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Attention Mr. Lichtenstien 
 

Dave Wasserman <oceansuppliers@aol.com> 
 

  

  

Good Afternoon Mr. David Lichtenstien, 

I was notified that you are ominously planning on using your podcast show as a platform to 

intentionally disseminate Defamatory, Libelous and Slanderous information about me and my 

private life, which will undoubtedly have an irreversible and destructive effect on my 

children.   

I'm hereby informing you that aside from such action being illegal, it will also be violating a 

court order which specifically prohibits such action as written above. 

In any event, David, I advise you to refrain from unscrupulous mischief and remember that 

the above is written proof that you were informed in advance about the actions described as, 

among other wrongs,  being irreparably destructive to my children, illegitimate and against a 

court order. 

Thank you  

David Wasserman  

---------------------------- 

 רמב"ם הלכות גירושין פרק א הלכה ב

והיה אם לא תמצא חן בעיניו וגו' וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה  אמרשעשרה דברים אלו מן התורה שנומנין 

ושלחה מביתו, אם לא תמצא חן בעיניו, מלמד שאינו מגרש אלא ברצונו, ואם נתגרשה שלא ברצונו אינה 

 מגורשת, אבל האשה מתגרשת ברצונה ושלא ברצונה.



 ספר מצוות קטן מצוה קפד

צונו אינה מגורשת שאינו מגרש אלא מרצונו ואם נתגרש' שלא מר והיה אם לא תמצא חן בעיניו וכתב לה מלמד

 .אפילו שלא ברצונה תאבל האשה מתגרש

 רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק ח הלכה יד

מי שרדף אחר הרודף להושיע הנרדף ושבר את הכלים בין של רודף בין של כל אדם פטור, ולא מן הדין אלא 

 ויעיין בעת שירדוף.תקנה היא שלא ימנע מלהציל או יתמהמה 

 ריש פרשת בהעלותךרמב"ן 

למה נסמכה פרשת מנורה לחנכת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא  -בהעלתך 

היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק 

 ממדרש אגדה:ומטיב את הנרות בקר וערב, לשון רש"י 

ולא נתברר לי למה נחמו בהדלקת הנרות, ולא נחמו בקטורת בקר וערב ששבחו בו הכתוב )דברים לג י( ישימו 

קטורה באפך, ובכל הקרבנות, ובמנחת חביתין, ובעבודת יום הכפורים שאינה כשרה אלא בו, ונכנס לפני 

כלו משרתי אלהינו. ועוד מה טעם לחלישות ולפנים, ושהוא קדוש ה' עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו, ושבטו 

הדעת הזו, והלא קרבנו גדול משל נשיאים, שהקריב בימים ההם קרבנות הרבה כל ימי המלואים. ואם תאמר 

שהיו חובה ונצטוה בהם, וחלשה דעתו על שלא הקריב נדבה כמוהם לחנכת המזבח, גם הדלקת הנרות שנחמו 

הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנכה של נרות שהיתה בבית שני על  בה חובה ונצטוה עליה. אבל ענין ההגדה

 ידי אהרן ובניו, רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו:

ובלשון הזה מצאתיה במגלת סתרים לרבינו נסים שהזכיר האגדה הזו ואמר, ראיתי במדרש כיון שהקריבו שנים 

הוא למשה דבר אל אהרן ואמרת אליו, יש חנכה עשר שבטים ולא הקריב שבט לוי וכו', אמר לו הקדוש ברוך 

אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני עושה בה לישראל על ידי בניך נסים ותשועה וחנכה שקרויה על שמם, והיא 

 חנכת בני חשמונאי, ולפיכך הסמיך פרשה זו לפרשת חנכת המזבח עכ"ל:

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף כב עמוד ב

עדת יערך, וכי לאורה הוא צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל מתיב רב ששת: מחוץ לפרוכת ה

 במדבר לא הלכו אלא לאורו; אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל.



 סעיף א שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן ח

ל ברכת כד והברכה משום ובמשנה ברורה שם ס"ק ב בשם הבית יוסףד. מעומ ויברךיתעטף בציצית 

 .המצות צריך להיות בעמידה

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסח סעיף ז

לפי שבזה אנו מעידים  ס"ק יט ובמשנה ברורה בקול רם ומעומד. ואומרים אותו וכו' חוזרים לומר ויכלו

 .להקב"ה במעשה בראשית ודין עדים בעמידה כדכתיב ועמדו שני האנשים

 פרק ט הלכה זרמב"ם הלכות ביאת המקדש 

 וכן הדלקת הנרות כשירה בזרים לפיכך אם הטיב הכהן את הנרות והוציאן לחוץ מותר לזר להדליקן. 

 והוציאן לחוץ מותר וכו'.  השגת הראב"ד

 להדליקן אלא שאם הדליקן כשירות. א"א הפליג כשאמר מותר לזר

 

----------------------  



Riddles of the week 

------------- 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יד עמוד א

בעא מיניה אחי תנא דבי רבי חייא מרבי חייא: בהלל ובמגילה מהו שיפסיק? אמרינן קל וחומר: קריאת שמע 

 .הלל דרבנן מבעיא, או דלמא פרסומי ניסא עדיף -דאורייתא פוסק 

------------- 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יד עמוד א

דבי רבי חייא מרבי חייא: בהלל ובמגילה מהו שיפסיק? אמרינן קל וחומר: קריאת שמע בעא מיניה אחי תנא 

 .הלל דרבנן מבעיא, או דלמא פרסומי ניסא עדיף -דאורייתא פוסק 

------------- 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיב עמוד א

 .רסומי ניסא מודהא משום פהכ ואל תצטרך לבריותעשה שבתך חול  ע דאמר"ואפילו מן התמחוי וכו'. אפילו לר

------------- 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד ב

נר ביתו  -נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו. נר ביתו וקידוש היום  -אמר רבא, פשיטא לי: נר ביתו ונר חנוכה 

דתדיר, או דילמא: נר  -עדיף, משום שלום ביתו. בעי רבא: נר חנוכה וקידוש היום מהו? קידוש היום עדיף 

 יף, משום פרסומי ניסא. חנוכה עדיף, משום פרסומי ניסא? בתר דאבעיא הדר פשטה: נר חנוכה עד

------------- 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף כד עמוד א

 .משום פרסומי ניסא מדכרינן ד"או ,כיון דמדרבנן הוא לא מדכרינן המ"זוכה בברמהו להזכיר של חנ איבעיא להו

------------- 

 תוספות מסכת מגילה דף ד עמוד א

אומר ר"י דאף על גב דמברך זמן בלילה חוזר ומברך אותו  - חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום

ביום דעיקר פרסומי ניסא הוי בקריאה דיממא וקרא נמי משמע כן דכתיב ולילה ולא דומיה לי כלומר אף על גב 

שקורא ביום חייב לקרות בלילה והעיקר הוי ביממא כיון שהזכירו הכתוב תחילה וגם עיקר הסעודה ביממא הוא 



ן )דף ז:( דאם אכלה בלילה לא יצא י"ח והכי נמי משמע מדכתיב נזכרים ונעשים ואיתקש זכירה כדאמר לקמ

 לעשייה מה עיקר עשייה ביממא אף זכירה כן.

------------- 

מהלכות חנוכה פרק ד רישרמב"ם   

מרובין בין כמה נרות הוא מדליק בחנוכה, מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד א בין שהיו אנשי הבית 

שלא היה בו אלא אדם אחד, והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד בין אנשים 

בין נשים, והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון ומוסיף והולך 

 בכל לילה ולילה נר אחד.



Selected audio from our listeners 

Answers to the Questions  

Answers to the questions 1 click here 

Answers to the questions 2 click here 

Answers to the questions 3 click here 

Answers to the questions 4 click here 

Answers to the questions 5 click here 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1akpVj7Tredx6paRaoWZPSnxCZ0naX1y7
https://drive.google.com/open?id=1xDOAiVHKR3bZyJqG7pHEUpqQVqklvkLs
https://drive.google.com/open?id=1kC1DY57K0j-MxSSjzv4JbMpWOD2ZWQo1
https://drive.google.com/open?id=1nXK0WptBnTd6BHN7BnjO7lxhAX-JaShj
https://drive.google.com/open?id=10UogBOa5XiQatenS-lq9SKZK5_DEyzMV


Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here 

Comments on the show 6 click here 

Comments on the show 7 click here 

Comments on the show 8 click here 

Comments on the show 9 click here 

Comments on the show 10 click here 

Comments on the show 11 click here 

Comments on the show 12 click here 

Comments on the show 13 click here 

Comments on the show 14 click here 

Comments on the show 15 click here 

Comments on the show 16 click here 

Comments on the show 17 click here 

Comments on the show 18 click here 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1WAoh4nl3yRvtXil9BNEAMBhl4ccw7f2a
https://drive.google.com/open?id=1p9NmM5Oe5CmgrmJt1DenIsiyhrKwJyC9
https://drive.google.com/open?id=1xyQDhdAknD2IxtuS7PCfmgmaiJSwA25r
https://drive.google.com/open?id=1HRF8V5BRTc6Et0ddqJbxNIem9uCVpPil
https://drive.google.com/open?id=1qqCwwSMp_f4eBh1CPzT-sqHhrI_JlILa
https://drive.google.com/open?id=1bLz08iSCMALoQ4RBGVhcitYJM2vYH78p
https://drive.google.com/open?id=1AOQU1VGq0_BoDhZ5Y-Th6D4KDw1mAhEC
https://drive.google.com/open?id=1dqT3NxWjZwsMgePAicGRECJbvuDC0J0c
https://drive.google.com/open?id=1EtuRy1CtjlpzFI-re3UmRiT5gEoSRcxJ
https://drive.google.com/open?id=1XUwt0AAjFE3hudOSqPSXi5GYjVFBzGqH
https://drive.google.com/open?id=1YOqtjhJp3ivDSjxdiC6TbGyhzEeBgwTu
https://drive.google.com/open?id=1f78nodTgR0SQxUIIJbrpx-a7LU284LGL
https://drive.google.com/open?id=1qaV-wgN_z8LAUox7DKypZxFPc_Tdq1cP
https://drive.google.com/open?id=1Q5jxcTscloN8UcNH27nJy7_4ZnQj1hqe
https://drive.google.com/open?id=1-6KaN09PCO11isXFmN0_gVe02mf3ndtc
https://drive.google.com/open?id=1YoKCi5dRpPzUSSm4YUnNCUpZl1DXpLXl
https://drive.google.com/open?id=186qvf7pMgQhDTXmHC5EZWinEFZOoZlOd
https://drive.google.com/open?id=16bGS5Ppl6i8KQQE8N8zrKB62byqezL9A


Show Suggestions 

Suggestion 1 click here 

https://drive.google.com/open?id=1sFjUXxI9wo4xGgUtCXBevHt9-D5eYyMV


Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

Reb Dovid: Yasher Koach for an extraordinary show. It will IYH stem the tide of 

Agunahs. I've got an incredible story to share: 

A few years ago, an Agunah approached me to help her. Her very wealthy Frum ex-

husband (related to various Gedolei Yisroel) refused to give her a Gett for years, 

refused to honor the court-ordered spousal and child support, he cut her (and her 2 

children) off financially, flaunted his illicit affair with his trophy girlfriend, showered his 

girlfriend with (community property gifts (her money). Rabbi after rabbi in the community 

declined to help her because of the substantial charitable contributions that her ex-

husband gave to the rabbis. He played the Bais Din game. She ran out of funds and 

could no longer afford the state court litigation costs of enforcing the court-ordered 

spousal and child support. Many expressed fear of incurring the wrath of the ex-

husband (a very well connected “Askan” in the community) and did not want to take on 

this well-connected Klei Koidesh Torah family. 

She went from being a wealthy married Frum women to a destitute Agunah begging 

money from the community in order to live. She appeared to me to be like Marta Bat 

Beitus (Gittin 55b-58a) who went from being one of the richest women in Yerushalayim 

who couldn’t find fine flour, white flour, dark flour, couldn’t find barley flour, couldn’t even 

find a crumb. In desperation, without even putting on her shoes, she went out to see if 

she could find anything to eat. She stepped in some dung and died of shock. Rabban 

Yochanan Ben Zakkai thus applied to her the Torah verse, "The tender and delicate 

woman among you who would not adventure to set the sole of her foot upon the 

ground" (Devarim 28:56). 

So a Rav referred her to me to see what could be done, if anything. I am a business 

litigator, and litigate cases in state and federal bankruptcy court and in Bais Din. I am 

creative in my approach to litigation. 



I did an immediate public records search and discovered that he has millions of dollars 

of unpaid judgments against him. He claimed that he was judgment proof and that the 

wife would have to stand at the bottom of the line to get paid. 

It was a flash of Siyata Dishmaya inspiration that hit me: I forced the ex-husband into an 

involuntary bankruptcy pursuant to 11 U.S.C. §303(b)(1): by three or more creditors (the 

wife and her 2 children), each of which is either a holder of a claim against such person 

that is not contingent as to liability or the subject of a bona fide dispute as to liability or 

amount (court-ordered spousal and child support) such noncontingent, undisputed 

claims aggregate at least $10,000 (they’re owed thousands upon thousands of dollars 

more). 

Immediately upon the involuntary chapter 7 bankruptcy was filed, I immediately filed an 

aggressive fraudulent conveyance lawsuit pursuant to 11 U.S.C. §548 against the 

trophy girlfriend, seeking the recovery of all of the community property back into the 

estate. I also immediately moved the bankruptcy court for a deposition of the ex-

husband to disclose all of his finances pursuant to Federal Bankruptcy Rule 2004. I 

served the ex-husband with all of these pleadings, the evening after the filings. 

Within 48 hours of the filing of the involuntary bankruptcy, the fraudulent conveyance 

lawsuit, and the 2004 examination, the ex-husband immediately folded and capitulated. 

He was deathly afraid of disclosure of his finances (he does a lot of shady transactions 

with cash), and wanted to prevent the public humiliation of the disclosure of his financial 

and affinity fraud of the Frum community, and to protect his trophy girlfriend. He 

immediately paid up all delinquent court-ordered spousal and child support, wrote a very 

substantial check to my client representing her community property share of the marital 

estate, and gave her the Gett, all on the condition of a confidentiality gag-order to 

prevent further disclosure. So I cannot disclose the names. 

With a little creativity, all of her issues were resolved through the courts, where the 

Rabbonim threw up their hands and said there was nothing they could do.  

BCC 

--------------------- 



Hi Reb Dovid, 

I am a big fan of you show and listen religiously each week. We need more people llike 

you Reb Dovid that don't give into apathy and correctly know the Halachos of Motzee 

Shem Ra. Here is a link of a sadly comical clip where Mrs. Wassserman's shiur was 

disturbed by Nechama Esther's family. You can hear the shiur goers shouting Loshon 

Hora! Loshon Hora!  

https://www.youtube.com/watch?v=KBic8u64Hwk  

Perhaps you can post the Gofund me page on your website: 

https://www.gofundme.com/f/wasserman   

--------------------- 

Reb Dovid you’re a Tzaddik for sticking up for this Mrs. Wasserman that’s languishing 

for so long!! May your pressure finally free her !!! You’re the epitome of  אמור מעט ועשה

 (!!הרבה )עשיה הבאה על ידי אמירה

Shloime Baumwolspiner 

--------------------- 

Post on Headlines Wasserman's mother and father's home and work numbers and 

entreat your listeners to call and harass the daylights out of them by simply calling and 

asking to speak to them and ask why their son is not giving a get and that he must. 

Yaakov M. Berger 

 

--------------------- 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KBic8u64Hwk
https://www.gofundme.com/f/wasserman


Answers to the questions 

Rav Lichtenstein, 

Regarding the riddle of the week, here are two answers: 

1) Mamon shel Yisrael.  Simply put, artificial light was expensive, 

see https://www.npr.org/2014/05/02/309040279/in-4-000-years-one-thing-hasnt-

changed-it-takes-time-to-buy-light and that is why the Demara asks whether Ner 

Shabbat or Ner Chanuka takes precedence. 

2) Focus on the family.  Aristotle in A Treatise on Government (I:2) writes: "Besides, the 

notion of a city naturally precedes that of a family or an individual, for the whole must 

necessarily be prior to the parts, for if you take away the whole man, you cannot say a 

foot or a hand remains..."  Sefer Bereishit is all about how the family is more important 

than the city. 

Regarding the Rambam about a Zar lighting the Menora, the Rambam (Biat Mikdash 

9:7) himself creates a case where the menora or at least the neirot are brought out of 

the Heichal. 

Also, why did you not have someone from the RCA comment on the new prenup? 

Chanuka Sameach, 

Rafi Eis 

--------------------- 

Show Suggestions 

Podcast on conversion 

Would be interesting, the ones who convert no problem, ones who need certain 

commitments etc ....? 

Salomon Suissa 

 

https://www.npr.org/2014/05/02/309040279/in-4-000-years-one-thing-hasnt-changed-it-takes-time-to-buy-light
https://www.npr.org/2014/05/02/309040279/in-4-000-years-one-thing-hasnt-changed-it-takes-time-to-buy-light


Rabbi Sternbuch 

 ד סעיף קלד סימן גיטין הלכות העזר אבן ערוך שולחן

. לאונס דומה זה שאין, ירצה אם, יתן ערבות אך; לאונס דומה יהא קודם שלא לו שיתירו צריך גט ליתן הבעל נשבע אם

, אונס מקרי לא, יגרש לא אם קנסות עליו קבל אם אבל(. ג"קע סימן י"מהרא פסקי) לגרש קנין קבל אם הדין והוא: הגה

 ויש(. בפסקים שם ק"במהרי הוא וכן תשובה בשם י"ב) לגרש ולא הקנסות ליתן ויוכל, אחר בדבר גיטו דתלה מאחר

 .הקנס מן ולפטרו לכתחלה לחוש וטוב(, א"הרשב בתשובת שם) גוונא בכהאי אפילו מחמירין

 שם ס"ק ט תשובה פתחי

 מעושה גט הוי בקנסות שאף וסוברין בקנסות להמחמירין והנה ל"וז ג"תו' בס כתב .ג"בכה אפילו מחמירין ויש

 המבואר באופן לעשות ואפילו הגירושין שיעשה עצמו שיקנוס ואשה איש בין פשר כשעושין תקנה לעשות א"א

 או אשתו נגד עצמו יתחייב שהבעל דהיינו שם המבואר ספרד חכמי שעושין כדרך אסמכתא גבי ז"ר' סי מ"בח

 ל"הנ מהחוב יפטרוהו יגרש שאם נגדו יתחייבו האחר או והאשה יגרש לא אם אף' זהובי באלף אחר נגד

 אותו כפו שאם י"הב שהביא ץ"הרשב' בתשו כמבואר מעושה גט הוי דלא ודאי כשיגרש מחובו אותו וכשפוטרין

 נותן עישוי מאותו ולהצילו נ"שת עד אותו ומכין מצוה ח"בע דפריעת' כתוב פריעת כגון לכופו נותן שהדין בדברים

 במעמד' הי והאשה מהאיש הקנינים ששני כיון פשר גבי הכא דשאני כלל דמי לא ש"ע' כו מעושה גט הוה לא גט

 יחזור הבעל כשיגרשנה מחובו אותו שתפטור ס"ק לקבל תרצה לא האשה אם ובודאי ענין באותו כשעוסקין אחד

' כו בהגירושין הקנס תלוי הרי ה"קצ' סי מ"בח כמבואר ס"מהק לחזור יכול ענין באותו דכשעוסקין שלו מהקנין בו

 שיש החיובים כל שמוחל ס"ק הבעל שיקבל הגירושין על בהפשר קנינים לעשות יכולין זה דבאופן נראה אמנם

 חיובים ושאר מזונות שלו חיובים על ישאר והוא' יגרשנ לא אם אף' ידי ומעשה תשמיש האשה על להאיש

 בגט הקנס כשתולה רק מעושה גט ואינו החיובים בכל מחוייב והוא דבר כל ממנו שמונעת כיון יגרש וממילא

 דאין נראה מעושה גט הוי דבקנס ל"דס דיעה דלהך שם עוד וכתב: ל"עכ כלל בגט תלוי הקנס שאין כאן כ"משא

 רוצים אינם ד"שהב אעשה ומה הגירושין לקיים קאמינא אנא אומר שהבעל כיון הקנס גם ממנו לתבוע יכולין

 או זה' בל לומר יכולין ד"הב אין לגרש רוצה שאינו ואומר נתחרט אפילו וכן מעושה גט שהוא ואומרים הגט לקבל

 עצמו כשהתחייב כ"א שוב לגרש א"דא כיון לומר ואין דיעה להך' מעוש כגט דהוי אשתך גרש או הקנס תן

 התנאי לקיים א"א נ"וה קיים והמעשה בטל דהתנאי בסופו לקיים א"שא לתנאי דמי הגירושין בתנאי מעיקרא

 הוא אחריתי מילתא והתנאי מיד חל שהחיוב תנאי על לחיוב דמי לא זה אינו דזה שוב לגרש א"א דהא כלל

 קבוע לזמן יגרש כשלא בקנס עצמו התחייב אם אמנם. יגרש כשלא לקנס רק בא לא דהחיוב כאן כ"משא

 חיוב דהא שוב' יגרשנ אם' אפי בהקנס נתחייב הזמן כשעבר ממילא הזמן שעבר עד לגרש רצה ולא ונתחרט

 חובו לשלם אותו ככופין והוי בהקנס כדין לתובעו יכולין ד"הב כ"וא גירש ולא הזמן כשהגיע תיכף חל הקנס

 :ד"עכ ל"הנ ץ"הרשב ש"כמ מעושה גט הוי לא מחובו להיפטר וכשמגרש



 סעיף נה יז סימן אישות הלכות העזר אבן רמ"א

. בה ל"הנ הדרכים וכל ומזה מזה תצא, לאחר ונשאת, נתקדשה שלא וסברא וטעתה, שנתקדשה אשה: הגה

 הראשון לבעלה כאנוסה ומותרת הוי פיהם על ונשאת בטעות דין בית לה שהורו או, להנשא אנסוה אבל

 (.יוסף בבית הובאה ט"קפ אלף א"הרשב תשובת)
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 ד סעיף קלד סימן גיטין הלכות העזר אבן ערוך שולחן

 דומה זה שאין, ירצה אם, יתן ערבות אך; לאונס דומה יהא קודם שלא לו שיתירו צריך גט ליתן הבעל נשבע אם

 לא, יגרש לא אם קנסות עליו קבל אם אבל(. ג"קע סימן י"מהרא פסקי) לגרש קנין קבל אם הדין והוא: הגה. לאונס

 שם ק"במהרי הוא וכן תשובה בשם י"ב) לגרש ולא הקנסות ליתן ויוכל, אחר בדבר גיטו דתלה מאחר, אונס מקרי

 .הקנס מן ולפטרו לכתחלה לחוש וטוב(, א"הרשב בתשובת שם) גוונא בכהאי אפילו מחמירין ויש(. בפסקים

 שם ס"ק ט תשובה פתחי

 גט הוי בקנסות שאף וסוברין בקנסות להמחמירין והנה ל"וז ג"תו' בס כתב .ג"בכה אפילו מחמירין ויש

 לעשות ואפילו הגירושין שיעשה עצמו שיקנוס ואשה איש בין פשר כשעושין תקנה לעשות א"א מעושה

 יתחייב שהבעל דהיינו שם המבואר ספרד חכמי שעושין כדרך אסמכתא גבי ז"ר' סי מ"בח המבואר באופן

 יגרש שאם נגדו יתחייבו האחר או והאשה יגרש לא אם אף' זהובי באלף אחר נגד או אשתו נגד עצמו

 ץ"הרשב' בתשו כמבואר מעושה גט הוי דלא ודאי כשיגרש מחובו אותו וכשפוטרין ל"הנ מהחוב יפטרוהו

 עד אותו ומכין מצוה ח"בע דפריעת' כתוב פריעת כגון לכופו נותן שהדין בדברים אותו כפו שאם י"הב שהביא

 ששני כיון פשר גבי הכא דשאני כלל דמי לא ש"ע' כו מעושה גט הוה לא גט נותן עישוי מאותו ולהצילו נ"שת

 ס"ק לקבל תרצה לא האשה אם ובודאי ענין באותו כשעוסקין אחד במעמד' הי והאשה מהאיש הקנינים

 ס"מהק לחזור יכול ענין באותו דכשעוסקין שלו מהקנין בו יחזור הבעל כשיגרשנה מחובו אותו שתפטור

 בהפשר קנינים לעשות יכולין זה דבאופן נראה אמנם' כו בהגירושין הקנס תלוי הרי ה"קצ' סי מ"בח כמבואר

 לא אם אף' ידי ומעשה תשמיש האשה על להאיש שיש החיובים כל שמוחל ס"ק הבעל שיקבל הגירושין על

 מחוייב והוא דבר כל ממנו שמונעת כיון יגרש וממילא חיובים ושאר מזונות שלו חיובים על ישאר והוא' יגרשנ

 וכתב: ל"עכ כלל בגט תלוי הקנס שאין כאן כ"משא בגט הקנס כשתולה רק מעושה גט ואינו החיובים בכל

 אומר שהבעל כיון הקנס גם ממנו לתבוע יכולין דאין נראה מעושה גט הוי דבקנס ל"דס דיעה דלהך שם עוד

 אפילו וכן מעושה גט שהוא ואומרים הגט לקבל רוצים אינם ד"שהב אעשה ומה הגירושין לקיים קאמינא אנא

' מעוש כגט דהוי אשתך גרש או הקנס תן או זה' בל לומר יכולין ד"הב אין לגרש רוצה שאינו ואומר נתחרט

 א"שא לתנאי דמי הגירושין בתנאי מעיקרא עצמו כשהתחייב כ"א שוב לגרש א"דא כיון לומר ואין דיעה להך

 לא זה אינו דזה שוב לגרש א"א דהא כלל התנאי לקיים א"א נ"וה קיים והמעשה בטל דהתנאי בסופו לקיים

 כשלא לקנס רק בא לא דהחיוב כאן כ"משא הוא אחריתי מילתא והתנאי מיד חל שהחיוב תנאי על לחיוב דמי

 ממילא הזמן שעבר עד לגרש רצה ולא ונתחרט קבוע לזמן יגרש כשלא בקנס עצמו התחייב אם אמנם. יגרש

 כ"וא גירש ולא הזמן כשהגיע תיכף חל הקנס חיוב דהא שוב' יגרשנ אם' אפי בהקנס נתחייב הזמן כשעבר

 מעושה גט הוי לא מחובו להיפטר וכשמגרש חובו לשלם אותו ככופין והוי בהקנס כדין לתובעו יכולין ד"הב

 :ד"עכ ל"הנ ץ"הרשב ש"כמ

 



 ספר הישר )חלק התשובות( סימן כד

דיכם לכל אשר תעשון להכריח את האיש בכל צידי אשר כתבו רבותינו שבפריש: והננו מסכימים על י

הכרחות שתוכלו להכריחו ולכופו עד שיאמר רוצה אני, גם זה לא ישר בעיני. ואולי משגה הוא בידי, שהרי 

זה לא מצינו שכופין אותו להוציא כדפסק לעיל ר"ח. וכיון שאומר כן בשילהי גיטין גט המעושה בישראל כדין 

ל, ולא ידענא רווחא דמילתא אי פסולא דאורייתא כגון ע"י גוים אפי' אמר רוצה אני כשר שלא כדין פסול ופוס

לא מהני כלל, אי מדרבנן. ואם אומר האומר לא נכפינן בשוטי אבל בגזירות וחרמות נכפינן, זאת לא זאת 

א ותו דאמרינן בדרבנן לא מזקקינן ליה אבל משמתינן ליה ופריך האי נקטי בכובסיה דלישבקי לגלימיה הו

אמרינן במערבא מימנו אנגדא דבר בי רב ולא מימני אשמתא. ורב יוסף אמר דטבא ליה עבדו ליה ותברא 

הרי לך דחמיר מנגדא ואין כפייה גדולה מזו. וכן גבי כלבא דאכל  רי בתי רמי, שמתא שם מיתה ושממהתב

ידי היה מעשה על אחד שקידש בת  טוב ללקות מלהתנדות. ועל וכו' שמתיה וכו' איתלי נורא בגנובתיה וכו'

ר' שמואל מקפש וגזרו על המקדש לגרש ועשיתי שהתירו לו והשחידוהו בממון ובדברים עד שגירש. 

והמעשים ידועים וכתובים למען לא יאמרו עלי חולק על רבותיו, שהרי כך אני מורה ובא, ויש לשמוע לי. ועוד 

ים להעמיד קול לתת בבן אמם דופי. ואין לסמוך בשום שאני מחמיר ומבטל קול, ובני פריצי עמנו מתנשא

אך אם כל רבותינו שוין בדבר תגזרו באלה  דבר אפי' בשעת הדחק. והיום ההוא ידחק, יטיפו על בית ישחק

חמורה על כל איש ואשה מזרע בית ישראל הנלוים אליכם, שלא יהו רשאין לדבר עמו לישא וליתן עמו 

וללוותו ולבקרו בחלותו. ועוד יוסיפו חומר ברצונם על כל אדם, אם לא יגרש  להאריחו ולהאכילו ולהשקותו

ויתיר אותו האיש את הילדה הזאת, שבזה אין כפייה עליו. שאם ירצה מקיים, והוא לא ילקה בגופו מתוך 

על נידוי זה, אך אני נתפרד מעליו, וכל שיהא זכור בגזרתם וגזרתנו ישמור אותה, ואם יעבור שוגג לא תחול 

השוגג. ואם כך יעשו רבותינו נראה דרך הישרה, כי טוב להניח אותה בעיגונה מלהוציא לעז על בניה, שכבר 

 פשט האיסור ע"י המאורעות הנארעות. 

To see the Article in Headlines click here 

 סעיף ד קנז סימן יבום הלכות העזר אבן רמ"א

 תהא שלא ליבום המומר לפני תפול שאם כפול בתנאי ולהתנות לקדש מומר אח לו ויש אשה והמקדש

 (.ן"ברי י"מהרא) מקודשת

To see the קונטרס אין תנאי בנישואין click here 

 שו"ת הריב"ש סימן שצט

דר ותקנה שלא יהא רשות ביד שום אדם לקדש שום אשה כי אם בידיעת שאלת הקהל הסכימו לעשות ג

נאמני הקהל ובפניהם ובפני עשרה. ואם שמא יעבור ויקדש שלא כנזכר שיהיו קדושיו נפקעין ובטלים. 

https://drive.google.com/open?id=1l07AhCd9dLj3RdlBjFHNhpvi2EzHFol8


ומעתה ובאותו זמן, מפקירין הקהל כסף או שוה כסף שיקדש בו ושיהי' מופקר ומבוטל. והקדושין יהיו 

יא תוכל להנשא מבלי שום גט. ואפי' גט מספק לא תצטרך. ונסתפקת אם כח ביד מופקעין. והאשה הה

הקהל להפקיר ממון אחרים, אפילו ממון קטניהם שאינן כדאי לקיים ולהסכים בתקנה. כל שכן ממון הנולדים 

והבאים מחוץ לדור שם, ואף אם יסכים הרב והזקן שבעיר בתקנה, אין כח בידם להפקיע קדושין של תורה 

עם כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש. ואפקעינהו רבנן לקדושיה מיניה. שלא נאמרו הדברים אלא מט

אדעתא דרבנן שהיו גדולים בחכמה ובמנין וגם היה בידם כח להפקיר ולהעניש ולהפקיע. אבל בזמן הזה 

א נאמר שהחכמים נדונין כהדיוטות, אין כח בידם להפקיר ממון אחרים. כ"ש להפקיע קדושין של תורה, ול

יפתח בדורו כשמואל בדורו, אלא להורות על פי התורה. אבל לבטל דבר תורה לא, ועוד שזה מעין קנס הוא 

ואין דנין דיני קנסות בחוצה לארץ. כי מה שנהגו הקהלות לעשות תקנות ולשום קנסות ונגבין, הוא מפני 

  .רשות הנתן להם מצד המלכות דדינא דמלכותא דינא. ע"כ תורף השאלה

שובה יכולין בני העיר לעשו' ביניהם תקנות וגדרי' והסכמות ולקנוס העובר עליהם מדין תורה. דגרסי' ת

בב"ב )ח':( ורשאין בני העיר להתנות על המדות ועל השערים ועל שכר פועלי' ולהסיע על קיצותם. ופרש"י 

ע"כ. ולא זו בלבד אמרו  ז"ל לקנוס העובר על קיצת דבריהם ולהסיעו /לפנינו ולהסיעם/ ממדת דין תורה.

אלא אף בכל ענין שיראה בעיניהם לתקן ולקנוס העובר, הרשות בידם. אלא דלרבותא נקט הני ואף על גב 

דאינן דברים כוללין לכל בני המדינה אבל הם כנגד מוכרי פירות לבד, או כנגד הפועלים לבד ואית להו 

פתא רשאין בני העיר לומר כל מי שיראה אצל פסידא בהכי, אעפ"כ הרשות בידם. דהכי גרסינן עלה בתוס

פלוני יהא נותן כך וכך. וכל מי שיראה אצל מלכות יהא נותן כך וכך. כל מי שתרעה פרתו בין הזרעים יהא 

נותן כך וכך. ע"כ. ולא סוף דבר בני המדינה, אלא אפי' בני אומנות אחת יכולין להתנות ביניהם בעניני 

אומנותם הוו להו כבני העיר. כדאיתא התם /מסכת בבא בתרא/ )ט'( בעובדא  אומנותן ולקנוס העובר. דלגבי

דהנהו טבחי דאתנו בהדי הדדי דכל דעביד ביומא דחבריה לקרעוה למשכיה. וכן בתוספתא רשאין הצמרין 

והצבעין לומר כל מקח שיבא בעיר נהא כלנו שותפין בו. רשאין הנחתומין לעשות רגיעה ביניהם. רשאין 

ומר וכו'. רשאין הספנין וכו'. ומה שאמרו בגמ' /מסכת בבא בתרא/ גבי הני טבחי דה"מ, היכא החמרים ל

דליכא אדם חשוב. אבל היכא דאיכא אדם חשוב לאו כל כמיניהו דמתנו. כלומר אא"כ יסכים הוא עמהם. 

העיר, ואינם נראה דהיינו דוקא בבני אומניות. דכל היכא דאיכא אדם חשוב ולא עשו בהסכמתו לא הוו כבני 

יכולין להתנות אלא כיחידים ובקנין. אבל בבני העיר לעולם יכולין להתנות ואינן צריכין להסכמת אדם חשוב 

שבעיר. וכן נראה מדברי הרמב"ם ז"ל שלא הזכיר דין זה של אדם חשוב, בבני המדינה רק בבני אומניות. 

תביה רב יימר לרבא דחייבינהו להנהו טבחי ואף על גב דמלישנא דגמ' משמע דקאי אף על בני העיר. דכי או

דקרעוה למשכא דחברייהו, מברייתא דולהסיע על קיצותן דמתניא גבי בני העיר. שני רב פפא הני מילי היכא 

דליכא אדם חשוב. אבל היכא דאיכא אדם חשוב לא כל כמינייהו דמתנו. י"ל דהכי קאמר מאי דמדמית בני 

א אדם חשוב דאז הם באומנותם כבני העיר בתקנות העיר. אבל היכא אומנות לבני העיר, ה"מ היכא דליכ

דאיכא אדם חשוב ועשו בלתי הסכמתו אינם אלא כיחידים, ולא כבני העיר. ולעולם בני העיר אינן צריכין 

להסכמת אדם חשוב שבעיר. אלא כל שהסכימו רוב הקהל וגדוליהם הרגילין לפקח בעסקיהם תקנתם 

הרמב"ן ז"ל שכתב וז"ל הא דאמרינן בהנהו טבחי דהיכא דאיכא אדם חשוב לאו כל  קיימת. וכן נראה מדברי

כמינייהו דמתנו. נראה משום דלמא איכא פסידא דלקוחות דמיקרי זביני. הלכך לאו תנאה הוא עד דשקלי 



רשותא מיניה. ואף על גב דחזינא השתא דליכא פסידא, לא הוי תנאייהו תנאה. עכ"ל. נראה מלשונו שלא 

מר דין זה של אדם חשוב אלא בבני אומנות. ומפני שבתקנה אפשר שיהיה הפסד לבני העיר. אבל בבני נא

העיר עצמם יכולין להתנות כרצונם, ואף הקטנים בכלל תקנתם לכשיגדלו. שאם לא כן בני העיר כשמתנין על 

כל יום מפני הקטנים השערים ועל המדות ועל שכר הפועלים ומסיעין על קיצותן היו צריכין לחדש תקנתן ב

שנעשים גדולים יום יום. וזה דבר בטל, אלא כל בני העיר בכלל תקנתן ואף הנולדים לאחר מכן. שהרי 

יכולים הצבור לעשות תקנה עליהם ועל זרעם כמו שמצינו בפלגש בגבעה. שלפי שנשבעו איש ממנו לא יתן 

שהוצרכו לדרוש ממנו, ולא מבנינו כמו  בתו לבנימין לאשה, נאסרו הדור ההוא. והיו אסורים הדורות עד

שמפורש בפ' יש נוחלין )קכ"א(. הא אלו אמרו ממנו ומבנינו, או שאמרו סתם, היה החרם חל אף על הדורות 

הבאים. וכתב הרמב"ן ז"ל במשפט החרם שכן הדין בכל קבלת הרבים שחלה עליהם ועל זרעם. כדאשכחן 

שאפילו בדברים שלא קבלו עליהם בני העיר בהסכמה, אלא בקבלת התורה. וכן במגלה או בצומות. ועוד 

שנהגו כן מעצמם לעשות גדר וסייג לתורה אף הבנים חייבין לנהוג באותו גדר. כדאמרינן במס' פסחים פ' 

מקום שנהגו )נ':( בני בישן נהגו דלא הוו אזלי מצור לצידן במעלי שבתא. אתו בנייהו לקמיה דרבי יוחנן. 

וה אפשר להו. אנן דלא אפשר לן מאי, אמר להו כבר קבלו עליהן אבותיכם וכתיב שמע אמרו לי' אבהתנא ה

בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. ואם לא היה ביד האבות לתקן על הבנים איך היו הבנים אסורין במה 

ים שנהגו בו אסור האבות מעצמם, והלא אף אם עשו הגדר ההוא בפי' ובהסכמה, לא היו יכולין לשתף הבנ

עמהם. אלא ודאי בני העיר יכולין לתקן עליהם ועל הדורות הבאים. וכיון שיכולין לתקן עליהם יכולין גם כן 

להסיע על קיצותן. וכן הבאין מחוץ לעיר לדור שם, הרי הם כאנשי העיר וחייבין לעשות כתקנתן. והרי הם 

ור. ואף בדברים שהיו אסורין בהם כאלו קבלו עליהם בפי' כל תקנות העיר בעת בואם, כל שאין דעתם לחז

בעירם מפני מנהגם הותרו בהם כל שאין דעתם לחזור ואין מנהג העיר שבאו לדור בה לאסור. כדאמרינן 

בפ"ק דחולין )י"ח:( כי סליק רבי זירא אכל מגרומתא דרב ושמואל. ואקשי' רבי זירא לית ליה נותנין עליו 

ואם בדבר אסור  בדעתו לחזור. ור' זירא אין דעתו לחזור הוהחומרי מקום שיצא משם, ואסיק רב אשי ה"מ, 

כך כל שכן בענין ממון כגון הקנסות שהסכימו בתקנותיהן, שיש לנו לומר שקבלום עליהם כשבאו לדור שם 

בעיר ההיא. והרי הם כבני העיר ובכלל תקנותיהם. ולפי זה עלה בידינו שהקהל יכולים לקנוס בתקנותיהם 

ואפי' בחוצה לארץ דהא עובדא דהנהו טבחי דאתא לקמיה דרבא, בחוצה לארץ  יניהןכפי אשר יראה בע

הוה. ולא קשיא מדאמרי' דאין דנין דיני קנסות בבבל. שהדבר שהסכימו עליו בני העיר הרי הוא כאלו קבלוהו 

דאות כל א' על עצמו ונתחייבו בו. ועוד כיון שעשו כן מפני שראו שיש גדר ותקנה בדבר, הוה ליה כהו

והלואות ושליחותייהו קא עבדי. וגובין הקנסות ששמו בתקנתן. וא"ת והא אמרינן בגיטין פ' השולח )ל"ו:( גבי 

פרוזבול דלמא כי תיקן הלל לדרי עלמא, כגון בי דינא דרב אמי ורב אסי דאלימי לאפקועי ממונא. אבל בי 

נאמר כן לא קשיא לנדון זה. דהתם הוא  דינא אחרינא לא. דאלמא אין כל ב"ד יכולין להפקיע ממון. אף אם

כגון פרוזבול להפקיע ממון של זה שלא כדין, לכתוב עליו פרוזבול. אבל מה שעושין בני העיר בעירם לענין 

תקנותיהם הרי הם כבי דינא דרב אמי ורב אסי, ועדיפי מינייהו. ועוד שכתב ר"ת ז"ל דלאו כבי דינא דרב אמי 

דינא רבה באתריה. ויפתח בדורו כשמואל בדורו. ולא אתא לאפוקי אלא כגון  ורב אסי, דוקא קאמר. אלא בי

רבנן דבי רב אשי, דלא הוו בי דינא רבה. דהא הוי רב אשי באתרייהו דאלים מינייהו. אבל כל ב"ד קבוע 

סי, בעירו יכול להפקיע ממון וכ"ש הקהל. וכן נראה בפ' ואלו מגלחין )ט"ז( דאמרינן התם מנא לן דמפקרינן נכ



דכתיב ואשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו. וכן כתב הרמב"ם ז"ל )פרק 

כ"ד מהלכות סנהדרין( וכן יש לדיין תמיד כו' כפי מה שיראה לגדור פרצת הדת ולחזק הבדק או לקנוס אלם. 

ושו. מכאן שהפקר ב"ד והרי הוא אומר בעזרא וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת הזקנים יחרם כל רכ

הפקר. ע"כ. ועוד שהרי אפי' בדיני נפשות היו ב"ד מכין ועונשין שלא מן התורה כדי לעשות סייג לתורה 

ומשום מיגדר מלתא כדאיתא ביבמות פרק האשה רבה )צ':( כל שכן בממון הקל. ואחרי שהקהל יכולין 

א בידיעת הנאמנים ושלא בפניהם, להפקיע ממון העובר על תקנתם, מעתה אם הסכימו שהמקדש אשה של

שיהיו המעות ההם גזל בידו וביד האשה. לפי שהם מזכין אותם לפלוני קודם נתינתם לאשה. מעתה הרי 

קדושיו אינן קדושין, דהו"ל כקדשה בגזל ובחמס. ואסיקנא בפ' האיש מקדש )נ"ב( דאינה מקודשת. ואף על 

ל, אפ"ה אינה מקודשת. דהא חמס, לא משמע להו לאינשי גב דלא משמע להו לאינשי דבכי האי גונא להוי גז

דלהוי גזל גמור, כיון דיהיב דמי. כדאיתא בפרק זה בורר )כ"ה:( הוסיפו עליהם החמסנים. מעקרא סבור דמי 

קא יהבי ולא מפסלי מדאורייתא כיון דיהבי דמי. דחמס, דכתיב באורייתא בדלא יהיב דמי. דבלישנא דקרא 

ור דלא יהיב דמי. אבל בלישנא דרבנן חמס, בדיהיב דמי. כדאיתא בסוף פרק הכונס צאן חמס, היינו גזלן גמ

לדיר )ס"א(. וכיון דחמס בדיהיב דמי, מורי ואמר דמי קא יהיבנא. ולא תחמוד, לאינשי בלא דמי, משמע להו. 

לו תימא דלא ואפ"ה אינה מקודשת, כיון דשקיל מיניה בעל כרחיה. דלא אמר רוצה אני. בנדון זה נמי, אפי

משמע להו לאינשי דבכי האי גונא להוי גזל. אפילו הכי אינה מקודשת, כיון דמדינא הוי גזל. וכל שכן אם עשו 

כן בהסכמת החכם והזקן שבעיר הרב רבי משה נ"ר. דאיכא תרתי בהסכמת הקהל ובי דינא דאלים. ואין 

ולהפקירן ולאבדם ממנו. אבל בעודם בידו לומר דאע"ג דהפקר ב"ד היה הפקר, היינו שיכולין להוציא מידו 

וברשותו הרי הם שלו, ויכול לקדש בהם את האשה. הא ליתא, דהא הפקר ב"ד הפקר יליף לה רבי אלעזר 

בפ' השולח )ל"ו:( ובפרק האשה רבה )פ"ט:( מקרא דאלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון 

ראשים, אצל אבות, אלא לומר לך מה אבות מנחילין את  וראשי האבות למטות בני ישראל. וכי מה ענין

בניהם מה שירצו, אף ראשים היו מנחילין את העם מה שירצו. ומינה דמה אבות מנחילין ואומרים שדה 

פלונית לפלוני, וזוכה בו מיד אף קודם שיבא לידו, אף ראשים מנחילים לכל מי שירצו ואומרים ממון ראובן 

ומשום הכי תירץ רבא )בגיטין שם /ל"ו:/( גבי פרוזבול דהפקר ב"ד  מעון מעתהיהיה לשמעון וזוכה בו ש

הפקר ואפילו כרבנן דאמרי שביעית דאורייתא, תקון רבנן דלא תשמט. ואף על פי שהחוב ביד הלוה וזכה בו 

' מן התורה, חכמים זכו אותו למלוה בפרוזבל וזוכה בו מעתה. וכמו שפירש"י ז"ל דרבא אתא לתרוצי מתני

וא"כ אלו המעות אינן שלו לקדש בהן את האשה. ואין אנו  אפי' לרבנן. וכן כתב הרשב"א ז"ל שם בחדושיו

צריכים בזה לכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש. שאין אנו צריכין לטעם זה אלא במי שקדש קדושין גמורין, 

מים ראו להכשירו שלא כדין. ומחמת אי זה ענין שאירע בגט, והיה מן הדין שיהיה הגט פסול מן התורה, וחכ

כההיא דריש כתובות )ג'( דמשום תקנת עגונות ופרוצות. וכההיא דפרק השולח )ל"ג( גבי בטלו מבוטל. 

בהנהו אמרי' דאע"פ שהקדושין היו קדושין גמורים, עתה ראו חכמים להפקיע למפרע, שהרי כשקדש על 

בנדון זה שהקהל בפי' הפקירו המעות הרי  דעתם קדש, וכל זמן שהם ירצו להפקיעם יהיו מופקעים. אבל

קדשה בגזל. ואין קדושיו קדושין אף אם לא יקדש על דעתם. והיינו דבפ' חזקת )מ"ח:( גבי תלוה ואקדישה 

דאמרי' נמי התם הוא עשה שלא כהוגן לפי' עשו לו שלא כהוגן, ואפקעינהו רבנן לקדושיה מיניה. וכן נמי 

תבוה אכורסיה. דאמרינן נמי כי האי לישנא. לא מדכרינן בהו טעמא דכל ביבמות פרק ב"ש )ק"י( בההיא דאו



דמקדש אדעתא דרבנן מקדש. שהרי כיון שהקדושין נעשו שלא ברצון חכמים הפקיעו אותן שהפקירו המעות 

ומיהו כי אמרי' במסקנא היכא דקדיש בביאה שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות. בהנהו  ועשו אותם מתנה

מא דכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש דאיך יפקיעו קדושי ביאה אם לא מטעם זה, ואף על פי צריכים לטע

שהרשב"א ז"ל כתב בתשובה שאין לנו לומר אפקעינהו רבנן לקדושיה מיניה, כי אם במה שמצאנו מפורש 

בדברי רז"ל. אבל לא בכל מי שעשה שלא כהוגן, שא"כ באומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פלונית. והלך 

קדשה לעצמו, שהיא מקודשת, אלא שנהג בו מנהג רמאות. היה לנו לומר הוא עשה שלא כהוגן לפי' עשו ו

לו, ואפקעינהו רבנן לקדושין מיניה. אלא שאין אומרים כן זולתי באותן שאמרו חכמים ז"ל בפי'. ומטעם זה 

י ז"ל שכתב כתב המקדש בפני עדים שהם פסולים לעדות מדרבנן שצריכה גט. וחלק על הרב אלפס

בתשובה שאינה צריכה גט, דאפקעינהו רבנן לקדושיה מיניה. גם הרמב"ן כתב בתשובת שאלה זה לשונו 

והמפקיעים קדושין בפסולי עדות דרבנן, בר מינן טעוניהו עליהו וטעונן. מ"מ בנדון זה אין אנו באין להפקיר 

אלא מפני שהקהל בפירוש קנסו אותו הקדושין מטעם עשה שלא כהוגן, ואפקעינהו רבנן לקדושיה מיניה. 

והפקירו המעות ההם ואבדו זכותו מהם. וה"ל כקדשה בגזל. והלא אמרו )פסחים ז'( המקדש בחמץ מו' 

שעות ולמעלה, אפילו בחטי קרדיניתא דשרירן ויבישן, אין חוששין לקדושין. אף על פי שיש כאן ממון מן 

משום שעות כפרש"י ז"ל, ואי משום חמץ נוקשה, כפי' התורה דאסור' דרבנן בלחוד הוא כדאיתא התם אם 

רבינו תם ז"ל. אפילו הכי כיון דאסרוה רבנן הו"ל אסורי הנאה ואין כאן שוה פרוטה, דכותה הכא. ועוד 

שאפילו היינו צריכין בכל הפקעת קדושין לטעם דכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, הנה יש לנו לומר ג"כ כל 

ם הוא מקדש. כמו שמצינו שהמקדש סתם, מקדש על דעת מנהג העיר. דמקדש על דעת הקהל ותקנת

כדאמרינן במציעא פרק המקבל )ק"ד( הלל היה דורש לשון הדיוט. דתניא אנשי אלכסנדריא מקדשין, 

ובשעת כניסתן לחופה באין אחרים וחוטפין אותן. בקשו חכמים לעשות בניהם ממזרים. אמר להם הלל הזקן 

כם. מצא שכתוב בה לכשתכנסי לחופה הוה לי לאנתו. ולא עשו בניהם ממזרים. הביאו לי כתובת אמותי

ובודאי לאו כתובת אמותיהם של אלו הביאו לו. דא"כ מאי דורש לשון הדיוט, דקאמר, אלא כתובות בנות 

המדינה הביאו לו. וכשראה שכתוב בהן כן הכשיר את אלו. ואף על פי שאלו קדשום סתם, לפי שהמקדש 

מקום על סמך המנהג שנוהגין לקדש על תנאי זה קדש שלא תהא מקודשת לו עד שתכנס  סתם באותו

לחופה. וכן פירש הרשב"א ז"ל. ולפ"ז עלה בידינו שיכולין הקהל לעשות תקנה זו. והמקדש כנגד תקנתם אין 

להחמי' ולא הייתי להלכה. אבל למעשה הייתי חוכך  בנדון זהזהו מה שנ"ל  קדושיו קדושין ואינה צריכה גט

סומך על דעתי זה לחומר הענין להוציאה בלא גט. אם לא בהסכמת כל חכמי הגלילות. כי היכי דלמטיין 

שיבא מכשורא /עיין בכורות ג'/. והאל ינקנו משגיאות ומהכשל בדבר הלכה. ויראנו נפלאות מתורתו. ושלום 

היראה והכבוד למצותך מזומן ובאהבתך נאמן.  תורתך האדון נ"ר יגדל וירבה ויפרוץ לרוב. כנפש משיב מפני

 .הנשבר והנדכה יצחק ב"ר ששת זלה"ה

  )יח, טו( פרשת יתרו ן"רמב

 לדברים כי, היום מן גדול זמן עלי שיעמדו הם צריכים לחותנו משה השיב - אלהים לדרוש העם אלי יבא כי

 זה כי, להם שיאבד מה ולהודיעם חוליהם על להתפלל אלהים לדרוש העם אלי יבא כי, לפני באים רבים

 בלכתו האיש אמר כה בישראל לפנים( ט ט א"ש) שאמר כמו הנביאים עם יעשו וכן", אלהים דרישת" יקרא



 שיתפלל(, ח ח ב"מ) זה מחלי האחיה לאמר מאותו' ה את ודרשת וכן, הרואה עד ונלכה לכו אלהים לדרוש

 שאני ועוד, שם שפירשתי כמו(, כב כה בראשית' )ה את לדרוש ותלך וכן, תפלתו נשמעה אם ויודיענו עליו

 חקי את להם והודעתי, תורה אותם מלמד אני ועוד. ושפטתי אלי בא דבר להם יהיה כי, אותם שופט

 אשר הדרך את להם ותודיע - התורות ואת החקים את אתהם והזהרתובפסוק כ:  :תורותיו ואת האלהים

 שאמר במה גם לו הודה. והמצוה התורה ותלמדם, מאד אתה שתזהירם. והמצוה התורה פי על בה ילכו

, ועונשם במצות אותם ולהתרות, מאד אותם להזהיר, עצה בזה וגם. תורותיו ואת האלהים חקי את והודעתי

 לך שים, רעהו ובין איש בין ושפטתי אמרת אשר במשפט אבל. הדין את בהם הוא יעשה לא אשר אחרי

 כי ובידוע. אתך ונשאו, מעליך להקל ולהם לך וטוב, הכל מן יותר המשפט דבר ממך כבד כי, עמך שופטים

 עם מהם והרבה, המשפט בדבר ולנגשם לפניו הנתבעים להביא, בעם נוגשים שוטרים משה עם היו

 כי, בכאן זה להזכיר צריך ואין. לשבטיכם ושוטרים( טו א דברים) תורה במשנה אמר ולכך, האלו השופטים

 :יתרו מעצת היה לא

 ב עמוד ל דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד

, חולים ביקור זה - ילכו( אשר, )חסדים גמילות זו - הדרך את, חייהם בית זה - להם והודעת: יוסף רב דתני

 .הדין משורת לפנים זו - יעשון אשר, הדין זה - המעשה ואת, קבורה זו - בה

 א שורש ם"לרמב המצוות לספר ן"הרמב השגות

 וללכת[ ו - לב אות] כתב באמת עשה מצות שהיא בדרכיו מוהלכת האלו למצות הוציאן ההלכות בעל אבל

 בגמר שאמרו ממה וזה. הן אחת ומצוה. חולים לבקר אבלים לנחם מתים לקבור ערומים ולהלביש בדרכיו

 אחר ללכת לאדם לו איפשר וכי תלכו אלהיכם י"י אחרי דכתיב מאי חנינא' בר חמא רבי אמר( א יד) סוטה

 הוא ברוך הקדוש מה ערומים הלבש אתה אף ערומים מלביש הוא ברוך הקדוש מה אלא הוא ברוך הקדוש

 הקדוש מה מתים תקבור אתה אף מתים קובר הוא ברוך הקדוש מה חולים בקר אתה אף חולים מבקר

 להדמות' ח מצות מנה והרב. מצוה ומנאן אותם הוציא מכאן. אבלים תנחם אתה אף אבלים מנחם הוא ברוך

'. וגו רחום היה אתה אף רחום הוא ברוך הקדוש מה ש"מ והביא בדרכיו והלכת' שנ והוא יכלתנו כפי' ית בו

. הטובים בפעליו אליו להדמות עניינו בפירוש ובא תלכו י"י אחרי' שנ אחר בלשון המצוה זאת וכפל ואמר

 לו תפש ההלכות ובעל הזאת במצוה בספרי השנוי הלשון תפש הוא. ההלכות בעל על יתמה למה כ"וא

 וכל נכנסים הם כמוך לרעך ואהבת ובכלל הם חסדים גמילות אלו שכל זה בכל והנראה'. בגמ השנוי הלשון

 לגמול היא אחת מצוה הכל שיתרבה מקום זה מאי גילו ובבן כבודו לפי ואינה בזקן החסד בגמילות שנתרבה

 להודיע באילו רבינו למשה יתרו אזהרת משום מצוה שום למנות ראוי אין כי עוד דעתי ולפי. האח עם חסד

 כי וריעות שלום ואחוה אהבה ביניהם לשכן כדי תמיד המצות באלו זריזים שיהיו להם ולדרוש לישראל אותם

 הזה העם כל וגם אליו מעצתו וזה עת בכל למשפטים יצטרכו ולא ביניהם והדינין התרעומות יתמעטו בכך

 גם בה כי ממנה יחיו אומנות שילמדו ופירושו חייהם בית זו להם והודעת שהזהיר כמו בשלום יבא מקומו על

 .המצות בחשבון זו שיביא מי ואין והדינין הגזלות יתמעטו כן



 א עמוד פה דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד

 שבעה: לה ואמרי. בצפרנא ושבע, בצמירתא שית - שני תליסר עליה קבל. יסורין חביבין: רבי אמר

 הוה לחיותא כיסתא רמי הוה כד, מלכא משבור עתיר הוה רבי דבי אהורייריה. בצפרנא ושית, בצמירתא

 קליה ליה מעבר הכי ואפילו, הכסא לבית רבי דעייל שעתא בההיא דרמי מכוין הוה, מילי בתלתא קלא אזיל

 אלעזר רבי דאילו. מדרבי עדיפי שמעון ברבי אלעזר דרבי יסורי, הכי ואפילו. ימא נחותי ליה ושמעו, לקלייהו

 באו מעשה ידי על. הלכו מעשה ידי ועל באו מעשה ידי על - דרבי, הלכו ומאהבה באו מאהבה - שמעון ברבי

: ליה אמר. בכי וקא, דרבי בכנפיה לרישיה תליא אזל, לשחיטה ליה ממטו קא דהוו עגלא דההוא? היא מאי

 קא הוה חד יומא - הלכו מעשה ידי ועל. יסורין עליה ליתו - מרחם קא ולא הואיל: אמרי. נוצרת לכך, זיל

 כל על ורחמיו כתיב, שבקינהו: לה אמר, להו כנשא וקא כרכושתא בני שדיא הוה, ביתא דרבי אמתיה כנשא

 . עליה נרחם - ומרחם הואיל: אמרו. מעשיו

 איידי דזוטרי עמוד כח
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 ד סעיף קלד סימן גיטין הלכות העזר אבן ערוך שולחן

שלא יהא דומה לאונס; אך ערבות יתן, אם ירצה, שאין זה  שיתירו לו קודם צריך אם נשבע הבעל ליתן גט,

אבל אם קבל עליו קנסות  הרא"י סימן קע"ג(.קנין לגרש )פסקי מ והוא הדין אם קבל ד' גה:ה דומה לאונס.

אם לא יגרש, לא מקרי אונס, מאחר דתלה גיטו בדבר אחר, ויוכל ליתן הקנסות ולא לגרש )ב"י בשם תשובה 

וטוב לחוש  אי גוונא )שם בתשובת הרשב"א(,ויש מחמירין אפילו בכהוכן הוא במהרי"ק שם בפסקים(. 

ואפילו גירש מכח שבועה שעשה מעצמו לגרש,  מפני זה, . אבל אם כבר גירשלכתחלה ולפטרו מן הקנס

י"א דלא מקרי אונס אלא מה שאונסין  סוהו על כך )תשובת הריטב"א(.הגט כשר, הואיל ומתחלה לא אנ

לאדם עצמו, אבל אם אונסין לאחר עד שיגרש חבירו, אפילו אב על בנו או להיפך, לא מקרי אונס )תשובת 

 ויש מחמירין באב על בנו )ב"י(. ועיין לקמן סימן קנ"ד מדינים אלו. רשב"ץ(.ה

 שם ס"ק ט תשובה פתחי

 גט הוי בקנסות שאף וסוברין בקנסות להמחמירין והנה ל"וז ג"תו' בס כתב .ג"בכה אפילו מחמירין ויש

 לעשות ואפילו הגירושין שיעשה עצמו שיקנוס ואשה איש בין פשר כשעושין תקנה לעשות א"א מעושה

 יתחייב שהבעל דהיינו שם המבואר ספרד חכמי שעושין כדרך אסמכתא גבי ז"ר' סי מ"בח המבואר באופן

 יגרש שאם נגדו יתחייבו האחר או והאשה יגרש לא אם אף' זהובי באלף אחר נגד או אשתו נגד עצמו

 ץ"הרשב' בתשו כמבואר מעושה גט הוי דלא ודאי כשיגרש מחובו אותו וכשפוטרין ל"הנ מהחוב יפטרוהו

 עד אותו ומכין מצוה ח"בע דפריעת' כתוב פריעת כגון לכופו נותן שהדין בדברים אותו כפו שאם י"הב שהביא

 ששני כיון פשר גבי הכא דשאני כלל דמי לא ש"ע' כו מעושה גט הוה לא גט נותן עישוי מאותו ולהצילו נ"שת

 ס"ק לקבל תרצה לא האשה אם ובודאי ענין באותו כשעוסקין אחד במעמד' הי והאשה מהאיש הקנינים

 ס"מהק לחזור יכול ענין באותו דכשעוסקין שלו מהקנין בו יחזור הבעל כשיגרשנה מחובו אותו שתפטור

 בהפשר קנינים לעשות יכולין זה דבאופן נראה אמנם' כו בהגירושין הקנס תלוי הרי ה"קצ' סי מ"בח כמבואר

 לא אם אף' ידי ומעשה תשמיש האשה על להאיש שיש החיובים כל שמוחל ס"ק הבעל שיקבל הגירושין על

 מחוייב והוא דבר כל ממנו שמונעת כיון יגרש וממילא חיובים ושאר מזונות שלו חיובים על ישאר והוא' יגרשנ

 וכתב: ל"עכ כלל בגט תלוי הקנס שאין כאן כ"משא בגט הקנס כשתולה רק מעושה גט ואינו החיובים בכל

 אומר שהבעל כיון הקנס גם ממנו לתבוע יכולין דאין נראה מעושה גט הוי דבקנס ל"דס דיעה דלהך שם עוד

 אפילו וכן מעושה גט שהוא ואומרים הגט לקבל רוצים אינם ד"שהב אעשה ומה הגירושין לקיים קאמינא אנא

' מעוש כגט דהוי אשתך גרש או הקנס תן או זה' בל לומר יכולין ד"הב אין לגרש רוצה שאינו ואומר נתחרט

 א"שא לתנאי דמי הגירושין בתנאי מעיקרא עצמו כשהתחייב כ"א שוב לגרש א"דא כיון לומר ואין דיעה להך

 לא זה אינו דזה שוב לגרש א"א דהא כלל התנאי לקיים א"א נ"וה קיים והמעשה בטל דהתנאי בסופו לקיים
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 כשלא לקנס רק בא לא דהחיוב כאן כ"משא הוא אחריתי מילתא והתנאי מיד חל שהחיוב תנאי על לחיוב דמי

 ממילא הזמן שעבר עד לגרש רצה ולא ונתחרט קבוע לזמן יגרש כשלא בקנס עצמו התחייב אם אמנם. יגרש

 כ"וא גירש ולא הזמן כשהגיע תיכף חל הקנס חיוב דהא שוב' יגרשנ אם' אפי בהקנס נתחייב הזמן כשעבר

 מעושה גט הוי לא מחובו להיפטר וכשמגרש חובו לשלם אותו ככופין והוי בהקנס כדין לתובעו יכולין ד"הב

 :ד"עכ ל"הנ ץ"הרשב ש"כמ

 שם ס"ק יפתחי תשובה 

עיין בתשו' משכנות יעקב סימן ל"ח אודות הגט אשר אחר הנתינה עמד הבעל וערער  וטוב לחוש לכתחילה.

כמה ערעורים וא' מערעורים הוא שהי' אנוס ע"פ הקאמפראמיס אשר מבואר בו שאם לא יביאנו אביו לגרש 

יתן קנס סך המבואר שם. והאריך מאד דיש להחמיר בזה מכמה טעמים חדא דמה שהבין הרמ"א ז"ל דיש 

ת בין הרשב"א והרשב"ץ ומתוך כך פסק דבדיעבד יש להקל הנה לפי המבואר בס' מכתב מאלי' בדיני מחלוק

הביטול סימן כ' ובמהרח"ש בדיני מודע' ואונס אין כאן מחלוקת כלל והעיקר תלוי באם שאנחנו יודעים 

"ר מיימון רק ומכירים שאין מגרש אלא מצד הקנס ומגלה דעתו בכך הוי גט מעושה ולא התירו הרשב"ץ והר

בנדון דידהו שקבל מתחלה הקנס מצד עצמו ורצונו הפשוט ולא זז מדעתו מתחלה ועד סוף דאז אין לתלות 

שעשה זה מחמת אונס )וכ"כ בס' בית מאיר לחלק בכך ומסיים דצ"ע אם יש להקל נגד הרשב"א כמו בנדון 

ן שני הדיעות. מבואר עכ"פ דהיינו דידי' אף בדיעבד כו' ע"ש( ועוד דגם לדעת הרמ"א ז"ל ששם מחלוקת בי

דוקא שקיבל הקנס עליו מדעת עצמו ורצונו מבלי ששמו אחרים עליו הקנס ואף בזה אינו מבואר מדבריו 

שיתיר ג"כ כשיתחרט אח"כ אבל כל שמתחלתו לא ברצונו הי' רק אחרים שמו הקנס עליו קרוב הדבר דלכ"ע 

נס לדעת כל הפוסקי' ועוד דעיקר סברת המקילין במי חיישינן לי' לגט מעושה דהא אונס ממון חשיב או

שקבל עליו קנס מעצמו או נשבע לגרש הוא דאונסא דנפשי' לא הוי אונס הרי רבים מגדולי הראשונים 

חולקים וסוברים דבמתנה גם אונסא דנפשי' הוי אונס אפילו בלא מסירת מודעא המתנה בטילה וממילא 

רוה יש להחמיר כדבריהם ועכ"פ לכתחילה היכא דאפשר לתקוני דה"ה בגט ובשל תורה ובפרט באיסור ע

ומכ"ש בנ"ד שאין כאן אפילו תחילתו ברצון. ואשר אומרים לו קודם כתיבת הגט שיסורו מעליו כל המכריחים 

קשה הדבר מאד לסמוך ע"ז כל זמן שלא עשו מעשה בפועל לבטל ההכרח ואכתי לא סמכא דעתי' אולי לא 

בטל הקאמפראמוס ואולי לא יעלה בידם אחר אשר נכתב בערכאותיהם ואולי ימחו יתרצו השני ברורים ל

בידם מצד השני כמובן כו' והאריך בזה בשלשה תשובות שאח"ז והתווכח בזה עם הגאון מהר"ז מרגליות 

ז"ל. והביא שם עוד פוסקים המדברים בענין זה ה"ה המבי"ט שהובא בכנה"ג סי' קנ"ד והר"ר בצלאל סי' ט"ז 

רי"ט צהלין סי' מ' ותשו' חוט המשולש ח"ד מספר התשב"ץ סי' ל"ה ע"ש )ושם האריך עוד בענין אונס ומה

 האב לגבי הבן ויובא לקמן סקי"ב( וע' עוד בתשו' מהרי"ם סי' מ':

 

























Rabbi Kahn 

 ד סעיף קלד סימן גיטין הלכות העזר אבן ערוך שולחן

 דומה זה שאין, ירצה אם, יתן ערבות אך; לאונס דומה יהא קודם שלא לו שיתירו צריך גט ליתן הבעל נשבע אם

 לא, יגרש לא אם קנסות עליו קבל אם אבל(. ג"קע סימן י"מהרא פסקי) לגרש קנין קבל אם הדין והוא: הגה. לאונס

 שם ק"במהרי הוא וכן תשובה בשם י"ב) לגרש ולא הקנסות ליתן ויוכל, אחר בדבר גיטו דתלה מאחר, אונס מקרי

 .הקנס מן ולפטרו לכתחלה לחוש וטוב(, א"הרשב בתשובת שם) גוונא בכהאי אפילו מחמירין ויש(. בפסקים
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 העזר סימן קכט בשם הגרי"ש אלישיבישא יוסף אבן 

 

 קובץ תשובות הרב אלישיב חלק ב סימן עא

והנה בזמן שהאשה העלתה הטענה הזאת שאין לבעלה גבו"א )בשנת תשי"ג(, עמדה האשה בחזקת כשרות, ומן 

הדין היתה נאמנת בדבריה. גם לפי"ד הרמ"א דבזה"ז אין לתת אימון בדברי הנשים הבאות בטענות מעין אלו, הרי אין 

ו סיוע ורגלים לדבר לחזק את טענת כל ספק שבמקרה דנן יש הודאה יותר ממקצת מפי הבעל. ועכ"פ יש בדברי

 האשה. 

ועיין שו"ת מהרי"ט ח"א סי' קי"ג: ומזונות נמי נראה דיש לה )באשה הטוענת שבעלה נכפה דלענין לכופו לגרשה מסיק 

המהרי"ט ומ"מ לענין כפיה... אכתי אין לנו ראיה ברורה לכוף על הגט... לבי נקפי בדבר אחר שנסתפק ראבי"ה גם 

ן בידי להכריע(, כל זמן שאינו מוציאה בגט שהרי גדולה מזו אמרו בפ"ק דמציעא כ"מ שאמרו חכמים הריב"ח... אי

מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה אף על פי שנתן לה כתובתה כל זמן שהיא מעוכבת מלינשא מחמתו, 

ה עד שיתן לה פרוטה אחרונה... ולא עוד אלא אפי' גירשה ולא נתן לה כתובתה משלם שם בירושלמי חייב במזונותי



 כל שכן כאן שהיא מעוכבת על הגט... )ע' תשו' רעק"א החדשות סי' נ"א(. 

והוא הדין באשה הטוענת שאין לבעלה גבו"א והיא דורשת גט, אף שלמעשה אנו חוששין לגט מעושה ואין כופין כמ"ש 

יצחק ח"ב סוס"י ס"ב(, הרי כל זמן שהוא  -ע' עין הגבו"א, ע' פ"ת שם סקי"ט, מ"מ כיון שמן הדין הבעל חייב לגרשה )

 מסרב לתת לה גט הרי היא אגידא גביה והוא חייב במזונותיה.

 קובץ תשובות הרב אלישיב חלק ג סימן קצו

 מעוכבת לינשא למזונות וביאור דברי הרמב"ן 

"ל ומן האירוסין, ולא זה לשון הרמב"ן בחידושיו לכתובות צ"ז לאו לאתויי מגורשת ואינה מגורשת פירש רשיז

לאשמועינן דלא תמכור לכתובה אלא בבית דין דהא מאלמנה שמעינן לה אלא אגב ארחיה קא משמע לן דמגורשת 

ואינה מגורשת אין לה מזונות מן היתומים. וקשיא לי כיון דמן האירוסין הוא היכי שמעינן מינה דמגורשת ואינה 

 קינן וכי לא גרשה נמי לית לה מזונות ואפילו מניה עכ"ל. מגורשת אין לה מזונות מיתמי, הא בארוסה עס

ונראה ביאור דבריו, דבעצם יסוד דברי רש"י דמגורשת ואינה מגורשת מן האירוסין דיש לה מזונות ומטעם דאגידא 

ביה, לא פליג הרמב"ן ולא בא אלא להקשות על דברי רש"י דאם מן האירוסין עסקינן היכי שמעינן מינה דמגורשת 

נה מגורשת מן הנשואין שאין לה מזונות מיתמי. שאם המדובר הוא מן האירוסין, הרי כי לא גרשה נמי אין לה ואי

מזונות ממנו. ואם היא מגורשת ואינה מגורשת הלוא כל החיוב של מזונות הוא מטעם דאגידא גביה ופשיטא דבמת 

ות על היתומים. מה שאין כן מן הנשואין דכבר וקנתה עצמה במיתת הבעל ושוב איננה אגידא ביה, אין שום חיוב מזונ

התחייב במזונות מדין תנאי כתובה. ואם כן במגורשת ואינה מגורשת שבעלה חייב להמשיך ולזונה, שפיר יש לומר 

 דאפילו מת ניזונת מן היתומים. 

מגורשת  תדע דהלוא תוספות הרא"ש )הובאו דבריו בשיטה מקובצת שם( המבאר שיטת רש"י כתב "דכיון דהויא

ואינה מגורשת ואגידה ביה ולא מצי לאנסובי לעלמא חייב במזונותיה ואין חילוק בין מן האירוסין ובין מן הנשואין והוי 

 כמו הגיע זמן ולא נישאו" עכ"ל. 

והגיע זמן בחיי הבעל וקא מיבעיא ליה אם יש לה  -ועיין בר"ן סוף פרק ד' דכתובות, וז"ל בארוסה שנתאלמנה עסקינן 

ואף על גב דתנן אלמנה מן האירוסין אינה  -דאית לה ואף לאחר מיתתו אוכלת  -נות מיורשי ארוס או לא ואסיקנא מזו

מוכרת אלא בבית דין מפני שאין לה מזונות, ההיא כשלא הגיע זמן, אבל הגיע זמן בהדיא אשכחן בירושלמי 

 ובתוספתא שנזונית היא לאחר מיתתו מנכסיו עכ"ל. 

וזה מה שכתב הרא"ש לתרץ הברייתא דאף במגורשת ואינה מגורשת מן האירוסין שפיר יש בה מן החידוש שאינה 

 ניזונית מן היתומים. 

ואמנם במגורשת ואינה מגורשת דהבעל חייב במזונותיה לכאורה משמע דמעשה ידיה שייכים לבעל, עיין בהשגת 

ובפרק שנים אוחזין מייתי להא מתניתין דקתני מציאת אשתו הראב"ד על הרי"ף בפרק י"ג דכתובות, וזה לשונו "

שגירשה אף על פי שלא נתן לה כתובתה מציאתה לעצמה, הדא אמרת אדם שגירש את אשתו ולא נתן לה כתובתה 



אלמא כל זמן שלא נתן לה כתובתה שייכא ביה ואית ליה זכיה עילויה ומאי ניהו  -חייב לזונה עד שיפרענה משלם 

 תחת מזונותיה, ואפילו הכי מציאתה שלה". מעשה ידיה 

ולפי זה גם בגמרא דילן דמוקמינן להא מתניתא מציאת אשתו שגירשה במגורשת ואינה מגורשת, משמע נמי דדוקא 

 מציאתה לעצמה "דלא שייך איבה" אבל מעשה ידיה לבעל. 

חייב במזונותיה משום שהיא וכן כתב באור שמח הלכות אישות פרק י' הלכה י"ט דמציאת אשתו שגירשה בספק ש

מעוכבת להנשא על כרחך דמעשה ידיה של הבעל, דאי מעשה ידיה שלה כל שכן מציאתה ומאי קא משמע לן עיין 

 שם. 

והנה המהרי"ט חלק א' סימן קי"ג העלה לדבר פשוט בנידון דידיה שאחרי הנשואין נודע שלהבעל חולי הנופל אף שלא 

ע דיש לה מזונות כל זמן שאינו מוציאה בגט "שהרי גדולה מזו אמרו בפירקא רצה לפסוק על כפיה, מכל מקום קב

כל זמן שהיא מעוכבת מלינשא  -קמא דמציעא כל מקום שאמרו מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה 

 כל שכן כאן".  -מחמתו 

בבעל שאין לו גבורת אנשים( אמנם רבי עקיבא איגר ז"ל בתשובותיו חלק ב' סימן נ"א כתב לחלק )בנידון דידיה 

"דדוקא בארוסה שמוטל עליו לכונסה כשהגיע זמן חשבוהו רבנן כאשתו שבידו לכונסה, ומשום הכי בגירושין כזה דלא 

 נפסק אגדה ממנו לגמרי לא פסק החיוב מזונות ממנו. 

מניעת הגירושין לחוד לא  מה שאין כן בנידון דידיה דאין עליו חיוב לכונסה שהרי מן השמים עכבוהו יש לומר דמשום

מחייב במזונות, היכי דליכא צירוף מניעת כניסותו אותה לאשה" ע"ש. )הנה כנראה שתשובת המהרי"ט הנ"ל היה 

 בהעלם עין מרבינו עקיבא איגר ז"ל(. 

גם אם כוונת רעק"א לפרש דהא דארוסה מיירי בשכבר הגיע זמן הרי מתוספות הרא"ש הנ"ל משמע דבכל גווני חייב 

 מזונותיה ודינו "כמו הגיע זמן". ב

 אכן אף לדעת המהרי"ט בבעל נכפה ומסרב לגרשה, חייב במזונותיה ומטעם דאגידא ביה. 

יש לדון דזה דוקא בודאי נשואה, שהרי בחיובי הבעל שמתחייב במעשה הנשואין כלול חיוב המזונות, וכן היתה תקנת 

 , כשמן הדין הוא חייב להוציאה ועומד בסירובו. חז"ל שבכלל זה חיוב מזונות כשהיא מעוכבת על ידו

 ]והוא הדין בארוסה, שהרי מוטל עליו לכונסה וחייב במזונותיה בהגעת הזמן[. 

אבל בספק מקודשת, הרי ספק בעיקר חיוב המזונות, ובזה יש לומר דלא שייך להטיל עליו חיוב מזונות כשהיא 

 מעוכבת על ידו, שאין זה אלא כגרמא בעלמא.

 ציץ אליעזר חלק טז סימן מו שו"ת

ג( אלא דלאור המחלוקת הגדולה והרחבה שקיימת בקרב הפוסקים גדולי הראשונים והאחרונים אם ניתן למעשה 

לכוף לגרש בנכפה, כידוע לכל באי שערי ההלכה, קשה להחליט בנידוננו על כפיה, והגם שישנם מקרים חריפים 



, אבל למקרה שלפנינו אין להחיל זאת עכ"פ לע"ע היות וכעת איננה שבהם ניתן הדבר כן להכריע את הכף על כפיה

מתבטאת כנראה בחריפות מיוחדת. ויש להמתין בקשר לכך עוד זמן מה כאשר מצינו להמהרי"ט ז"ל בחאה"ע סי' 

קי"ג שכותב בדומה לזה וז"ל: "אבל מטענת חולי הכפיה להיות הדבר חמור מאד וראוי לכל אדם לברוח ממנו כבורח 

ן הנחש לבי נקפי בדבר אחר שנסתפק ראבי"ה וכו' מכל מקום אם נתישן החולי אצלו וגם הרופאים אמרו נואש אם מ

יראה בעיני רבותינו חכמי הדור שלא לחוש לספיקו של רבינו יואל ז"ל מפני ודאן של אותם הגדולים אף אני אהיה 

 סניף להם". 

פיה וניתן לבעל ליהנות מן הספק, ובמשך הזמן יתברר גם יותר לכן לא נפרוש את היריעה לע"ע בבירור ההלכה על כ

 טענותיו שהאשה כשלעצמה כן מתרצית לחיות אתו, היש מקום להם או לא. 

ד( אולם לעומת זאת, הטענה החילופית של ב"כ המערערת להוצאת צו הפרדה נגד הבעל, ועם זה גם להעלות את 

 האשה מאידך. יש ויש מקום לה. סכום המזונות לאור הכנסת הבעל מחד והוצאות 

דהנה ראש המחמירים שלא לכוף לגרש בנכפה, אשר עליו תלו כל הרועים המחמירים את כלי זיינם, הוא רבינו 

הראבי"ה ז"ל, סובר זאת מיהת שמאידך אין אבל לכוף את האשה להיות עמה, כדמובא משמו במרדכי כתובות פרק 

על גב דנכפה לגבי אשה מום הוי משם אין ראיה להחשיבו מום גבי איש וכו' המדיר סי' ר"א, וז"ל: "כתב ראבי"ה אף 

 ואין בידנו לכפות בלא ראיה ברורה, וגם לא נכוף אותה להיות עמו כיון שבאה מחמת טענה". הרי כנ"ז. 

אין כופין וכך נפסק בפשיטות ברמ"א באה"ע סי' קנ"ד סעי' ה' שגם להי"א שאינו מום ואין כופין ע"ז לגרש, מכל מקום 

 אותה שתהיה עמו הואיל ובאתה מחמת טענה. 

לאור זה מסתבר איפוא דבכגון טענה חזקה כזאת, ואשר לפנינו הרבה גדולי פוסקים הסוברים שמשום כך ניתן אפילו 

לכוף את הבעל לגרש, אזי גם כשהיא בנפרד ממנו בכל זאת חייב במזונותיה, ודלא כדראיתי בערוך השלחן באה"ע 

סעי' י"א שפוסק דהגם שאין כופין גם אותה להיות עמו דמ"מ כשאינה עמו א"צ ליתן לה מזונותיה דאין  סי' קנ"ד

מזונות לאשה רק כשיושבת עם בעלה, דזה אינו, כי בכגון דא יש יותר לדמות וללמוד בג"ש או אפילו בק"ו מאותן 

להנפסק באה"ע שם סעי' ג' ברמ"א, המקומות שכן פוסקים לאשה מזונות גם כשהיא בנפרד ממנו, ובדומה למשל 

דאם יצתה מביתו מכח שהכה אותה תמיד ולותה ואכלה חייב לשלם, וכן לההיא דסי' ע' סעי' י"ב בהיתה לה קטטה 

 עם בעלה ולא מתדר לה עמו והמניעה ממנו ולותה למזונות דצריך לשלם. 

 רבה בקטטות אתה ופוגע בגופה. ולמעשה בנידוננו דא ודא איתנייהו בה כי יש רגלים לדברי האשה שגם מ

ה( עוד זאת, מעצם בחינת מחלתו של הבעל, ומאי חיובה להמשיך לגור עמו יחד יש בגלל כן להחיל עליו דין של 

 מעוכבת מחמתו שחייב במזונותיה. 

וככה המה הדברים היוצאים מדבר המהרי"ט בתשובתו שם סי' קי"ג, דמצד אחד פוסק שם כנ"ז שאיננה מחויבת ולא 

כייפינן לה לגור עם בעלה, ויכולה לעזוב אותו וללכת לגור בעיר שאביה דר בה, ומאידך פוסק שם אפ"ה דיש לה גם 

בת מלינשא מחמתו וכו' ואין הבעל יכול לטעון תהא מזונות ממנה כל זמן שאין מוציאה בגט וכו' כל זמן שהיא מעוכ

 נזונית ממה שתחת ידה וכו' יעו"ש והיינו כנ"ל. 



וככה כותב לפסוק בהדיא גם בספר שו"ת מר ואהלות חאה"ע סי' י' )מובא בספר בת נעות המרדות פ"ז אות י"ד(, 

ין לגרש וכו' ושקו"ט בכל מקצעות דנשאל שם על איש נכפה רח"ל שעשו לו תרופות רבות ללא הועיל וכו' אם כופ

השאלה, ולבסוף העלה שאם נראה בעיני חכמי הדור לכופו לגר אף ידו תכון עמהם, ואם לא יוכשר בעיניהם ענין 

הכפיה, מ"מ עבדינן ליה הרחקה וכמה טצדקי עד אשר יבוא ויאמר רוצה אני לגרש, וכל עוד שלא גירש חייב 

 תיו כיון דלכו"ע אין כופין אותה לשבת תחתיו עיין שם. במזונותיה אף על פי שאינה יושבת תח

ועוד שם באות י"ח מביא בשם שו"ת נכח השלחן חאה"ע סי' ט"ו שנשאל ג"כ באיש אחד שנשא אשה ונולד בו חולי 

הנופל אם כופין אותו לגרש, וכתב שם שלא מלאו לבו לכוף אחר שהפוסקים הראשונים לא מלאם לבם להקל בערוה 

נה, וכתב להסתייע מדברי המהרי"ט הנ"ל החמורה, אבל בענין המזונות העלה דחייב במזונותיה כל זמן שלא יגרש

 ע"ש. 

ובנידוננו הרי ג"כ כל התרופות הרבות שמקבל הבעל זה למעלה מעשרים שנה לא הועילו לרפואתו, ורק מחלישים 

לזמן מה את חריפותה של המחלה והופעותיה התכופות, אבל אין ביכלתם לעקור את שורש המחלה, וכאשר לא 

 להופיע תכופות וביתר חריפות.יתמיד בלקיחתם יתחילו שוב 

 סעיף יח שולחן ערוך חושן משפט הלכות מקח וממכר סימן רז

אין זה שטר שכתוב בו: אם לא יפרע לזמן פלוני שיתחייב כך וכך ממון, וכתוב בסוף השטר: דלא כאסמכתא ודלא וכו', 

 דיש חולקין, המוציא מחבירו עליו הראיה(. כו וכן נראה מג'{ לדון, אף על גבמוציאו מידי אסמכתא, ולא קנה. )

 
 

  



 

 ד סעיף קלד סימן גיטין הלכות העזר אבן ערוך שולחן

אם נשבע הבעל ליתן גט, צריך שיתירו לו קודם שלא יהא דומה לאונס; אך ערבות יתן, אם ירצה, שאין זה 

אם קבל עליו קנסות  דומה לאונס. הגה: והוא הדין אם קבל ד' קנין לגרש )פסקי מהרא"י סימן קע"ג(. אבל

אם לא יגרש, לא מקרי אונס, מאחר דתלה גיטו בדבר אחר, ויוכל ליתן הקנסות ולא לגרש )ב"י בשם תשובה 

וכן הוא במהרי"ק שם בפסקים(. ויש מחמירין אפילו בכהאי גוונא )שם בתשובת הרשב"א(, וטוב לחוש 

ירש מכח שבועה שעשה מעצמו לגרש, לכתחלה ולפטרו מן הקנס. אבל אם כבר גירש מפני זה, ואפילו ג

הגט כשר, הואיל ומתחלה לא אנסוהו על כך )תשובת הריטב"א(. י"א דלא מקרי אונס אלא מה שאונסין 

לאדם עצמו, אבל אם אונסין לאחר עד שיגרש חבירו, אפילו אב על בנו או להיפך, לא מקרי אונס )תשובת 

 לקמן סימן קנ"ד מדינים אלו.הרשב"ץ(. ויש מחמירין באב על בנו )ב"י(. ועיין 

 שם ס"ק ט תשובה פתחי

 גט הוי בקנסות שאף וסוברין בקנסות להמחמירין והנה ל"וז ג"תו' בס כתב .ג"בכה אפילו מחמירין ויש

 לעשות ואפילו הגירושין שיעשה עצמו שיקנוס ואשה איש בין פשר כשעושין תקנה לעשות א"א מעושה

 יתחייב שהבעל דהיינו שם המבואר ספרד חכמי שעושין כדרך אסמכתא גבי ז"ר' סי מ"בח המבואר באופן

 יגרש שאם נגדו יתחייבו האחר או והאשה יגרש לא אם אף' זהובי באלף אחר נגד או אשתו נגד עצמו

 ץ"הרשב' בתשו כמבואר מעושה גט הוי דלא ודאי כשיגרש מחובו אותו וכשפוטרין ל"הנ מהחוב יפטרוהו

 עד אותו ומכין מצוה ח"בע דפריעת' כתוב פריעת כגון לכופו נותן שהדין בדברים אותו כפו שאם י"הב שהביא

 ששני כיון פשר גבי הכא דשאני כלל דמי לא ש"ע' כו מעושה גט הוה לא גט נותן עישוי מאותו ולהצילו נ"שת

 ס"ק לקבל תרצה לא האשה אם ובודאי ענין באותו כשעוסקין אחד במעמד' הי והאשה מהאיש הקנינים

 ס"מהק לחזור יכול ענין באותו דכשעוסקין שלו מהקנין בו יחזור הבעל כשיגרשנה מחובו אותו שתפטור

 בהפשר קנינים לעשות יכולין זה דבאופן נראה אמנם' כו בהגירושין הקנס תלוי הרי ה"קצ' סי מ"בח כמבואר

 לא אם אף' ידי ומעשה תשמיש האשה על להאיש שיש החיובים כל שמוחל ס"ק הבעל שיקבל הגירושין על

 מחוייב והוא דבר כל ממנו שמונעת כיון יגרש וממילא חיובים ושאר מזונות שלו חיובים על ישאר והוא' יגרשנ

 וכתב: ל"עכ כלל בגט תלוי הקנס שאין כאן כ"משא בגט הקנס כשתולה רק מעושה גט ואינו החיובים בכל

 אומר שהבעל כיון הקנס גם ממנו לתבוע יכולין דאין נראה מעושה גט הוי דבקנס ל"דס דיעה דלהך שם עוד

 אפילו וכן מעושה גט שהוא ואומרים הגט לקבל רוצים אינם ד"שהב אעשה ומה הגירושין לקיים קאמינא אנא

' מעוש כגט דהוי אשתך גרש או הקנס תן או זה' בל לומר יכולין ד"הב אין לגרש רוצה שאינו ואומר נתחרט

 א"שא לתנאי דמי הגירושין בתנאי מעיקרא עצמו כשהתחייב כ"א שוב לגרש א"דא כיון לומר ואין דיעה להך

 לא זה אינו דזה שוב לגרש א"א דהא כלל התנאי לקיים א"א נ"וה קיים והמעשה בטל דהתנאי בסופו לקיים



 כשלא לקנס רק בא לא דהחיוב כאן כ"משא הוא אחריתי מילתא והתנאי מיד חל שהחיוב תנאי על לחיוב דמי

 ממילא הזמן שעבר עד לגרש רצה ולא ונתחרט קבוע לזמן יגרש כשלא בקנס עצמו התחייב אם אמנם. יגרש

 כ"וא גירש ולא הזמן כשהגיע תיכף חל הקנס חיוב דהא שוב' יגרשנ אם' אפי בהקנס נתחייב הזמן כשעבר

 מעושה גט הוי לא מחובו להיפטר וכשמגרש חובו לשלם אותו ככופין והוי בהקנס כדין לתובעו יכולין ד"הב

 :ד"עכ ל"הנ ץ"הרשב ש"כמ

To see Reb Asher Weiss's letter click here 

 רה סימן משפט חושן יוסף בית

 זביניה וזבין תליוהו דאמר הונא כרב דקיי"ל ואע"ג( מתניתין ה"ד: נה) בהניזקין א"הרשב שכתב ומצאתי

 דלא אע"ג המלחמה בהרוגי ומיהו ומזבין גמר מעות קבלת עם אונסיה ואגב דמי יהיב דקא התם שאני זביני

 מקוים ואינם להריגה המלכות אותם והפקיר הואיל ומקני גמרי אונסייהו דאגב סקריקון דין בו אין דמי יהיב

 כאילו הוי הכי ומשום עוד לנחלתם לשוב מקוים היו שלא התם דשאני מדבריו נראה ל"עכ עוד לנחלתם לשוב

 גמרי אונסייהו אגב והילכך עוד לביתם לשוב מקוים היו ולא כלל שלהם היו לא שהרי השדות דמי קיבלו

 אלא ומקני גמר לא ודאי לך קטילנא לא ואי זו קרקע לי תן אומר דכשהאנס אחר בענין לתרץ נראה ולי ומקני

 כדי קרקעו לו נותן וזה להורגו רוצה שהוא אלא כלום ממנו תובע האנס כשאין אבל דמים לו נתן כן אם

 להרגו בא היה האנס להריגה שהופקרו כיון גזירות בשתי ומש"ה ומקני גמר דמים בלא שאף ודאי שיניחנו

 כל דאמרי כיון בתרייתא בגזירה אבל ומקני וגמר בקרקעו עצמו פודה היה וזה קרקעו ממנו שיתבע בלא

 לו יתננו לא אם שיהרגנו לו ומגזם קרקעו ממנו שתובע ע"י אלא להורגו בא היה לא ודאי ליקטליה דקטיל

 כי אלא אונסיה אגב ומקני גמר דלא אמרינן דכי לומר יש ועוד. דמים לו נתן שלא כיון ומקני גמר לא ולפיכך

 לו משחקת שעה דהשתא ג"דאע אחרא וליומא למחר עליה למיקבל ליה דאיפשר היכא היינו דוקא דמי יהיב

 כשהיא אבל ומקני גמר לא דמי יהיב דלא כל והילכך למיתבעיה דעתיה לעולם הילכך ליפול זרוע בעלי עשויין

 מסיק לא הכי ומשום הדור אותו ימי כל הגזירה שתתקיים חושב ראשונות גזירות בשתי כגון מלך גזירת

 א."הרשב דברי בכלל שזה נתינת דמים ואפשר בלא ומקני גמר אונסיה אגב והילכך למיתבעיה אדעתיה

 

 

 

















Rabbi Yosef Greenfield 

 ד סעיף קלד סימן גיטין הלכות העזר אבן ערוך שולחן

 זה שאין, ירצה אם, יתן ערבות אך; לאונס דומה יהא קודם שלא לו שיתירו צריך גט ליתן הבעל נשבע אם

 אם קנסות עליו קבל אם אבל(. ג"קע סימן י"מהרא פסקי) לגרש קנין קבל אם הדין והוא: הגה. לאונס דומה

 בשם י"ב) לגרש ולא הקנסות ליתן ויוכל, אחר בדבר גיטו דתלה מאחר, אונס מקרי לא, יגרש לא

 וטוב(, א"הרשב בתשובת שם) גוונא בכהאי אפילו מחמירין ויש(. בפסקים שם ק"במהרי הוא וכן תשובה

 .הקנס מן ולפטרו לכתחלה לחוש

 שם ס"ק ט תשובה פתחי

 גט הוי בקנסות שאף וסוברין בקנסות להמחמירין והנה ל"וז ג"תו' בס כתב .ג"בכה אפילו מחמירין ויש

 לעשות ואפילו הגירושין שיעשה עצמו שיקנוס ואשה איש בין פשר כשעושין תקנה לעשות א"א מעושה

 יתחייב שהבעל דהיינו שם המבואר ספרד חכמי שעושין כדרך אסמכתא גבי ז"ר' סי מ"בח המבואר באופן

 יגרש שאם נגדו יתחייבו האחר או והאשה יגרש לא אם אף' זהובי באלף אחר נגד או אשתו נגד עצמו

 ץ"הרשב' בתשו כמבואר מעושה גט הוי דלא ודאי כשיגרש מחובו אותו וכשפוטרין ל"הנ מהחוב יפטרוהו

 עד אותו ומכין מצוה ח"בע דפריעת' כתוב פריעת כגון לכופו נותן שהדין בדברים אותו כפו שאם י"הב שהביא

 ששני כיון פשר גבי הכא דשאני כלל דמי לא ש"ע' כו מעושה גט הוה לא גט נותן עישוי מאותו ולהצילו נ"שת

 ס"ק לקבל תרצה לא האשה אם ובודאי ענין באותו כשעוסקין אחד במעמד' הי והאשה מהאיש הקנינים

 ס"מהק לחזור יכול ענין באותו דכשעוסקין שלו מהקנין בו יחזור הבעל כשיגרשנה מחובו אותו שתפטור

 בהפשר קנינים לעשות יכולין זה דבאופן נראה אמנם' כו בהגירושין הקנס תלוי הרי ה"קצ' סי מ"בח כמבואר

 לא אם אף' ידי ומעשה תשמיש האשה על להאיש שיש החיובים כל שמוחל ס"ק הבעל שיקבל הגירושין על

 מחוייב והוא דבר כל ממנו שמונעת כיון יגרש וממילא חיובים ושאר מזונות שלו חיובים על ישאר והוא' יגרשנ

 וכתב: ל"עכ כלל בגט תלוי הקנס שאין כאן כ"משא בגט הקנס כשתולה רק מעושה גט ואינו החיובים בכל

 אומר שהבעל כיון הקנס גם ממנו לתבוע יכולין דאין נראה מעושה גט הוי דבקנס ל"דס דיעה דלהך שם עוד

 אפילו וכן מעושה גט שהוא ואומרים הגט לקבל רוצים אינם ד"שהב אעשה ומה הגירושין לקיים קאמינא אנא

' מעוש כגט דהוי אשתך גרש או הקנס תן או זה' בל לומר יכולין ד"הב אין לגרש רוצה שאינו ואומר נתחרט

 א"שא לתנאי דמי הגירושין בתנאי מעיקרא עצמו כשהתחייב כ"א שוב לגרש א"דא כיון לומר ואין דיעה להך

 לא זה אינו דזה שוב לגרש א"א דהא כלל התנאי לקיים א"א נ"וה קיים והמעשה בטל דהתנאי בסופו לקיים

 כשלא לקנס רק בא לא דהחיוב כאן כ"משא הוא אחריתי מילתא והתנאי מיד חל שהחיוב תנאי על לחיוב דמי

 ממילא הזמן שעבר עד לגרש רצה ולא ונתחרט קבוע לזמן יגרש כשלא בקנס עצמו התחייב אם אמנם. יגרש

 כ"וא גירש ולא הזמן כשהגיע תיכף חל הקנס חיוב דהא שוב' יגרשנ אם' אפי בהקנס נתחייב הזמן כשעבר

 מעושה גט הוי לא מחובו להיפטר וכשמגרש חובו לשלם אותו ככופין והוי בהקנס כדין לתובעו יכולין ד"הב

 :ד"עכ ל"הנ ץ"הרשב ש"כמ



 שם ס"ק יפתחי תשובה 

עיין בתשו' משכנות יעקב סימן ל"ח אודות הגט אשר אחר הנתינה עמד הבעל וערער  וטוב לחוש לכתחילה.

כמה ערעורים וא' מערעורים הוא שהי' אנוס ע"פ הקאמפראמיס אשר מבואר בו שאם לא יביאנו אביו לגרש 

יתן קנס סך המבואר שם. והאריך מאד דיש להחמיר בזה מכמה טעמים חדא דמה שהבין הרמ"א ז"ל דיש 

ת בין הרשב"א והרשב"ץ ומתוך כך פסק דבדיעבד יש להקל הנה לפי המבואר בס' מכתב מאלי' בדיני מחלוק

הביטול סימן כ' ובמהרח"ש בדיני מודע' ואונס אין כאן מחלוקת כלל והעיקר תלוי באם שאנחנו יודעים 

"ר מיימון רק ומכירים שאין מגרש אלא מצד הקנס ומגלה דעתו בכך הוי גט מעושה ולא התירו הרשב"ץ והר

בנדון דידהו שקבל מתחלה הקנס מצד עצמו ורצונו הפשוט ולא זז מדעתו מתחלה ועד סוף דאז אין לתלות 

שעשה זה מחמת אונס )וכ"כ בס' בית מאיר לחלק בכך ומסיים דצ"ע אם יש להקל נגד הרשב"א כמו בנדון 

ן שני הדיעות. מבואר עכ"פ דהיינו דידי' אף בדיעבד כו' ע"ש( ועוד דגם לדעת הרמ"א ז"ל ששם מחלוקת בי

דוקא שקיבל הקנס עליו מדעת עצמו ורצונו מבלי ששמו אחרים עליו הקנס ואף בזה אינו מבואר מדבריו 

שיתיר ג"כ כשיתחרט אח"כ אבל כל שמתחלתו לא ברצונו הי' רק אחרים שמו הקנס עליו קרוב הדבר דלכ"ע 

נס לדעת כל הפוסקי' ועוד דעיקר סברת המקילין במי חיישינן לי' לגט מעושה דהא אונס ממון חשיב או

שקבל עליו קנס מעצמו או נשבע לגרש הוא דאונסא דנפשי' לא הוי אונס הרי רבים מגדולי הראשונים 

חולקים וסוברים דבמתנה גם אונסא דנפשי' הוי אונס אפילו בלא מסירת מודעא המתנה בטילה וממילא 

רוה יש להחמיר כדבריהם ועכ"פ לכתחילה היכא דאפשר לתקוני דה"ה בגט ובשל תורה ובפרט באיסור ע

ומכ"ש בנ"ד שאין כאן אפילו תחילתו ברצון. ואשר אומרים לו קודם כתיבת הגט שיסורו מעליו כל המכריחים 

קשה הדבר מאד לסמוך ע"ז כל זמן שלא עשו מעשה בפועל לבטל ההכרח ואכתי לא סמכא דעתי' אולי לא 

בטל הקאמפראמוס ואולי לא יעלה בידם אחר אשר נכתב בערכאותיהם ואולי ימחו יתרצו השני ברורים ל

בידם מצד השני כמובן כו' והאריך בזה בשלשה תשובות שאח"ז והתווכח בזה עם הגאון מהר"ז מרגליות 

ז"ל. והביא שם עוד פוסקים המדברים בענין זה ה"ה המבי"ט שהובא בכנה"ג סי' קנ"ד והר"ר בצלאל סי' ט"ז 

רי"ט צהלין סי' מ' ותשו' חוט המשולש ח"ד מספר התשב"ץ סי' ל"ה ע"ש )ושם האריך עוד בענין אונס ומה

 האב לגבי הבן ויובא לקמן סקי"ב( וע' עוד בתשו' מהרי"ם סי' מ':

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף נז עמוד א

נותנין לבתולה שנים עשר חודש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה. וכשם שנותנין לאשה, כך נותנין לאיש 

 .לפרנס את עצמו



Alternatives to Cattle Prods: 

In Search of a Solution to the Aguna 

Problem
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I. 

Gittin get

get get

Hilchos Geirushin -

get  

halacha

gittin Sefer Devarim

get

Bava Basra

get

beis din

get

get

get

Bava Basra

beraysa

get

halacha

mitzva

get get

Kesubos
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mitzva

Hilchos Geirushin

get get
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mitzva

mitzvos

mitzva
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get
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want get -

Hilchos Mechira
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get
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mitzva

consent

will agree 

wish Nesivos 

Zecher Yitzchak

get

gittin -

get

Nesivos Rishonim

gittin -

want consent

Nesivos

Bava Basra
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 and 

poskim

Hilchos Mechira Bava Basra

get

get

 

Nesivos
halacha

get

Kiddushin
Bava Basra get

Shiurei Rav 
Baruch Ber Dibberos Moshe Bava Basra
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Acharonim
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Beis Yosef

Gittin

-

Rishonim halacha

Bava Basra  

 

Nesivos

Dibberos Moshe

Bava Basra
-

Dibberos Moshe

-
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Beis Yosef

Kesuvos

Beis Yosef -

Gittin

Beis Yosef

Bava Basra

Beis Yosef

Acharonim
Mishneh Le-Melech Hilchos Mechira

Kovetz Shiurim Bava Basra
Beis Yosef

Beis Yosef Rishonim

Nesivos Beis Yosef

Gittin

Beis Yosef
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Bava Basra

Beis Yosef

Acharonim Beis Yosef

Chasam Sofer Gittin Beis 

Yosef ” Chazon Ish

Beis Yosef -

Chazon Ish Rishonim

halacha

Poskim

Pressure

get Shulchan Aruch

get:

Vow

Gittin

get

get get

get

get

get

Toras Gittin Beis Yosef
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Beis Yosef get

get

Shulchan Aruch 

get

Escrow

Shulchan Aruch

-

get Shulchan Aruch

get

get

Beis Yosef

Pischei Teshuva poskim
beis din
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Beis Yosef
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-
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Aruch Ha-Shulchan

get

get
get
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get

get

A Get

Beis Yosef

get

Nesivos Toras Gittin Pischei Teshuva

Toras Gittin get 

Toras Gittin

-

get 

Toras Gittin

Beis Yosef

Beis Yosef

Toras 

Gittin

Toras Gittin

Toras Gittin Choshen Mishpat 
Beis Yosef

Chazon Ish

Pischei 
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get

Toras Gittin

Chazon Ish Toras 

Gittin Beis Yosef 

-

-

Chazon Ish Beis Yosef

gittin

get

get
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Beis Yosef

Chazon Ish

Shita Mekubetzes

Tur

get

Toras Gittin

get

get

Toras Gittin
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get
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Toras Gittin Beis Yosef
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Toras Gittin -

Toras Gittin

get

Toras Gittin
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Pischei Teshuva

gittin

Pischei Teshuva

get

get

get

-

get

poskim

get

get Iggeros Moshe
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agunot
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get
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Toras Gittin 
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get

get

get Toras Gittin

-

beis din

beis din get

get

Support

-

beis 
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din beis din

-

beis din

-

kesuba Kesuvos

kesuba

halacha Shulchan Aruch 

kesuba

beis din

-

get

Work

asmachta

asmachta
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-

get

get

aguna

get get

nezikin
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Shulchan Aruch

halacha 

beis din

get

beis din

get

get

beis din

get

-

Bava Metzia
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beis din

get -

-

nezikin

Nezikin

nezikin

poskim Beis 
Yosef

poskim

-

nezek
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Panim Meiros

nezikin

Chafetz Chayim -

lashon ha-ra Be’er Mayim Chayim Hilchos Rechilus

Chafetz Chayim

-

lashon ha-ra

-

nezikin

-

get
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Panim Meiros
Panim Meiros

-
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