÏ) ˜ÁˆÈ „ÁÙ· Ì‰È¯·„ Â‡·Â‰Â] ,
¯ÂËÙÏ Ú‚Â· "ÈÏ ÌÈ˜" ˙ÂÎÊ ÏÚ· ÏÎÏ ˘È„ :ËÂ˘Ù‰
,‡ËÈ˘Ù ‡ÏÈÓÓÂ .[˘"ÈÚ ,‰ÈÙÎ‰ ÏÂÒÙÏÂ ÔÈ˘Â¯È‚Ó
„‡‰ÚÈ„Ï „Â‚È· ˜¯ Û‡ Ë‚‰ ÏÚ ÏÚ·‰ ˙‡ ÂÙÎ Ì
‡ÏÂÒÙ Ë‚‰Â ,¯ÊÂÁ ÔÈ„‰Â Ó"·„· ˙ÂÚË Ï"Â‰ ,„Á
.ÏË·Â

‡È ÛÚ
äùçëåä àìå ,èâ ìò "ìåñô ìå÷" úàéöé øçàì ïîæ øáòùë
ïéèéâá ìñåôä "àì÷" ïéãî ìèáå ìåñô èâä æà ,ã"ðáëå íéáøá
ø÷ùá äéä ìå÷äù ë"çà øøáúî äéä íà åìéôà ,äîöòìùë

˙ÂÏÒÙ‰ ÈÂÏÈ‚· ,ÏÎ‰ ˙ÂÏÎÎ È¯Á‡Ï ‰˙ÚÂ
,‰Ê Ë‚ ÏÚ ˘È˘ ‰Ó ˙ÂÈ‡„ÂÂ‰Â ˙ÂËÏÁÂÓ‰
·‡ ,‡˙ÏÓ„ ‡ÁÂÂ¯ÏÂ ˙‡˘ ¯˙ÈÏ Ï"˙‡ Í¯„· ˘È‚„‰Ï
„‡‡·ÈÏ‡ ˙ÈÏÎ˙· ¯˘Î ‰È‰ „"· Ë‚‰˘ ‡‰È ÂÏ Ì‡ ÂÏÈÙ
„ÁÎÓ ,‰Ê Ë‚ ÍÓÒ ÏÚ ‡˘‰Ï ‰Ï ¯ÂÒ‡ ‰È‰ Ó"Ó ,Ú"ÂÎ
:"‡Ï˜"„ Ô·¯„ ÏÂÒÙ‰
„ ,‰‰כל מש"כ עד כא ,בבירור הפסלנות הרבי
והעצומי מה שיש על גט זה ,לא נצרכה
רק בשעתה ,כשעדיי לא עבר זמ רב מ הערעור שלנו
על הגט ,אבל עכשיו לאחר שכבר עברה שנה שלימה
מעת שהערעור ב"קול הפסלנות" הוחזקה ב"קלא דלא
פסיק" מסו #העול ועד סופה ,בי בכתב ובי בעל פה,
ולא הוכחשה וג לא הודחתה ]להלכה[ ברבי מעול,
הרי הדבר פשוט ,דהגט כבר פסול לחלוטי ,אפילו א
יתברר בעתיד כשרות הגט להלכה ,או שיבואו עדי
ויכחישו בפני הבעל בבי"ד פרטי העובדא.
 Â‰ÊÂמכח הדי „"˜ "‡Ïהמטיל פסול על הגט א #א
היא כשרה בעצ ,עי' ¯,(‡"ˆ 'ÈÒ ˙"Â˘) ‡"Ó
דכשלא הוכחשה הקול מיד ,הוא פוסל בהחלט,
 ,(‡"Ï 'ÈÒ) ÛÒÂÈ ˙È¯‡˘·Âדא הגט לא נעשה בפומבי,
ולא הוכחש הקול מיד ,חיישינ לה ,וכ"כ ·ÔÈÓÈ· ˙‡˘Ó
)È"ÒÂÒ) ·˜ÚÈ ˙ÂÎ˘ÓÂ ,(‡"Ù 'ÈÒ) ÈÂ˘¯‚‰ ˙„Â·Ú ,(·"Î 'ÈÒ
 (Á"Ïד"קלא" פוסל את הגט ,עי"ש.
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ÈÂÏ‚

ÌÈ¯˘Î ÔÈ· Â·¯Ú˙È ‡Ï˘ È„Î ÌÈ¯ÊÓÓ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï ·ÂÈÁ‰ :·È ÛÚ

åì ùåçì úòãä ìò äìòé àì ,ìãâé íà ,éùðéà éøéëã
,ììë ïéñçåé øôñ åðì ïéàù åðéøåãá ,øæîî ùùç íåùî

.עכ"ל

‰ÓÂ

äî "('Ú 'ÈÒ) „È· ÌÈÈÁ‰ מאלפי לשונו של
åðéúáåç àåä êë ,øæîî àåäù åéìò ïéæéøëîù
äæ ìéáùáù íâå ,åá ïúçúäì àìù äøåúä íåé÷ çøëäì
ïéîñøôîùë àì íà ,ééç åðéà øæîîã ì"îé÷ éë ,éç äéäé
úåöî åäæ ,åîàìå åéáàìå åì éàðâ àåäù Ì‚‰Â .åúåà
íåùî åá ïéà ,åãéöîå åîöòì éàðâ ,úàæ ìëáå ,åðéøöåé
. עכ"ל,åãéá äî éë ,äøéáòå òùô íåùå éàðâ

‚È ÛÚ
ïéøãñîä ã"éáùë óà "úåðìñô øåòøò" íò áùçúäì áåéçä
àùðäì äì ïéøéúîå ïéøéùëî

¯ÂÚ¯Ú" ÌÚ ·˘Á˙‰Ï ·ÂÈÁ‰ Ï„Â‚ ,¯‡·Ï ÔÙ ‰˙ÚÂ
˙‡˘ÈÂ ¯·Ú˘Î ÔÈ„‰ ÍÈ‡Â ,Ë‚ ÏÚ "˙ÂÏÒÙ
‡ˆ˙„ ÔÈ„‰ È‡„Â· „"·„ ¯‡Â·ÈÂ ,˙ÚËÂÓ ‰‡¯Â‰ Ù"Ú
:‰ÊÓÂ ‰ÊÓ
 בעני גודל החיוב להתחשב ע "ערעור" על‰‰„
, שהמסדרי מכשירי אותה# על א,גט
Ì"„˘¯‰Ó 'ÈÚ :נעתיק לכא קצת לשונות הפוסקי
åìàá àöîú àöîä íà ,( שכתב בזה"ל‰"¯ 'ÈÒ „"ÂÈ)
íé÷ìåçù ,äùàä íéøñåà íéîëç åà íëç ,íéùåøâä
àùðéì äùàä ïéøéúîå ,èâä íéøãñîä íéîëçä [íò]
íéðô äàøîå ,åéøáãì íòè øîàéù éî ,..äöøúù éîì
÷éø øáã àì ,[ìåñôù] èâ åðéàù åà èâá øéîçäì ïéàøð
éåàø ,íéìå÷ù ïéøéúîäå ïéøéîçîä úøáñ íàå ,àåä
ïéìå÷ù åéä àìù åìéôàå ,äæë øåîç øåñéàá øéîçäì
. עכ"ל,éøîâì
,åéðôá àìù èâä ïúéðù éî ,(Â" 'ÈÒ ˙"Â˘) ‡"Ó¯‰
øîåàå ùøôîå ,èâá äî ìåñô ë"çà àöîðå

Ï"ÊÂ

ú"ø áì ìò äìò àì ,äæ íòèîå äæ íòèî ìåñôù
,åáìá øùà úà øîåìî åéô íåúñì íìåòî åéãéîìúå
ãò ùéàì àùðú àì äùàäù éãë ,åçåë øùéé äáøãàå
'ÈÒ Ú"‰‡ ,‡Ó˜) È"·„Â Ï"ÊÂ . עכ"ל,øùë èâ ìá÷úù
äôé ,..ïéøòøòî íéãîåì äòáøàù èâä øáã ìò ,(Á"Ù
íå÷îá áøì ãåáë å÷ìç àìå å÷úù àìù øáãä óåâá åùò
ãò ììë àùðú àì äùàäå ,..øåîçä ùéà úùà øåñéà
Ì˘ È˘‡ È˘Â„Á Ï"ÊÂ . עכ"ל,úéðù äìòá äðùøâé
,..ìåñô èâäã äãåîòà éúøîùî ìò ,(Ê"ˆ˜ 'ÈÒ ,¯Ú‚ÂÏ˜)
éðà øáãä óåâ øåáò ÷ø ,íéöøôúîä íä íéáø éë éúòãé

·˙ÎÓ

ÊË

·È ÛÚ
éãë "íéøæîî" ìù íúåàéöî ìò éáîåôá æéøëäì áåéçä ìãåâ
íéøùëä ïéá åáøòúé àìù

 וציווה הרב,( וז"ל‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰) Ï"È¯‰Ó  פסקÔÎ„ .(‡
 להכריז אחר המילה בקול,למשמש העיר
 למע לא," שילד הנימול הוא "ממזר, תדעו הכל:ר
'ÈÒ „"ÂÈ) ‰˘Ó ÈÎ¯„·  והובא. עכ"ל,יתערב זרעו בזרעינו
:"„( בזה"לÒ ,Ì˘) ‡"Ó¯·  ונפסק כ להלכה,(‰"Ò¯
Ú"‰‡)  ]וכ"כ ג,"øæîî" àåäù åúìéî úòùá ïéîñøôîå
íéìåñôä ïéìâî äáøòúð àìù ïîæ ìë :( וז"ל‰"Ò '· 'ÈÒ
,[ עכ"ל,íéøùëä íäî åùøôéù éãë íäéìò ïéæéøëîå
íñøôúéù éãë :#"‚( והוסיÒ ,Ì˘ „"ÂÈ) ˘Â·Ï· והובא ג
¯Â‡È··Â . עכ"ל,åì àùðéäìî øäæéì ìëä åòãéå øáãä
 ·'( וג,Á"Ú ˙ÂÓ·È) ‡¯Ó‚‰ "‡( כתב ע"פÎ˜Ò ,Ì˘) ‡"¯‚‰
 אז יכול לגרו לו, דא אי יודעי מזה,ÈÓÏ˘Â¯È·
 והובא די זה. כדי שלא יתערב בי הכשרי,מיתה
ÏÏÎ) ‡"ÓÎÁ ,להלכה בכל הפוסקי בלי יוצא מ הכלל
„"ÂÈ) ˘"‰Â¯Ú ,(„"Ò ,‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰) ÌÈÈÁ‰ Í¯„ ,(‰"ÏÒ ,Ë"Ó˜
. עי"ש,(Ë"ÈÒ ,Ì˘
 אינו מוגבל דוקא, דדי זה לפרס ממזריÔ·ÂÓÎÂ
 דהרי פשיטא דה"ה,לשעת המילה
 אלא,דצריכי להכריז ג על נקיבה "ממזרת" דמ"ש
מכיו דבימי קד ל"ה קיימי עדיי אמצעיי של
 ממילא לא היה אפשירות לזה כי א בשעת,פרסו
 וכ משמע ג מלשו,מילתו כשנתקבצו אנשי רבי
äåöî íéðáäå ,( שכתב בזה"לË"Ó 'ÈÒ ÌÈËÂ˜ÈÏ) Ò"˙Á‰
 הרי, עכ"ל,íìåòä óåñ ãò íäéðáå ,íéøæîî íäù íñøôì
. וזפו"ב,שלא הגביל הכרזה זו לשעת המילה דוקא
# דא,(Ê"Ò 'ÈÒ) ÔÂÈˆ ˙·È˘· מזה מבואר
,על "ספק ממזרי" חייבי להכריז

¯˙ÂÈÂ .(·

,øæîîá ìáà ,..äôé äìåò åðåéîã ïéàù éì ìåçîé :וז"ל
øáãä òéãåäì àåä ,øæîî àåäù ïéîñøôîù äî
,ìä÷á àáì úøúåîä äøéùë àùé àìù éãë ,íåñøôá
íãà åîò êãùéù ,ìåùëî äéäé øáãä íñøôé àì íàã
ìëå ,äìéùëîä øéñäì øáãä íñøôì êéøö ïëì ,..øùë
ìàøùéã ,åðîî ùåøôé ,øæîî àåäù åì òãååúéù éî
‰Ê· .íéøæîîá íòøæ ììçì àìù úåøùë ú÷æçá
øåñéà ÷ø àåäù óà ,øæîî ÷ôñá åìéôàã øîåì ã"òôìð
íéøùëä ìéöäì éãë ,øáãä íñøôì ïéëéøö ë"â ,ïðáøã
÷åæéç åùò íéîëçù åðéöî äáøãàå ,..ïðáøã øåñéàî
äùòð àì íà ,øæîî ÷ôñáå ,..äøåú ìùî øúåé íäéøáãì
øëãîã ääéîúã àúìéî é"ò øáãä íñøôúéù íéøáã åá
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·˙ÎÓ

ÔÈ¯È˘ÎÓ ˘È˘Î Û‡ Ë‚ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ÌÚ ·˘Á˙‰Ï ·ÂÈÁ‰ :‚È ÛÚ

‚ÈÂÏ

ÊÈ

ùåçì ì"åä ,..èâä ïéìñåô ùéù åòãååä øçàã ,..ñòåë

) (Á" ÛÚהוצג ·" ,((5005 ÍÓÒÓ) "„"È· Ò˜Ùדאי ספיקו
של המהר"ש ,מוציא מידי וודא של ,Ó"Â˘‰Â Ê"·„¯‰
עי"ש[ È‡„ÎÂ .להדגיש ,מש"כ (Â"¯ 'ÈÒ ,‡Ó˜) ‡"˜Ú¯‚‰
שהובא · ,(‰"Ú˜ ˜"Ò ,Ê"È 'ÈÒ Ú"‰‡) ˘"˙Ùדאפילו להדיעה
דהויא כאנוסה כשסמכה על דעת מורי מקילי ,מכל
מקו זה אינו רק בנוגע להתירה לבעלה הראשו ,אבל
בשו"א לא להשני ,דהנישואי שלו הוי כ"זנות" בעלמא,
עי"ש.

‡( ,‰‰„ .בנישאת ע"פ הוראה מוטעת ,ס"ל
להרבה פוסקי דתצא מדהו"ל
למידק ,עי' ˜"Ò ,Ì˘) ˘"·Â ,(‡"Ú˜Ò ,Ê"È 'ÈÒ Ú"‰‡) Ê"ÂË
˜,('„Â-‚"È˜ ÛÏ‡ 'ÈÒ ,„"Á) Ê"·„¯ ,(„"Ù ˘¯Â˘) ˜"È¯‰Ó ,(·"Ú
˘È¯·„ ,('Ï 'ÈÒ) Ô‰Î‰ ·˘Â ,('ËÂ ,'Ê ,'Â ÌÈÓÈÒ ,·"Á) ‰˜„ˆ ˘Ó
¯ ,(‰"Î¯ 'ÈÒ) ˙Â·Èעי"ש.

ÂË ÛÚ

,åúòã ìò ãåîòì àìå ,øçà èâ äì ïúéìå ,äåøò øåñéàì

עכ"ל.

„È ÛÚ
ô"ò úàùð íà óà ,ã"ðáëå àùðú àìù ùåøéôá "äøäæåä"ùë
"äùøâì äìòáì øåñà æàå ,äæîå äæî àöú ,"úòèåî äàøåä
éðùä ïî èâ ìá÷úù íøè

 Ì‡Âכ"ז א #כשלא הוזהרה שלא תנשא ,א"כ כש"כ
וק"ו כשאכ הוזהרה ע"ז וכבנ"ד ,בכה"ג א#
א נשאת ע"פ מתירי ,תצא ,דהו"ל כמזידה ,מדהי"ל
לחוש לדברי המחמירי,('‚ 'ÈÒ ,·"Ï ÏÏÎ) ˘"‡¯‰ Î"Î„ .
¯„·"Ì‰¯·‡ ˙È¯· ,('Ë ,'Ê 'ÈÒ ,·"Á) ‰˜„ˆ ˘Ó˘ ,(Ï"‰) Ê
)‡ .('È ˙Â‡ ,Ê"Ï 'ÈÒ Ú"‰‡) Ê"·‡ ,(‚"˜Â ,Ë"ˆ ,Â"ˆ 'ÈÒ ,Ú"‰ועי'
˘ (È„ÎÂ ‰"„ ,'Ê 'ÈÒ ,·"Á) ‰˜„ˆ ˘Óשכתב ,דכל שידעו
האיש או האשה שיש מערערי על הוראת בי"ד להיתר,
ועכ"ז נישאו על סמ! דעת המקילי ,הו"ל מזידי,
מדהיה לה להמתי עד שישאו ויתנו הצדדי זע"ז
ויבואו לעמק השוה ]ע"פ הכרעה לפי כללי ההוראה.
וע"ע ¯,(Ë"Ó 'ÈÒ ÌÈËÂ˜ÈÏ ,Â"Á) Ò"˙Á ,(Â"¯ 'ÈÒ ,‡Ó˜) ‡"˜Ú
 ,(‡"È ˙Â‡ Ë"‰‚‰ ,„"Ï 'ÈÒ ,Ó"ÂÁ) ‚"‰Îעי"ש[.
 Ë¯Ù·Âבנ"ד ,שיש עוד דברי בגו ,דהרי מה
שהוזהרה ע"י בית דינינו שלא תנשא ,היה
לאחר שכבר שחתמה אצלינו שט"ב ,ובכה"ג הרי פסק
 ,(·"Ó¯ 'ÈÒ) ÏÂ‡˘ „È·Â ('‰ 'ÈÒ ,‡"Á ‡Ó˜) Ó"Â˘‰דשיי! בזה
הדי ד"שוויא אנפשה חתיכה דאיסורא" ,ששוב לא
תוכל לסמו! להיתר על שו מורי אחרי זולת,
עי"ש.
·( ‰ÓÂ .שכתבנו ,שיהא אסור לבעלה לית לה גט
כשר ,כל זמ שיושבת תחת השני טר
שתתגרש ממנו ,כ פסק .[Ê"˘ ÛÏ‡] Â"Ù¯ 'ÈÒ ,„"Á) Ê"·„¯‰
,‡"Á) ·È˘Ó ÌÁÓ ,('‰ 'ÈÒ ,‡"Á ‡Ó˜) Ó"Â˘ ,(‡"È 'ÈÒ ,Ê"ÁÂ
 ,(‰"Ó 'ÈÒוכ יוצא ג מדברי Û„ ‰·Â˘˙· ,Á"Â„) ‡"˜Ú¯‚‰
ˆ"‡( ,ע"ש (Á"Ï˜ 'ÈÒ ,Ê"Á Ï‚Ú) ˘"¯‰Ó‰„ Ì‚‰Â] .מסתפק
בזה ,כבר בארנו בארוכה בקונטרס ,Ê"ËÙ) Ì˙ÂÁ ÈÏÈ˙Ù

áùçð àìã éàãåá ,ïéøñåàä éøáã åçã àì ïéøéúîäùë
,íéáø íäùë óà íéîúåñä éøáãã ïåéëî ,ììë "ú÷åìçî"ë
íéèòåî íäùë óà íéøàáîä éøáã ãâð ïéìèáåîå ïéìèá

‡( Ì‡Â .כ"ז הוא א #ב"מחלוקת" רגילה שבי
אוסרי ובי מתירי ,כלומר בששניה
סותמי או מבארי דבריה ,דמ"מ א הוזהרה מ
האוסרי שלא תינשא ,תצא מזה ומזה וכנ"ל )‚"È ÌÈÙÚ
 Î"‡ .(„"ÈÂכש"כ וק"ו בנ"ד ,שהמתירי מסתירי את
פסק ,ואומרי בסתמא "מותר ל! מותר ל!" ,בודאי
שאסור לסמו! עליה.

„¯·Î

כתב · ('· ˘¯Â˘) ˜"È¯‰Ó È˜ÒÙבכה"ג ,בזה"ל:

íäì ùé éë íøîàá ,ìöðúäì åáùçù ô"òàå
íéøáãä àìä ,êë úåùòì íäì åøéúäù íéðáø úåîëñä
äáåðâ äáåùú øùàë ,åàá äîøòáå ïéôå÷òáù ïéçéëåî
íàå ,..íúåîëñä ñôåú íäî ìàù øùàë ,áøì åì åáéùä
éðà íéðáø éô ìò øîàé ..à"ëå ,ïéãä úãî äú÷ì ïë
éîå ,íéáúëîä úà úåàøäì äöåø éðéà ìáà ,äùåò
 ,äìàë äàø éîå úàæë òîùעכ"ל .הרי לנו ד"היתר"

חבוי אינו נחשב לכלו.
·( ,ÌÓ‡ .באמת דא #א יוציאו כתב ,שכתוב ש
"בסתמא" שמכשירי את הגט ,ומתירי
לה להנשא ,ג זה לא יועיל לה כלו ,כל זמ שאינ
מבארי מדוע שמותרת להנשא ,על א #הפסלנות
החזקי והעצומי והמבוררי שיש על גט זה וכנ"ל ,כי
דבריה הסתומי להיתר ,בטלי ומבוטלי לא שרירי
ולא קיימי ,נגד דברי האוסרי המפורשי.

„ÔÎ

כתבו,[‡] :

בשו"ת ¯·È"ÒÂÒ Ú"‰‡) Ô‰Î ÌÈÈÁ ÂÈ

·'( וז"לøîåàù éîå ,..àéùäì øúéä éúàöî àì :
ìò éúòã éðà éúéìòäù åîë åéëøã òéãåé ,øúéä åì ùéù
àøéå ùåá øéúîä äîìå ,ùåáà àìå íéëìî ãâð áúëä
ìëî ãåîììå úåãåäì éìò ,åéøáã åáéèéé íàå ,úùâì
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ÈÂÏ‚

·˙ÎÓ

¯¯Â·Ó ¯ÂÒÈ‡ ˘È˘Î ÌÂ˙Ò ¯˙È‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ¯ÂÒÈ‡‰ :ÂË ÛÚ

 כש"כ וק"ו,"להשיב להמעורר על "הידור מצוה
.כשמעורר על התרת "אשת איש" לעלמא וכבנ"ד
: וז"ל,(„"Ù¯ 'ÈÒ ,‡"Á) ÌÈ¯˘È ÌÈËÙ˘Ó·

Î"ÎÂ

,[Ê]

,íé÷ñåô éøáãî åéøáã ìò íéù÷îù ïééã
éøä ,"éì äàøð êë" øîåàù ÷ø ,àéùå÷äì ùùåç åðéàå
ãåñáå ,ïéãéøåî àìå ïéìòî íðéà åéøáãå ,"ø÷ù ïééã" äæ
ïéãä íéé÷úéå ,éîã äéúéìã ïàîëå ,àáé àì íéðééãä
,[Á] . עכ"ל,úîàä ìò íéãåîå 'ä éðôì íéáùåéá

 דהרי הבעל התנה, יש עוד דברי בגו,ובפרט בנ"ד
 בודאי שפסק די על,"È˙„ ÔÎÈ‰Ó"  שיתנו לו,בשט"ב
. וז"פ,"היתר כפיה" בלי נימוקי בטילה ופסולה
 דפסק סתו לא נחשב, לאור המבואר‰‰Â .(‚
 פשוט,לפסק כלל לעומת פסק מבואר
 כשה רובא נגד# א,"דלא אזלינ כה"ג בתר ה"סותמי
 דהרי הלכה רווחת הוא אפילו לגבי ממונא,"ה"מבארי
 גובר על רבי האומרי, דיחיד שאומר כהלכה,הקל
 אפילו צ"ט,('·Â ‡"Ó ,„"Ù ‰‡Ù) ‰˘Ó ' עי,שלא כהלכה
¯Ó‡˘ ÔÈÚÓÂ˘ ‰ÊÏ" ,' ואחד אומר וכו,'אומרי וכו
 דאפילו א זה,#"‚( דמוסיÙ ÌÈ˘Â„˜) Î"Â˙ ' ועי,"‰ÎÏ‰Î
 אינו עושה כ מחמת שרוצה,היחיד שאומר כהלכה
 עכ"ז שומעי לו, רק משו נגיעתו בדבר,לקיי ד"ת
Ë"ÂÈ˙Â ˘"¯·  והובא,משו דסו"ס הרי אומר כהלכה
 וג,('· ,·"È ·"·) ‡"·˘¯ ,(·"Ê Ù"¯ ÔÈ¯„‰Ò) Ô"·Ó¯·Â ,(Ì˘)
,('Ê-Â"Ë‰ ,·"Ù Ú"Â˙Ó) Ì"·Ó¯· נפסק כ להלכה ולמעשה
. עי"ש,(„"Ù¯ ÔÈÂ‡Ï) ‚"ÓÒ
Ë"È¯‰Ó ' עי,בנו מזה בני להלכה

ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â

'ÈÒ ,‡"Á) Ï‡ÈÎÏÓ È¯·„ ,(Ë"Ò 'ÈÒ ,‡"Á)
È"ÒÂÒ ·"ÁÂ .‰"˙ 'ÈÒÂ ,Ë"Ï¯ È"ÒÂÒ ‡"Á) È"˘ ˙¯Â˘˙ ,(‰"Ï
,(Ê"ˆ˜ 'ÈÒ ‡ÈÈ˙) ‰ÚÈ„ È¯Ú˘ ,('Ê 'ÈÒ Á"Â‡) ‰È¯‡ Ì˘ ,(‡"È˜
.‚"Ó˜Â 'Ó 'ÈÒ „"ÁÂ .‚"Ù 'ÈÒ ‡"Á) Ì"˘¯‰Ó ,('Ê 'ÈÒ) ˙¯Ù Ô·
ÔÈÈ¯Â‡ ,(Ë"Ù 'ÈÒ ‚"Á) ‚"˘¯‰Ó ,(Â" 'ÈÒ Â"ÁÂ .„"ÚÂ 'Î 'ÈÒ ‰"ÁÂ
Ô‚Ó‰ ÛÏ‡ ,(‰"Î 'ÈÒ „"ÂÈ) ‰ÓÏ˘ ÌÁÏ ,(·"ˆ 'ÈÒ) È‡˙ÈÏ˙
„"ÂÈ) ·‡ÂÈ ˙˜ÏÁ ,(„"È 'ÈÒ) ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„ ,(„"Ï È"ÒÂÒ ·"Á)
.‰"Ó 'ÈÒ ·"Á Á"Â‡) Ó"¯‚‡ ,('Ò 'ÈÒ ‡"Á) ‰ÓÎÁ‰ Ïˆ· ,('Î 'ÈÒ
. עי"ש,(Â"Ë 'ÈÒ ‰"ÁÂ

ÊË ÛÚ
:åðéøáã ìëî àöåéä øåöé÷å íåëéñ

·ÂÈÁ‰ ‰·¯„‡ ,ÊÚÏ ˙‡ˆÂ‰ ÏÚ˘ ˙"¯„ Ì¯Á Ô‡Î ÔÈ‡
‰‡˘Â‰Â ‰˘‡‰ ÔÈ·ÈÈÁÂ ,ÏÂÒÙ ÔÈ‡Â¯˘Î ÚÈ¯˙‰Ï

.‡

ÁÈ

úåãåäì àìå ù÷òì éì äìéìçå ,ãîì ïùééáä àì éë ,íãà

. עכ"ל,åáäà íåìùäå úîàä éë ,úîàä ìò
‰"„Ó ,'Ï 'ÈÒ ¯˘È‰ ¯Â‡) È"·„Â‰ מזה כתב
Û‡Â ,¯Â„‰ ÏÂ„‚Ó Û‡ ÌÂ˙Ò ˜ÒÙ„ ,(‰˙ÚÂ

¯˙ÂÈÂ ,[·]

‰¯ÂÓ Ï˘ ¯‡Â·Ó ˜ÒÙ „‚ ‰ÏÈË· ‡È‰ ,‡¯ÓÂÁÏ ‡Â‰˘Î
,! כשהוא להיפ, כש"כ וק"ו בנ"דÎ"‡Â . עי"ש,‡ÏÂ˜Ï
 והפוסלי פירשו וביארו,דהמקילי סתמו את דבריה
" בודאי שאי זה בגדר "מחלוקת,את דבריה כשמלה
. ודברי המקילי בטלי ומבוטלי,כלל
„˘Á ‡Ï˘ ,('‡ 'ÈÒ Ó"ÂÁ ,‡ÈÈ˙) È"·„Â·  כתבÔÎÂ ,[‚]
È˜ÂÓÈ ˙ÂÏ‚Ï ‰ˆ¯È ‡Ï˘ ,‰¯ÂÓ ÌÂ˘ ÂÈÈÚ·
,ÔÈ„‰ ˙‡ ˙ÂÂÈÚ˘ Â˘Ù ˙¯Ó Ú„ÂÈ Â·Ï˘Î ˜¯ ,ÂÈ˜ÒÙ
'ÈÒ) ‡ÒÈÏÓ ·˜ÚÈ ÂÈ·¯  וכ כתב בשו"ת,[„] .עי"ש
àì ,åãåáëî éúìàùù éðáî èâä øáãá :"·( בזה"ל
ìëì áåúëì ïúéð àðéãî äáåùúäå ,äáåùú íåù áúë
éôì éë ,ïåòå úàèçî åì éðùùçå ,íéåàø íðéàì óà íãà
ìèá èâä äéðòäå äìãä éúòãì ,ì"òî áúëðù ò"áâä
ú"ë äéä íà éë ,úåçîì åãéá ùéå ,àúééøåàãî àåä
ò"áâä ú÷úòä éôì øçà èâ äëéøö éë ùéøàáæì áúåë
ïéáøî åéä àìå ,åìå÷ì ïéòîåù åéä ,åéðôì àáåäù
. עכ"ל,..ìàøùéá íéøæîî
åìéôàã

:' "‚( בזה"לÈÒ ,Ì˘) כתב עוה"פ

,‰"Ò ˙ÂÓ·È) ì"æç åøîà àîìòá æòì íå÷îá

ÔÎÂ

,[‰]

éøáã ïéòåãéå ,..ïðé÷úù éî ïðà ÷éúù àåä íà ('‡
øçà èâ ïúéì äåö øùà [Á"Ò˙Â ,Ë"Ó˙ 'ÈÒ] ÈÎ„¯Ó‰
êà ,...åá ïéà èâä çéø åìéôà äæ èâ ã"ðòìå ,ïè÷ ùùçá
íéòâåðä íéìå÷ì÷ ïéàåøù ô"òà øåãä éðéò ø"äåòá
,ùøåôî øåñéà ìò øúéä ïéù÷áîå ïé÷úåù ,ùôðá
,íéøáãä íåúñì äåöå ,äæéàî éúòãé àì øúéä àéáäå
äøåúä éë ,øúéää úåàøäì úååöì éåìú øáãä ú"ëáå
éúøáã øúñá ùàøî àìå

,['· ,Â"Ù ˙·˘] äðúéð éáîåôá

. עכ"ל,äøåú
,( וז"לÂ˙Ó„˜‰·) ˙ÏÎ˙‰ ÏÚ· כתב ג הגה"ק

ÔÎÂ ,[Â]

,àáçäá àåáì ,ììë äøåúä êøã äæ ïéàù
úååçì çøëåî ,äëìä øáãá áéùäì òãåéù éî ìë àìà
,ïåòèì åì ùéù éî[ã] ,åáéçá åððéîèé àìå ,éåìâá åúòã
ïéãä àéöåäì çëååúäìå úåìâì åéìò äáåçå çøëåî
åì úåãåäì çøëåî ,äëìäá åçöðé åãâðëù íàå ,åúéîàì
àöé éë ,çîùéå ìéâéå äáøãà ,äæî ììë åááì òøé àìå
 רק כלפי החיוב# א, כתב כÌ‡Â . עכ"ל,åúéîàì ïéãä
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ÈÂÏ‚

ÂÈ¯·„ ÏÎÓ ‡ˆÂÈ‰ ÌÈÈ„‰ ¯ÂˆÈ˜Â ÌÂÎÈÒ :ÊË ÛÚ

ÌÈ¯Â˘˜ ÂÈ‰ ÌÈ·‰˘ ,„"· Ë¯Ù·Â] ,ÌÈ·‰ ÂÏ Ô˙È˘Î
Â‰ÊÂ ,‰ÏÂÒÙ ‰ÈÙÎ‰„ ÌÈ„ÂÓ Ú"ÂÎ ,[˘Ù ˙·‰‡ ÂÈÏ‡
‚È˘‰Ï ÏÎÂ˙ Ï˜· ÈÎ ,‰·Â˘˙ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡˘ ‰ÚË
˙Â‡¯‰ È„Î·˘ ,‰„È· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ‡ÏÂÏ ,¯˘Î Ë‚
˙˘‡" ¯È˜Ù‰Ï Â‰Ï ‡ÁÈ ,˙ÂÁˆÂ ˙ÂËÏ˙˘‰ ÁÎ
.('Ë ÛÚ) .È"‰ ,‡ÓÏÚÏ "˘È‡
‰Ó] ‰ÈÙÎ‰ ÔÈ¯È˘ÎÓ‰ ÌÈ˜ÒÂÙ ÌÈ‡ˆÓ ÂÈ‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ .È
Ú˘Â‰È ¯·„‰Â Ò"˙Á‰ Âˆ¯Á ¯·Î ,[„"· ‡"Ê˘
„‚ Û‡ ‰ÈÙÎ ˙Ï‡˘Ï Ú‚Â· ‡ÏÂ˜Ï ÂÎÏ‰ Ì‡„ ,‡"ÂÊÁ‰Â
Û‡ ˙"‰Ó ÏË·Â ÏÂÒÙ Ë‚‰ Ê‡ ,‡¯ÓÂÁÏ ‰‡„ÈÁÈ ˜ÒÂÙ
[ÔÈ·Â ÔÈÓ ·Â¯ Ù"ÎÚ Â‡] ÌÏÂÎ˘ ,„"· Î"˘ÎÂ ,„·ÚÈ„·
¯È˘Î‰Ï ˙Â¯˘Ù‡„ ‡Â·Ó ÏÎ Ì˙ÂÒ ‰ÊÂ ,ÔÈÏÒÂÙ
,ÏÏÎ ‰·Â˘˙ ÌÂ˘ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡˘ ‰ÚË Â‰ÊÂ ,‰ÈÙÎ‰
.('È ÛÚ)

¯·„‰ ,ÔÈÏÒÂÙ‰ È¯·„ ÂÁ„ ‡Ï ÔÈ¯˘ÎÓ‰˘ „"· .‡È
,„ÓÚÓ ˜ÈÊÁÓ Ì¯È˙‰ ÔÈ‡˘ ‰ÎÏ‰ Ù"Ú ¯Â¯·
ÂÎÓÒ˘ ‰‡˘Â‰ Â‡ ‰˘‡‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ÍÂÓÒÏ ¯ÂÒ‡Â
ÌÒ¯ÙÏ ‡ÈÓ¯ ‡·ÂÈÁÂ ,"ÔÈ„ÈÊÓ" ÔÈ„ Ì‰Ï ˘È ,Ì‰ÈÏÚ
,ÌÈ¯˘Î‰ ÌÚ Â·¯Ú˙È ‡Ï˘ È„Î ,"ÌÈ¯ÊÓÓ" Ï˘ Ì˙Â‡ÈˆÓ
.(Â"ËÂ ·"È ÌÈÙÚ)

„"È· È"Ú Â¯‰ÊÂ‰ ‰‡˘Â‰Â ‰˘‡‰˘ „"· Ë¯Ù·Â .·È
ÏÚ ‰ÊÓÂ ‰ÊÓ ‡ˆ˙˘ ,‰¯Â¯· ‰ÎÏ‰‰ ,Â‡˘È ‡Ï˘
Ô·Ï˙È˘ „Ú ÂÈ˙Ó‰ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ ,ÔÈ¯È˙Ó Ì‚ ÂÈ‰˘ Û‡
¯ÂÒ‡Â ,Ê"ÚÊ ÌÈ„„ˆ‰ Â˙ÈÂ Â‡˘È˘ È"Ú ¯·„‰ ¯¯·˙ÈÂ
.(„"È ÛÚ) ,È˘‰ ÔÓ ˘¯‚˙˙˘ Ì¯Ë ¯˘Î Ë‚ Ô˙ÈÏ ‰ÏÚ·Ï

·˙ÎÓ

ÔÈ¯È˘ÎÓ ÔÈ¯„ÒÓ‰˘ Û‡ ÏÚ ,¯ÂÚ¯Ú‰ ÌÚ ·˘Á˙‰Ï
.(‚"ÈÂ '‡ ÌÈÙÚ) ,ÔÈ¯È˙ÓÂ
‰¯ÂÒ‡ ‰˙È‰ Î"‚ ,˙ÈÏÎ˙· ¯˘Î ‰È‰ Ë‚‰ Ì‡ Û‡
ÛÚ) ,"‡Ï˜"„ Ô·¯„ ÏÂÒÙ‰ ÁÎÓ ,‰„È ÏÚ ‡˘‰Ï

.·

.(‡"È

ÁÎÓ ,‰ÏÂÒÙ ‰˙È‰ Î"‚ ,ÏÈ‚¯ Ë‚ Ô‡Î ‰È‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡
.('· ÛÚ) ,"‰Ú„ÂÓ ˙¯ÈÒÓ"‰

.‚

‰È‰˘ ÍÈ‡ Â¯ÂÙÈÒ· ÔÓ‡ ÏÚ·‰„ ,‰ÎÏ‰Ï ¯Â¯· „"· .„
,‡˜Â„ ÂÈÙ·Â „"È·· ÌÈ„Ú È"Ú ˘ÁÎÂÈ˘ „Ú ,ÒÂ‡
.('‚ ÛÚ) ,ÌÂÏÎ ÂÈ‡ ‡ÓÏÚ· ‡Ï˜·„ ‰˘ÁÎ‰ ÏÎÂ
‰È‰ ÏÚ·‰˘Î È„Î ÍÂ˙Â ,„"· ˙ÂÚÓ Ô˙Ó‰ ÔÙÂ‡ .‰
¯È˘Î‰Ï ˜ÒÂÙ ÌÂ˘ Ù"Ú È‰Ó ‡Ï ,ÔÈÒ‡ „È· ÈÂ·˘
.('‰Â '„ ÌÈÙÚ) ,Ú"ÂÎÏ ÏË·Â ÏÂÒÙ Ë‚‰Â ,ÏÏÎ ‰ÈÙÎ‰ ˙‡
‡Ï ,„Â„ ˜ÈÁ¯‰ Ì‚Â ,‰Ò¯ÙÏÓ ÚÓ˘ ‰˘‡‰ ˙ÚË
,ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ÁÎÓ „"· ‰ÈÙÎ‰ ¯È˘Î‰Ï ÏÏÎ È‰Ó

.Â

.('Â ÛÚ)

‡Ï ,˙¯¯Â·Ó ‡Ï˙Ó‡ ÌÚ ÂÏÈÙ‡ "ÈÏÚ ÒÈ‡Ó" ˙ÚË
.('Ê ÛÚ) ,„·ÚÈ„· ‡Ï Û‡Â ,‰ÈÙÎ‰ ¯È˘Î‰Ï ÏÏÎ È‰Ó

.Ê

ÏÂÒÙ "‰˘ÂÚÓ Ë‚"„ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎÓ ÌÎÒÂÓ ‰ÎÏ‰Ï .Á
‰„ÂÈ Ì"·Ó¯‰ Ì‚ „"·Â ,„·ÚÈ„· Û‡ ˙"‰Ó ÏË·Â
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