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, ין  יתיר לו לשאת אישה על אשתועניינו  של  פסק  הדין  שלפנינו  בבקשת  המבקש  כי  בית  הד

 . מאחר ואשתו מסרבת לקבל את גטה

 : יאור העובדותת

לדברי  המבקש  מזה  למעלה .  ג  ולהם  ארבעה  ילדים  בוגרים"הצדדים  נישאו  בשנת  תשל

. משמונה  שנים  שאין  יחסי  אישות  ביניהם  ומתגורר  הוא  ביחידה  נפרדת  בדירה  המשותפת

עוד  טען  על .  גורר  אחריו  התפרצויות  וקללות  קשותכל  ניסיון  לדבר  עם  המשיבה  ,  לטענתו

וכיום  מוכן ,  המבקש  ציין  כי  גם  הוא  בגד  בה  בעבר.  קשרים  פסולים  שהיו  למשיבה  בעבר

 . הוא להותיר לרשותה את בית המגורים עד אחרית ימיה

וטענה  כי  המבקש ם  המשיבה  הסכימה  כי  לפחות  ארבע  שנים  אין  יחסי  אישות  ביניה,  נגדמ
עם  זאת  לא  ידעה  להסביר  מדוע  חפצה  היא .  ת  ולפיכך  מעליל  עליה  עלילות  דבריםבגד  בה  רבו

לשאלת  בית  הדין  האם .  יות  עם  מי  שבגד  בה  רבות  ומעליל  עליה  עלילות  קשותחמשיך  להל
רק '  'אני  לא  מתגרשת  בשום  אופן'לדעתה  מצב  זה  יכול  להימשך  גם  עוד  חמש  שנים  השיבה  

 ז"ז  בניסן  התשע"כ  לפרוטוקול  מיום  53-55שורות  ('  ת  אף  פעםאני  לא  מתגרש'  'המוות  יפריד  בינינו

23.4.17( . 

מבקשת  לא  ניסתה  כלל  לדבר  עימו  וכדבריו הף  אחר  הגשת  התביעה  אמשיב  הצהיר  כי  ה
 לפרוטוקול 24שורה (' ת ובלגן ומסיתה את הילדיםלויא  לא  ניסתה  לקרב  אותי  כלל  רק  צעקות  קלה'

אני  החלטתי  לא  לדבר 'שיבה  הסכימה  לטענת  המבקש  וכדבריה  מה.  )21.6.17ז  "ז  סיון  תשע"מיום  כ
אני [...]  שום  דבר  לא  נכון  .  איתו  ולא  לפנות  אליו  כלום  כי  כל  מה  שהוא  אמר  פה  הכל  שקר

אני  רוצה  לחיות  בלי  גירושין  כמו  הרבה 'וסיימה  .  )  שם27-29שורות  ('  אוהבת  את  האיש  הזה  מאד
עזה  כמוות .  ן  לו  גט  אני  לא  צריכה  שהוא  יאהב  אותיתאאני  לא    ')  שם38שורה  ('  אנשים  שחיים  כך

אני  לא  צריכה .  יכול  להיות  כל  החיים[...]  מצב  הזה  יכול  להימשך  ה'.  )  שם48שורה  (.  'אהבה
 75שורה  ('  רק  המוות  יפריד  בינינו.  עד  יום  מותי  לא  אתגרש'.  )  שם49-52שורות  ('  גברים  בחיים  שלי

 . )שם
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ען  המבקש  כי  ניסה לדבר עם המשיבה בנחת   ט)29.6.17(  ז"בתמוז  התשע'  הדיון  נוסף  מיום  ב
כל  חודש ₪    אות  ממשחהיא  התחילה  לקלל  אותי  ואת  הדיינים  ואמרה  שהיא  תיתן  לי  'ולדבריו  

 . ) שם11-12שורות (. הבת היתה שם ושמעה. ום בבקראקלתרופות שיהיה לי סרטן ושאני לא 

שורות ('  כל  הגובה  הזה  שלו  הוא  רפשכפיש  אותי  כשיצאנו  מהדיון  ו  הואה'משיבה  הגיבה  ה

הוא  ביקש  ממני  לדבר  איתי 'מבקש  פנה  אליה  וכדבריה  המשיבה  הודתה  כי  אכן  ה.  )  שם15-16
הכל ,  ולא  להקשיב  לך,  לא  לשמוע  אותך,  יתך  אמרתי  לו  אני  לא  רוצה  לדברא.  בשקט  ובנועם

 . ) שם27-29שורות (' ן לך גטאתתגיד ברבנות כל מה שיש לך ואני לא 

אך ,  ה  הקשות  על  המבקשית  הדין  ניסה  לדבר  על  לב  המשיבה  רבות  ובפרט  לאור  טענותיב
  .ללא הצלחה ומשכך נדרש בית הדין לפסק הדין שלפנינו

 : יון והכרעהד

וכיום  המפגשים  ביניהם  אינם  אלא  במסדרונות ,  כאמור  הצדדים  גרים  בנפרד  כשמונה  שנים

' שלום  בית'ם  המבקש  למרות  דבריה  על  המשיבה  הודתה  כי  לא  יצרה  כל  קשר  ע.  בית  הדין

 . דחתה אותו לחלוטין, ואף כאשר המבקש פנה אליה ובקש לשוחח בשקט ובנועם כדבריה

כי   )12.7.17(  ז"ח  תמוז  תשע"פסק  הדין  מיום  יהתאם  לכל  האמור  בית  הדין  התרשם  בב
אינה  כנה  ונראה  כי  שניהם  מואסים  זה  בזה  אלא  שמחמת  גודל המשיבה    של'  שלום  בית'ביעת  ת

' אחזתיו  ולא  ארפנו'בחינת  בהשנאה  ויצר  הנקמנות  המשיבה  אינה  מוכנה  לקבל  את  גיטה  
 . פסק הדין לגירושיןוכפי שצוין ב' זה כמוות הנקמהע'נראה כי ' הבהאעזה כמוות 'במקום ו

 ענת מאיס עלי ט

טענות  הצדדים  איש  כלפי  רעהו  ובפרט  ההתלהמות  הרבה  שבהצגת  טענותיהם  בבית  הדין 

ן  סימן "במיוחסות  לרמב(א  בתשובה  "וכתב  רבנו  הרשב.  מלמדות  כי  הצדדים  מאסו  זה  בזה

מפני  מה  הוא  מאוס ,  אינה  צריכה  לתת  טעם  ואמתלא  לדבריה,  האומרת  מאיס  עלי)  ח"קל

וזו  שאומרת  שהוא  מאוס .  כך  הדעות  באנשים  ונשים,  ם  שהדעות  במאכללפי  שכש.  בעיניה

 . עיין שם, שומעין לה, ואינה רוצה בו ובכתובתו, בעיניה

כתובות (ד  "וכן  מבואר  גם  בתוספות  רי  )ג"סימן  תקע('  ש  כן  גם  בחלק  א'א  שנה  ופיר"הרשבו

  וזה  דומה  לאדם ,מואסת  בבעל  ואף  על  פי  שאין  שום  מום  ניכר  בו  ישהאכתב  פעמים  ש  .)סד
 . ין שםישאינו יכול לאכול מאכל הנתעב לו ע

וזה  שלא  כדברי  הרב (מבואר  בדבריהם  שהטוענת  מאיס  עלי  אינה  צריכה  לתת  טעם  לדבריה  ו

ד "וכבר  העלנו  בארוכה  בס  ).ל"ואכמ  )ז"סימן  ע(והביאו  הבית  יוסף    )'מהלכות  אישות  הלכה  חד  "פרק  י(המגיד  
 תיק(הבעל  לגרש  את  אשתו  הטוענת  מאיס  עלי  באמתלא  מבוררת  בפסק  דין  אחר  שיש  לחייב  את  

דון  מינה  דקל  וחומר  במקום  שהבעל הוא הטוען מאיסה עלי שאינו צריך לתת ו).  ב"עש  1068557/5
 .ובפרט כאשר נתן אמתלא לטענתו, אמתלא לדבריו

  אלא ,דמאיס  עלי  הוא  לא  רק  ענין  של  שנאה  )'סימן  ב'  אבן  העזר  א(ת  היכל  יצחק  "כתב  בשוו
ובזמננו  חכמי  הרופאים  גילו  מחלה ,  והוא  סוד  מסודות  הנפש,  בחילה  נפשית  להיבעל  לגוף  זה

בן  אדם  נפשו  סולדת ,  הידועה  בשם  מחלת  המגע  והיינו  שמסיבה  שאי  אפשר  להתחקות  על  טיבה
והובא גם (. יין שםע, נשואה לבעלה ישהאמלנגוע  בבן  אדם  ידוע  או  בחפץ ידוע וזה יש לו מקום ב

 .) ועוד204עמוד א "לק יח דין רבניים קיסבפ
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שכתבו בשם  )ז"ג אות ט"סקע' סימן א(ם  חפשי  בספרי  רבותינו  מצאתי  באוצר  הפוסקים 'במשיו
שכאשר  הבעל  טוען  שאשתו  מאוסה  עליו  וברור  הדבר   )'קונטרס  בנין  ירושלים  אות  י(הרב  באר  משה  

בכהאי גוונא לא גזר רבנו גרשון חה דוריש להתיר לו לגרשה אף בעל כ, שאי  אפשר  לו  לגור  עמה
ד "פרק  י(בשם  הרב  בני  אהובה    )ד"דף  קי(וכן  כתב  גם  בפרדס  רימונים  .  שיהיה  מעוגן  כל  ימיו

 ).ו"מהלכות אישות הלכה ט

האומרת  מאיס  עלי ,  שכתב  )'סעיף  כח  "יורה  דעה  סימן  רכ(  א"הביא  ראיה  לדבר  מדברי  הרמו
 )ו"סקנ(ך  "וכן  מבואר  בש,  ם"שכן  הוא  דעת  הרמב  )ג"סקנ(א  "וכתב  הגר.  עיין  שם,  חייב  להוציא

 . יין שםע

וסברי  מרנן  שאין  כופין  את  הבעל  לגרש  את ,  מעתה  יש  לומר  דאף  שרבים  לוחמים  בדין  זהו
היא  הטוענת  מאיס  עלי  דבזה  אין  לכוף  את   ישהאהיינו  דווקא  כאשר  ה,  אשתו  בטענת  מאיס  עלי

בל  כאשר  הבעל  הוא   א.ה  שלא  כדין  הואהבעל  לגרשה  דהוה  ספיקא  דאורייתא  וחשש  גט  מעוש
מאחר  דמדינא  יכול  לגרשה  גם ,  מאוסה  עליו  וחפץ  לגרש  את  אשתו  בטענה  זו  ישהאהטוען  שה

שלא   ישהאאף  שרבנו  גרשון  החמיר  שלא  לגרש    )'סעיף  ו(ט  "חה  כמבואר  בסימן  קיורבעל  כ
 .יין שםענה זו חה בטעורם שיכול לגרשה בעל כ"לענין זה יודו גם החולקים על הרמב, מדעתה

  :שכתב בזה הלשון )ג"סימן צ' חלק ג(ם "מהרש הכן מבואר בדבריו

ר  זרוע ום  דבטוענת  מאיס  עלי  כופין  לגרש  ואני  מצאתי  בא"הרי  שיטת  הרמבו
שפסק  ר זרועותשובת הרב ישעיה להא )ד"ת שבסופו סימן תשנ"א  בשו"ח(גדול ה

ם "  שכן  פסק  מהרמבואר  )ה"סימן  קנ(  ר  זרועוח  א"ם  ובתשובת  מהר"כהרמב
ועל  כל  פנים  חזינן [...]  ועשה  מעשה  בטוענת  מאיס  באמתלא    פעמיםה  כמ

פלוגתא  לש  כתב  מי יכניס את עצמו"אלא  דהרא,  ם  לאו  יחידאה  הוא"דהרמב
 )ז"סימן  ע(דרבוותא  לעשות  גט  מעושה  שלא  כדין  והובא  גם  בטור  אבן  העזר  

ם  הוא  רק  דרבנן מכל  מקום  לענין  חרם  דרבינו  גרשון  דלשיטת  כמה  פוסקי
ם  ושאר  פוסקים  דלא  גרע  כח  האיש  מכח "פשיטא  דיש  לצרף  שיטת  הרמב

אם  כן  בטוען  מאיסה  עלי ו  )כלל  מב(ש  "ה  כמו  שכתב  בתשובת  הראישהא
 . חה ועל כל פנים בדאיכא אמתלא מבוררתורמהראוי להתיר לגרש בעל כ

דטענת  מאוסה  עלי  סברא   )ח"א  סימן  מ"אבן  העזר  ח(ת  דברי  חיים  "כיוצא  בזה  מבואר  גם  בשוו
מפי   )ו"סימן  ע(ת  תירוש  ויצהר  "וכן  הסכים  בשו.  ין  שםיטובה  היא  ויכול  להוציאה  בעל  כרחה  ע

בכיוצא   )216עמוד  '  חלק  ט(כן  כתבו  גם  בפסקי  דין  רבניים  ו.  ין  שםיספרים  ומפי  סופרים  רבים  ע
, חהורגרשה בעל ככי עשרות פוסקים סוברים דבטענת מאוסה עלי באמתלא מבוררת יכול ל, בזה

 . ין שםיע )ז"סקט' סעיף י' אבן העזר סימן א(וכפי שהובאו דבריהם גם באוצר הפוסקים 

  בהרכב  הדיינים 111עמוד  '  פסקי  דין  רבניים  חלק  ז(כן  יש  ללמוד  גם  מפסק  דין  בית  הדין  הגדול  ו

  התואם  להפליא פסק  דין  )ל"ולטי  זצ'רב  יצחק  נסים  הרב  יוסף  שלום  אלישיב  והרב  בצלאל  זהגאונים  ה
 :לנדון דידן וכדלקמן

 וד  עיים  קלא  ועלה  בלפי  כיובי  חחס  יום  שישה  לאשאר  נא  לנן  דמקרהב
 ך  כאםו.  לל  ככזה  שתור  בבעלה  בתינעוני  מאינה  וליו  אפשי  נשר  קל  כצלהא
 ופי  ססדר  הידי  להגיע  לישה  האל  שסירובה  לתת  ליש  שיחידי  ההסבר  הריה
 תו ולשתים פם עפשי נמות תחינת בדארי גקמנות נק רכאורה לוא הירוד פלש
 . אל

 לפי  כלבה  בוקטת  נהיא  שרירות  מל  שהצטברות  מובע  נזה  שיתכן  יי  כםא
 היא  שעובדה  הצם  עשנה  מא  לה  זבר  דחרת  אסיבה  מו  או  זסיבה  מך  אעלהב
 וצה  רינה  אאת  זבכל  וליה  ענאוי  שהוא  ששום  מיה  לעינא  בא  לבחינתב
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 ימשך  יורמלי  נבלתי  ההמצב  שה  לניחאו,  רפנו  אלא  וחזתיו  אמנו  מהיפרדל
 .יסתאבו שד עניהם שירעוו, עולמיםל

 ם  גוללת  כישה  הארצון  לניגוד  בגרש  לאלינו  גרשון    רבקנת  תם  אדון  לישו
 ו  אשובו  לצפה  מהיא  שוונה  כתוך  מא  להתגרש  לוצה  ראינה  שה  זעין  כקרהמ
 ו  בהחזיק  לרצונה  שפני  מלאא,  עוריה  נבעל  מהיפרד  לכולה  יאינה  שטעםמ
. נו  גרשון  מאור  הגולה  רביקן  תה  זגון  כל  עלא  שסתבראמ.  רובה  עבניבכ

 . ד"עכת

ובשמן   )'סימן  ו(ת  חבצלת  השרון  "בואר  גם  בשו  מציינו  שכיוצא  בזה  )שם(באוצר  הפוסקים  ו
) 'אבן  העזר  סימן  א(י  בספרו  חיים  ושלום  'ח  פלאג"וכן  מבואר  בדברי  הגר  ).א"סימן  קנ(המשחה  

דלא  גרע ,  חה  אף  לאחר  תקנת  רבנו  גרשוןורן  אותה  להתגרש  בעל  כדבטענת  מאוסה  כופי,  כתבש
ה  אחר  תקנת  רבנו  גרשון  יפה ישולא  יהיה  כח  הא,  ם"ה  הטוענת  מאיס  עלי  לדעת  הרמבישמא

ואפילו  אי ,  וספיקא  מיהא  איכא  אי  גזר  רבנו  גרשון  בכהאי  גוונא,  מכח  האיש  שכופין  אותו  לגרש
  לדעת  רבים  איסור  חרם  דרבנו  גרשון  בזמן  הזה  הוא מכל  מקום,  נימא  שרבנו  גרשון  גזר  גם  בזה

 . ין שםיוספק במנהג דרבנן לקולא ע, רק דרבנן מצד המנהג

שהרי  אי  נימא  דכל  הטוען  מאוסה ,  פקפק  בזה  )ד"סימן  כ'  חלק  ג(ן  אמת  שהרב  אבן  יקרה  ה
חה  מה  הועיל  רבנו  גרשון  בתקנתו  שלא  יגרשנה  בעל ורבטענה  מבוררת  יוכל  לגרשה  בעל  כ

חך  דטענת  מאוסה  מהני  רק וראלא  על  כ,  והרי  לעולם  יוכל  לטעון  שמאוסה  לו  ולגרשה,  חהורכ
 . חהורולא מהני שיוכל לגרשה בעל כ, שלא יחשב כמורד

ה ישדשפיר מהני תקנת רבנו גרשון שאם הבעל יאמר שהא, כתב )שם(מנם  בחבצלת  השרון א
ואיסורא  ודאי  לא  יעשה  הבעל ,  ןדבזה  חל  עליו  חרם  דרבנו  גרשו,  והדבר  שקר  הוא,  מאוסה  עליו

 . ין שםילטעון מאוסה עלי בחינם ע

סעיף ט  "סימן  קי  (שהרי  מבואר  בשולחן  ערוך,  דאף  על  פי  שאין  ראיה  לדבר  זכר  לדבר,  אפשרו

א  ואפילו  אין  לו  לשלם  לה  הכתובה  ונדונייתה  אינה "והוסיף  הרמ,  יכול  לגרשה  בלא  דעתה  )'ו
 . ין שםי תתגרש ותתבע אותו מה שחייב לה עאלא, יכולה לעכב משום זה הגירושין

שברור  הדבר  שאינה  יכולה  לעכב  את  גיטה  עד   )שם  (כתב  הרב  השואל  בחיים  ושלוםו
, ואונס  רחמנא  פטריה,  שהרי  אם  דל  הוא  ואין  ידו  משגת  בוודאי  אנוס  הוא,  שישלם  לה  כתובתה

וכי  משום ,  עברהואם  לא  תתרצה  לקבל  את  גיטה  איך  יקיים  מצות  קונו  ולא  יחטא  בהרהורי  
בוודאי  אין ,  ללא  טובה,  ללא  חומה,  ללא  תורה,  ישב  בדד  וידום,  עניותא  יהיה  מעוגן  כל  הימים

 . הדעת סובלו כי דיה לצרת עניותא בשעתה

ונמצא  תקנת ,  הגם  דאיכא  למיחש  שכל  אדם  יטען  שאין  בידו  לפרוע  את  הכתובה,  סיים  שםו
כדי שלא תהא קלה ? א מאי תקינו רבנן כתובהטעמ ):לט(שהרי אמרינן בכתובות , הכתובה בטלה

ומעתה  בטלה  התקנה  ותהיה  קלה  בעיניו  להוציאה  ביודעו  שאין  מתן  הכתובה ,  בעיניו  להוציאה
מכל  מקום  לא  חיישינן  להכי  דודאי  לא  נחשדו  ישראל  לבטל  תקנת  הכתובה ,  ושיןירמעכב  את  הג

 . ין שםיבטענה זו ע

ה  מאוסה יש  חיישינן  שיטען  הבעל  טענת  שקר  שהאדהכא  נמי  לא.  דון  מינה  ואוקי  באתריןו
מיד  חל ,  ואהוהדבר  שקר    עלי  טען  טענת  מאוסהישהרי  אם  הבעל  ,  חהורעליו  כדי  לגרשה  בעל  כ
ובפרט  בנדון ,  ואיסורא  ודאי  לא  יעשה  הבעל  לטעון  מאוסה  עלי  בחינם,  עליו  חרם  דרבנו  גרשון

 . זה שיש רגלים לדבר לטענת הבעל כי אשתו מאוסה עליו
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לפיכך ,  מור  מעתה  כי  מאחר  ובית  הדין  התרשם  שהצדדים  לא  ישובו  עוד  לחיים  משותפיםא
חה  וכמבואר  בפסקי  דין וריש  לסמוך  על  הפוסקים  דבטענת  מאיסה  עלי  יכול  להוציאה  אף  בעל  כ

' סעיף  י'  אבן  העזר  סימן  א(וכפי  שהובאו  דבריהם  גם  באוצר  הפוסקים  ,  )216עמוד  '  חלק  ט(רבניים  

 . לקבל גט בטענה זו ישהאשחייבו את ה )150מוד ע' חלק ט( עוד פסקי דין רבניים וראה )ז"סקט

 מאה רבניםביתר נישואין ה

12.7.17(ז "ח בתמוז תשע"אכן  למרות כל האמור ולמרות פסק הדין לגירושין שניתן ביום י

 .  המשיבה מתבצרת בעמדתה ואינה מוכנה כלל להתגרש)

, במקום  שהוא  מן  הדין  לגרשה ואינה רוצה ליקח גט ממנו  )'סעיף  י'  סימן  א(א  "הנה  כתב  הרמו
כתב  בשם  הכלבו  דאין  להתיר   )ב"סקכ(  ובבאר  היטב.  ין  שםייש  להקל  להתיר  לו  לישא  אחרת  ע

ין דקבלה מגדולי עולם שיציעו העני, ח"חרם  דרבנו  גרשון  אלא  על  פי  מאה אנשים ושכן כתב הב
 . ין שםיה רבנים עלפני הגדולים שבאותו הדור ויסכימו בהיתר מא

בלאו  הכי  אין  צריך  לחתימת  מאה  רבנים ,  מכל  מקום  בנדון  דידן  שהמבקש  מבני  ספרדו
ל "ל  זצ"וכבר  האריך  בדבר  זה  מרן  הראש.  מאחר  ותקנת  רבנו  גרשון  לא  התפשטה  בין  הספרדים

 )ד"ן יהלכות כתובות סימ(והביא שם תשובת הבית יוסף  )'אבן  העזר סימן א'  חלק  ה(ת  יביע  אומר  "בשו
 )ד"סימן  שע'  חלק  א(ז  "שהספרדים  מעולם  לא  קבלו  עליהם  תקנת  רבנו  גרשון  וכן  מבואר  ברדב

 . שבמקומותינו לא נתפשטה תקנת רבנו גרשון כלל

והוכיח  כן  ממה ,  ל"שכן  כתב  מהריב,  הוסיף  )ג"י  אות  נ"הגב'  אבן  העזר  סימן  א(בכנסת  הגדולה  ו
ומשמע  שאין  לנו  חומר  החרם  דרבנו  גרשון ,  יהשנהגו  להשביע  החתן  שלא  ישא  אחרת  עליה  בחי

שחרם  רבנו  גרשון  לא  נתפשט  אלא  בין   )מ"יורה  דעה  סימן  ק(ם  "כן  כתב  המהרשד  ו.ש"ע
שאפילו  אם   )ו"אבן  העזר  סימן  ט(ת  כרם  שלמה  "ש  פרימו  בשו"וציין  שם  לדברי  המהר.  האשכנזים

יש  לנו ,  ן  הספרדים  או  לאתמצא  לומר  שהדבר  מסופק  בידינו  אם  נתפשט  החרם  דרבנו  גרשון  בי
ואם  תמצא לומר שגזר ,  שמא  לא  גזר  רבנו  גרשון  אלא  עד  סוף  האלף  החמישי,  ספק  ספיקא  להקל

. ד"עכת.  והוא  ספק  ספיקא  המתהפך.  ספק  אם  מעיקרא  נתפשטה  גזירתו  בין  הספרדים,  עולמית
ובחלק ' סימן א' וחלק י' סימן ב 'ובחלק ח' וסימן ה' וסימן ג' סימן ב' ועיין שם באורך ובמה שכתב עוד בחלק ז(

בכהאי  גוונא  אין  צריך  לחתימת   דוכן  מנהג  בתי  הדין  אשר  שמענו  ונדעם.  ין  שםיע  )'סימן  בא  "י
א "ח  אב  תשע"פסק  דין  מיום  כ(ד  בבית  הדין  באשדוד  "וראה  עוד  מה  שכתבתי  בזה  בס.  מאה  רבנים

 . ין שםיע )34248/8 תיק 28.8.11

 שבע שלא ישא אחרת נ

ת  יביע  אומר "כבר  כתב  בשו,  בכתובה  נשבע  המבקש  שלא  ישא  אחרת  על  אשתוואף  אם  

  שאין )א"ו  ע"ח  דף  קכ"אבן  העזר  סימן  י(  בשם  הרב  עבודת  השם  )ג"אבן  העזר  סוף  סימן  י'  חלק  ה(

כיון ,  לחוש  למה  שנוהגים  להשביע  החתן  על  ידי  תקיעת  כף  ועל  דעת  המקום  בלי  שם  וכינוי

עיין ,    לא  הויא  שבועה  כלל  כשהושבע  כן  מפי  אחרים)דריםריש  נ(ש  "שלדעת  רבנו  תם  והרא

 . שם

 )'  לימןס(  יעקב  בדותת  ע"שובושכן  הסכימו  גם  ,  ככל  האמור  )'סימן  ב'  חלק  ז(הניף  ידו  שנית  ו
 ם  שלי  בחרים  אפי  ממושבע  שסוברים  הרבו  ש)ז"  פסימן'  ורה  דעה  חלק  גי(  ב  לקריחכן  מבואר  בו
ח "  יףד'    וימןס(  שלום  וייםת  ח"שוי  ב'לאגח  פ"גרהכן  דעת  סיים  שו.  או  ליסור  או  בין  אכינויו

 חר  אטעם  מהקל  לש  יעודו.  ף  כתקיעת  בהיא  שו  זשבועה  בהקל  לטעמים  באריך  שה)הלאהו
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 )ז"ל  קןמיס(ו  "הרית  מ"שו  במבוארו,  כנסת  החזן  ללאא,  כלה  לחתן  היד  מעשית  נא  לף  כהתקיעתש
 .  שםיןיע י גוונאאכה בף כקיעת תל ששבועה בחמירו הלאש

דאף  למנהג  העדות  שנשבעים  בחופה  אין   )'סימן  ב'  חלק  ח(עוד  בה  שלישיה  בדברות  קדשו  ו
שבועה  זו  אלא  מדרבנן  כיון  שהיא  בלי  שם  ובלי  כינוי  וכמו  שהעלו  האחרונים  ואדעתא  דהכי  לא 

ודי  במתן  רשות  בית  הדין '  שלא  ישא  עליה  כי  אם  ברשות  בית  דין'כי  נוסח  הכתובה  [...]  נשבע  
ואין   )ו"הגהות  בית  יוסף  אות  ס'  סימן  א(חרת  עליה  וכמו  שכתב  בכנסת  הגדולה    א  לו  לישאלהתיר

ם גתב  כיוצא  בזה  וכ(.  ומכל  מקום  נהגנו  לרווחא  דמילתא  להתיר  לו  השבועה[...]  צריך  התרה  כלל  

 . )'סוף סימן א' בחלק י

 שלשת הכתובה ה

א  מגדולי  העולם  שיציעו ח  שקבלה  הי"  בשם  הב)ג"סקכ'  סימן  א(והנה  כתב  הבית  שמואל  

וגם  ישליש  סך  הכתובה ,  העניין  לפני  הגדולים  שבאותו  הדור  ויסכימו  בהיתר  מאה  רבנים

 . ונדוניה ותוספת כתובה ביד הבית דין ואחר כך יישא אחרת

חלק  דהני  מילי  רק ל  תבכ)  ב"  קימן  סעזר  הבן  אניינא  תמהדורא(  יהודה  בודעת  נ"ושמנם  בא
יכולה  לקבל  גיטה  ולכך  יש  להשליש  לה  את  כתובתה  אבל  במקום דאנוסה  היא  שאינה  ,  בשוטה

שמהדין  הוא  לגרשה  כגון  ששהתה  עשר  שנים  ולא  ילדה  ומסרבת  להתגרש  שלא  כדין  אין  הבעל 
 ה  לין  אט  גלקבל  ממסרבת  שמן  זל  כבלאחייב  לתת  לה  את  כתובתה  אלא  אם  כן  תסכים  להתגרש  

 . כתובה הל שעוןיר פמן זגיע הא להרי וכתובה החמת מביעה תום שליוע

דמיירי  במקום  שנהגו   )'הובא  בבית  יוסף  סימן  אא  "סימן  צ(ש  "הביא  ראיה  לדבר  מתשובת  הריבו
נוספת  דאפילו  כשלא  מצי  למיקם  בסיפוקייהו  אין  הראשונה   ישהאלישא  שתי  נשים  וחפץ  לישא  

ל ורק  אם  תקבל  גיטה  תוכל  אחר  כך  לתבוע  את  כתובתה  אב,  יכולה  לומר  תן  לי  את  כתובתי
 לדה  ילא  ונים  ששר  עשההשקל  וחומר  כ  ו.ש"כשאינה  חפצה  להתגרש  אינה  נוטלת  כתובתה  ע

וס  הוא  לגרשה  דאינה  יכולה  לתבוע  את  כתובתה  אלא  אם  כן  תקבל  את  גיטה  אבל  המסרבת נאש
 . ד"להתגרש שלא כדין אינה יכולה לתבוע כתובתה עכת

 ת  בראשונה  האין  שמקום  וב,שכתב  )'  יעיףס'    אסימן(א  "לפי  דרכנו  למדנו  שדברי  הרמו
 התיר  להקל  לש  ימנו  מט  גיקח  לוצה  ראינה  וגרשה  לדין  הן  מהוא  שוא,  נשתטית  שגון  כירושיןג
ת  כתובתה   אודווקא  בשוטה  בעינן  שישליש  תחילה.  או  בחדא  מחתא  נינהול  –  חרת  אישא  לול

קבל  את אבל  במקום  שמהדין  יכול  לגרשה  והיא  מסרבת  ל,  ורק  אחר  כך  מתירין  לו  לישא  אחרת
 . אינו צריך להשליש את כתובתה אף במקום שאפשר כי מגיעה לה כתובתה, גיטה

דאף  בשוטה  דבעינן   )ד"  מימן  סניינא  תמהדורא(  יגר  אקיבא  עבית  ר"ושגדולה  מזו  כתב  בו
, שישליש  את  כתובתה  היינו  כשאפשר  ובידו  הדבר  אבל  כשאי  אפשר  לו  להשליש  את  כתובתה

ן  פסק וכ,  זה  כענין  ביקן  תאלנו  גרשון  ברא  ד"רשב  ההכרעתב  נוי  לוד,  אם  לא  נתן  לא  עיכב
 זה  באין  דגמרי  להותרה  דשמעא  מ"רמ  הברי  דסתימתא  ו"רשב  המדברי  ו)'סעיף  י'  סימן  א(א  "הרמ

  .נו גרשוןבר דרם חללכ

 שתו  אל  עישה  אישא  לו  להתיר  ללא  ש)ז"  סימןס(  דק  צמח  הצכתב  שףאד,  סיים  שםו
 נו  לניין  מדעתי  יאל,  נו  גרשון  רבקנת  תיתה  הכךש,  תובתה  כמי  דשליש  מינו  אם  אנשתטיתש
 . ד"ם כשאין לו לשלם עכת גאלו כומרות חהמציאל

 ,על  כל  פנים  במקום  שהוא  מן  הדין  לגרשה  ואינה  חפצה  להתגרש  דומיא  דנדון  דידןו
 .ואין לחייב את הבעל להשליש את כתובתה אלא אם כן תתרצה להתגרש, גרעות נתןמ
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 שלשת הגט ה

  באותן  מקומות  שפשט  חרם  דרבינו  גרשום  שלא  לגרש  אשתו )ט"סימן  קי(ח  "  עוד  הבוכתב

אכן  קיבלתי  על  שם  הרב [...]  אם  כן  בנשתטית  נמי  חייב  בכל  חיובי  ממון  [...]  בעל  כרחה  

ל  שהתיר  לישא  אחרת  הלכה  למעשה  דבמקום  מצות  פריה  ורביה  לא  תיקן "ר  שכנא  ז"מהר

קבורט  נמנו  להתיר  והסכימו  עמהם  כל  חכמי  אשכנז גם  חכמי  ורנ.  רבינו  גרשום  כל  עיקר

ורוסיא  והיינו  דוקא  לייחד  לה  כתובה  וליתן  גט  ליד  אחד  להיות  שליח  להולכה  שיהיה  בידו 

 . עיין שם, הגט והכתובה עד שתשתפה

ת "ן  אמת  כי  האחרונים  פקפקו  בהשלשת  גט  זו  מכמה  טעמי  ובפרט  בשוטה  כמבואר  בשוה
 ליח  ששוויי  לצי  מא  לביד  עצי  מלא  דילתא  מכל  דשום  מ)ו"סימן  ק'  לק  גח(  ליתאה  תמשיב  וואלש
ואף שלמעשה כשתבוא , א התירו למבקש להינשא ללא השלשת גט לאשתו לבכל זאתו. ין שםעי

 : שכתב )'ק סימן ג"מהדו(וכמבואר בנודע ביהודה , ט אחר גלהינשא צריכים לכתוב לה

ידי   על  שוק  לשאינת  שאשתו  להתיר  לו  זלכה  הדבר  בעת  כצמנו  עקענו  תאל
 מגיה  הכתב  שטעםמ,  טותה  שעת  בשליח  היד  בבעל  התה  עמוסר  שה  זטג
. ליח  ששווי  לצי  מא  לשתא  הביד  עצי  מלא  דלתא  מכל  דמלך  למשנהל
 פני מכיול מקום מכ, זה  בארכתי  הבתשובה  שאף  ו.)יב(  זיר  נמסכת  בכדאיתאו

  .זו כיעותא ריש שמקוםבת איש  אשהתיר לעשה מעשה נדמין מאנוש

 דערבינו  גרשון  ם  ר  חהתיר  ללא  שנהגו  שאשונים  רנהג  מבטל  לצינו  רא  לגםו
 רם  חיסד  שעתבנו  גרשון    רבולי  איכ.  הולכה  לליח  שיד  בט  גבעל  הימסורש
, ט  גהשלשת  בק  רתירו  ילא  שך  כתנהה,  צוה  ממקום  בהתיר  לשות  רנתן  והז
 .ה זאופןבאם  כי חרם ההתירלכן אי אפשר ם א ון כמנהג התפשט נכךל

 : כתבש) 'סימן ג' חלק ד (כן הסכים גם באגרות משהו

 השלשת  בקא  דוווא  המורדת  בף  אבנים  רמאה  דהיתר  שעתי  דפורסם  מברכ
 ם  אף  אלום  כהתירושת  דין  יב  הל  שהיתר  הין  אן  כעשה  נכשלאו  [...]  שר  כטג
נו  גרשון בר  דחרם  ויסור  אבעל  הל  עישו,  יותר  ובנים  רלףאזה    על  חתמוי

 יתירו  שק  רתמתי  חאניו.  שר  כגט  בודם  קגרשנה  יא  לם  אחרת  אישה  אלישאמ
  [...] תרצה  שת  עכל  בקבלו  לתוכל  ששר  כט  גישליש  שחר  אהוא  דדין  כעללב
 ום  שלא  בקבלו  לתוכל  ששר  כט  גשלשת  הלא  ביתר  הום  שייך  שלאש
 . יכוביםע

ף ק  שמא  אין  לאסו'שעלה  ונסתפ  )'ות  דאוף  ג  ס"סימן  קפ(ת  מור  ואהלות  "גדולה  מזו  כתב  בשוו
 . ין שםיע, את חתימות הרבנים רק אחר שישליש גט וכתובה ולא קודם לכן

   :אזיל כל בתר איפכא וזה לשונו )'סימן א' חלק ד( בר דשיבת מ"שוב ב"נציהולם א

, לל  כט  גשלשת  הזכר  נאל  [...]  עמו  שהגאוניםוינו  גרשון    רבקנת  תיקר  עןה
 רקו,  משכונות  בו  אמעות  באמן  ניד  במונחת  ורורה  צכתובה  התהא  שקר
 ינו  אייקינן  דד  כבלא[...]  ט    גה  לייחדש  [...]  שם  בביא  ה)ט"סימן  קי(ח  "בה
 . וא התראי באוני גמצאת הלאא

 ימא  ניאשכן  ל  מכ  וראשונים  הקנת  תל  עוסיפו  המאי  להתבונן  לש  יעתהמ
. וא  הכדיבת  דין  ביכן  אטרוחי  אם  ,  שתשתפה  כו  בתתגרש  שגט  ההני  מלאד
 הישא  התקנת  לחשו  ששוםמ  [...]  כתובה  העםט  פרש  ליש  דכמו  דנראהו
ם  הכי ושמ,  כתובה  העון  פירשום  מלגרשה  מבעל  הז  אסרב  יולי  אשתשתפהכ
 ולי  אוד  עשוח  [...]  הוציאה  לעיניו  בלה  קתהא  ורורה  צכתובה  התהא  שקנות
ם ושמ,  תגרשה  נלאשזמן    כל  ירשנה  להווק  מיהא  שרושתה  ישום  מגט  העכבי
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 יון  כ)בבא  בתרא  קמו(ם  "שב  רעת  דלפיו,  רהבו  עט  גישליש  שוד  עקנותהכי  
 א  לשוב  וט  גהשליש  לקנותם  הכי  ושמ,  ורשה  יינו  אוב  שגרשה  ליניו  ענתןש
 .ירשנהי

ל  מקום   מכ)'סימן  צ(ן  העזר  בא  במבוארם  כ"רשבכא  לן  מיי  קלא  דב  גל  עאףו
 הני  מלא  דימא  נפילו  אזה  בהחזיק  לועיל  מיורשים  החזקת  בהירושה  דיכאה
ם "מבף  והר"ריכירא  להו  בס  דהראשוניםו,  ו  בתתגרשש  שתשתפה  כעניןל
 א  לוא,  ט  גהשליש  לקנו  תאלם  הכי  וש  מתתגרש  שד  עורשה  יוא  הלעולםד
 . ין שםיע, רושה ישום משתשתפה כלגרשה מסרב ימא שך כל כשוח

 :וזה לשונו )סימן ב(ש טויבש "ת תועפות ראם למהר"כיוצא בזה כתב גם בשוו

ומה  שכתב  דחששו  דלמא  לא [...]  דע  טעמם  ה  שהצריכו  השלשת  גט  לא  נומ
שהרי  השליח  אינו ,  דמה  בכך,  אין  בזה  שורש,  נשתטית  ודבר  תורה  מגורשת

דחוב  הוא  לה  וגם  אין  זכיה  לשוטה ,  נותן  לה  ואי  אפשר  שיועיל  מדין  זכיה
ועדיין  יש  לדון  דהוי [...]  ומילתא  דלא  מצי  עביד  לא  מצי  משוי  שליח  [...]  

ם  כשאשאנה  אגרשנה  ועוד  יש  כמה "כתב  הרמבכתיבה  שלא  לשמה  כמו  ש
 . ין שםיע[...] דברים 

האריכו בזה וכתבו עוד טעמים להשלשת הגט ושיש  )'ב אות ל"קעס'  סימן  א(באוצר  הפוסקים  ו
 . ל"חולקים שאין צריך כלל להשליש גט ואכמ

 ישות  אערכתמ(כתב  בשם  השדי  חמד    )'  אימןס'    יחלק(  ומר  אביעת  י"ושל  ב"ל  זצ"מרן  הראשו

 פילך  א,  גט  ההשלשת  בהחמיר  לוהגים  נאשכנזים  הרבני  שאף  ש))ס  שם"ל  וט"צכ('    זותא'    בימןס
 בעל  הנתחייב  שחראיים  שם  בנדון  דידיה  דוס,  ספרדים  הבני  רין  בה  זנהג  משט  פא  לנראהה
 התרנוו,  בועתו  של  עתרה  הו  לשינו  עכך  לדרש  שיימן  זל  כדין  בלעמוד  ובוא  לשלם  ומורין  גקניב
 . ין שםיע ישראל ושה מדת כישה אאיש לול

עמוד '    בלקחולטי  'ז.    בדאייהה.    ענחםמ  –בן  .  מ.הרכב  הדיינים  י  (בניים  רין  דפסקי  בעשה  משו  עכןו

 : שונםה לז וט גשלשת הלא לוספת נישה אישא למבקש להתירוש) 369

 בנו  ררם  חליהם  על  חלא  שספרדית  ההעדה  מם  ההצדדים  שנן  דמקרהב
 חמת  מניה  שישה  אשאת  לאסור  שלאא,  שים  נית  ששאת  ללא  שרשוםג
 אחרלכן    אם  שבועה  הו  לתירין  מבנשתטית  שכאן  וה  לנשבע  ששבועהה
  בא טענת  לשובה  תמכאןו  [...]  תיהן  שם  עשהות  לו  לותר  מהא  יתשתפהש

 וא  הטעם  ההריש,  כתובה  וט  גהשליש  למשיב  הויב  חא  למה  למערערהכוח  
 תי  שאיסורבינו  גרשון  רב  תקנת  דומרא  חשום  מחוקק  מחלקתהשכתב  ו  מכ
 היה  תכתובה  הגם  שריךצכן  ל  ע  וליחשידי    על  ט  גה  לייחד  לריך  צשיםנ

 ייחד  לצורך  הן  מין  אשים  נתי  של  שיסור  אליהם  עאין  שנן  דבמקרהו.  וכנהמ
 . ין שםיע. כתובה הת אלהשליש וט גהל

. דהאן  הרב  א.  מפסק  דין  בהרכב  הדיינים  הרב  ,  ח"סימן  כ'  חלק  ד(ת  דברות  אליהו  "כן  פסק  בשוו

לבני  ספרד  שלא  חל  עליהם  חרם  דרבנו  גרשון  לשאת  שתי  נשים ש)  ל'גאבר.  אלמליח  והרב  א
נשתטית  מתירין  לו  השבועה  ואם  תשתפה  יהיה  מותר  לו  לשהות   ב,והאיסור  רק  מחמת  השבועה

 . ין שםיעם שתיהן ולכן אין צורך ליחד לה גט ולא השלשת כתובה ע

שלבני  עדות  המזרח  אין  צורך  בהיתר ,  כתב  )5/סימן  לו'    דחלק(ת  משפטיך  ליעקב  "ם  בשוג
מאה  רבנים  ואין  צורך  בהשלשת  גט  ובפרט  שגם  מגדולי  הפוסקים  האשכנזים  סוברים  שאין  צורך 
להשליש  גט  שלא  תינשא  על  פיו  כשתתרפא  וסיים  שם  דנראה  שכל  שאינו  צריך  לייחד  לה  גט  גם 

' חלק  ב(ת  אבן  יקרה  "בשו  ין  עודיוע.  ין  שםיעאינו  צריך  לייחד  לה  כתובה  דהכל  תקנה  אחת  היא  

 ). י"סימן ח
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והתירו  למבקש  מעדות   )1027061/1  ותיק  863742/2תיק  (כן  עשו  מעשה  בבית  הדין  בנתניה  ו
ת  משפטי "ל  בשו"ואף  שהגאון  בן  ציון  עוזיאל  זצ.  המזרח  לישא  אחרת  אף  ללא  השלשת  גט

העלה  שאין )  ב"סימן  תתריח  "וסק  חשוון  תשפ  הנדפס  גם  בחוברתו  –ו  "קמא  אבן  העזר  סימן  ס(עוזיאל  
אך  התם  מיירי  אודות  היתר  נישואין ,  להתיר  למבקש  לישא  אחרת  רק  אחר  שישליש  גט  לאשתו

, דאף  שגם  בזה  יש  מפקפקים  אך  על  כל  פנים  כך  מנהגם  )הכהן  רפפורט.  א(למבקש  מבני  אשכנז  
 . ואין ללמוד מזה כלל לדידן

שצידד   )ז"סימן  פ(ת  מראה  יחזקאל  "בי  יחזקאל  פנט  בשוד  לגאון  ר"גדולה  מזו  מצאתי  בסו
 : לשונוה דאף לבני אשכנז דווקא בשוטה יש להשליש גט ולא במסרבת להתגרש וז

 ענין  לדאי  והאד,  זה  הט  גשלשת  הוסיף  ימה  ותן  יה  מלענין  דמה  תניוא
 טי  מלא  דמה  ככל  דה  זהני  מא  לגולה  האור  מרשום  גרבנו  דחרם  דהיתרה
 מה  כל  וכט  גקבל  לצונה  ראין  שצווחת  וומדתוע  [...]  גרשה  מא  לידה  ליטאג
  [...] בנים  רה  מאו  להתיר  ליצטרך  ושים  נתי  שו  לש  יידה  ליטא  גטיא  מלאד
 מו  כוכן  מט  גה  ליהיה  שישה  האטובת  לוא  הה  זט  גהשלשת  בצונו  ראםו
 לא  שדי  כה  זקנו  תנשתטית  בדווקא  דתקנתה  לחוש  לנו  להמ,  נשתטיתב
פי   על  סרבתמשאין  כן  בו  מה  מנ  מט  גהשיג  לדיינא  ודינא  בהתבזות  לצטרךת

 .זכותה לחוש לנו להמבית דין 

שצידד  להסכים  עמו  כשברור  שהיא  מורדת   )ז"סימן  צ'  חלק  ט  (ם"ת  המהרש"ראה  עוד  בשוו
בנדון  דידן  כאשר  המבקש  הוא  מבני   :)שבועות  מח(ועל  כל  פנים  הבו  דלא  להוסיף  עלה  .  ין  שםיע

ל בשם השדי חמד שלא פשט מנהג "וכמו שכתב מרן הראשון לציון זצספרד  שלא נהגו בזה כלל 
זה  בין  הספרדים  ולפי  האמור  מבואר  מילתא  בטעמא  שאכן  למנהג  הספרדים  אחר  שמתירים  לו 
את  השבועה  רשאי  הוא  לשהות  עם  שתי  נשים  ולכך  אינו  צריך  להשליש  את  הגט  דשתיהן  בהיתר 

 .אצלו וכמבואר בזה עליונים למעלה

 : אמור מחליט בית הדין כדלקמןאור כל הל

 .נוספת על אשתו ישהאשאת  לית הדין מתיר עקרונית למבקשב. א

א וכפי "יתר  זה  כפוף  לאישורו של כבוד מרן הראשון לציון נשיא בית הדין הגדול שליטה.  ב
 .))3) (1. (תקנה קעד (שנקבע בתקנות הדיון

  מאה  רבנים  או  השלשת  הגט אין  פסק  הדין  מצריך  חתימת,  מאחר  והמבקש  מבני  ספרד.  ג
 . וסגי בהתחייבות המבקש בקנין להופיע בבית הדין

א  יופיע  המשיב  בבית  הדין  על  מנת  להתיר  את "אחר  קבלת  אישור  כבוד  הנשיא  שליטל.  ד
 . ל"השבועה ולקבל בקנין התחייבות להופיע בית הדין וכעצת מרן זצ

כתובתה  ובית  הדין  ידון  בדבר כל  עת  בו  תתרצה  המשיבה  להתגרש  תוכל  גם  לתבוע  את  ב.  ה
 . אחר קבלת הגט

ית  הדין  חוזר  וקורא  למשיבה  לסיים  פרק  זה  בהקדם  ולהתגרש  בהסכמה  מבלי  להזקק ב.  ו
 .להיתר הנישואין

 רב רפאל זאב גלבה רב שמואל אברהם חזןה ד" ראב–רב אברהם מאיר שלוש ה


