פסק הלכה ואזהרה חמורה אודות קדושת היחס
חלחלה אחזתנו מההצעה החדשה להנהיג סידור גט ע"י שהבעל מקבל על עצמו בקנין בשעת
הנישואין שאם תרצה האשה להתגרש ובית הדין לא ימצאו לנכון לחייבו ליתן גט עפ"י דתוה"ק,
הרי שיהיה מחוייב לשלם לה מזונות אף שחיה בנפרד ממנו ואינו מחוייב במזונותיה מחמת
תיקון חכמים.
וע"כ כדי להוציא מדעת הטועים ,וכדי לשמר את קדושת היחס של עם ישראל לדורות הבאים עד
ביאת גואל צדק בב"א ,הננו לגלות את דעת ההלכה הצרופה בעניין ,כדלהלן:
 )1להלכה אין להקל בגט הניתן מחמת חיוב ממוני שקיבל על עצמו ,אלא רק בצירוף טעמים
חזקים נוספים ,וכהכרעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בקובץ תשובות (ח"ב סימן קס"ג) שאף
שקיבל על עצמו מ"מ נחשב לאונס אם חזר בו אח"כ מרצונו לגרש.
ויעו"ע בדברי נתיה"מ בסימן ר"ה (סק"א וסק"ט) שכדי להכשיר גט לא מספיק שלא יהיה
אונס אלא צריך שיהיה גם רצון חיובי מצד הבעל.
 )2וגם המקילים בחיוב ממוני שקיבל על עצמו דיברו רק בחיוב ממון שנעשה מתוך דעה רצינית
שישנה אפשרות שיתגרש ,כמבואר במהרשד"ם (חאה"ע סימן ס"ג) ,מה שלא שייך כאן.
 )3כמו"כ ,גם המקילים בחיוב ממון שקיבל על עצמו דיברו רק בחיוב ממון שיכול לעמוד בו,
וכלשון הרמ"א ש'בידו ליתן הקנסות' ,וכמו שמפורש במבי"ט (ח"ב סימן ר"ו).
 )4כל חיוב מזונות או כל דבר אחר שנעשה במכוון למטרת כפיית הגט פוסל את הגט ,ולא
משנה אם מזכירים את הגט בפירוש ,וכמבואר במבי"ט (ח"ב סימן קל"ח) ובמהרשד"ם
(שם) שהעיקר תלוי בכוונה.
רואים אנו רח"ל את בתי ישראל בחורבנם ,וישראל סבא בסכנה !!!

כל המגמה היא רוח זרה
ואחריתה מי ישורנה.

אברהם דב אויערבך
רב ואב"ד טבריה
מסכים להנ"ל ומטעמים נוספים.
והעיקר מטרת "התקנה" היא הרס
קדושת המשפחה בישראל וזה
החילם לעשות.

חיים שלמה שאנן
אב"ד תל אביב
מח"ס עיונים במשפט

מאז ומעולם היו נסיונות למצוא
"פתרונות הלכתיים" לנושא
עגינות ,אך העובדות מעידות
שכל רעיון מעשבר לנאמר
ב"שולחן הערוך" שערך לנו מרן
הבית יוסף ,ובמפת הרמ"א
הפרושה עליו ,כל "פתרון" כזה
גורם לבעיה חמורה הימנה
שבעתיים שלא היתה צפויה.
וה"סוד" לכך הוא בהכרח מה
שכתב רבי יונתן אייבשיץ בספר
אורים ותומים ,בקיצור תקפו כהן
(סוף ס"ק קנד) "ומי הוא הגבר
שעשה חיבור על כל התורה לקוח
מכל דברי הראשונים והאחרונים
ולא יכבד עליהם מלאכה מלאכת
שמים ,רק רוח ד' נוססה בקרבם
להיות לשונם מכוון להלכה בלי
כוונת הכותב וחפץ ה' בידם
הצליח".

וביחס לנסיונות לפתרונות
חדשים ,מנסיוני רב
איך
ראיתי
השנים
שדברים שנדמו כרעיונות
מבריקים ,גרמו לבעיות
חמורות שבעתיים ובפרט
התקשורתי
בעידן
והטכנולוגי של היום ,ולא
אפרט כדי שלא לתת
"רעיונות רשע".
ולפיכך דעתי היא ש"אל
תגעו במשיחי" ,והניחו
לדרך השו"ע והפוסקים.
מינאי

חיים שלמה רוזנטל
ראש אבות בתי הדין
עיה"ק ירושלים

