
תנויוחסין

1  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבישו ממועםלדימ

 משטרה של באיום שניתן גט כשרותשאלת
 -מא 140 מס'  יוחסיןתיק

  השאלהנושא

 רב זמן מהבעל הגט את שתבעה ספרה היא איזורי. רבני מבי"ד גירר~צין תעודת פ' ר' הגביבידי
 תיק נגדו שפתחה עד הבעל, הופיע לא הדין מבית הזמנות ארבע לאחר וגם הצלחה,ללא

 התיק את תסגור גט לתת יאות שאם לו אמר הדין ובית בבית, אלימות על במשטרהתביעה
 הגט. את לתת הסכים אז רק בתיק. תטפל המשטרה לאו ואםבמשטרה,

 דיןפסק

 על ויתור תמורת לגרש הבעל הסכמת היתה הנדון במקרה שליט"א, הגריש"א מרן הוראתעפ"י
 אלא "עישוי" בגדר איננה והיא הגט, בענין ולא אחר בענין נגדו שהוגשה במשטרההתלונה
 הגט. את פוסלת אינה וע"כ "ויתור",בגדר

 לדיוןהשארת

 מעושה. לגט נחשב האם בבית, אלימות על במשטרה תיק נגדו שיסגרו כדי גט נתןא.

 האם במשטרה, תיק של ואיום מלחז כתוצאה לה ניתן שהגט האשה של דברים בסיפור האםב.
 שאחד"א. משום בזהיש
 נאסר. האם בי"ד, מעשה או שטר נגד שאחד"אג.

תשובה
 כפני תמיד ולכזותס קמתו 6ת לסכות טרגיל כעל על נסקל )קנז( רכת fi~b סי' מייד סרדכייז כסוייתא.

 על ומפריז לסו5י6, קותו "כופין כמחס רכינו כסס גמ65 ס6מנס וסטיכ לגרטס. קותו כופין ס6סרכים,
 ססגט וכתכ זו סור6ס על ממס סרדכ"ז  5כל לי,  מיטריל5ופר פס  כמס  ככואמ כיי  תיכסוסו וכתבסמדס



 ירושלים - דיןפסקיתנח

 מכמיס ירדו וחפריו פוליפוס כעל דכםלמ6 ס"ס, קימות מפקיעו וכמה ממוריס, כניס וגמ165מעומס
 פעס הכ6 6כל כוס, גט WU~ קידו"יס תכמיס הפקיעו לפיכך לסכול, יכולת ם6ינן הנמים כל דעתלסוף
 כפיס וכםלמ6 נטיס. כמ%וסיס קותה מככר ופעס 6ותס מכוס פעס קותה, מרמח ומעם 6ותסמכה

 6ל6 וכו', כזקת מה6 ל6 עכו"ם ע"י כמוטים כפיה 6כל נית6, קנם, 16 כתוכם פרעון ע"י 6וכדכריס
 עכו"ם ע"י קותו עונמין חזר ל6 ו6ס וכו' ככתובה קותו קונסין חזר ל6 ו6ס וכו' קותו מנוין יעטו,כי5ד
 קסתו 6ת b~5rc % מזכירין "וקין 6ותס ההכה מפני קותו ותוכפין להכותו. יוסיף פן על עכר טמריכטפו
 ל6 מדעתו, ס6ונס עלמו על מכיף הו6 טהרי קונם זס 6ין וגירם, ענפו מחמת מעלמו סו6 עמד ו6סכלל",
 רוקה קיני סעכו"ס ע"י וכ"מ הטף עונם 16 ממתץ 16 נדוי ע"י לגרם קותו לכוף 6כל יגרמנה, ול6יכנס
 ע"כ. ממזר. הו% להיות כעיני וקרוי כלל, ממכיס1ל6

 מהכיף ככ"י עי' כתם: י6, טיק מס כפת"מ סוכך קונם, מקרי דל6 ד"ס י סעי' קלך מ" גיטיןוכתורת
 16 להמזירס, כדין לכופה 61"י טינרסנה, עד %מזיר רוקה וג'ינס מעות 6מתו טלה ס6ס סרמכ"ןכמס

 דקומט6 וסייס ל6, 16 מעומס נט סוי 6י העיסוי מכת גירם 06 טמסתפק ממון, להפסידמפחידתו
 6יגו ס6ס גיטין סתורת וכתב מעוטס. גט הוי 6י סכרח כדכריו וקין מודעם. 6"5 ויהיכ דתליוהודמילת6
 כלל, מעוטת גט הוי ד% %ון ים כזה מעלמו, מגרם 5רה מ6ותס לסיפטר כדי 6ל6 סנירוםין כללמזכיר
 סוי נפמו לפדות מעלמו נתן רק קונם כמעת המתנס מזכיר דכם5ינו רם סי' כחו"מ סכ"י פכתככמו

 להכעל מתירה לפעמים ם6מס יוס ככל מעמיס וכן כן, הדין כגט גס ות"כ ר%, כסי' סרמ"6 וכ"פמתנה.
 כטעת סגירוטין כממזכיר 6כל מעוטה. לגט סחם מי וקין מגרם, זה ומחמת דכריס וכם6ר ממוןכגזילת
 ודקי מהקונם לסיפטר מרוכס ממון נותן רסיס ודקי מממגרם מידעינן כל מודה הרמכ"ן qhסינונם,

 מטס מגרות ועי' ע"כ. מעוסה. גט דמוי נרמה וכך, בכך ימנם יגרם ל6 60ס להסגרםדכסמזכירין
 וכי6רס. סתו"ג דברי מסכיך קלו סי' ח"66כהט"ז

 פסול כדין מל6 מעומס גט דין נפל דלפי"ז עליו ותמה התויג, דכרי סכיך 1 6ות 5ט סי' f~uoshוכמזוט
 יכין והוך ממס טיכוסו למס תקמר כע% מיד עומס למפקיע כעט"ס עלמה סמולם 6מס וכלככיריו,
 עסקי על מכפין מסוס דסיקריקון וטעמיו רס סי' כ"י כבכרי יסודו סתמך ומס לגרם. לסכטיחסמט5מו
 על %תתיחס מכלין ם6ני הכ6 ד6כתי כמזוען תמס כקרקע, מפייסן והוך ממון עסקי על 1ל6נפמות
 פסעתיק רס סי' סנתה"מ על סממה פס תזונח ועי' המירס. כל6 יודעין ולכס פלכו 6ל6 הגירוסיןעסקי
 יגרם, % ob קנם עלמו טעכד ~ob כתכ ג 6ות טס וכמזו"6 עיי"ם. וכו' כן הדגר וקין הרמכ"6, כמסכן
ob3 קנםDSD כדין םל6 מעומס גט חסיכ בנוס, ססו6 6ל6 סדין מן חייכ ובינו יסרבל מקינו מעיר %דון 

 וכעי"ז יכ. 6ות קח מי' ועיי"ם כמר. והגט כדין כפיס ס"ז קנם, כבותו סדין מן חייכ 06 6כלופסול,
 עג. סי' מסדו"ת 6כהע"ז בפריס כיחכפו"ת



חנטיוחסין

- -

 6ת מזכיר כיס"ד סיס מגט מתן לפני וגס לגט, קטורם סכעל נגד כמטטרס התלונס היתה 06וכניד"ד,
 גט סו6 מסגט סתו"ג וכן סרדכ"ז כתם ככה"ג סרי מגט, 6ת לתת מיסכיס כדי כממטרה מתיקענין

 כטית, מלימות על hSb סגט, עס נקסרס ל6 כמסטרס טסתלונס סדכריס סיפור לפי 6כל וכטל,מעומס
 6כל כסר, סנט סחזו"6 לדעת גס סרי סדין, מ5ד גס מו5דק סיס ככיח ס6לימות עכירת על סמ6מר06
 ל6. 16 מעומס גט חמיכ 06 וסחזו"6 סתו"ג כמחלוקת תלוי סדכר ד"ת, עפ"י מו5דק סיס ל6 סמ6סר06

 6ל6 הגט, 6ת מפוסל "עימוי" כגדר זס סיס ל6 דירן טכמקרס טליט"6 הגרים"6 מרן הורסולמעטם
 כך. כמל נפסל קינו ומגט "ויתור",כגדר

 5כל ט6חד"6, מייך bS קימור מסו6 ידע ל6 י6ס יעקב סטכ כמס סכיך כ ס"ק פ סי' כק5וס"חב.
 מ6ס כמו מקכלין דדכריו כיון לחלק, 6ין נקמנות מטעם סוh"~nht 6 מגדר דכיון סכר עלמיסק5וה"מ
 t~uo3b כפת"ט סוכם עם סי' חת"מ כסו"ת וכמנס ניוסר. עלמו, ם6וסר יודע קינו 06 נס וע"כעדים,
 כדבריו 6ין ככך, עליו מנאסרת ידע ל6 והוך טנטמ6ס קטתו לדברי ההקמין טכעל כתכ כס מ"ק קטוסי'

 ופד"ר סו, ועמ' נ6 עמ' יסדות בירור 6 כרך ירומליס פס"ד ועי' 60חד"6. ממוס לס מהקמיןהר6מוניס
 סמסר"ס כדעת טז סו"ם טו"נ דיני כינס ס6מרי מדברי גס מדמע סק5וס"ח וכרכרי 155. עמ' ככרך

 6ת רו6יס אינס וסמתקדסת ההמקדם דסיכ6 ג סעי' מב סי' t"D~)h כתו"ע סרמ"6 הסכילפדו6ס
 כל6 קרוטין ם6ין פייתי מיודעת כיוונתי למחוק לומר יכונס קדומין לטס מקכלס טמעו אפי'העריס
 ל6 ולמכריס ד6ע"פ קדוטין, מוו "קכלס, מעידים וסעדיס כלוס קכלס טל6 מכמימס 06 5כלעדיס,
 לויתי ל6 ל16מר דמי כעלמך, לסמוק 16 קדוטין לטס קכלס 6ס יודעים אינס ג"כ וסטדיס כללנתקומם
 מחוק. למס קכלס b~a סוד6ס יפנס לגמרי סקדוטין טמכחטת דכריס דמתוך פרעתי, ל6 כאומרדסו6

 פוו6ס. סמסר"ס על כמולק י סי' קדוםין דיני כ"י לתטו' וליין מס המו"ע כגליון ~h"ps הגהותועי'

 כדעת וזס למיתר, סנתכוונס אע"פ ס6תד"6 מדין דנ6סרת מוכם פדו6ס כמסר"ס טפסק הרמ"6ומדכרי
סק5וס"ח.

 לס לתת ל6ל15 כדי כמסטרס תיק נגדו מפתחה לקמר לס ניתן ססגט מספרת טס6טס כאופן נסלפי"ז
 הסלטה כיון הגט, נתינת לפני סדין כוית נאמר והענין זה, מ6יוס להיפטר כדי סגט 6ת נחן וסוףגט,
 ממוס כוס 6ין והחתים יעקכ ~sa לדעת הרי מעוטס, גט מדין סגט 6ת פוסלת 6לס סכדכריס יצעהל6

 ם6מד"6. מטוס כזס ים הק5וס"ח לדעת 6ךט6חד"6,

 טמ5ס, מסיק קומרת ע5מס ססכויס 06 ג: מי' סרי"ף1 מדפי b"u י )דף 6 כג כחוכות כט"ג כתכג.
 מעידיס עדיה סני סיו ם6ס כעיני וכרקס לו. לסתירס נקמן h"s וקין לכעלס, עלמה 6ת לקמורנ6מנת
 ע5מס ל6םור נ6מנת פנוים סיתם ו6ס כסן, למעלס ע5מס לקמור סימנס כל ל6 טסורס טסיךעלים
 וכ"פ עדים. ממאס יותר עקמו על נקמן ע5מו על לקמור הכ6 ם6דס עדיס, סני כמקוס ואפילולכהונה
 מזקן כתור"י 6מנס כג. סו"ם t"sosb ונוכי"ת נם מו"מ f"so5h ונוכי"ק כט O~D כמפ"ר 6 מ" יו"דפמ"ג



 ירושלים - דיןפסקיתם

 מתלוי וכתב כוס מנסתפק מט"ו פ"ט מיטות מאל"מ ועי' עריס, נגד b""nht מקין כתב 6 סוקוומין
 כפתים סמ5ויניס כ6חרוניס ועי' 6וסר, קינו עדים נגד 60חד"6 תס"ד ולדעת ר6סוניס,כמחקקת
f"D~3h'מס. סמל"מ על פרנקל וכרמכ"ס כ ס"ק מם סי 
 כנגד סרי כמטטרס, תיק פתיחת ע"י הגט 6ת % לתת נמלן טסכעל מספרת מסלמס כאופן נסולפי"ז
 כדין, נתגרסס ססי6 סמויים סגירומין מל כי"ר מעטה עומד מעומס, מיה מצידה מסנט ס6טסהודקת
 מאינו כודאי עויס ננד אוסר אינו ו6ס ל6, 16 6וםר עדיס נגד 60תד"6 ס6ס מנ"ל כמאלם ת5יסדכר
 מנאמן ד6ע"פ י"ל 6ך כי"ד, מעמס נגד 6ף יאוסר י"ל עדיס, נגד אוסר 06 6כל כי"ר, מטפס גגואוסר
 מטע"ס(. כדייניס 1ל6 כמריס כדייניס כמוכן זס נוכל ושע מעריס. עדיף כי"ד מעמס מ"מ עדיס,נגד

 מעומס סיס מסגט 5מר חיטין סמורמם רב ע"י מניתן גט על לעז לסו5י6 מאין מכ"ל ממס כלנרותוממ"כ
hSa,זס, מטעם סנט לפסול כ6 זר כמליס רק דוס זס, לנידון ענין קינו כדין S1h פוסלת ע5מס כמסלמס 
 סגט, גותגי על לעז ממוס כדכריס וקין ע5מס, לאסור נאמנת וכודאי th~vnbt סרי זס, מטעסמגט
ופמוט.




