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לדימ ממועםולבישויוחסין
שאלתכשרותגטשניתןבאיוםשל משטרה
תיקיוחסין מס' -140מא

נושאהשאלה
בידיהגביר'פ' תעודתגירר~צין מבי"דרבניאיזורי .היא ספרה שתבעה את הגט מהבעלזמן רב
ללא הצלחה ,וגם לאחר ארבע הזמנות מבית הדין לא הופיע הבעל ,עד שפתחה נגדו תיק
תביעה במשטרהעל אלימות בבית ,וביתהדין אמרלו שאם יאות לתת גט תסגור את התיק
במשטרה ,ואם לאו המשטרה תטפלבתיק .רקאזהסכים לתת את הגט.

פסקדין
עפ"י הוראת מרן הגריש"אשליט"א ,במקרההנדוןהיתה הסכמת הבעל לגרש תמורתויתורעל
התלונה במשטרה שהוגשה נגדובענין אחר ולאבענין הגט ,והיא איננה בגדר"עישוי" אלא
בגדר"ויתור" ,וע"כאינה פוסלת אתהגט.

השארתלדיון
א .נתן גטכדישיסגרונגדו תיק במשטרהעלאלימותבבית ,האם נחשב לגט מעושה.
ב .האםבסיפורדברים של האשה שהגטניתן לה כתוצאה מלחזואיום שלתיק במשטרה ,האם
יש בזה משום שאחד"א.
ג .שאחד"א נגד שטראו מעשהבי"ד ,האם נאסר.

תשובה

א.כסוייתסרדכייזמיידסי' fi~bרכת(קנז)נסקלעלכעלטרגיללסכות 6תקמתוולכזותסתמידכפני
רכים ,ס6סכופיןקותולגרטס.וסטיכס6מנסגמ65כססרכינוכמחס"כופיןקותולסו5י,6ומפריזעל
סמדסוכתבתיכסוסוכייככואמכמספסמיטריל5ופרלי5,כלסרדכ"זממסעלסור6סזווכתכססגט

פסקידין-ירושלים

תנח

מעומסוגמ165כניסממוריס ,וכמהמפקיעוקימותס"ס ,דכםלמ6כעלפוליפוסוחפריוירדומכמיס
לסוףדעתכלהנמיםם6ינןיכולתלסכול,לפיכךהפקיעותכמיסקידו"יס ~WUגטכוס6,כלהכ6פעס
מכה6ותסומעם מרמחקותה ,פעסמכוס 6ותס ופעס מככר קותהכמ%וסיסנטיס .וכםלמ6כפיס
כדכריס6וע"יפרעוןכתוכם16קנם,נית6,6כלכפיהכמוטיםע"יעכו"םל 6מה6כזקתוכו'6 ,ל6
כי5דיעטו,מנויןקותווכו'ו6סל6חזרקונסיןקותוככתובהוכו'ו6סל6חזרעונמיןקותוע"יעכו"ם
כטפוטמריעכרעלפןיוסיףלהכותו.ותוכפיןקותומפניההכה6ותס"וקיןמזכירין 6b~5rc%תקסתו
כלל",ו6סעמדסו6מעלמומחמתענפווגירם6,יןזסקונםטהריהו6מכיףעלעלמוס6ונסמדעתו,ל6
ירוקה
יכנסול6יגרמנה6,כללכוףקותולגרםע"ינדוי16ממתץ16עונםהטףוכ"מע"יסעכו"סקינ
1ל6ממכיסכלל ,כעינילהיותהו%ממזר.ע"כ.

וקרוי

י

וכתורתגיטיןמ" קלךסעי' ד"סדל6מקריקונם,סוכךכפת"ממסטיקי,6כתם:עי'ככ"ימהכיף
כמססרמכ"ןס6ס טלה6מתומעותוג'ינ
סרוקה%מזיר עדטינרסנה"61,ילכופהכדיןלהמזירס16 ,
מפחידתולהפסידממון ,טמסתפק 06גירם מכתהעיסוי6יסוי נט מעומס 16ל,6וסייס דקומט6
דמילת6דתליוהוויהיכ5"6מודעם.וקיןכדכריוסכרח6יהויגטמעוטס.וכתבסתורתגיטיןס6ס6יגו
ם%ון ד%הויגטמעוטתכלל,
מזכירכללסנירוםין6ל6כדילסיפטרמ6ותס5רהמגרםמעלמו,כזהי
כמופכתכסכ"י כחו"מסי' רםדכם5ינומזכיר המתנס כמעתקונם רקנתןמעלמולפדותנפמוסוי
מתנה.וכ"פסרמ"6כסי'ר,%ות"כגסכגטהדיןכן,וכןמעמיסככליוסם6מסלפעמיםמתירהלהכעל
כגזילתממוןוכם6רדכריסומחמתזהמגרם,וקיןמיסחםלגטמעוטה6.כלכממזכירסגירוטין כטעת
סינונםqh ,הרמכ"ן מודהכלמידעינןמממגרםודקירסיסנותןממוןמרוכסלסיפטר מהקונםודקי
דכסמזכירין להסגרם 60ס ל6יגרםימנם בכךוכך ,נרמהדמוי גט מעוסה .ע"כ.ועי' מגרות מטס
6כהט"זח"6סי'קלומסכיךדבריסתו"גוכי6רס.
וכמזוטf~uoshסי'5ט6ות1סכיךדכריהתויג,ותמהעליודלפי"זנפלדיןגטמעומסמל6כדיןפסול
ככיריו,וכל6מססמולםעלמה כעט"סלמפקיעעומסמיד כע %תקמרלמסטיכוסו ממסוהוךיכין
מט5מולסכטיחסלגרם.ומססתמךיסודוכבכריכ"יסי'רסוטעמיודסיקריקוןמסוסמכפיןעלעסקי
נפמות1ל 6עלעסקיממוןוהוךמפייסן כקרקע ,תמסכמזועןד6כתי הכ6ם6נימכלין%תתיחס על
עסקיהגירוסין6ל6פלכוולכסיודעיןכל6המירס.ועי'תזונחפססממהעלסנתה"מסי'רספסעתיק
כןכמסהרמכ",6וקיןהדגרכןוכו'עיי"ם.וכמזו"6טס6ותגכתכ~obטעכדעלמוקנם% obיגרם,
obקנם%3DSDדוןמעירמקינויסרבלובינוחייכמןסדין6ל6ססו6בנוס,חסיכגטמעומסםל6כדין
ופסול6,כל 06חייכמןסדיןכבותוקנם,ס"זכפיסכדיןוהגטכמר.ועיי"םמי'קח6ותיכ.וכעי"ז
כפו"תכיחבפריס6כהע"זמסדו"תסי'עג.

יוחסין

חנט
-

-

וכניד"ד06 ,היתההתלונסכמטטרסנגדסכעלקטורםלגט,וגסלפנימתןמגטסיסכיס"דמזכיר6ת
עניןמתיק כממטרהכדימיסכיס לתת 6ת מגט,סרי ככה"גכתםסרדכ"זוכן סתו"גמסגט סו 6גט
מעומסוכטל6,כללפיסיפורסדכריסטסתלונסכמסטרסל6נקסרס עססגטhSb,עלמלימותכטית,
06סמ6מרעלעכירתס6לימותככיחסיסמו5דקגסמ5דסדין,סריגסלדעתסחזו"6סנטכסר6,כל
06סמ6סרל6סיסמו5דקעפ"יד"ת,סדכרתלויכמחלוקתסתו"גוסחזו"06 6חמיכגטמעומס16ל.6
ולמעטם הורסמרןהגרים"6טליט" 6טכמקרסדירןל6סיס זס כגדר"עימוי" מפוסל 6ת הגט6 ,ל6
כגדר"ויתור",ומגטקינונפסלכמלכך.

ב .כק5וס"חסי' פ ס"קכסכיך כמס סטכיעקבי6ס ל6ידע מסו6קימורbSמייך ט6חד"5 ,6כל
סק5וה"מ סכרדכיוןמגדרh"~nhtסו6מטעםנקמנות6יןלחלק,כיוןדדכריומקכליןכמו מ6ס
עדים,וע"עכלמניס 06קינויודעם6וסרעלמו,ניוסר
.וכמנסכסו"תחת"מסי' עםסוכםכפת"טt~uo3b
סי'קטומ"קכסכתכטכעלההקמיןלדבריקטתוטנטמ6סוהוךל6ידעמנאסרתעליוככך6,יןכדבריו
הר6מוניסמהקמיןלסממוס60חד".6ועי'פס"דירומליסכרך6בירוריסדותעמ'נ6ועמ'סו,ופד"ר
כרךכעמ' .155וכרכרי סק5וס"ח מדמעגסמדבריס6מריכינסדיניטו"נסו"םטז כדעת סמסר"ס
פדו6סהסכיל סרמ" 6כתו"ע t"D~)hסי' מבסעי' גדסיכ 6ההמקדם וסמתקדסתאינסרו6יס 6ת
ים6יןקרוטין כל6
העריסאפי' טמעו מקכלס לטסקדומיןיכונס לומר למחוקכיוונתימיודעתפיית
עדיס5,כל 06מכמימסטל 6קכלסכלוסוסעדיסמעידים"קכלס,מווקדוטין ,ד6ע"פולמכריסל6
נתקומםכללוסטדיסג"כאינסיודעים 6סקכלסלטסקדוטין16לסמוקכעלמך,דמיל16מרל6לויתי
דסו6כאומרל6פרעתי ,דמתוךדכריסטמכחטתסקדוטיןלגמרייפנססוד6סb~aקכלסלמסמחוק.
ועי'הגהות ~h"psכגליוןהמו"ע מסולייןלתטו'כ"ידיניקדוםיןסי'יכמולק על סמסר"ספוו6ס.
ומדכריהרמ"6טפסקכמסר"ספדו6סמוכםדנ6סרתמדיןס6תד"6אע"פסנתכוונסלמיתר,וזסכדעת
סק5וס"ח.
לפי"זנסכאופן טס6טס מספרתססגטניתןלס לקמר מפתחהנגדותיק כמסטרסכדיל6ל15לתתלס
גט,וסוףנחן 6תסגטכדילהיפטרמ6יוסזה,והעניןנאמרכויתסדיןלפנינתינתהגט,כיוןהסלטה
ל6יצעהסכדכריס6לספוסלת6תסגטמדיןגטמעוטס,הרילדעת~saיעקכוהחתים6יןכוסממוס
םכזסמטוסם6מד".6
ט6חד"6,6ךלדעתהק5וס"חי
ג .כתכ כט"ג כחוכות כג ( 6דףי b"uמדפיסרי"ף1מי'ג06 :ססכויס ע5מס קומרתמסיק טמ5ס,
נ6מנתלקמור 6ת עלמהלכעלס,וקין h"sנקמןלסתירסלו .וכרקסכעיני ם6ססיוסניעדיהמעידיס
עליםטסיך טסורס ל 6כלסימנס לקמור ע5מס למעלס כסן ,ו6ס סיתםפנוים נ6מנת ל6םור ע5מס
לכהונהואפילוכמקוססניעדיס ,ם6דסהכ6לקמורעלע5מונקמןעלעקמויותרממאסעדים.וכ"פ
פמ"גיו"דמ"6כמפ"רO~Dכטונוכי"קf"so5hמו"מנםונוכי"תt"sosbסו"םכג6.מנסכתור"ימזקן

תם

פסקידין-ירושלים

קוומיןסו 6כתבמקיןb""nhtנגדעריס,ועי' מאל"ממיטותפ"טמט"ו מנסתפקכוסוכתבמתלוי
כמחקקתר6סוניס ,ולדעת תס"ד 60חד" 6נגדעדיםקינו 6וסר,ועי' כ6חרוניססמ5ויניס כפתים
f"D~3hסי'מםס"קכוכרמכ"ספרנקלעלסמל"ממס.
ולפי"זנסכאופןמסלמסמספרתטסכעלנמלןלתת 6%תהגטע"יפתיחתתיקכמטטרס,סריכנגד
הודקתס6טסמסנטמצידהמיהמעומס,עומדמעטהכי"רמלסגירומיןסמוייםססי6נתגרססכדין,
סדכרת5יכמאלםמנ"לס6ס60תד"6נגדעדיס6וםר16ל ,6ו6סאינואוסרננדעויסכודאימאינו
אוסרגגומטפסכי"ר6,כל 06אוסרנגדעדיס,י"ליאוסר6ףנגדמעמסכי"ד6,ךי"לד6ע"פמנאמן
סכמריס1ל6כדייניסמטע"ס).
נגדעדיס,מ"ממעמסכי"דעדיףמעריס .ושענוכלזסכמוכןכדייני
וממ"ככלנרותממסמכ"למאיןלסו5י6לעזעלגטמניתןע"ירבסמורמםחיטין 5מרמסגטסיסמעומס
hSaכדין,קינועניןלנידוןזס,דוסרקכמליסזרכ6לפסולסנטמטעםזסS1h,כמסלמסע5מספוסלת
מגט מטעסזס,סרי th~vnbtוכודאינאמנתלאסור ע5מס,וקיןכדכריסממוסלעז עלגותגיסגט,
ופמוט.

