
 

  ג"בעש בעלה עם שהתדיינה' גרושה' לישא מותר אם :רבים לשאלת מענה           ד"בס
פ "עמה ש], ק"בניגוד לדעת תוה ערכאותה ילדים בכח\רכוש\ממון מנוהוציאה מלאחר ש, לאשתוהבעל נותן שמה כל גט . א
ה "ד) פ"הרצו 'מסירת מודעא'ראה המקורות ב, את שלו וממנה גט עד שתחזיר ל כבלעו ,לישא אחרת ג"בכה מתירין לו  הלכה
הגזילה בידה מייראתו  תוך כדי להניח לגרשה' מוכרח'הוא שידוע שבהיות ', מעושה'ת מדין "פסול ובטל מההוא בחזקת , [(והיות

 משלו הלוותר ל ,טרם גמר דינם עמה' שרהתפ'ל הוכרח אף אםכן ו ',גט'ה של עניןהכלל לא הזכיר השופט אם  ףא זהוו ,מהשופט
יעמוד על  אםש :ם יודע"נתון תחת יד עכוההבעל ש בהיות. 'חוק'בכח ה נו יותר מזהממ לושלא תגז יראתוימ, 'דיווארס עגרימענט'ב

' אגעט לא'ה חוקבהתאם ל 'מאסר'וב 'קנסות'ב השופט ישנוניע אז ,שלועד שתחזיר לו את מאן מלגרשה ל :ק"פ תוה"זכותו שע
 'מקורות'הראה ]' מסירת מודעא'לא עשה כשאף להלכה  הגט לסופש מה ,'ידוע סנוא'ב גמור 'ם"עישוי עכו' ל"וה וממילא ,וכידוע

שאסור במי  כ"וכש, [(ח"ס, ד"קל' סי)ע "שוב וכמבואר]אף במי שמותר לכופו לדינא ו ,[(ה והגם"ד) פ"הרוצ 'מסירת מודעא'הב
 .(פ"רצוה)' ודעאמרת מסי'ה עשהכש כ"אעכוו ,בידה הגזילהש ודעבלא יגרשנה אם  ושיענלה השופט איים עליוכשו "וק ,לכופו

מסירת 'וכן כשאינו מפרסם ה], אונס יראתו מהשופטחמת מ הגטנתן ש: לומר בפובמי לאחר הגט כשהבעל אינו מערער ףאו. ב
 השופט וניעניש אז ,פ הלכה"ע נישואיה שיעכבמה דבר שום  שאם יאמר עידומכיון ש ,ובטל גט פסולהמ "מ, [שעשה' מודעא

ק "מהרי' עי] ,'מעושה'ל הגט "הו 'שלא תש כח המאנס'דכל עוד  :אילכה ברורה ההרי הכ "א ,('אות א)ל "וכנ כשתודיע לו זאת
, 'אחד אונס'הכל הוא ד, שלא יערער על הגט' אונס'גם ה: בזה נכללד מה ,[('מ' ישנות סי)ץ "מהריט, (ו"ט' סי)א "רב, (ג"ס' סי)
, ח"בשם רכ "מש( 'ב', בראשית כ) רבינו בחיי ע"וע ,(ת"ה עוד כתבת וא"ד ו"דף קמ, ז"ט' סיגדולת מרדכי )מרדכי  דברי כ"וכמש]
 .בצנעה וכידוע להדיא אומרים כן יהר, לערער על הגט יםיראהם מטעם זה ש :מובןמלבד שו ,[(ה גם"ד', ס' סי)ברית יעקב כ "כו

יבררו ש עד ,ג"שהתדיינו בעש אחר שלא לסדר גט לזוג :'מסדרי גיטין'ל עמור חאיסור רובץ , ע"ת דלפנ"לכח מד ,פשוט כ"וא. ג
ממאן מלגרשה  בעלהש: לה ומרלשלא  יזהרוו] ,(ה"א צ"ב' ו סי"ח)ז "כ רדב"וכ ,ג"שלא קיפחתו משלו בעש [המאויים] אצל הבעל

על עניני  השהתדיינה עם בעל מהד :רק יאמרו לה, ו על כךנעניששי להשופט עליו 'רומסל' בסיסישמש כז "דהר ',גזילה'ה חמתמ
 .[הגזילה לו ריזחתש עדגט כשר  קבללא תש :מזה תביןו, גטהא לסדר "א לכןו ,על כשרות הגט 'שאלות' מטילזה , ג"בעש ממונות

גט לזוג שהתדיינו שאסור לסדר : [ר מסאטמאר"אדמונשיא הבשם ה] 'התאחדות הרבנים'מ( ג"כסלו תשנ)כרוז יצא  כבר. ד
 מפני מתעלמים מזההקלים מסדרי גיטין יש ש אלא ,[(6901 'מס)ד "פנקס ביראה ] 'כפיה' חשש דליכא וררבישטרם , ג"בעש

 ,הוא בורות ,יהםשבינ' ממונא'סכסוך דבה תלויה נההגט איחלות ש: מריאשבעל הלצוות לשהמציאו  הטצדקיו ,'שכר הגט' תהרווח
ו מה יענו ביום הדין כשיתבע .ועילאינו מ 'אונסמביטול מודעות 'ד(: ז"ס, ד"קל' סי)ע "בשו כנדפסקוכלום  אינו מועילזה ' לחש'כי 
אף האמתלא ד, [א"בא על אכ דהוי :(ז"י ע"סוס ,י"ספה)ת "כ ר"מש' עי], שלא כדין' אשת איש' וריפקה בצע כסףמשום ד ,םמה

כל  חייבים להפסיד להלכהו .בלי עיכוב היו מוכנים לגרש' גזילה'א ההמדובר מבעלים שלול רידה, ש כאן"ל ..'עגונה'ד :העלוב
אחר  ד"יבקבל גט אצל וכל לת ואף אם אם ,(ו"תרנ' סי, ח"או)א "רמ' עי]ע "דלפנ ת"על ל רועבלשלא  ,[ש פחות מזה"וכ]ם ממונ

 ([. 'ט' ח סי"או, תניינא)ח "מחנ, (א"סק, ס"ק' ד סי"יו)ש "פת, ('אות ט, ו"כלל כ' ו)ח "שד, (ב"ה, ד"מלוה פ)מ "משל' עי ,ע"לפניש 

ודואג על טהרת דורותיו שלא ', אשת איש'איסור החמור והנורא דן המ שתמרלה שרוצה ',לדבר ה ירא וחרדכל מי שלכן . ה
גיטיהן הם בחזקת ד ,ג"שהתדיינה עם בעלה בעש 'גרושה'שלא לישא  יזהר, עד סוף כל הדורות נמשךה 'ממזרות'בו "חם פוסלל

 ,'גירשה מרצונו'ש משיב לשואלהבעל אם  ףאו, [הולכת שם טעם זהמ רק האד] ק"תוהל בניגוד בעליהןשם ל תפסידומש י"ע, לופס
, א"י' סי)בת דינא ' עי ,אינו נאמן 'בידו' אינו עודכ לאחר שנישאת ש"וכש], ('אות ב)ל "וכנ ומנלא תש כח המאנס מכיון ד ,מהני אל

בשעת  צריך להיות' רצון'דה, להכשיר הגט למפרעכלום  ועילי לא, לוותר לה מה שגזלה ממנו כ"אח חליטיואף אם  .[(ז"אות ט
פ אינו קל "ועכ ',לסדר לה גט'ויתכן דאף חמור מ, ג"לאשה שהיתה עם בעלה בעש' סדר קידושין'ומטעם זה אסור ל .הגט נתינת
 .י"ה, [(א"ק' סי, ב"ד ח"ויו. ד"כ' סי, א"חח "או) ח"ד' עי]עבר לשעל ' לעז'חשש  שוםלהבא מבזה ש להקל "פשוט דלו ,ממנה

 .י.מאנסי נ ג"עתש שבט ז"כ 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' 'לס' ה, צ"ח בשם שאר חברי הבד"באעה, יגדור פרצותינו' הו    

 


