
 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

1 

 ה"ב

 1083672/1יק ת

 אזורי חיפההבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב רפאל זאב גלב, הרב שמואל אברהם חזן, ד" ראב–רב אברהם מאיר שלוש ה

 )ילה זיסמןהד "כ עו"י ב"ע( לוניפ :תובעה

 גדנ
 )ליהו סויסהאד "כ עו"י ב"ע( לוניתפ :נתבעתה

 כעילה לחיוב בגט' יגוןע '- 'שלום בית'עדר סיכוי לה -ירושין  ג:נדוןה

 סק דיןפ

לבני .  2013בני  הזוג  נישאו  בשנת  .  בפנינו  מונחת  תביעת  גירושין  של  הבעל  כנגד  האישה

התקיימו  בפנינו .  האישה  מסרבת  לגירושין  ודורשת  כל  העת  שלום  בית.  הזוג  אין  ילדים

דה ששה  דיונים  כאשר  לשלשה  מהם  האישה  לא  הופיעה  ובית  הדין  נאלץ  להוציא  כנג

 .פעמיים צו הבאה על ידי משטרת ישראל

 ענת הבעלט

הבעל  תבע  גירושין  ומעלה  טענות  קשות  על  אשתו  שהיא  מורדת  בו  ואיננה  מתפקדת  כרעיה 

היא  היתה  נוהגת  מידי  פעם  לנעול  אותו .  ואף  מתנהגת  עמו  באלימות  פיזית  ונפשית  כאחד

 .תו ברביםהאישה נוהגת לקלל אותו בכל עת ומביישת או, בבית או במרפסת

לא  זו  בלבד  אלא  בכל  אימת  שניסה .  דבריו  האישה  איננה  עובדת  ויושבת  בטילה  כל  היוםל
וכשכבר  התחילה  לעבוד  בעבודה  מזדמנת .  למצוא  עבורה  עבודה  היא  טרפדה  זאת  בפועל

 .יכן ביוזמתה וללא ידיעת בעלהמהיא התפטרה משם מיד לאחר , כלשהי

 –בית  הוריה  עקב  סירובה  של  האישה  לצאת  משם  וד  ציין  הבעל  כי  במשך  שנים  הם  דרו  בע
ת כל  אימת  שניסה  לשדלה  לעזוב  את  בית  הוריה  ולחיו.  עובדה  שרק  הוסיפה  לחץ  שלילי  בביתם

החליט  לעשות  מעשה  ועזב  את  דירת ם  בשלב  מסוי.  תקל  בסירוב  מצדה  נאחרם  לבדם  במקו
ם  עליה  שהוא  הולך רק  כאשר  אייו,  היא  סירבה  להצטרף  אליו.  'נשכר  דירה  בולה  שההורים  

 .היא נאותה להצטרף אליו ית הדיןבלפתוח תיק גירושין ב

. שערך  עם  אשתו  כניסיון  אחרון  למניעת  גירושין  לום  ביתשבעל  הציג  בפנינו  הסכם  ה
וכמו  כן ,  של  ולכבסבבהסכם  זה  עליו  חתומים  שני  הצדדים  מתחייבת  האישה  להיות  עקרת  בית  ל

חודשים  היתה  אלימות  הדדית   שלשה    לא  צלח  ולאחראך  למגינת  לבו  הניסיון,  לצאת  לעבוד
 .חזר לבית הוריו אחדל ואז החליטו יחדיו לפרק את החבילה וכ, בבית

 27.11.16ו חשוון "יטוט מפרוטוקול הדיון מיום כצ(' הגיעו מים עד נפש'בחינתו כשל כח הסבל ומ

 .ועל כן הוא דורש לגרשה לאלתר, )5שורה 
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 ענת האישה ט

היא  הכחישה  טענות  הבעל  וטענה  שהוא  משקר  ואף  טענה .  'שלום  בית'האישה  דורשת  

. לדבריה  הבעל  היה  שוהה  מחוץ  לבית  לבלות  ומשאיר  אותה  מאחור.  כנגדו  טענות  שונות

הוא '  את  הדירה  בנ.  היא  כיום  אישה  עובדת  ואחותו  היא  זו  שמנסה  כל  העת  לסכסך  ביניהם

היא  היתה  מבשלת  קצת .    לדור  עמוואף  על  פי  כן  הסכימה,  שכר  לבד  מבלי  להיוועץ  עמה

 . ולא היתה מקללת אותו)44ציטוט מפרוטוקול הדיון שורה (

וא  הוציא  אותה  מחוץ  לבית  לאחר  מקלחת  בלבוש ה.  דבריה  היתה  אלימות  מצדו  כלפיהל
 .וקילל אותה קללות נמרצות, שאיננו הולם

 שתלשלות האירועים בתיקה

  לום ביתשיסיון לנ

  לשאלת  בית  הדין  האם  יש  סיכוי  לילך )ון  הראשון  האישה  לא  הופיעהבדי.  השני(בתום  הדיון  

לייעוץ  מקצועי  השיב  הבעל  כי  הוא  כבר  ניסה  הרבה  פעמים  ובמיוחד  לאחרונה  בעקבות 

מנגד .  ומבחינתו  זו  החלטה  סופית,  ההסכם  ביניהם  עליו  חתמה  האישה  וזה  לא  הצליח

לבקשת .  מינה  שהייעוץ  יצליחהאישה  ביקשה  שישלחו  אותם  לייעוץ  ואף  הוסיפה  שהיא  מא

בית  הדין  הסכימה  האישה  שבמידה  והייעוץ  לא  יצליח  ותהא  המלצה  לגט  מאחר  ואין  סיכוי 

ואכן  בית  הדין  הפנה  את  בני  הזוג  לייעוץ  ליחידת  הסיוע .  לשלום  בית  היא  תסכים  להתגרש

 שעל  יד  בית  הדין  כאשר  מפורש בהחלטה להסכמת שני הצדדים גם יחד כי המלצת העובדת

 .הסוציאלית תהיה מחייבת לכל דבר ועיקר

 ס"ח עו"וד

ס  בעניין  בני "ח  יח"  התקבל  במזכירות  בית  הדין  דו)29.01.2017(ז  "בשבט  תשע'  ביום  ב

בו  נאמר  כי  הבעל  היה  נחרץ  בדעתו  להתגרש  אך  האישה  מבקשת  שלום  בית  ורוצה ,  הזוג

שני  הצדדים "יאלית  לדברי  העובדת  הסוצ.  לנסות  טיפול  זוגי  ולשקם  את  מערכת  היחסים

העלו  טענות  והאשמות  הדדיות  אחד  כלפי  השני  ללא  יכולת  ליצור  שיח  של  הידברות 

התרשמתי  ממערכת  יחסים :  "לאור  האמור  מסיקה  בדבריה  בזה  הלשון".  מקדמת

קונפליקטואלית  ומרוחקת  ובאין  רצון  הדדי  לשיקום  היחסים  והתקרבות  לא  קיים  בסיס 

 .סוף ציטוט". לשלום בית

 גנה של האישה לתביעת הגירושיןתב הכ

  הגיש  בא  כוח )  חודשים  לאחר  קיומו  של  הדיון  בפנינו4(  )30.03.2017(ז  "ניסן  תשע'  בתאריך  ג

ולאחר  שמכחיש  את  טענות  הבעל  ומעלה ,  האישה  כתב  הגנה  לתביעת  הבעל  לגירושין

  בשם  מרשתו )9  ואף  חזר  על  הדברים  שוב  בסיום  טענותיו  בסעיף  4בסעיף  (כתב  שם  ,  טענות  כנגדו

כי  האישה  לא  תתנגד  לגירושין  וקבלת  הגט  בכפוף  לקבלת  כתובתה  ותוספת  כתובה 

 .ופיצויים מאחר והאשמה לפירוק התא המשפחתי רובצת על כתפיו של הבעל
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 ית הדיןביעדרותה של האישה מדיוני ה

  הופיע  הבעל  לבדו )27.10.2016(ז  "ה  בתשרי  תשע"בדיון  הראשון  שהתקיים  בפנינו  ביום  כ

. לדבריו  הוא  הודיע  לה  על  הדיון  אמש  והיא  אמרה  שלא  תגיע  כלל.  אך  האישה  לא  הופיעה

 .הבעל ביקש לזמנה בשנית בצו הבאה

 .דיון השני התקיים בנוכחות שני הצדדים שטענו את טענותיהם כמפורט לעילה

ת אשוב  הופיע  הבעל  וב  )18.05.17(ז  "ב  אייר  תשע"דיון  השלישי  שהתקיים  בפנינו  ביום  כב
האישה  כוחא  הבעל  כי  ב  ת  כוחאבדיון  העלתה  בפנינו  ב.  א  הופיעולכוחה  א  אך  האישה  וב,  כוחו

מה גם שהאישה שיקרה בכך . פנה  אליה  לדחיית  הדיון  אך  היא  סירבה  עקב  דחיות רבות בתיק זה
מעבר  לכך  ציינה .  יתה  מאושפזתהואיל  והיא  היון  הקודם  לדא  הופיעה  להסיבה  שהיא  ששטענה  

 ין  ילדיםאהואיל  ולצדדים  ו,  מתה  העקרונית  של  האישה  לגירושין  בכתב  ההגנהכי  לאור  הסכ
 .אין סיבה לדחות את הדיון, והצדדים גרים בנפרד כבר שנה, משותפים

ת  כוחו אשוב  הבעל  וב  )28.06.17(ז  "תמוז  תשע'  דיון  הרביעי  שהתקיים  בפנינו  ביום  דב
היכן   ית  הדיןבלשאלת  .  לא  להופיעאך  האישה  בחרה  ש,  ופיעההופיעו  כמו  כן  בא  כוח  האישה  

חודשים  ואין  לו  כל  מושג  מה  קורה   שמונה  מה  כלל  כבר  עהאישה  השיב  הבעל  כי  הוא  לא  בקשר
בא   ית  הדיןבהאישה  ציין  בפנינו  כי  האישה  יודעת  מהדיון  והוא  מבין  היטב  כי    כוחא  ב.  עמה

  מפרוטוקול 4-6רות  וש("  הסברתי  לה  זאת  אך  קצרה  ידי  מהושיע.  "לקראת  האישה  בדיון  הקודם

 .אף נדרש לחיוב הוצאות על האישה בגין היעדרותה החוזרת ונשנית ית הדיןב. )הדיון

. הצדדים  הופיעו  )19.07.2017(ז  "ה  תמוז  תשע"דיון  החמישי  שהתקיים  בפנינו  ביום  כב
הסב  את   ית  הדיןב.  חיובבאישה  ההאם  היא  רוצה  את  האיש  הזה  השיבה    ית  הדיןבלשאלת  

לכך  כי  היא  כבר  הסכימה  לגירושין  בעבר  הן  בכתב  ההגנה  שלה  והן  בדיון  השני יבה  לשומת  ת
ועל  כך ,  דת  הסוציאלית  ביחידת  הסיועבד  העו"בפנינו  ואף  הביעה  את  הסכמתה  לקבל  את  חוו

 . ) לפרוטוקול הדיון13-18ורות ש(". לא אמרתי"השיבה האישה 

אך  מנגד  כל  העת   לום  ביתשמהלך  הדיון  האישה  חזרה  שובו  ושוב  על  כך  כי  היא  רוצה  ב
 ית  הדיןב.  היא  תחתום  לו  ותתגרש,  ן  לה  את  הכסף  המגיע  להיתהזכירה  חזור  ושנן  שאם  הוא  י

היא  עדיין  לא  הגישה  כל  תביעה  רכושית   כן  וכמו,  הסביר  לאישה  כי  הגט  איננו  קלף  מיקוח
ה  מגישה בכל  מקרה  גם  אם  היתו,  ממונית  נגד  הבעל  וכרגע  עומדת  בפנינו  רק  תביעת  הגירושין

אני  לא "אך  האישה  נשארה  בעמדתה  .  תביעה  היא  תהיה  נידונת  בפנינו  רק  לאחר  סידור  הגט
 . )55-56 לפרוטוקול הדיון ושוב בשורות 23-28ורות ש(" מתגרשת עד שהוא ייתן לי כל מה שמגיע לי

האישה  עדיין  עמדה   )15.11.17(ח  "ו  בחשוון  תשע"דיון  השישי  שהתקיים  בפנינו  ביום  כב
  וכי 2016בנפרד  לפחות  מחודש  אוקטובר    ייםחהיא  הודתה  בפנינו  שהם  .  גירושיןלובה  סירב

כיצד  היא  רוצה   ית  הדיןבלנוכח  שאלת  .  איננה  זוכרת  מתי  דיברה  עם  בעלה  בפעם  האחרונה
. 'בזכות  השתיקה'אם  הם  בכלל  לא  מדברים  חודשים  ביניהם  בחרה  האישה    לום  ביתשלעשות  

נמצאים  בנתק   מדבריהם  של  בני  הזוג  עולה  כי  הצדדים.  יםדהצד  חי  כואב  ידיל  הצדדים  נחקרו  ע
חודשים  רבים  שהם  כבר ,  חסי  אישות  לא  היו  מאז  שנפרדו  למעלה  משנהי,  מוחלט  כבר  זמן  רב

וכי  האישה  חוזרת  פעם  אחר  פעם  על  כך  כי  היא  תהא  מוכנה  לקבלת  הגט  אם ,  אינם  מדברים  כלל
א לצהרה  זו  ה.  )  בפרוטוקול  הדיון149ורה  ש(וכאשר  היא  תקבל  את  הכתובה  ותוספת  הכתובה  

 . ) שם153ורה ש(' אני רוצה שלום בית'לאחר מיכן ד לה לומר מיה הפריע
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הוגשה  בפנינו  תביעת  כתובה  של   )13.11.2017(ח  "ד  חשוון  תשע"ש  לציין  כי  בתאריך  כי
עת שקודם  הוא  יידרש  לתבי,  כבר  אמר  דברו  בעניין  ית  הדיןבאך  ,  ידי  בא  כוחהל  האישה  ע

 .הגירושין שקדמה לה ורק לאחר סידור הגט תידון בפנינו תביעת הכתובה

 .צדדים הגישו את סיכומיהם ועתה אנו נדרשים למתן פסק דין בתביעת הבעל לגירושיןה

 ית הדיןבהתרשמות  –צדדים  הענות טיתוחנ

שה   בית  הדין  ציין  כי  שאלת  בית  הדין  לאי)27.11.2016(ו  חשוון  "כבר  בהחלטתנו  מיום  כ

כיצד  היא  טוענת  לשלום  בית  לאחר  התיאורים  הקשים  שהיא  תיארה  בפנינו  אודות  אלימותו 

  ואני 18אני  רוצה  אותו  אני  אוהבת  אותו  ואני  איתו  מגיל  '.  לא  זכתה  למענה  ברור,  כלפיה

ל "ציטוט  מפרוטוקול  הדיון  הנ('  אחותו  מכניסה  לו  דברים  לראש.  רואה  שיש  לי  עתיד  איתו

 .)55 כן בשנית בשורה  וחזרה48-49שורות 

ן  אמת  שהאישה  מכחישה  את  מרבית  הטענות  נגדה  וכפי  שבא  כוחה  תיאר  גם  בכתב ה
 ציח  'וכפי  שאמרה  בפנינו,  בעל  הטענות  מחלק  במקצת  בודתה  הך  מאידך  האישהא,  ההגנה

ת לה  אילקשאישה  הודתה  ה,  מו  כןכ.  )34  ורהל  ש"נ  הדיון  הפרוטוקול  מיטוטצ('  שקר  מוא  ההדבריםמ
 .אך טוענת שזה היה הדדי, השכם והערב בעלה

לשאלת  בית  הדין כיצד היא רוצה להמשיך לחיות עם בעל המעליל עליה טענות .  עבר  לכךמ
לא זו בלבד אלא שאף היא טענה עליו טענות קשות של . האישה לא השיבה כלל, שווא ומדוחים

, את  זהסביר  לדעה  יא  להאישה,  לום  ביתשוכיצד  היא  חושבת  שיש  סיכוי  ל'  אלימות  קללות  וכו
 . ) לפרוטוקול הנזכר50-55ורות ש(. 'הוא מושפע מאחרים, אני רואה איתו עתיד'מעבר לדבריה 

התרשם  כי   ית  הדיןבכבר  הוזכר  כי    )20.07.17(ז  "ו  תמוז  תשע"מיום  כ  ית  הדיןבהחלטת  ב
של  האישה  איננה  כנה  כלל  וכלל  לאור  האמור  בכתב  ההגנה  של  האישה '  שלום  הבית'טענת  

האישה  לא  עשתה  מאומה .  החוזרות  ונשנות  מהדיונים  בפנינו  יעדרויותיההכ  לנוכח  "וכמו
ולהיפך כפי , ם  הבעלעשר  קום  שא  יצרה  לודשים  ארוכים  ח,  שהיא  מבקשת'  שלום  בית'בשביל  ה

שעולה  בפנינו  נראה  כי  היא  עשתה  כמעט  הכל  כדי  לגרום  לבעל  לרצות  בכל  מאודו  לסיים  את 
לדבריו  היא  הטילה  עליו  את  חיתתה  תוך  כדי  אלימות  פיזית  ומילולית מערכת  הנישואין  בכך  ש

כל  מה  שהיה  לאישה  להתמודד  עם  טענה  זו  הסתכם  בטענתה .  כאחד  ושלטה  בו  משל  היה  חפץ
 ח"ן  תשעווו  מרחש"רוטוקול  הדיון  מיום  כפ(.  הבעל  ידיל  וכחש  עשהבר    ד-  שהדבר  היה  הדדי

 )102-109שורות  15.11.2017

לא  זו  בלבד  אלא  הצדדים  כבר ',  לשלום  בית'שה  לא  חשבה  כלל  לפתוח  תיק  האי.  את  ועודז
ולדברי  הבעל  כבר  אין  תקשורת ,    חודש16אינם  מדברים  חודשים  ארוכים  וחיים  בנפרד  כבר  

. ואף  האישה  הודתה  בפנינו  כי  כבר  חודשים  רבים  היא  איננה  מדברת  עם  הבעל,  ביניהם  כשנה
וץ ח,  'שלום  בית'דיון  האחרון  בשביל  ההז  אעשתה  מלאישה  אף  לא  היה  מענה  לשאלה  מה  היא  

מתברר   )131-140ל  שורות  "רוטוקול  הדיון  הנפ(.  'אני  לא  חושבת  שיש  לו  סיבה  להתגרש'מהתשובה  
 -לצורך  הטחת  טענות  והאשמות  הדדיות  כל  העת    -  שהאמצעי  היחיד  המפגיש  ביניהם  מידי  פעם

 .אלו הדיונים המתקיימים בפנינו מעת לעת

וכפי  שעולה ,  י  נישואי  הצדדים  הגיעו  לסיומם  זה  מכברכבית  הדין  לור  אין  ספק  אור  האמל
הבעל  איתן  בהחלטתו  לגירושין  ואנו ,  הדעת  של  העובדת  הסוציאלית  מיחידת  הסיועת  מחוו

סבורים  כי  האישה  מנסה  כל  העת  לשפר  את  עמדתה  בטענות סרק ומבקשת למשוך את הזמן ככל 
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אותה  הוא  יצר  הנקמה  והרצון  למנוע  הימנו  להמשיך  את  חייו המניע  '  הדלק'ייתכן  אף  ש.  שניתן
 .הבעל בסיכומיה ת כוחאוכפי שהעלתה ב

 :שאלה זו נדון בסעיפים הבאיםב

והקלות  בדין  זה   כורחהל  לא  לגרש  אישה  בעש'  רשוםגחרם  דרבנו  '.  א
 .בימינו

 .י'לאגח פ"גר הל שינו ד יסוד-עדר סיכוי לשלום בית כעילה לחיוב גט ה. ב

 .באמתלא מבוררת והגדרתה' מאיס עלי'ענת ט. ג

 . יסוד דינו של רבינו ירוחם-' עיגון'יוב גט מחמת ח. ד

 .'מורדת'ישה המסרבת לילך לגור עם בעלה האם נקראת א. ה

 .פסק הדין –סקנות מ. ו

 יון והכרעהד

 .ה זדין בהקלות וכורחהל ע בישה אלא לגרשש' וםרש גרבנו דחרם'

שלום 'על  תובע  גירושין  והאישה  מסרבת  לקבל  גיטה  ודורשת  עסקינן  במקרה  דנן  כשהב

אולם .  לכאורה  הדין  ברור  שיש  איסור  חרם  דרבינו  גרשום  לגרש  אישה  בעל  כורחה.  'בית

 .והאם יש מקום להקל בנידוננו, יש לדון תחילה במקור דין זה מתי הוא נוהג

וכפי ,  חהורבעל  כתורה  רשאי  הבעל  לגרש  את  אשתו    הנה  זה  ברור  כי  מעיקר  הדין  ומןה
מקובל  לגרש  אישה  בעל היסור  הא.  )'הלכה  ב'  רק  אפ(ם  להדיא  בהלכות  גירושין  "שפסק  הרמב

 העזרן  באב  א"מהרדברי  השולחן  ערוך  ו  לואו,  מאור  הגולהום  רם  דרבינו  גרשחכורחה  נובע  ב
 :'ט סעיף ו"סימן קי

 . עתה דלא בגרשה לכולי: ע"וש

 שום  מעכב  לכולה  יינהא,  נדונייתהו  כתובה  הה  לשלם  לו  לין  אואפילו:  גהה
ש "רא  השובתת(  ה  לחייב  שה  מותו  אתתבע  ותגרש  תלאא,  גירושין  ההז
 לא  שישה  אגרש  ללא  שחרים  הינו  גרשום  רבבלא,  דינא  מה  זכלו.  )ש"ריבו

 . ו"ט קימן סעיל לנתבאר שכמוו, ת דל עעברה שא לםא, דעתהמ

אין  זה  חמור   כורחהל  שה  בעשלא  לגרש  איום  אף  שברור  שגם  לאחר  תקנת  רבינו  גרשו
עם  זאת  עדיין  זוהי  תקנה ,  הבטל  מהתורה  'גט  מעושה'שש  לחו  יש    שבככפיית  גט  על  הבעל

 . מחייבת

חרם  דרבינו ן  ש"ר  הדברי  משדייק  )ז"  עימןסק  אבן  העזר    חלמאק(  יהודה  בנודע  העויין  בדבריי
 )'סימן  ג  'ק  אלאבן  העזר  חב(  תשובותיו  בופר  סחתם  הכתבן  כו.  1מש  מאיסור  דאורייתא  כוי  הרשוםג

 .מן זבכל וקום מכל בנתפשט ופי טמיר חחה כורעלבלא לגרש אישה  שרם שהחשוט פכדבר

                                                      
חה ורשלא  לגרש  אישה  בעל  כ  רשוםגשכתב  שחרם  דרבנו  '  יעויין  עוד  בנודע  ביהודה  מהדורא  קמא  בסימן  א  ו1

שכתב  כן  גבי  דין   שםן  עיי  –שלא  לישא  אישה  נוספת  על  אשתו    רשוםגחמור  טפי  מהחרם  הנוסף  של  רבנו  
לא  התירו  לו  לשאת  אישה  נוספת  על   ל  מקוםכחה  מור  לגרשה  בעל  כהעוברת  על  דת  שעל  אף  שהתירו  לו

 .להלן סופרם וכן הוא בחת. אשתו
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 במקרה דנן ם דרבינו גרשוםרקלות בחה

 . הנה יש לדון האם חוסר סיכוי לשלום בית הוי סיבה להקל בתקנה זו

  כי  האישה  דנן  אינה ובאמת  שבנידוננו  יש  מקום  לומר  שכיון  שמהרושם  הנוצר  בפנינו  עולה

לא  זו  בלבד  אלא  שלא  הגיעה  כלל ,  ואף  לא  עשתה  דבר  למען  זה'  שלום  בית'רוצה  באמת  

שלום '  עובדה  שיש  בה  כדי  להראות  את  כוונותיה  וחוסר  רצינותה  בטענת  –למספר  דיונים  

שהרי  ודאי  שכל ,  אם  כן  אפשר  שבכגון  דא  רבינו  גרשום  כלל  לא  אמר  את  דברו[...]  '  בית

נתו  היתה  שכאשר  האישה  רוצה  את  בעלה  וחפצה  להמשיך  לחיות  עמו  חיי מטרת  תק

על  זה  באה  תקנתו  של  רבינו  גרשום ,  נישואין  תקינים  והוא  רוצה  לגרש  אותה  בעל  כורחה

להגן  אפוא  על  האישה  הרוצה  להמשיך  לחיות  עם  בעלה  וגזר  על  כך  בחרם  חמור  שאסור 

  מתנגדת  לגט  לא  מחמת  שרוצה מה  שאין  כן  באופן  שהאישה.  לבעל  לגרשה  בעל  כורחה

שלום 'כגון  בנידוננו  שהרושם  שנוצר  בפנינו  הוא  שמטרתה  של  האישה  איננה  ,  בשלום  בית

כלל  וכלל  אלא  יצר  הנקמה  או  ניסיון  למקצה  שיפורים  בדבר  הרכוש  וכפי  שתיארנו '  בית

 .לפיכך אין לחוש כאן לחרם דרבינו גרשום, 2לעיל

ד  של  בית  הדין  הרבני  הגדול  בפני  כבוד  הדיינים "בפס  )112מוד  ע('  ר  חלק  ז"פד  במצאתי  כןו
בעה שתישה  באשם  מדובר  ,  ל"זצ  ולטיב  ז"הגרי  ול"זצ  אלישיב  ש"הגרי,  ל"זצ  נסיםי  "הגר

ובית  הדין  קבע  נחרצות  שתביעת  האישה  לשלום  בית  אינה  כנה  ונמצא  שסירובה '  שלום  בית'
בינו  גרשום רן  האם  גם  בזה  תיקן  והעלו  שם  שיש  לדו.  לקבל  גט  אינו  אלא  מחמת  יצר  הנקמנות

 : םזה לשונווכתבו שם , לא לגרש בעל כורחה מאור הגולה

תקבל  הרושם  כי מ,  כאורה  כאשר  עוברים  על  החומר  של  המתדייניםל"
שום  יחס  חיובי  כלפי  בעלה  ולא  קיים  עוד   ישהאבמקרה  דנן  לא  נשאר  ל

. ה  כללאינה  מעוניינת  בבעלה  בתור  אחד  שכזו,  אצלה  כל  קשר  נפשי  אליו
ה  להגיע  לידי ישהרי  ההסבר  היחידי  שיש  לתת  לסירובה  של  הא,  אם  כךו

תמות נפשי עם 'בחינת , הסדר  סופי  של  פירוד  הוא  לכאורה רק נקמנות גרידא
ם  כי  ייתכן  שזה  נובע  מהצטברות  של  מרירות  שהיא א,  ותו  לא'  תיםישפל

 משנה  דבר זה לא–אך מסיבה זו או מסיבה אחרת , נוקטת בלבה כלפי בעלה
ובכל , משום שהוא שנאוי עליה'  לא  בעינא  ליה'עצם  העובדה  שהיא  בבחינת  

וניחא  לה  שהמצב ',  אחזתיו  ולא  ארפנו  '–אינה  רוצה  להיפרד  ממנו  ,  זאת
  ."'עד שיסתאבו'שניהם ' ירעו'ו, הבלתי נורמלי יימשך לעולמים

 ין  אבוודאיו,  עלב  לגשי  רחס  יל  כין  אאישהל.  דברים  הני  פם  הכך  שם  בנידוננו  התרשמנוג
 . כזה שתור בבעלה בעוניינת מינה אהיאו, כבר מה זליו אפשי נשר קל כהל

שהרי  האישה  כלל  לא ,  דבר  זועק  שבעתיים  באשר  לחוסר  כנותה  של  האישה  בטענתה  זוה
 ית  הדיןבלמספר  דיונים  ו  ית  הדיןבוכאמור  אף  לא  טרחה  להופיע  ב  לום  ביתשתבעה  תביעת  

רות  שהתנהל  בפנינו  האישה לא  זו  בלבד  אלא  בדיון  החקי.  'י  הבאהצוו'הוצרך  להוציא  כנגדה  
דבריה .  ן  לה  את  הכסף  המגיע  לה  היא  תסכים  להתגרשית  פעמים  שאם  הבעל  יאין  ספורמזכירה  

אלא ,  אלו  מוכיחים  שוב  ושוב  כי  אין  בפנינו  אישה  המתחננת  לשימור  חיי  הנישואין  כדבעי
 .תקנתו רשוםג במקרה דנן לא תיקן רבינו י כמשכך סבורים אנו. מטרות שונות יש לה

                                                      
, תקנת  מפליה  האן  כעשות  ללא  ואיש  הכח  לאישה  הח  כהשוות  לק  ריתה  הרשום  גבינו  רכוונת  שכך  בפק  סין  א2

 .ל"אכמו) א.ב" מללש כ"ראת ה"וש (הדיאש ל"רא התב ככןו
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 רם דרבינו גרשוםחני עדות המזרח לא קיבלו עליהם ב

נמצא שיש מקום , כי  מאחר  ובני  הזוג  דנן הינם מבני עדות המזרח,  מעבר  לכך  יש  לומר  עוד

להקל  בתקנה  זו  שהרי  מן  המפורסמות  הוא  שבני  עדות  המזרח  לא  קיבלו  על  עצמם  תקנה 

וכפי ,  מהפוסקים  תקנה  זו  נתקנה  אך  ורק  עד  סוף  האלף  החמישי  בלבדומה  גם  שלחלק  ,  זו

 :  וזה לשונם)'סעיף י' שולחן ערוך אבן העזר סימן א(א "ע והרמ"שכבר כתבו השו

 . ארצות הכל בקנתו תשטה פלאו: ע"וש"

 כל  בוהג  נסתם  הן  מבלא,  קנתו  תשטה  פלא  שידוע  שמקום  בודוקא:  ה"גה
 .קוםמ

 . חמישי האלף הוף סד עלא אחרים הלאו: ע"וש

 ." ומד עמקומו בהמנהג ותקנה הלו אדינות מכל בל מקוםכומ: ה"גה

בדבר  האיסור  לישא   רשוםגא  עוסקים  שם  בתקנה  אחרת  של  רבינו  "ע  והרמ"ן  אמת  שהשוה
מצאנו בפוסקים כמה חילוקים בין שבאמת ו, לא  בתקנה  שלא  לגרש אישה בעל כורחהו,  נשים'  ב

סעיף בא  "  מגדולי  הפוסקים  הסוברים  שכוונתם  של  מרן  המחבר  והרמאולם  מצינו  ,תקנותהשני  
 .שני התקנות האמורות גם יחדלזה 

רם חמצאתי  שסובר  אחרת  ושתקנת    )'סימן  ג  'ק  אלח  בן  העזרא(ת  חתם  סופר  "באמת  שבשוו
נשים  והיא  אף '  שונה  בתכלית  מהתקנה  שלא  לישא  ב  על  כורחהבשלא  לגרש    דרבינו  גרשום

 :שם  לשונוזהו, חמורה יותר

 גיבובי  ודיוקים  השנאתי  וקום  משום  ביו  בורל  עתברר  נא  לה  זין  דאיתי  ריען"
 דברים  השורש  ביוני  עחר  אקיצור  בומר  אכן  על  צורך  ללא  שאורך  ובריםד
 ימןל  ס"הרש  מתבשו  תברי  דהשוות  לבאה  ש"  כימן  סהבתשוח  ב"ב  הבדבריו
 שרג  א"  נימןפ  ס"רמה  מברי  דגם  ו)'  אימן  סבן  העזרא(א  "מ  הרל  שינו  דםה  ע"ס
 נה  הי  כמדתי  לדברים  הוממוצא,  ז"קט  ס"י  קימן  סחוקק  מלקת  חליו  עמזר
 על  כורחה  בגרש  ללאש  -אחת  ה,  תקנות'    ביקן  תבינו  גרשום  מאור  הגולהר
 ערבת  בהגונו  השראל  יבנות  בזלזלו  שרוצים  פרבו  שיון  כתורהיג  לי  סהיאו
 לא  ומן  זו  לבע  קא  לה  זחרם  בחמיר  הכןעל    .בה  שיא  הבבוקר  ואה  ביאה
 ." 3 בניםר'  קידי על התירו לתנה הלא ושראל יכל בנתפשט וקוםמ

י "ת  מהר"ה  שכתב  בזה  בשם  שו  מ)'  אימןס('    הלק  ח'ומר  איביע'ת  "יעויין  בזה  בשו,  אידךמ
 בינו  גרשום  מאור  הגולה  רתקנת  מקום  משוםם  ב"רמב  הזכיר  הלא  שממה  ש)ז"  קרש  שריש(קולון  

. לילותיו  גכל  בקנה  תאותה  מללם  כ"הרמב  לודע  נא  למסתמאו,  ארצוב  יסורו  אשט  פלא  ששמעמ
א "את  דברי  הבית  יוסף  בריש  אבן  העזר  בשם  הרשב'  יביע  אומר'בהמשך  דבריו  שם  מביא  ה

, שלא  לישא  אישה  שניה  על  אשתו  בינו  גרשום  מאור  הגולהרשנקט  כן  בפשיטות  גבי  תקנת  
, על  כורחהבאודות  גירושי  האישה    רשוםג  מביא  מפורש  גם  לגבי  התקנה  של  רבינו  דבריוף  ובסו

ם א,  שגדולי  הפוסקים  מכל  הדורות  הורו  שאין  לבני  עדות  מזרח  לחוש  בזה  כלל  מחמת  תקנה  זו
 :זה לשונוו' ספק ספיקא'זה מעיקר הדין אם זה מחמת 

                                                      
נוהג גם לגבי החרם שלא ' היתר מאה רבנים' נידון בפוסקים דישנם הסוברים שדין אך מצאתי בזה, ל בזה"כמ א3

הגדול  בהרכב  הרבנים   ית  הדיןבד  של  "בפס,  175עמוד  '  ר  חלק  י"יעויין  בפד  –כורחה  ל  לגרש  אישה  בע
ם "ת  המהר"ל  מה  שהביאו  בזה  בשם  שו"הרב  אברהם  שפירא  והרב  שלום  מזרחי  ז,  הגאונים  הרב  גורן

, משמע  דלא  סבר  כך'  סימן  ג'  חלק  א  בן  העזרא  אך  מפשטות  דברי  החתם  סופר  בתשובותיו  ב.מרוטנבורג
 .יובא להלן
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 כתבן  כו.  ינו  גרשום  רבקנת  תליהם  עבלו  קא  להספרדים  שהדיא  לבואר  מנהה
 גלויות  הרובר  ש"ת  כדע  יכבר  ו:וזה  לשונו  )ה"  צימןס(  לשקרם  א"הרת  מ"שוב
 גוןכ,  )על  כורחה  בגרש  ללאש(  ינו  גרשום  רבקנת  תעולם  מליהם  עבלו  קאל
א "ז  ח"רדב  התבתשו  בכתבן  כו.  כ"ע.  מזרח  הבכל  ובמערב  ופרד  סגלילותב
ת סהכנ  ו.ללכינו  גרשום    רבקנת  תתפשטה  נא  לבמקומותינו  ש)ד"ע  שימןס(

ל "הריב  מכתבן  כ  שוסיףה,  )ג"  נות  אות  בית  יוסףהגה  א  ימןס(  הגדולה  אבן  העזר
 לא  שנשבע  שכתובה  בכתוב  לנהגו  שמה  מן  כהוכיחו,  )ח"  יףד'    בללכ(א  "ס

כ "כו.  )ח"כ  רימןס(  שוןא  ש"הר  מכתבן  שכו.  חייה  בליה  עחרת  אישה  אאייש
 פוסקים  החלקו  נא  לדינא  דאעיקראד,  )ו"  סימןס(ב  "  חהרן  אטה  מרחת  פ"שוב
 בותיהם  אמנהג  שפני  מםא,  זה  בהחמיר  למנהגם  שאשכנזים  הודות  אל  עלאא
', כו  וליהם  עומרא  חותה  אהמשיך  לרצוו,  חמישי  האלף  הקודם  מידיהםב
ינו בר  דחרם  הפי  על  התנהג  לדוע  ינהג  מהם  לאין  שספרדים  הודות  אל  עבלא

, לבד  בחמשי  האלף  הוף  סד  עלא  אחרם  הל  חלא  שדעתם  שראהנ,  גרשום
 ינובר  דחרם  הומר  חנו  לאין  שוכח  מה  זלע  חתן  ההשביע  לנהגו  שממהו
 בר  דעשות  לקום  יאיךו:  זה  לשונו  והבתשוא  ב"הריק  מרן  מכתבן  כו.  רשוםג
 ינו  רבקנת  תליהם  עבלו  קא  למעולם  שהספרדים  מוא  היכ,  ו  לא  ליב  רלע
 ם  אי  כחרם  התפשט  נלא  ש)מ"  קימןד  ס"חיוב(ם  "מהרשד  העת  דכןו.  רשוםג
 הרן  אד  יהרבו.  ד"כתע.  את  זל  עמעיד  שוהומ  כדול  גנו  למיו,  אשכנזים  היןב
זה   ובתכש,  ד  יכתבל  ב"  זבו  רשובת  תביא  ה)ב"  מות  אות  בית  יוסףהגה'    אימןס(

 לא  ששמש  הואי  רכל  לדוע  ידבר  הרשום  גרבינו  דרם  חענין  להנהו:  לשונו
 ימןס(  שוןא  ש"הרג  מ"הרהו,  ספרדים  הין  בלא  ואשכנזים  הין  בק  רתפשטנ
 ליה  עחרת  אישה  אשא  ילאש,  'ינינו  בנהוג  התנאי  הלשון  מן  ככריח  ה)ח"כר
 )ה"  נימןס(א  "  חשה  מני  פעל  בהרבו.  'ת  דין  ביברשות  ורשותה  בלא  אחייהב
 מה  מן  כהכריח  לצה  ר)'  עימןס(ב  "  חדק  צשפטת  מ"בשוו.  ו  זאיה  רחהד
 )'  טימןס(ב  "  חשה  מהפניו.  ל"הריב  מתבתשו  מן  כדקדקו,  שבועה  להוצרכוש
בן חא(  למה  שרםת  כ"שו  ברימוש  פ"הר  מולםא.  דים  ישתי  בה  זכרח  החהד

 תפשטה  נלא  שמושלם  בתפסו,  דעת  ועם  טטוב  בה  לפרק  מ)ו"  טימן  סהעזר
 כתבן  כו.  ל"מהריבא  ו"רשב  התבתשו  מן  כהכריחו,  ינינו  בתקנהה
 ין  בלא  אתפשט  נא  לרבינו  גרשום  דחרם  ש)מ"  קימןד  ס"יוח(ם  "מהרשדה
 פניל  מ"נ  הרבנים  הל  כל  ששיטותייהו  פבקינן  שלא  דבודאיו.  אשכנזיםה
א "רשב  השםו  ב"הריק  משכתב  מה  דוע  יהרי  שעודו.  שה  מפני  הל  שפקוס
 אריך  הכןו.  חמישי  האלף  הוף  סד  עלא  איה  הא  לרבינו  גרשום  דחרםש
ר "מהרט ו"מבי המו עהסכימוו, )ד" יימן סתובות כותכלה( הבתשו ברן מהוכיחל
 ר  הקודשיבע  שוראהה  עלי  בל  כסכימו  הכן  שובא  השםו,  אירר  מ"  בשראלי
 אלה  כעולם  הבות  אתורה  התופשי  והוראה  המודי  על  כאה  רי  ממעתהו.  פתצ
 ריבד  מזה  על  פקפק  ש)'  טימןס(ב  "  חשה  מפני  הגםו.  פקפק  לח  כיעצור  ויוםה
. ל"נ  הרן  מריבד  מנסתייעו,  )ז"יקמן  יסב(  גזיזיה  לבריה  תדרה,  ינץי  מ"הרמ
 ראה  יאשרכ',    טימן  דסבהתשו  החר  אנהו  ש"ט  באוחרת  מיאז  ה"י  קתשובהו
 ם  אידינו  בסופק  מהדבר  שומר  למצא  תם  אאפילוו.  מנים  זסדר  מרואהה
, הקל לפיקא ספק  סנו  לשי,  א  לו  אספרדים  הין  בינו  גרשוםרר  דחרם  התפשטנ

תמצי  לומר ם  או,  חמישי  האלף  הוף  סד  עלא  אינו  גרשום  רבזר  גא  למאש
פק   סהואו.  ספרדים  הין  בזירתו  גתפשטה  נעיקרא  מם  אפקס,  ולמית  עגזרש

. )'  גימןמ  ס"חוח(  שה  משאתת  מ"שו  בכתבן  כו.  ד"כתע.  מתהפך  הספיקא
 רבינא  דריה  בר  מתבבתשוו,  )ג"  יימן  סבן  העזרחא(א  "  חליהו  אולת  ק"בשוו
בן חא( שביר מאשת ר"שוכ ב"כו. )ב" יימן סבן העזרחא(ב  "  חליהו  אולת  ק"שוב

. )'  אימןס(  אמירו  זוסף  יוןת  ה"שוב  ין  עודיעו.  ין  שם  עי)ב"ס  ל"סו',    אימן  סהעזר
 ". ין שם עי)' בותא'  זימן סבן העזרא(ו " חבדי עשכילת י"בשוו
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ל נקט בפשיטות כדעת רוב הפוסקים הסוברים שתקנת חרם "רי שמרן הרב עובדיה יוסף זצה
ודלא  כפשטות ,  אינה  נוהגת  בקרב  בני  עדות  המזרח  על  כורחהבשלא  לגרש  אישה    רשוםגדרבנו  

 .תם סופר הנזכרדברי הח

ללא  עילה  ברורה  לכך  גם בבני   על  כורחהבנעשה  מעשה  להתיר  לגרש  אישה    דאי  לאואף  שו
 שתו  את  אגרש  למה  גם  שיש  איסור,  4שהרי  לא  שמענו  ולא  ראינו  זאת  בימינו,  עדות  המזרח

כדאיתא  בסוגיה   ושלחנה  ינאה  שם  אני  שזיווג  ברקו"  בר  דרות  עה  בצאמ  "ן  כם  אלא  אראשונהה
 רוך  עהשולחן  וטור  הסקו  פכן  ו)א"  כלכהה'    ירקפ(  ירושין  גהלכותם  ב"ברמב  ו)'ף  צד(  גיטיןבמסכת  

ש ימקום  צורך  בבודאי  ש  כל  פניםל  ך  עא.  פוסקים  הוב  רעת  דכך  ו)'  דעיף  סט"י  קימן  סעזר  הבןא(
 .להקל בזה

 ועלת האישה בסיום הנישואיןת

ש  בעל  כורחה  מתקנת  רבנו סברא  נוספת  יש  להוסיף  ולומר  שאף  אם  נימא  שיש  איסור  לגר

מכל  מקום  התקנה  נתקנה  עבור  טובתה  של  האישה  וכדי  שבעלה  לא  יוכל  להוציאה ,  גרשום

אולם ייתכן לומר דהיכא שבית . ותוכל להמשיך לחיות חיי נישואין תקינים עם בעלה, בנקל

טובת ,  ועם  כל  הקושי  הרגשי,  הדין  נוכח  לראות  שאין  כל  סיכוי  שבעולם  לשלום  בית

הרי  שאף  במקרה  והיא  דבקה  בעמדתה ,    באמת  היא  להתגרש  ולהקים  חיים  חדשיםהאישה

יש  להקל  בזה  ולגרש  את ',  גם  לי  גם  לך  לא  יהיה'בנחרצות  יתר  ומסרבת  להתגרש  בבחינת  

ולא  חיישינן  בזה  לחרם  דרבנו ,  האישה  כנגד  רצונה  ואולי  תוך  כדי  מתן  פיצוי  הוגן  לאישה

 . גרשום

ד  ואילך "דף  ל'  הלכות  גיטין  סימן  א,  אבן  העזר'  לק  בח(תעלומות  לב  ת  "סוד  הדברים  מצאתי  בשוי

 :שם זה לשונוושכתב מעין זה  )בדפי הספר

 חייבו  לתקנתם  בכמים  חועילו  הה  מי  כשראל  ינות  בקנת  תזה  בואה  ריניא"
 ושב  יוא  הגם  ולמודה  גושבת  יה  לר  מהיא  וגרש  ללא  שלכופו  וזונות  מתתל
  " 5.הבר עהרהורי מיצול נאינו ובדול

זה   ו)ל  בתעלומות  לב"הובאה  לאחר  התשובה  הנ(  6'טריפולי  דדין  הבית  'קנת  תוקנה  תכך  להמשךב
 : לשונו

                                                      
 .ופשוט ית הדיןבעל פי הוראת  א אם כןלא כורחהל ם על פי חוק אינו רשאי לגרש את אשתו בע ג4
 ל  עזה  במוךלס  ואשונה  רשתו  אגרש  לותר  מהא  יליו  עמאוסה  שטען  שכיוון  שעויין  שם  בהמשך  דבריו  שדן  י5

 ל  עחולקים  הם  גיודו  שומר  לש  יאישה  הפיית  כלגבי  וגרש  לבעל  הת  אופיןכ'  איסמ  'בטענתם  ש"רמב  הבריד
 . ם"רמבה

 עיניו  באוסה  מאפילום  ש"רא  השםב)  '  דות  אטור  הגהתט  ה"י  קימן  סעזר  האבן  (גדולה  הכנסת  הברי  דביא  הובש
 שפסק  שבזיווג'    דעיף  סט"י  קסימן  ברן  המחברמ  דברים  מ"רא  הדברי  כהוכיחו.  אשון  רזיווג  בגרשה  לסורא
 מצא  שחמת  מנאה  שם  אאףו,  שלחנה  יא  לשנאה  בם  גאשון  רבזיווג  שמשמעו"  שלחנה  ינאה  שםא  "ניש
 שתה  עלא  ונגדו  כשעה  פא  ליאה  "י  כשלחה  לבעלה  לו  לאוי  ראין  וו  זיאה"  ינם  חנאתש  "–  ימנה  האה  נחרתא
 שוב  ושלחה  לכול  יעיניו  בבמאוסה  שו  לראה  ניה  הצמו  עמסברת  שן  כם  אמצאנ".  נאתה  שיגרום  שבר  דול
אך  כאמור  בנידוננו .  בדבריו  יין  שםע.  אשון  רזיווג  בשלחה  לסור  אליו  עשנואה  באף  שע"שו  הדעת  בידדצ

ודאי שיש מקום להקל בזה טובא ולא דמיא למקרהו של , שהעלנו שבקשתה לשלום בית אינה כנה כלל וכלל
 .וכדאמרן, או מפני שנתן עיניו באחרת' ינםשנאת ח'דהוי ' תעלומות לב'ה
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 ראו  יאם  שךא  [...]  רצונה  בלא  ששתו  אגרש  לדם  אשום  לשות  רת  תבלתיל"
 דחו  ואיסור  הומר  חיודיעוהו  שאחר  וקולם  בומע  שיננו  אהבעל  שבית  דיןה
אי   שחכמתם  בבינו  יהבית  דין  ומרדו  בדומ  עוא  האת  זבכל  וזמן  לזמן  מותוא

 גונה  עאישה  ההניח  ללא  שדי  כז  איכ,  חד  אמקום  בוד  עדור  לשניהם  לאפשר
 ט  גתת  לבית  דין  הזדקקוי,  ישה  אלא  ברוי  שם  כן  גהאיש  ויות  חלמנותא
 ל  עוסף  נתות  שיוס  פה  ליתן  יאת  זודע  [...]  תובתה  ככי  סמלבד  שתנאיב
 ." תובתהכ

שמש  הלכה  למעשה  שאין  נוהגים  בבתי  הדין  לפסוק  קבלת  גט סכם  ונאמר  שאף  שברור  כנ
אך ודאי שיש מקום לומר שבנידוננו ,  כנגד  רצונה  של  האישה  בלא  עילה  ברורה  המעוגנת  בהלכה

לאחר  תום  תוקפה '  אלף  השישי'שבני  הזוג  דנן  מבני  עדות  המזרח  וב,  שאני  לאור  הדברים  דלעיל
וכל  התנהלותה  במהלך ,  בית  איננה  כנה  כללמה  גם  שבקשת  האישה  לשלום  .  של  התקנה  כאמור

ה יטודבר  סירובה  לקבלת  ג,  סופי  בין  בני  הזוג'  נתק  רגשי'הדיונים  בפנינו  מראה  שיש  ביניהם  
  . אינו אלא טקטי ומגמתי לשיפור מצבה בתביעת הרכוש והכתובה ומחמת יצר הנקמה

 . 7הקבל גטה מיד בעל ללהורות לאישה ית הדיןבאור זאת הרי שיש מקום לל

 .י'לאגח פ"גר הל שינו דסוד י- ט גחיוב לעילה כית בשלום ליכוי סהעדר. ב

אם  כן  במקרה  דנן  כשהבעל .  העלנו  לעיל  שיש  למצוא  עילה  לחיוב  האישה  בקבלת  גיטה

על אף שלדעת בית הדין אין ' שלום בית'תובע גירושין והאישה מסרבת לקבל גטה ודורשת 

 מחוות הדעת של העובדת הסוציאלית מיחידת הסיוע וכפי  שעולה,  סיכוי  כלל  שהדבר  יקרה

  .שעל יד בית הדין שהובאה לעיל

זוהי סיבה בפני עצמה לחייב את ' אי סיכוי לשלום בית' לפיכך אנו נידרש תחילה לדון האם 

 . 8האישה בקבלת גטה בעל כורחה

 )ב"י  קימןס'  ב  לקח(  'שלום  וחיים  'ספרוי  ב'לאג  פנה  ידועים  ומפורסמים  דבריו  של  רבי  חייםה
 :זה לשונוושכתב שם 

                                                                                                                                                        
, רור  כי  מעצם  תקנה  זו  יש  ראיה  שבני  עדות  המזרח  לא  קיבלו  על  עצמם  תקנה  זו  ולא  נתפשט  הדבר  בקרבם  ב6

 .דאם לא כן הרי שתקנה זו היתה מיותרת
 דור הותו איןב חלק לכתב לדינא שישש, מהה ו" דוףס) ו"מ קןמיד ס"יוח (נינא תע ביהודהדונת ביעויין בתשו ו7

, כן  מאחר  לנולדים  הביןל,  ורה  תשלגביהם  הוי  ממש  כאיסור,  רשוםגת  הגזרה  של  חרם  דרבינו    אקבלוש
 ןמי  סבן  העזרחא  (נדא  לוסף  ירכתת  ב"שו  בכתבן  כו.  הקל  לספקוו,  בלה  קברי  דיסור  מכח  אק  רוי  השלגבם

ועיין  עוד  לקמן .  הקל  בזה  כאמורלכן  בנידוננו  טפי  יש  ל.  ל"והביאם  ביביע  אומר  בהמשך  תשובתו  הנ,  )'ב
 .ל"ואכמ', מורדת'אם וכאשר יש לאישה דנו דין , מה שכתבנו בזה בנוסף) 36וכן בהערה (' בסעיף ה

כאשר  דנים  אנו  על  הבעל  המעוניין  בשלום  בית  על  אף  תביעת  גירושין  של .  רצוני  להדגיש  נקודה  חשובה  ב8
כיון ,  בזה  יש  לדון  כאמור  האם  כופין  אותו  לגרש,  ב"ונוכח  לראות  כי  אין  סיכויים  לשל  ית  הדיןבהאישה  ו

בנידוננו  שמדובר   שאין  כןה  מ.  ובמקום  שכופין  מצווה  עליו  לגרש,  שעל  פי  דין  הוא  חייב  לגרש  את  אשתו
, רשוםגהיינו  שיחזור  המצב  לעיקר  הדין  על  פי  דין  תורה  בטרם  תקנתו  של  רבנו  ,  ביחס  לכפייתה  של  האישה

ובזה  לא  שייך  לומר  שיש  מצווה  על  האישה  לקבל  גטה  מיד ,  כורחהל  ו  בעשהבעל  יכול  לגרש  את  אשת
. את שיעבודו שלו כבעל כלפי אשתו' להפקיע'אלא שרק יש לבעל זכות , שהרי  אין  מצווה  כזו  מעולם,  בעלה

לכן  ייתכן  שלא  שייך  כאן ,  וכיון  שאין  על  האישה  מצוות  עשה  לקבל  גטה  מיד  בעלה  כשהוא  רוצה  לגרשה
כל  הנידון  הוא  רק לחייבה לקבל גט מחמת עילה זו או .  'כופין  על  המצוות'על  האישה  מדין  '  ייהכפ'לדון  על  

 .כפי שנדון בזה להלןו, כדומהולאפרושי מאיסורא 'או ' עיגון'אחרת 
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, קנה תהם לאין ופרדים נב רזמן שין דבית לנראה שלכ, ומר אני אלל כבדרך"
 היו  ילא  שדיכ,  ט  גלתת  וזה  מה  זהפרידם  לרבה  השתדלות  הריך  צדרבהא
 ה זענין בט גלתת  מעכב  לבא  הל  כי  כאמנה  נידעוו  [...]  בים  רטאים  חוטאיםח
 גרש  לוצה  רהאיש  שעמיםפ,  תחרות  ונאה  שנאה  קחמת  מזה  מה  זהנקם  לדיכ
 מים  ששם  ללא  שדבר  העכבים  מהאיש  מהנקם  לכדיו,  וצה  רינה  אישהאהו
 הנקם  לכדיו  [...]  וצה  רישהאשה  כהיפך  לן  ככמוו,  דין  הת  איתן  לתידיןע
 ונש  עישו'    דחר  בא  לזה  בםג,  מים  ששם  ללא  שט  גלתת  מעכבים  מישהאהמ
  [...]. השמיםמ

 :זה לשונווסוף דבריו שם פסק ב

, אשתו  ליש  אין  בחלוקת  מיזה  אארע  יאםד,  זה  הדבר  לזמן  וצבה  קותן  נהנניו
, ודשים  חשר  עמונה  שד  עמתינו  יקנה  תהם  לאין  ושלום  התווך  ללאו  נכברו
 פרידו ייניהם בלום ששום לקוה תש ילא שדין הבית לראה נשמים לינם באםו
 . "אמור הדבר כני אוצה ריאמרו שד עט גתת ללכופם וזוגה

הרי ,  לום  ביתשנוכח  לראות  כי  אין  שום  סיכוי  לעשיית    ית  הדיןבשכאשר  ,  בואר  בדבריומ
מצווין  לדאוג  שבני  הזוג  יתגרשו  ולא  ינציחו  את  המצב  ויבואו  חלילה  לעשיית   ית  הדיןבש

לאפרושי 'להביאם  לגט  כדי    ית  הדיןבמדבריו  עולה  כי  זוהי  אחריות  המוטלת  על  כתפי  .  איסורים
 .'מאיסורא

 .ל"צ זיינשטייןמ פ"גר הדברי בם גמצוא ליתןי נ'לאגח פ"גר הל שגישתו לוסף נקורמ

 ראות  לה  ניתן  בצרה  קשובה  תובאה  ה)'ז  אות  ב"  טימןס'    דלק  חעה  דורהי(  שה  מגרותת  א"שוב
 :שונו שם לזהו, י'לאג פיים חבי רברי דמש כעיןמ

 חציו  נה  שכברו,  ית  בלום  שליכא  שנים  שרבה  הזה  שאישה  ויש  אובדבר"
 עשות  לידם  בלה  עלא  ושוב  חין  דית  בשבו  יכברו,  ופרדים  ממקומות  בריםד
 שות  ראין  והתגרש  לוכרחין  מזה  כאופן  בתורה  הדין  מזא  [...]  יניהם  בלוםש
 יכוב  עשוםב,  בעל  הת  אאישה  הלא  ושתו  את  אבעל  האל,  עגן  לד  צשוםל
 . "מון מביעת תצדמ

  באשר  להכרח  לגרש  את  אותם  בני  זוג 'חיים  ושלום'ת  "תמים  דעה  עם  שו'  אגרות  משה'ה
לום שיונות לעשיית יסל הנוכ, ולפחות שנה וחצי דרים בנפרד' שלום בית'שכבר שנים רבות ללא 

 .ואין רשות לצד זה או אחר לעגן את משנהו, עלו בתוהו בית

בהעדר   9שניתן  לכופם  בגט'  חיים  ושלום'ת  "י  בספרו  שו'ח  פלאג"הנה  במה  שכתב  הגרו
 הסתמך  ליתן  נוהאם,  יש  לעיין  טובא  בזה  האם  אכן  כוונתו  היתה  לכפיה  ממש,    ביתלוםשסיכוי  ל

ית   שבימת  אל  כ-  מאסר  כיזית  פכפייה  בףא  –  גט  לבעל  הת  אכוף  למעשה  ללכה  הל  כך  לדינאע
חובה  לכופם   ית  הדיןבף  שמשמע  מדבריו  שיש  לא.  לום  בית  לשיכוי  סאין  שראות  לוכח  נהדין
 :עמים טכמה מל זאת עדיין צריך עיון גדול בזהעם כ' לאפרושי מאיסורא'כדי 

 כל העשות לית הדין לביש שודאיב. גט  לילה  עוי  הית  בשלום  ליכוי  סחוסר  שצינו  מיכןה .א
 תחילת  בתב  כצמוי  ע'לאגח  פ"הגר  שכמוו,  ישואיהם  נצב  מנוכח  להסכמה  בגט  להביאם  לדיכ
 .ן כומר לצת קשהק, מש מכפייה ליבה סזו שלחדש ובוא לךא, בריוד

                                                      
ת  חיים "אולם  בשו.  'כפייה  ממש'אך  לא  על  '  חיוב  גט''ואפשר  שכיוון  ל,  אגרות  משה  כתב  שמוכרחים  לגרש  ב9

 .'לתת גט עד שיאמרו רוצה אני לכופםו'יא ושלום כתב להד
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ל "ז  חהם  בקרים  מספרמ,  מדיר  הפרקבמסכת  כתובות    במשניות  בנינו  שריה,  כך  לעברמ .ב
 נוסח  בלאא,  גט  לפייה  כפורשות  מאמר  נא  להם  בוספים  נקרים  מישנםו,  גט  לכופין  שנו  לידשוח
ל ק  בלומדם  לפשרא,  פורשות  מכתבו  נלא  שף  אעל  שקרים  משנם  יכןא".  תובה  כיתן  ווציאי  "לש

 ורך  ציש  שחזינן  שודאי  בךא,  עודש  ו"ראב,  בראשונים  וירושלמי  במצינו  שפיכ  והמכדו  ווחומר
. לבדב"  נישואין  הותמ  "חמת  מית  בשלום  ליכוי  סותר  יאין  שמה  בגי  סלא  וגט  לרטנית  פעילהב

 ?כן צריך עיון מה מקור דבריום וא

 אם  הראשונים  החלקונ,  "תובה  כןיתי  ווציאי"הדיא    לשנינו  שמקרים  בםג,  זו  מתירהי .ג
 ית  הדין  שביתי  תהיכי  מאם  כן,  א  לתו  ודברים  בפייה  כק  רוי  הדלמא  ו  אכפייה  למש  מכוונהה
 ?לום בית לשיכוי סאין שחמת מרק ויבה סל כלא בכפות לוכלי

 סתברמ,  תשובה  הסוף  בק  רן  ככתב  שבפרטו,  י'לאגח  פ"גר  הל  שלשונו  מםג,  עוד  וזאת.  ד
 יבר  דודם  קוא  ההריש,  י  גוונאאכה  בפייהכ  התיר  לפשוטם  כברים  דומר  לוונתו  כיתה  הלא  שאדמ
 ל  שמצב  לובר  עתאום  פכן  אם  כיצדו,  כך  לעבר  מלא  והפרידם  לשתדלות  הל  ערק  וך  אפורשותמ
  ?פייה ממשכ

אף  שבמקרה  דנן  מדובר  לחיוב  או  כפיית  האישה  שזה  יותר  קל  לדינא  שהרי  אין  כאן  חשש ו
י  אמר  את  דברו  גם  במקרה 'אגח  פל"אולם  הגר,  רשוםגאלא  מחמת  תקנת  רבנו  '  גט  מעושה'

 '?גט מעושה'וכיצד לא חשש בזה ל, שהבעל מסרב ליתן גט

ית   בלום  ביתשאם  נימא  שהדברים  כפשוטם  וכל  אימת  שאין  סיכוי  להגיע  ל,  כך  למעבר.  ה
 חת  תתשב  שבינו  אאברהם  לת  בנחת  הלא  שיוצא  כןם  א,  יכפה  על  הצדדים  את  הגירושין  הדין

פריד  את  מגוריו  מבן   יוא  הנישואין  השר  קת  אסיים  לרצה  ידיםהצד  ממי  שהרי  כל  פעםש,  עלהב
יחייב  בגט  את  הצד   ית  הדיןבזוגו  למשך  הזמן  הנזכר  ויטען  שאין  סיכוי  לעשיית  שלום  ביניהם  ו

 -נמצא  שבנות  ישראל  חלילה  יהיו  הפקר  ו,  י'ח  פלאג"מחמת  דבריו  של  הגר'  שלום  בית'הדורש  
וכיצד  יבוא ,  ולה  למנוע  באמצעות  הטלת  חרם  זהמאור  הג  רשוםגובדיוק  מצב  זה  רצה  רבנו  

 ?לא ייתכן הרדבר שלכאו –י ויעקור דבריו חלילה 'ח פלאג"הגר

לדינא ו,  ללוי  ה'לאג  פיים  חבנו  רברי  דת  אליבנו  וביארו,  נתנו  ושאו  נבאמת  שרבים  וטוביםו
 . וכיצד לנהוג הלכה למעשה, נחלקו בזה גדולי דייני ישראל בכוונת דבריו

 . ציטוטים ומובאות כיצד פסקו בבתי דין בענייןהלן מספרל

 מודע('    זלק  חבניים  רין  דפסקי  במבוארכ,  נהגו  כן  לדינא  ובריו  דל  עמכו  סבים  רין  דפסקיב

ל  היד  המרבה  לבדוק  תמצא  עוד   וכ)206  מודע(  א"  יוחלק  )214וכן  בעמוד    150  מודע('    טחלק  ו)111
 . כהנה וכהנה

 רב הליהו ארדכי מרב הרבנים ההרכבד ב"נ/382 יקת( גדול הנירב הדין הית  בהחלטת  בקבע  נם  גךכ

 :זה הלשון בפסקו ש)דב נוסף יהרב ויכובסקי דלמהש

 ני  של  עהטיל  ללא  ארירה  בדין  הבית  ליןא,  ית  בשלום  ליכוי  סהיעדרב"
 חיי  שובדה  עביעת  קלאא,  דדית  צד  חשמה  אאן  כיןא.  התגרש  לצדדיםה
 תים  מפגרים  ללאכותית  מהחייאה  בקעסו  לעם  טאין  וקיצם  לגיעו  הנישואיןה

 ל  שיאור  תלאא,  אשם  נחד  אד  צבו  שדדי  צד  חיוב  חינו  אה  זין  דפסק[...]  
 דין  הית  בל  שחובתו  וכותוז.  מנעת  נבלתי  ההמסקנה  וכואבת  המציאותה
 האשים  ליתן  נא  לם  אםג,  קיצין  הל  כלו  כאשר  כגירושין  לין  דסק  פהוציאל
 ." חר או אה זד צפציפיתס
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 גאונים  מרן  הדיינים  הבהרכב    )362  מוד  עא"  ילק  חר"דפ(  גדול  הרבני  הדין  הית  בסקו  פכןו
, קנה  תוד  עאין  שברור  שמקום  ביכ,  ל"צ  זליהוא.    מאפחק.    יהרבנים  ו,שיאנ  –  וסףי.  ל  ע"ראשה
 ה  זצב  מהניח  לאין  וזוג  הני  בין  בלהפריד  וץ  קשים  לשי,  שלום  בחיות  לשובו  יא  לזוג  הבניו
 .ם שיין עהימשךל

 :זה הלשון בם שכתבו ש364 מוד עא"ר י"ד פכןו, 120 מודע' ר ז"ד פיןעיו

 ל  שובהר  [...]  נוצר  שאומלל  המצב  בשמה  אאישה  האין  שמנם  אראהנ"
 הניח  לאין  שרורב'?  רב  חאכל  תלעולםה  'ך  אבעל  הכם  של  עובצת  ראשמהה
 שובו  יא  לה  זזוג  שקנה  תוד  עאין  שברור  שכיוןו,  וף  סלא  להמשך  לה  זצבמ
 נו  לם  גראה  נלפיכךו.  זוג  הני  בין  בלהפריד  וץ  קשים  לשי,  שלום  בחיותל
 ." יטורין פגט בהתגרש לייבים חהצדדיםש

הרב  אלישיב ,  נסים.בהרכב  הרבנים  הגאונים  הרב  י  )111-113מודים  ע('  ר  ז"עוד  בפד  ןייעויו
י  כפשוטם  וצידדו  כדבריו  לדינא  אפילו 'ח  פלאג"שהבינו  את  דברי  הגר,  ל"ולטי  זצ'והרב  ז
 .לכפייה

הן   כשוב  יאר  שרבד  ה"בהרכב  הרבנים  הגאונים  הראב  )158-161מודיםע(ו  "ר  ט"פד  בכןו
פ "גרח  הברי  דובאים  מו  בל"צ  זאנן  שלמה  שיים  חהרבו,  א"וריה  שליטא.    ארדכי  מרבה,  ל"זצ
 כפות  לאףו,  ת  הצדדים  אפיטורין  גט  חייב  לוסק  פהואש,  יטתו  שת  אמבינים  ומפרשיםו,  ל"הנ
 .בעל הל עט פיטורין גכפות לבריו דםמצרפיו, ליהםע

וכפשוטם  של  דברים '  חיים  ושלום'ת  "שדיינים  רבים  הכריעו  לדינא  כדברי  שו  כןם  צינו  אמ
 .שכוונתו אף לכוף את הבעל לגט היכא שאין סיכוי כלל לעשיית שלום בית

 .י'ח  פלאג"שחולק  על  מסקנת  הגר  )ה"סימן  קמ'  לק  גח(ת  דברי  מלכיאל  "אידך  יעויין  בשומ
שם  מדובר  היה  במקרה  שאחד  מאס  באשתו  אחרי  היותו  עמה  חמישה  חודשים  באומרו  שהיא 

וכבר  עברו  חלפו  ארבע  עשרה  שנה  ועדיין ,  אשת  מדנים  ומקללת  אותו  ואת  יולדיו  ומבזה  אותו
והבעל  שוטח  בקשתו  לשים  קץ  לסבלו ',  שלום  בית'הם  באותו  מצב  ואי  אפשר  להביאם  לידי  

ואחרי שדן , רבת בנחרצות ואיננה חפצה להתגרש הימנו בשום אופןומנגד  האישה  מס,  ולהתגרש
וכן  מחמת  שהיא  מאוסה  עליו ,  10ודוחה  זאת'  מקללת  יולדיו'שם  לחייבה  בקבלת  גט  מחמת  דין  

על  אף   רשוםגלאלצה  להתגרש  כנגד  חרם  דרבנו    אפשרי  העלה  שם  בדבריו  שא,  11ודוחה  זאת
 :שם זה לשונווהפירוד הארוך ביניהם 

בינו  גרשום   חרהתיר  לחלילהו.  בורר  מעם  טו  לאיןד  ש"נ  לייך  שיןא  זהל  וכ"
 ה  זבשביל  ופקר  השראל  ינות  בהיו  יכןם  א  דאלה  כיםינעני  במאור  הגולה

 כסותה  ומזונותיה  בחייב  שפשוטו.  ינו  גרשום  מאור  הגולה  רביקן  תעצמוב
 כברו,  לל  כהתיר  לין  ארהוריו  השש  חבשבילו.  כשירות  השראל  ינות  בכלכ

                                                      
היינו  דווקא ,  צ  התראה"שברגילה  בכך  אי'  ו  סעיף  ד"סימן  קט  בן  העזראא  ב"ואף  לדברי  הרמ.  בעינן  התראה  ד10

שהביא  מהפוסקים '  ק  י"וכן  מחמת  דברי  הפתחי  תשובה  שם  בס,  .גבי  עוברת  על  דת  דהו  משום  פריצות
ועיין  לקמן .  כ  מחמת  זה"רוצים  בזה  וקשה  להתיר  לגרש  בעוכן  מחמת  שרבים  פ'  קללה  בשם'דבעינן  ש

 . בעניין זה45בהערה 
 כתב שאיןד ש"פ' שהביא בשם הנודע ביהודה מהדורא קמא סי יין שםעו. כ דבריו בעדים"חמת שלא בירר כ מ11

בינו   רקנת  תבטלה  ושתו  או  לשנואה  שאמר  יחד  אלכ  כ"אכ  ד"ע  בגרשה  לו  להתיר  לו  לשנואה  שומר  לאמןנ
 לל  כם  שתשובהכ  ב"כ  ודול  גום  מהוא  שנכפית  בקכ  ר"ע  בגרש  לתיר  האש  ל"רא  האףו.  שום  מאור  הגולהגר
 ותה  אופין  כין  אה  זשביל  בליו  עמאוסה  שטוען  וומים  מה  בש  ים  אאףז  ש"יס  ק"א  ס"רמ  בהובא  והדיאב  ל"מ
 .ש" עליו עמאיסה דיון כמה עהיות לותו אופין כין ארקו. ט גקבלל
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 כל  כשתו  אם  עדור  לכול  ילא  הי  כמזיד  כוא  ההריו.  קודם  הימן  בסה  זתבארנ
נותינו ועו  בשר  אללו  העתים  בהריזה  לריך  צביותרו.  הרהורים  מינצל  ודםא

 אוי  רלזהו  [...]  בר  דא  לל  ענשותיהם  במואסים  התרבו  נדעת  הלי  קהרבים
 מה  והפקר  כשראל  ינות  בהיו  ילא  שיניים  עשבע  בללו  הרים  היתל  עהביטל
 ." תקנתו בינו גרשום מאור הגולה רבועילה

י  מחמת  שהם  פרודים  זמן  רב 'ח  פלאג"לא  הסכים  להיתרו  של  הגר'  דברי  מלכיאל'רי  שהה
' לק  גח(ויעויין  עוד  בדבריו  שם  בסימן  הקודם  .  ואין  סיכוי  להביאם  לשלום  בית  ולקרב  ביניהם

צילו  מאיסורים כדי  לה  על  כורחהבשדן  באריכות  להתיר  לבעל  לגרש  את  אשתו    )ד"סימן  קמ
ם  דרבינו רודוחה  זאת  מכל  וכל  להתיר  מחמת  זה  לעבור  על  איסור  ח,  ומהתדרדרות  עקב  המצב

 :זה לשונו ודבריוף ומסכם זאת בסו, גרשום

 ישא  לו  אעל  כורחה  בגרש  להתיר  לוא  הולין  חחלילה  שזה  מנו  להיוצא"
 יוצא  שואין  רם  אף  או  אעה  רתרבות  ליצא  שאומר  ששביל  בשתו  אל  עישהא
 קנה  תעשו  שנועין  צביב  ג"ח  ע"ק  ס"ב  דהא  לומה  דה  זאיןו.  עה  רתרבותל
 תירו  הא  לשםד.  איה  רשםת  מ"עכ  מהביא  שאיסור  מגנבים  הת  אהצילל
 בלא.  הצילו  לאפשר  שמה  מכל  פנים  על  הצילו  לשו  עקר.  אומה  מהגנבל
 איסור  בשכןל  מכ  ועה  רתרבות  לצא  ילא  ששביל  ביסור  אעשות  להתירל
 עיקר  שבפרטו.  ל"מש  כזה  לקום  מום  שאין  שדאי  ו,ברוח  לדם  אבין  לנוגעש
 שראל  ינות  בהיו  ילא  שה  זשביל  בעשית  נינו  גרשום  מאור  הגולה  רבקנתת
 עבור לרוצה שי מל כשר אללו  העתיםבומכל  שכן  ,  שכתבתי  לעילו  מ  כפקרה
 ידי  זה  על  לכופה  ושתו  אעגן  לדי  כאמעריקא  לוסע  נם  דרבינו  גרשום  חרלע
 העמיד  לעלינוו.  ו  ללהתיר  ובירה  עוברי  עדי  יסייע  לנו  לחלילהו.  ט  גקבלל
 " לה תל עדתה

 .י'ח פלאג"להגר' חיים ושלום'ת "כדברי שו על כורחהברי שלא עלה בדעתו להתיר לגרש ה

 :זה לשונווי 'ח פלאג"ברי הגר דכתבו לדחות את )213מוד ע( 'ר ט"כן בפדו

 ל  שבריו  דל  עקיםפס  האחד  בסתמכו  הגדול  הרבני  הית  הדיןבב  שעל  פיאף  "
 בחין  מאינו  שכיוןמ,  צמם  עצד  מאוד  מבריו  דם  השיםק,  זהי  ב'אלאגח  פ"גרה
 כוף  ליכ,  ט  גתת  לבעל  הת  אכוף  לבין  וגט  לישה  האת  אכוף  לשמדובר  כיןב
 שייךי  ה'אלאגח  פ"גר  הפי  לכאורה  ליסור  אזה  בין  אט  גקבל  לישה  האתא
 ם  שן  דינו  אגם  ו,ם  דרבינו  גרשוםרח  הת  אליהם  עבלו  קלא  שמזרח  העדותל
 נישואין  העת  בקבל  מא  לםא,  שבועה  הדין  בלא  ום  דרבינו  גרשוםרח  באל
 ט  גקבל  לישה  האכוףד  ל"י  ברשאי  שודאי  בזא,  שתו  אל  עישה  אישא  ללאש
 את  זהסביר  שמוכ,  עבירה  מך  כידי  על  ותם  אונעיםד  מ"י  בלדעת  שלכ
 תת  לבעל  הת  אכוף  לבלא[...]  ל  "נ  התשובהל  ב"י  ז'אלאגח  פ"גר  האריכותב
 ט  גיה  לוי  הט  גתת  לליו  עכפו  יםא,  גט  לפיה  כדין  בכלל  נאינו  של  כטג
 כופין  שלה  אין  בוא  האםו.  יש  אשת  איסור  אזה  ביש  שדין  כלא  שעושהמ
 מן  זל  שצבה  קנתן  וה  זדין  בשרה  פבע  קאיךו,  ופין  ככי  הלאו  בםג,  גט  לותוא
 שמעמ  מדבריוו.  ט  גתת  לכופן  ליש  שפסקו,  הלכה  בקור  מו  לאין  שדברל
 יאמר  שד  עותו  אופין  כדשיםח  ח"  ילאחרש,  בעל  הל  עם  גמדובר  שבירורב
 ." גרש לותו אכופין שלו אין בכלל נאינו שעל פיאף , ני אוצהר

 :זה הלשוןבכתבו כן  )173מוד ע(הגדול  ית הדיןבבפסק דין של ' ר י"כן בפדו

ו י  כבר  ביררנכ  [...]  י'ח  פלאג"ם  אין  להסתמך  בנידון  דידן  על  הגרג"
י  והוכחנו  כי  דבריו 'ח  פלאג"באריכות  בפסק  דין  אחר  את  דבריו  של  הגר

בנושא  זה  תמוהים  עד  מאד  ואין  לקבל  אותם  כמות  שהם  ולא  לעשות  מעשה 
 . "ללא בסיס הלכתי מספיק שעל פיו יש לכוף את הגט, על פיו
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 יץולק.    יהרב  וולדנברגו.  י.  ארבג  ה"רה  ההרכב  כבוד  בגדול  הית  הדין  בלד  ש"ם  בפסהג
 :זה הלשון בכתבופ ו"גרח הברי דל עתמהו )360-365ג עמודים "יר "דפ(ל "צ זפיראש.  אהרבו

דבריו   וזה  בוא  החידאהל  י"י  ז'אלאגח  פ"גר  החילה  מקשת  באחריו"
פסק נ,  מש  מהם  ביש  שמורות  חענות  טל  שמקרים  בפילו  איכ,  תמוהים
 ותו  אלא  וותה  אא  לופין  כלא  ונים  של  ענים  שזוג  הת  אמגלגלים  שלהלכה

ז "  עימן  סן  העזרבאו,  ו"  טלכה  הישותא'  הו  מ"  טפרקם  ב"רמב  בעייןו.  גרשל
. דבר  בילה  על  כשאין  כשכןל  מכו,  עודא  ו"רמו'  ף  זעיד  ס"נ  קימןוס',    דסעיף

 ייבו  חדורות  הכלל  ב"  זרבותינו  שמה  כד  עראיה  לן  צריך  איהמפורסמותו
 " פיטוריןט ג לפיה כחלטת הידי להגיע ללאש

י 'לאגח  פ"גר  הברי  דת  אהביא  ש)ח"  יימןס'    גלק  חעזר  הבןא(  ומר  אביעת  י"וש  במצאתיו
 בריינא  עמקרייה  לדברים  בלאא,  אמר  קשוטין  בפיה  כלאו  דאפשרו,  כתב  ושלום  וייםת  ח"שוב
י 'לאגח  פ"גר  הוונת  כביאור  בסתפקל  ה"צ  זוסף  יובדיה  ערב  הרן  מגם  שריה.  ין  שםעי,  כדומהו

 . יםשאפשר שאין הם כפשוטם של דבר

) 1750-21-1  ספר  מתיק  ב)5.5.09(ט  "שס  תאיירא  ב"  ייוםמ(  גדול  הדין  הבית  מין  דהנה  בפסקו
 בלו  קלא  שעדות  מהם  ונים  שרבע  אל  שירוד  פל  שמקרהא  ב"ליט  שיזרר  אגיג  ח"תב  הרהכ
 אישה  הת  אפייס  מיה  הבעל  הם  אלדבריו  וחרת  אישה  לאזב  עהבעל  ורשום  גרבנו  דרם  חליהםע
 :זה לשונוווכתב שם , ית בשלום לחזרתו להסכימ מהייתה שבירס

 קשר  הקב  עמשך  נו  אגרם  נפירוד  הבל  אנים  שרבע  אל  שפירוד  בם  המנםא"
 ולו  ככל  שייתכןו,  מנהג  בהקל  לין  אוונא  גבכהאי  ורה  זישה  אם  עאינטימיה
 רה זישה באיניים ענתינת ונשים הל שמורות חזיבות עמנוע  לועד  נמנהג  הלש

 ל  שמקום  בט  גמחייבת  ה)תורנית  הספרות  בקורה  מאיןש(  גישה  לרים  ענוא[...]  
 יתב.  עיקרון  כו  זישה  גהרחיק  ליש  וסולה  פישה  גו  זולםא"  נישואין  הותמ"
 כלליהן וסוגיהן ללי עאיס מטענות בכן וירושין גילות על שמושגים בן דדיןה
 טענת  לההוכחה  והמרכיב  מחלק  כהישקל  לכולי"  נישואין  הותמ.  "לבדב
 ." א לתו ולי עאיסמ

י  הינו 'ח  פלאג"רב  איזירר  בדבריו  יוצא  חוצץ  כנגד  הסוברים  שהמודד  היחיד  אליבא  דהגרה
 . 'מות הנישואין'ו' לום ביתשהסיכויים לעשיית '

 :זה לשונוווכתב , דינא לה זין דפסק בליו עלקא ח"ליט שלגרבלי איוןג צ"כן הרהא

 אפילו  וזוג  הני  בין  בית  בלום  ששיקום  למינימליים  התנאים  הטלו  בכאשרש"
 גרש  ליסור  אין  אקום  מכלמ,  אחרת  בתן  נעיניו  שבעל  האשמת  בהמדוברש
 בנוסףו,  הלכה  הפיל,  כך  למעברו,  ה  למגיע  הל  כבלה  קאשר  כאשונה  רישהא
 ייןע(  נישואין  ההמשך  לסיבה  ועם  טל  כיןא,  תובתה  כלוא  מם  גקבל  תכךל
 ם עאמור הישבתי מיצד כנשאלת  הלשאלה  ו)'  אימן  סעזר  הבן  אלק  חב  לעלומותת
 גיל  רמצב  לתייחס  מהמנהג  שי  לראה  נורחה  כעל  בישה  אגרש  ללא  שמנהגה
 ייםת  ח"ו  שייןע  [...]  דין  הית  בל  שיפולו  טדורשים  הריגים  חמקרים  ללאו
  [...]" )י'לאג פיים חרביב ל"י קימן סעזר הבןא( שלוםו

אף   –ייב  בגט  הינה  סיבה  בפני  עצמה  לח'  מות  הנישואין'דבריו  של  הרב  אלגרבלי  אכן  ל
  אם  וכאשר -במקרה  האמור  שאשמת  הגירושין  נעוצה  בצדו  של  הבעל  שעיניו  נתן  באחרת  

 .האישה מקבלת כל מה שצריכה לקבל על פי ההלכה

 רמן שברהםג א"רההיטט  צ)810538/2 יק ת28.4.11א "שע תניסןד ב" כיוםמ(הנה בפסק דין אחר ו
 :זה לשונו ו)ו"תקמ תימן סראג פפוסד'  דלקח( רוטנבורגם מ"הרת מ"ברי שו דתא א"ליטש



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

16 

 לא  בשלום  בביתי  מצאה  ייא  השתו  אל  עטען  שאובן  רל  עה  זין  דודיעני  תםג"
 אינה  שה  לעץ  יי  מו  אה  ליה  הה  מדעתי  ילא  וחלוקת  מבר  דום  שבלא  וטטהק
 ל  כי  לעשות  לביתי  לתחזור  שותה  אובע  תני  אעכשיוו,  וד  עלי  א)שובל(  וצהר
 זומן  מני  אגםו,  ניינים  עאר  שין  בלאכה  מןי  בבעלה  לושה  עאישה  שברד
 עמים  פמה  כותה  אכה  הוא  השיב  הלה  שאפוטרופוסו,  עונה  וסות  כשארל
 ומרת  איא  הבר  דסוף  שד  עיוןיזב  וער  צה  לשה  עך  ככל  וידותה  נימי  באפילוו

 אצבע  בפילו  אידותה  נימי  בה  בגעתי  נא  לשלום  וס  חשיב  מהבעל  ולי  עאיסמ
 ודיעני  הידי  לאתי  דהשתאו,  ם  שילדה  ומהא  בית  ללכה  העצמה  מק  רקטנהה
 כל  ותובתה  כת  אמנה  מהפקיע  לדי  כאחרים  למונו  מנתן  ואשתו  במורד  הםג
  [...] נים בה ליש שהיכא ומורדת ומורד דילוקים חינימ

 נחש  הם  עדור  לפניו  לותה  אוסמין  חנו  אין  אנוא,  יינינן  דכיה:  שובהת
 רבנו  שחריי  א"רש  וגאונים  הדברי  כהוציא  לותו  אופים  כנו  אין  אם  גכפיפהב
 ךא.  חר  אעניין  ב:)ג  סף  דתובותכ(  י  פל  עף  אפרק  דשמועה  הפירש  ווסר  אםת
 ." קרב לו ארחק ליאותו שד עניהם שתעגנוי

 :זה לשונו ו)' געיף סז" עימן סעזר הבןא( רוך עשולחן בא להלכה"סק הרמ פכךו

 היות  לותה  אלא  וגרש  לותו  אופין  כיןא  [...]  דבריה  למתלא  אנותנת  בבלא"
 ."צלוא

 א  לפירוד  השעצם,  נזכרא  ה"ם  מרוטנבורג  ומפסיקת  הרמ"מהר  הדברי  מרמן  שרב  הוכיחמ
 ת  אהביא  ללול  עפירוד  הצם  עאם  שסיק  מוא  האת  זאולם  למרות.  גט  בחיוב  לילה  עהווהמ
 פעול  לדין  הית  בלע,  יסורים  אשש  חמפניי  ו'לאגח  פ"גר  הי  פל  ענהוג  לש  י,טאים  חידי  לאישהה
הרי  שדעתו  של  הרב  שרמן  נוטה  לדעת  הרב .  12מצוות  הל  עפייה  כל  שדין  המסגרת  בדםהפריל

 . 13איזירר ודלא כהרב אלגרבלי

ואף  לא  נטענה  עליו  טענה  מעין ,  מקרה  דנן  שלא  מדובר  שהבעל  נתן  עיניו  בשדות  אחריםב
י אלא  שלדבריהם  הו,  נראה  בהחלט  שגם  הרב  איזירר  והרב  שרמן  יודו  לדברי  הרב  אלגרבלי,  זו
מי   ידיל  שבין  השאר  ממונה  להמעיט  ככל  שניתן  עשיית  איסורים  ע  ית  הדיןבל'  עצה  טובה'

 .ובודאי שלא לכפיית גט, ולא הוי כעילה לחיוב ממש בגט, מהצדדים

י 'ח  פלאג"א  בביאור  דברי  הגר"יעויין  עוד  במאמרו  הנרחב  והבהיר  של  הרב  שרמן  שליטו
ל "ת  חיים  ושלום  כנ"ושברי  דמן  מבאר  את  הרב  שר.  ז"ורסם  בכנס  הדיינים  תשס  פ–לדינא  

וא  בשתי  ידיים  את  גישתו הוחה    דכן  כמו.  ולא  בכפייה  ממש  ית  הדיןבשכוונתו  בנתינת  עצה  ל
שזוהי  עילה  בפני  עצמה  לחיוב '  מות  הנישואין'א  באשר  ל"המפורסמת  של  הרב  דייכובסקי  שליט

 .עיין שם, א שצוטטו לעיל"בגט וכדברי הרב אלגרבלי שליט

 אל(  גדול  הרבני  הדין  הבית  מין  דסק  פביאו  ה)580813/1  יקת(  חיפה  בדין  הבית  בןא  כםג

 כוףי  ל'לאגח  פ"גר  הדברי  בכוונה  האיןא  ש"ליט  שיזיררח  א"הגר  ורמןא  ש"גר  התבו  כו  ב)ורסםפ
 צב  ממנוע  לשי,  ירוד  פל  שצב  מיים  קכאשר  שדיינים  לובה  טצה  עו  זלאא,  ט  גתת  לזוג  הני  בתא
 אוליו,  איסור  מזוגהני    בת  אהציל  לדי  ככול  העשות  למצוות  הל  עכופיןו,  גזו  הני  בצל  אטא  חלש

                                                      
אם לא  א.  י  גוונאאהעולה  מהדברים  שיש  לדון  בכלל  האם  שייך  דין  כפייה  על  הגט  בכה.  9  יין  לעיל  בהערה  ע12

 . 'לאפרושי מאיסורא 'ית הדיןבשוב נימא שזהו דין מיוחד שיש ל כן
ל הסבור שאין "הנ'' דברי מלכיאל'י ודלא כה'ח פלאג"בעצם  מדבריו  ניתן  גם  ללמוד  כי הוא אוחז כדברי הגר  ו13

וכפי  שהבאנו  לעיל ,  במחי  יד  רשוםג  של  מי  מהצדדים  במחיר  דחיית  חרם  דרבנו  לדאוג  לצמצום  החטאים
 .שםן דבריו עיי
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 פי  שהבאנו  לעיל  ישנם  כאידךמ.  כך  לעבר  מא  לךא,  דין  הבית  להישמע  לזוג  הני  בל  עובה  חםג
 . כך ממשתמע הל כל עמש מכפייה ליוון ככןי א'לאגח פ"הגר שסברוש

. שא  במהלך  השנים  האחרונותקרנו  בהרחבה  עד  עתה  את  פסיקתם  של  דייני  ישראל  בנוס
 לאא, מש מכפייה ליתה האי ל'לאגח פ"גר הל שכוונתו שאמת  בנראהל  "נ  האור  הדבריםד  ל"לענ

 ניתן  שכל  כלהשתדל  וכל  העשות  לית  הדין  בעל  שכן  לודם  קורות  שמה  כדבריו  להמשךכ
חריותם אוח אלא מכ העזרן ואפשר  שמקור כפייה זו איננו קשור כלל לדיני אב.  מזה  זה  הפרידםל

  . 14'כפיה על המצוות'ו' לאפרושי מאיסורא'של בית הדין 
 כפייה  הסוג  לדאי  וכוונתו  שריה,  כפייה  לתכוון  הן  כהוא  שימא  נם  אוד  יש  לומר  בזה  שגםע 

 .אמור כופני גבמאסר ומש משוטים בפייה כלאו, דברים בפייה כריק – יותר בנמוךה

 בסיס  וכעילה  כתשמשי  ש'לאגח  פ"רג  הל  שו  זשובתו  תל  עסמוך  לקשה  ש,מצאנו  למדיםנ
 . לום בית לשיכוי סחוסר ופירוד בחי הוג זגין בגט לחיוב או לכוף לצמה עפניב

 צמי עחיוב כא לךא' לי עאיסמ 'טענת בוסף נסניף כלום בית לשיכוי סיא

ברם  על  אף  האמור  נראה  שיש  לצרף  זאת  כסניף  נוסף  לעילות  אחרות  לכוף  את  הבעל  ליתן 

שמחד יצאו נגד הנוהג להסתמך על דבריו של ,  ועוד)202עמוד  (' ר חלק ט"דכן מובא בפ. גט

מאיס 'שבצירוף  נימוקים  נוספים  כגון  של  מחלת  נפש  וטענת  ,  ומאידך  כתבו,  י'ח  פלאג"הגר

. אפשר  להסתמך  על  דבריו  ולכוף  לגט,  כמו  שהיה  במקרה  שלפניהם'  עלי  באמתלא  מבוררת

יכולים  לשמש  כסניף  לחיזוק  ולביצור '  יים  ושלוםח'ת  "אם  כן  אף  אנו  נאמר  שדבריו  של  שו

 . אבל לא כמקור בפני עצמו שמכוחו נפסוק לחייב בגט, פסק דין לחיוב גט

 נידוננו בדברים הישוםי

אך  הבעל  נחרץ  בדעתו  לגירושין  ומסרב '  שלום  בית'האישה  העומדת  בפנינו  מבקשת  

יאלית  שלדעתה  אין  בסיס בפנינו  אף  הוצגה  חוות  הדעת  של  העובדת  הסוצ.  לבקשת  האישה

וגם  כשבני  הזוג  הופיעו  בפנינו  נוכחנו  לראות  עד  כמה  התקשורת  ביניהם ,  לשלום  בית  כלל

כלשהי  שתזרח '  קרן  אור'חיפשנו  ותרנו  אחר  .  והבעל  מאס  באשתו,  איננה  קיימת  כלל  וכלל

מלא  טענות 'כל  אחד  מהצדדים  .  אף  לא  כפתחו  של  מחט,  מבין  הטענות  ולא  מצאנו  פתח

 . לרבות אלימות פיזית ומילולית,  על הצד שכנגד)בלשון המעטה(' וןכרימ

ח "ל  וכן  מחלוקתם  של  דייני  ישראל  בביאור  כוונת  הגר"כאורה  באנו  בזה  למחלוקת  הנל
את האישה  15י ולחייב'ח פלאג"אור האמור קצת קשה להסתמך על דבריו של הגר ל.ל"י זצ'פלאג

 .בקבלת גטה

                                                      
ייתכן  שיש  בזה  נפקותא  בין  אם  מדובר  על  כפיית  הבעל  לגט  לבין  אם ,  8כפי  שכבר  הזכרתי  לעיל  בהערה    ו14

  לכפייה  ממש עקרונית  כרגע  אנו  דנים  לחיוב  בגט  ולא  (.מדובר  על  כפייתה  של  האישה  לגט  כמו  בנידוננו
מצווה כלשהי לקבל  ידיל ת עבותה על מצווה כי היא איננה מחויאכי  באישה  לא  שייך  לומר  שנכפה )  ופשוט

כופין 'אם נימא שטעמו מחמת דין  –אולם  אפשר  שמחמת  דינו  של  רבינו  ירוחם  שיובא  לקמן  .  גט  מיד  בעלה
 .קום להאריךן כאן מיוא. אזי גם באישה בהחלט שייך למימר כן', על מידת סדום

 .א"צ בוארון שליט"אולי אף להגיע לכפייה ממש כפי שראינו לעיל בדעת הגר ו15
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אף  לשיטת   –ע  יודו  שניתן  לחייב  את  האישה  בגט  "ונו  כד  נראה  לומר  שבנידונ"רם  לענב
 .ודעימיה' דברי מלכיאל'ה

לדבריו ככל שדיבר עמה על עזיבת . נה הבעל עמד בפנינו ותאר את סבלו בחייו לצד אשתוה
הוא  ניסה  כמה  פעמים  לעשות .  בית  הוריה  ועל  חיי  נישואין  תקינים  הוא  נתקל  בסירוב  מוחלט

ולא  הסכימה  לעזוב  את ,  לא  עבדה  וישבה  בטל,  תפה  פעולה  כללאך  האישה  לא  שי  לום  ביתש
ובני  משפחתה  לרבות  הוריה  הציקו  לו  עד  מאד  ומבחינתו ,  אחרם  בית  הוריה  ולגור  עמו  במקו

הסכם   –  30.06.16הגדילו  עשות  לאחרונה  כשחתמו  ביניהם  על  הסכם  ביום  .  כלו  כל  הקיצין
זה  נועד  לאפשר  ניסיון  חיים  משותפים סכם  ה:  "זה  הלשוןבשמטרתו  נכתב  שם  בהדגשה  רבתי  

 ". ונחתם בהסכמתנו המלאה וללא כל דחק או השפעה חיצונית, לפני גירושין

החל  מכליאתו  בבית  ללא  יכולת ,  הסכם  מפורט  בתחילה  כל  מה  שהאישה  עוללה  לבעלב
זלזול  בוטה ו,  ללותק,  וכלה  בצעקות,  עובר  דרך  החבאת  ארנקו  ומפתחות  הרכב,  לצאת  החוצה

התחייבה  בפניו  לחדול  מכך  לחלוטין  ולשנות  דרכיה  מן  הקצה   והאישה  חתמה.  לפי  הבעלשלה  כ
 .לקצה

,   מציין  הבעל  כי  תיק  הגירושין  יישאר  לעת  עתה  פתוח2-4המשך  ההסכם  בסעיפים  ב
ומטרתו  לאפשר  לאישה  להוכיח  את  אהבתה  אליו  ולתת  לה  הזדמנות  נוספת  להתחיל  חיים 

שם ם  יממסתכ  לום  ביתשכל  תנאיו  של  הבעל  לחזרה  ל.  יהושלא  בבית  הור'  משותפים  בבית  בנ
, עבודה,  כבוד:  ממנה  הןי  התנאים  לכל  דרישותי:  "זה  הלשוןב  להסכם  בשורה  אחת  4בסעיף  

לא '  ני  דורש  ממא  [...]  הן  נפשית  והן  כלכלית,  ורצון  מבחינתה  להועיל  לחיים  משותפים  אלו
 ".בבית ובכל היוצא בכך/לפגוע ברכוש

שהיא  מודה  עקרונית  בהאשמות ,  לאמור.  בו  וכלשונו  האישה  דנן  חתמהל  הסכם  זה  ככתע
תחייבות  שלימים   ה–החמורות  המוטחות  כנגדה  והיא  מתחייבת  מכאן  ולהבא  להימנע  מכך  

 .התברר שלא עמדה בה

יותר  להמשיך  בסבל  המתמשך  למעלה ול  רושם  שנוצר  בפנינו  הוא  כי  הבעל  כבר  לא  יכה
, ושבת  בטילהי,    הוריה  כאשר  כל  העת  האישה  איננה  עובדתבבית  כורחול  משלש  שנים  לגור  בע

יזית  ומילולית פושעל  ואיננה  חוששת  מהפעלת  אלימות  עד  ועסת  ורוטנת  על  בעלה  על  כל  צכ
על  כל  האמור  ומפורט  שם  בדבר   )פחות  מכללאל(בחתימתה  על  הסכם  זה  אישרה  האישה  .  לפיוכ

 . םכסידרם מעשיה הזדוניים כלפי בעלה תמידי

אין "ש  ).ז"וכן  בדף  ע.  ב"תובות  עכ(ל  בגמרא  "סבור  שזהו  ממש  בגדר  דברי  חז  ית  הדיןבפיכך  ל
אין  אנו  יכולים  לצפות  מאדם  לחיות  יחד  עם  אשתו  כאשר ".  אדם  דר  עם  נחש  בכפיפה  אחת

הבעל  ניסה  את  כל  אשר  לאל  ידו .  החיים  כולם  מהווים  סבל  מתמשך  יומיומי  וחסר  תוחלת
לחיות  עמה  תחת  קורת  גג ,  םיומקובל  םיבירסם  משותפים  ל  חיישלהשיב  את  האישה  למסלול  

ודאי ב(  לום  ביתשמשלהם  ולא  בבית  ההורים  שכידוע  זהו  מתכון  למריבות  וקטטות  והפרה  של  

ניסה  את  כוחו  בסידור  עבודה  עבורה  אך  היא   כן  כמו,  )  שנים3.5של    כךל  כשמדובר  בתקופה  ארוכה  כ
 .לה את זמנה במריבות בלתי פוסקות עמובאופן שיטתי ומתמשך לא שיתפה פעולה כלל ונצ

שמעיה  ואבטליון  קיבלו  מהם   ")'משנה  י'  רק  אפ(ל  במשנה  באבות  "מונים  על  דברי  חז  אנוא
ל "ובברטנורא  שם  ביאר  שהמקור  לכך  מדברי  חז  [...]".  שמעיה  אומר  אהוב  את  המלאכה

ברים בסוגיה מקור הד". הבטלה  מביאה  לידי  שעמום  והשעמום  מביא  לידי  חטא"ש,  המפורסמים
, בלתי  נסבל  בעליל  מאידך  וזהו  מצב  מסוכן  מבחינה  רוחנית  מחד.  יעויין  שם  ):ט"נ(בכתובות  
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ולא  זו  בלבד  אלא  מחבלת ,  שהאישה  באופן  קבע  איננה  עובדת  ואינה  מטה  שכם  בכלכלת  הבית
 . במשענת היחידה שלה בעבודתו של הבעל וכפי שתיאר בפנינו

ה  נשואה  שאיננה  עובדת  או  לומדת  דבר  מה  ומתעסקת ל  איש  שעש  מין  ספק  בכך  כי  חוסרא
 התנהגויות  למוביל  השעמום  להוא  זה  שמביא  אותה',  במשחקים  במכשיר  הנייד'רוב  זמנה  

כך שמעבר לחתימתה על ההסכם ', פיזית וכו וילולית מלימותא, ריבות מקיצוניות כגון וליליותש
 . שטען בפנינועל טענותיו של הבעל כפי' רגליים לדבר'יש כאן , האמור

 ל  שביעתה  תי  כתרשמותנו  הת  אעיל  לבר  כם  באשר  לבקשת  האישה  לשלום  בית  העלנוג
היא ,  אחד  כפיזית  ופשית  נקללת  בכל  עת  תוך  כדי  אלימות  מיאה.  כלל  ולל  כנה  כיננה  אאישהה

 ולה  עאינה  שתנהלות  הוהיז.  כך  במדה  עא  לאמור  אך  כהתחייבה  ויניהם  בהסכם  הל  עחתמה
 . ית בלום ששתק בם עחד אקנהב

   !!)6  תוך  מ3(היא  כלל  לא  הגיעה  לחלק  ניכר  מהדיונים  בפנינו  ן  פי  שצויכ.  זו  מתירהי
', ה  למגיע  שכסףה  'ת  ארשה  בפנינו  דיא  העת  הכל,  הוצרכנו  להוציא  נגדה  פעמיים  צווי  הבאהו

 נגדל'  ית  בלוםש  'לא  שךכ.  הכתובה  וכסף  הניין  עת  אעת  הל  כזכירה  האחרון  הדיון  בובפרט
 ת  אהפוךל  'מיתי  איסיון  נל  כשתה  עא  לקובע  בזאת  כי  האישה  העומדת  בפנינו  ית  הדין  ב.יהינע
דרש  הימנה  דברים  הכרחיים  וחיוניים   ולנסות  לבוא  לקראת  בעלה  שבסך  הכל'  יה  פל  עקערהה

 . א ותו לאה, לחיי נישואין תקינים

ה  לשעבר ד  דחיפ"חידודם  של  דברים  מצאתי  לנכון  להביא  כאן  ציטוט  מדבריו  של  אבל
' עמ  בם  שראהו,  )ד"נק–א"לק'  מע'    הרך  כ'דין  השורת'  בבריו  פורסמוד(ל  "הגאון  הרב  אברהם  אטלס  זצ

 :שונו לזוו) מ"ק

 ה  בין  אאם  הלבחון  ובדוק  לדין  הית  בל  עומה  שית  בשלום  לתביעותב"[...]  
 . מרמה וערמה השום מ)תביעהב(

 ו אב  לתום  בגשהו  היא  האם  הלדעת  ותביעה  הנות  כל  עעמוד  ליחידה  הדרךה
 עלי  בידי  בין  אית  בשלום  לתביעות  בהריש,  אומדנא  הדרך  בק  ריאה,  א  לםא
 הריש,  טענותיהם  וביעותיהם  תת  אלבסס  והוכיח  להכלים  ואמצעים  הדיןה
 . בינה לבינו שתחום בן הביניהם שטענותה

 . תביעות הברור להגיע ליחיד הכלי היא הומדנא אל שדרך הלכןו

 ל  שלפנים  ופני  להיכנס  לדין  הית  בייבח,  וכיחות  מותאומדנ  להגיע  לנת  מלע
 כיצדו,  משותפים  החיים  הערכת  ממכלול  בובדות  עשמועל,  זוג  הני  בייח
 . תביעות הגשת הפני לתנהלוה

 היא  שפי  כצדדים  הלהתנהגות  ועובדות  לרק  וך  אהתייחס  לדין  הבית  ליןא
 גמותמ  היות  ללולות  עית  בשלום  ללתביעה  שמרנו  אבר  כי  כדיונים  העתב
' ינים  עסותכ'ו'  שן  עסךמ  'היות  לכולהי'  ית  בלוםש  'הכותרתו,  סולותפ
  [...]" מונית מועלת תהפיק לאמיתית הכוונה ההסתרתל

 הדברים מעולה היכוםס

כי  אין  בפנינו  בעל  הדורש  גירושין  כנגד  אישה  העומדת ,  מעתה  לאור  האמור  אנו  סבורים

א  יש  כאן  בעצם  שני  בני  זוג  המבינים אל,  בפניו  ומתחננת  על  נפשה  ודורשת  שלום  בית

אלא  שצד  אחד  מסתכל ,  היטב  שנישואיהם  עלו  זה  מכבר  על  שירטון  ואין  מנוס  מגירושין

ואילו  הצד  השני ,  קדימה  להכיל  את  הדברים  ולנסות  מהר  ככל  שניתן  לפתוח  דף  חדש
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תמות  נפשי  עם 'עם  בן  זוגו  בבחינת  '  לסגור  חשבון'כל  העת  בעבר  ומנסה  '  מתחפר'

כשמטרה  נוספת  נמצאת  מול  עיני  האישה  והיא '  וכו'  גם  לי  גם  לך  לא  יהיה'  'שתיםפלי

בתחום  הכלכלי  ולהתנקם  בבעל  תוך  כדי  עיכוב  מתן  הגט  ככל '  מקצה  שיפורים'לעשות  

 .16כמובן שבית הדין לא ייתן את ידו לכך. שניתן

עובדה וח  המכלא  א',  לום  ביתשאי  סיכוי  ל'וח  עתה  עולה  כי  בנידוננו  אין  החיוב  בגט  מכמ
קץ 'אך  'בגרונה לום הביתשרוממות 'ואף  האישה  דנן ש,  17שבאמת  שני  הצדדים  פניהם  לגירושין

יש  לקרוע  את 'בנידוננו    א  הדיןוה,  ל"כפי  שכתב  הרב  אטלס  זצ  ',הנישואין  בידיה  ובמעשיה
לשלום  בית  וניסיונה '  כנהא  ל'בדמות  דרישתה  ה'  להסיר  את  הכיסוי'מעל  פני  האישה  ו'  המסך

 .פירוד ביניהם ללא תוחלת ההמשיך אתל

שהרי  לא ,  ע  יודו  שאפשר  לחייב  את  האישה  בגט"ואור  הדברים  נראה  שבמקרה  דנן  כל
שהרי  הסקנו  שטענת  האישה  לשלום  בית  איננה  כנה  כלל ,  את  דברו  רשוםגבמקרה  זה  אמר  רבנו  

.   אותהמוביליםם  שובעצם  אין  היא  חפצה  בבעלה  אלא  מניעים  אפלים  ויצר  הנקמה  ה,  וכלל
צירת  מרקם  חם  ונעים י,  תן  כבוד  הדדי  זה  לזהמ,  תנהגות  הפוסי  דינוי  שחייב  ממיתי  אית  בשלום

 נן  רוצה  דהאישה.  מען  מטרה  נשגבה  זו  לוהקרבה  משותפת  של  שני  הצדדים,  למגורי  בני  הזוג
הגנה  לא   הכתב  באל,  לפיוכיובי    חחס  יל  כביעה  הא  ליאה.  לבדב'  רובה  עןב'  כבעלה  בהחזיקל

 שלם  ליסתה  נא  לצערנו  האישה  דנן  אפילול.  דין  הית  בפני  בא  ל  תביעתה  לכתובתה  ואףבכתב
א ה,  ממון  הנושאי  בעייניה  מל  כי  כא  פתחה  תיק  לשלום  בית  וניכר  ל.דרישתה  זול'  שפתיים  הסמ'

. 'שואה  על  הניירנ  'הישאר  לק  רלא  אבעל  בעוניינת  מאינה  שמעשיה  בוכיחה  האישהה.  ותו  לא
 ל  כן  איןע,  גשי  ואמון  הדדי  מינימלי  רשר  קל  כצדדים  הין  בין  אכבר  שרשםת  הדין  הבית  ומאחר

י 'לאגח פ"ע יודו לדבריו של הגר"ובמקרה דנן כ. עלה ביד מטה גקבל לאישה הת אלחייב מנוסמ
 .ודם קחת אעה שיפהו, התגרש לחד ים גהאישה ובעל החובה על ושמצווה

  כי  אשמת  קץ  הנישואין  מוטלת  על האישה  העלה  בפנינו  בסיכומיו  כוחא  ש  לציין  כי  בי
 ין  דפסק,  ץ  הנישואיןבקברור  כי  אין  בכוונתנו  לקבוע  עתה  מיהו  האשם  .  הבעל  ולא  על  האישה

 חד  אד  צבו  שדדי  צד  חיוב  חאינוו,  גירושין  לתביעה  בלא  אכתובה  התביעת  בינו  עוסק  אהז
 דין  הית  בל  שוחובת  וכותוז.  מנעת  נבלתי  ההמסקנה  וכואבת  המציאות  הל  שיאור  תלאא,  אשםנ
 אין  שרי  הלום  בית  לשיכוי  סל  כאין  ומאחרו,  קיצין  הל  כלו  כאשר  כגירושין  לין  דסק  פהוציאל
 .'ירושיןג 'וא היחיד המוצא הי כהגיע לקביעה מלנוסמ

 .הגדרתה ובוררת מאמתלאב' לי עאיסמ 'ענתט

', לימאיסה  ע'יש  לדון  האם  יש  לחייב  את  האישה  בגט  גם  מחמת  דין  ,  מעבר  לאמור  לעיל

שהרי  הבעל  תאר  בפנינו  באריכות  את  סבלו  המתמשך  ואת  ניסיונותיו  החוזרים  ונשנים 

לצאת ,  ולבוא  לדור  עמו  מחוץ  לבית  ההורים'  תחת  סינר  הוריה'להניא  את  האישה  מלגור  

ובמקום  זאת  היא  המשיכה  לגרום  לו  סבל  רב  עד  שנאלץ  לעזוב את ,  לעבוד  ולהקים  משפחה

והאישה  סירבה  להצטרף  אליו  בתחילה  ורק  לאחר  תקופה ',  בית  הוריה  ושכר  דירה  בנ

 . ושוב נפרדו דרכם לאור מריבות ואלימות הדדית וכפי שציינו בפנינו, ארוכה הגיעה

                                                      
ח "י (המתנה הזמןש, "שלום ליכוי סיןא" ש דבריול ב"צי ז'לאגח פ"גר הל שדינו בכוונה הם גזוהי שף איתכן י16

 .גט לכפותו לקום מש יאזש, סחוט לק רוא, שלום לניו פבעל ההאםו, טענתו בנה כי מבדוק לועדנ) ודשח
 .הדברים נדון לקמן לחייב בגט במקרה דנן אף מחמת דברי רבינו ירוחם במורדים זה על זהוח כ מ17
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 .עתה יש לדון האם ניתן להחיל בנידוננו דין זה כעילה לחיובה בקבלת גטהמ

 'באמתלא מבוררת' עלי טענת מאיס'

 . גיה בכתובותבסו' מאיס עלי'מקור דין טענת האישה 

והעלה  שם ,  בביאור  הסוגיה  שם  )'  חלכה  הישות  אהלכותמ'    דרקפ(ם  "יטת  הרמב  שידועה  בזהו
 :זה לשונוולהלכה לכפיית גט 

 ותה  אשואלין  וורדת  מנקראת  היא  המטה  התשמיש  מעלה  במנעה  שהאישה"
 ופין  כדעתי  מו  להיבעל  לכולה  יאיני  ואסתיהו  ממרה  אםא,  רדה  מה  מפנימ
 " ה לשנוי לתבעל ששבויה כאינה שפי לשעתו להוציא לותוא

וכן  סובר .  כופין  את  בעלה  לגרשה'  מאיס  עלי'כל  אימת  שטוענת  האישה  טענת  ,  ם"הרמבל
 . )ד" לימןס'  הרקפ(ש בכתובות "ם וכפי שהביאו הרא"הרשב

אבל 'ה  "בד:  ג  סמסכת  כתובות  בתוספותב(  ם  תרבנו  שתב  כז"  עסימן  העזרן  אב  בהטור,  אידךמ

ש "רא  הוני  אבי  אדסקנת  מיא  הכןו  [...]  גרש  לותו  אופין  כין  אלעולם  שירש  פ)18'איס  עליאמרה  מ
 : זה לשונו ו)'ג סעיף ו"לל מכ(וכן בתשובותיו  )ד"סימן ל' רק הפ(ש בכתובות "כפי שכתב הראל ו"ז

, הוציא  לותו  אופין  כלי  עאיס  ממרה  אכי  דתב  כשה  מרבינו  שי  פל  עאף"
 כניס  נמה  לרבוותא  דלוגתא  פאיכא  דכיוןו,  ליו  עולקיןי  ח"ר  ום  תבינור
 יש  אשת  אלהתיר  ודין  כלא  שעושה  מט  געשות  לדולים  גרים  הין  באשינור
 מא  שמיחש  לאיכא  וזה  הזמן  ברוצות  פן  השראל  ינות  בעוונותינו  בי  כעודו
 . "ישראל במזרים מרבה מו זטענה במעשה הכל ואחר ביניה עתנהנ

 ת  אופין  כאין  שסובריםם  ו"רמב  הברי  דל  עוחמיםל  רבים  ש)םש(  וסף  יבית  הכן  כתב  מרןו
 .זה בגרש לבעלה

והביא  שם  שאין  נוהגים   )'ד  הלכה  ח"רק  יפ(כן  העלה  המגיד  משנה  בהלכות  אישות  שם  ו
 ברי  דדועים  יוכן.  )וציאין  אותה  מהשנימ,  אם  כפו  עליו  גט  והיא  נשאת  לאחר(  ,בדיעבד'  ם  ואפי"כהרמב

 ת  אהביא  שלאחרו,  19"לי  עאיסמ  "טענת  בט  גפיית  כענייןב  דן  ש)ו"  צימןס(  תשובותיוא  ב"רמה
 :זה לשונו ום שתבכ, הוציאה לופין כאםת ה"רם ו"רמב הל שחלוקתםמ

 ת  ארצצו  ילא  והרים  הין  באשו  רכניס  יימ,  חלקו  נהאחרוניםת  ו"ר  שיוןכ"
 ". וחומ

ם  דלא שאי  הכלים  שובנו'  ז  סעיף  ב"סימן  ע  חן  ערוך  אבן  העזרלכן  פסק  להדיא  בשוו
 :זה לשונוושכתב שם , ם"כהרמב

                                                      
 .ז מה שכתב בזה"ד וסימן ע"ת סימן כ"עויין עוד בספר הישר לר י18
 והפסיק  לשלוח,  דובר  היה  בזוג  צעיר  שהבעל  נתפס  בגניבות  והמלכות  רדפה  אחריו  והוא  נס  ממקום  למקום  מ19

בפראג  את  גיטה  ודורשת  שיכפוהו  על  כך  כי  היא  מאסה  בו   ית  הדיןבוהאישה  תבעה  ב,  לאשתו  ובנו  מזונות
א  דן  שם  בזה  והביא  את  שיטות "הרמ.  ומעדיפה  לישב  בדד  כל  חייה  והעיקר  לא  להיות  נשואה  לזה,  כליל

ף  שאין  כופין "ן  והרי"ת  הר"לעומת  דעת  ר,  ם  שכופין  אותו  לגט"ם  והרמב"י  הרשב"דעת  רש.  הראשונים
ד כתב "ובסו, ן מהירושלמי ועוד"ת ושל הר"ם מקושיותיו של ר"א  מאריך  שם ביישוב דעת הרמב"הרמ.  לגט

 איס  מטענת  בעלה  בת  אכפות  לבאה  שרחל  שידן  דבנדון  שראה  נכןם  א:  "זה  לשונוולגבי  המקרה  שדן  שם  
 ובעת  תחל  רהרי  שגרשה  לאובן  רת  אופין  כיןל  א"  זדבריו  לפירשנו  שה  מפים  ל"רמב  הדברי  לפילוא,  ליע
 י  מחלקו  נהאחרוניםת  ו"ר  שיוןכ,  ופין  כיינו  העמו  שקדושיםם  ו"רמב  הדברי  לאפילוש,  עודו.  יא  הירושיןג
 " יש אשת אלהתיר ודידהו לעושה מט געשות לבפרטו, וחו מת ארצצו ילא והרים הין באשו רכניסי
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 פני  מותה  אשואלין  וורדת  מנקראת  היאה,  תשמיש  מעלה  במנעה  שישהאה"
 צה  רםא  [...]  דעתי  מו  להבעל  לכולה  יאיני  ומרה  מאסתיהו  אםא,  רדה  מהמ
 " לל כתובה כה ליןא גרשה לבעלה

 חובה או מצווה לגרשה' מאיס עלי'ענת ט

 . 'מאיס עלי'ישה הטוענת ובאמת שמצינו דעות נוספות בראשונים בא

אין  אנו  כופין  אותו   ש):  ד"ק  בכתובות  ס"למידי  רבינו  יונה  המובאת  בשטמת(  ונה  יעת  רבינוד
בעל  שיש  עליו  מצווה  לגרש  את  אשתו  ואם  לא   לואומרים,  בשוטים  אך  כופין  אותו  מעט  בדברים

 רקו, גרשה לייב חואינ ששוםמ, ן כו לומרים  איןת  א"  רדברי  לולםא.  20בריין  עיגרשנה  הוא  ייקרא
 . 21יגרשנה שצה עו לשיאיםמ

ן כ.  גרשה  לאין  כופין  אותות  ש"  רשיטת  כוברים  סראשונים  הבותינו  רן  זה  ברור  כי  רובה
ג "בכה  דכתבש,  א"ד  ע"  סכתובותה  ל"רא  הן  כתבוכ,  ב"ג  ע"  סכתובותא  ל"ריטב  בידושי  בחכתב

, ב"ג  ע"  סכתובותא  ל"רשב  הידושי  בחן  כתבוכ.  גט  במחייבים  שתב  כלאו"  גט  הל  עבקשיםמ"
, ב"צ  קלףא  א"א  ח"רשבת  ה"שו  בן  כתבוכ,  ח"ל  קימן  סמיוחסותא  ה"רשבת  ה"שו  משמע  מכןו
א "א  ח"רשבת  ה"שו  בן  כתבוכ,  רצונו  ללא  אוציא  מאיש  האין  דשום  מופין  כאין  דטעם  העיקרד
ן וכ,  ו"תקמ  תימן  סוס  פראג  דפרוטנבורגם  מ"הרת  מ"שו  בן  כתבוכ,  ה"  צימןה  ס"חג  ו"קע  תימןס

, "עולם  לעגנה  ירצה  ים  אלאא"ת  "ר  לישר  הפר  סשםצ  ב"  רימן  סכתובות  לרדכי  מותההג  בכתב
 . 22ועוד

                                                      
בריש  פרק '  ח  בתוס"וכדבריו  המפורסמים  של  הריש  לדון  בזה  האם  כוונתם  שהחיוב  לגט  הוא  רק  מדרבנן    ו20

, אומרים לו כבר חייבוך חכמים להוציא', יוציא'שכל היכא דאמור רבנן : "זה לשונווהמדיר בכתובות שכתב 
מאידך  ייתכן  לומר  שכל  זה  רק  היכא  שעיקר  החיוב "    אבל  לכופו  לא,  ואם  לא  תוציא  מותר  לקרותך  עבריינא

שכפי  שמשמע  מהראשונים  גם  לשיטת '  מאיס  עלי'בנידוננו  בטענת      שאין  כןמה,  בלבדנן  להוציא  הינו  מדרב
 ל מקוםכמ', גט מעושה'וחיישינן ל' ש  ודעימיה  הסוברים  שאין  כופים  וחיישינן  שמא  עיניה  נתנה  באחר"הרא

החיוב  עצמו  לגט  במקרה  זה  הוא   ל  מקוםכולכן  יודו  הם  שמ,  מודים  הם  שמעיקר  הדין  צריך  היה  לכופו  לגט
ח  איזירר  במאמרו  בשורת  הדין "עיין  בכל  זה  באריכות  דבריו  הנפלאים  של  הגר.  ה  ולא  רק  מדרבנןמהתור
 .ל"ואכמ, ב"עמוד ק' חלק ב

 עתד.  שוטים  בפילו  אמש  מכופיןם  ש"רמב  העתד.  עניין  בראשונים  ביטות  ש4  פחות  לישנם  שמדים  למצאנו  נ21
 ליו  עיש  שונה  יבינו  רעתד).  דעתו  בוסקיםפ  השיטות  מחלק  ל-  חייבין  מךא  (גט  לותו  אופין  כאיןש  ש"ראה
 עליו  שו  לייעץ  מית  הדין  בך  אצווה  מליו  עאיןת  ש"  רעתד.  בריין  עקרא  נן  כשה  עא  לאם  וגרשה  לצווהמ
, ל"  רמודע'    הלקח'  דין  הורתש'  בורסםא  פ"ליט  שימבליסט  צרב  הל  שמאמרו  בוד  עעייןו.  שתו  את  אגרשל
 סוברים  האף  דכתבג  ש"צ'  סי  בזהש  ב"רשב  היטת  שידועהו.  ל"אכמו,  א"  כימןס'    דלקח'  ליעזר  איץצ'בו

 כיןת  י"שוכ  ב"כו.  גרשה  לכופו  לשי,  בוררת  מענה  טה  לשישג  כ"כה  בולםא,  לי  עאיס  מטענת  בכוף  לאיןש
 ם  גראהו.  ה"ל'  י  סשלישי  הטורה)  ץ"בתשבש  (משולש  הוט  חספרכ  ב"כו,  ם"הר  משםא  ב"כ'  יב  ס"  חבועזו
, ו  בואסת  מיא  הצער  המרוב  שד  ערבה  הותה  אצער  מבעלה  שישה  אודות  אשאל  נשרא'  ח'  יב  ס"ץ  ח"תשבב
. תובה כיתן ויוציא  שדבר  הקרוב  שכתבו,  ותו  אסבול  לכולה  יינה  אהיא  ורבה  השה  קדם  אהוא  שודעים  יהכלו
 ד  עותה  אמצער  וגיהינום  לישה  האיי  חת  אהתנהגותו  בהופך  הבעלש)  77'  מע(א  "ר  ח"פד  בתבו  כבריו  דפיל
 .חת אכפיפה בחש נם ער דדם אין איכ, תובה כיתן ווציאי – ו בואסת מיא הער צמרובש

. עיקרי  דבריו  הבאתי  בהערה  הקודמת.  ת"ו  שהביא  בזה  ראשונים  נוספים  כדעת  ר"א  סימן  צ"ת  הרמ"יין  בשו  ע22
 .ד ואילך"עמוד ס' חלק ב'שורת הדין 'ח איזירר ב"ויעויין באורך במאמרו הנרחב של הגר
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 גם בחיוב גט ולא בכפייה' גט מעושה'אם יש חשש לה

אלא '  כפיית  גט'איכא  לא  רק  לגבי  פסק  דין  ל'  גט  מעושה'הן  אמת  שישנם  הסוברים  שחשש  

 .לא כדיןדהוי ככפייה ש', חיוב בגט'ד ל"גם לגבי פס

 למדש ש"רא הדעת בם גיארב, ל"צ זלישיב ארב הרן מהגאון ש)204'  מע'  ר  ז"פדב( צאתי מכןו
 . לל כגרש לחייבין מין אאף שלאא, גט לותו אופין כאין שק ראל" לי עאיסמ "בטענתש

א "חד  פתח  תקוה  "אב,  ל"צ  זרליץ  קהגאון  הרב  שמשון  שלמהל('  למה  שעטרת'ת  "שו  בוד  עןיעיו

 ימןש  ס"יבת  ר"מדברי  שו  ו)ג"ס(  מסכת  כתובותן  ב"רמב  הדברי  מף  אהוכיח  ש)'ח',  ק  ו"סב  "  לימןס
ולדבריו  רוב  רובם  של ',  גט  מעושה'גרש  מחמת  חשש  ל  לחייבין  מאיןל  ד"  סם  האףד,  ד"ק

 .ל כן"הראשונים ס

 צה  רםא"ם    שכתבש',    בעיףז  ס"  עימן  בסחן  ערוךלשו  הלשון  מכן  משמע  קצת  הרכאול
 .וללא כפיה או חיוב, לבד ברצונו בלוי תזה שמשמעו, "'כו וגרשה לבעלה

 ותב  א"  כימןת  ס"הדומ(  ביב  אלד  ת"אבל  "צ  זרנרב  ו"הגאון  רש  ל'מואל  שמשפטי  'ספר  בעייןו

 שש חשום מגרש ללחייבו ועשה מעשות ליןא, ת"ר וונה יינו רבדבר בנחלקו שמאחר שכתב  ש)'ד
 )ב"קט  ס"  צימןס(  איש  באבן  העזרן  חזו  הי  מרןנאחז  בדבר  ונתלה  באילן  גדול  שנראהו.  עושה  מטג

 )'ק  א"ט  ס"ימן  סס(כן  כתב  להדיא  ו,  סול  פהגט  וונס  אשיבח,  דין  כלא  שייבוהו  חכתב  שם  שאםש
 :זה לשונוו

ה אבל  אחרי  שהוכרע  שאין  כופין  אותו  אפילו  במילי  ולא  מחייבינן  לי"
 " לגרשה

 .שםן עייח "ס קימן סוב טום יונגת ע"שו בן כתבוכ

זה ושכתב  שם    )'סימן  צ  בן  העזראמהדורא  תניינא  חלק  ב(בדבריו  '  נודע  ביהודה'  הקדימם  הכברו
 :לשונו

, בהא  סלקי  ובהא  נחתי  שחלילה  לכוף  האיש  הזה  בשוטים  לא  בנידוי  כלל"
 " איני מסכים כןם ואפילו בדברים לומר לו שאם לא יגרש הוא עבריין ג

 .נמי אין לחייב בגט' ורהאמתלא בר'היכא דאיכא  ולרי להדיא שסבר שאפיה

, אורייתא  דסול  פפק  סויהמצא  דנ,  'חיוב  בגט'זה  הפוסקים  גם  לגבי    בנחלקו  שמאחר  כןאם  
. זה  בהחמיר  ליש  ששיטא  פן  כלע.  כיל  ה"ס  דראשונים  הבותינו  ררוב  לראינו  שאחר  לוחומרל  קו
 .גרש לחייבו לאין שהלכהט ל"כ קימןר סעזן הב אפרים איתת ב"שו בכן כתבו

 יש  שגוונא  בךא,  רורה  במתלא  אשאין  כק  רזהל  גם  בזה  ישנם  הסבורים  שכ  ש  יש  לצייןולםא
 . גט בחייב לשי, כזו שאיסה מאן כש ידוע מראות לוכח נית הדין וביותר ברורה במתלאא

כופין  את  הבעל  למתן  גט '  באמתלא  ברורה'ש  חזינן  ש"ם  מרוטנבורג  המובא  ברא"במהרו
ת "וראה בשו. אין  כופין'  מאיס  עלי'של  טענת    )  אמתלא  ברורהשאיןכ(אף  להסוברים  שבמקרה  רגיל  

 . ם מרוטנבורג להלכה"שהביא שיש הסומכים על שיטת המהר )א"סימן כ' לק דח(' ציץ אליעזר'

 'בוררת  מאמתלא  'איכא  דהיכאד,  מרבית  בתי  הדין  בארץ  בדינא  לוהגים  נלכה  למעשהה
 .23ל"אכמ ו,בעת הצורך' ת"הרחקה דר'ם  עגט ביש לחייבוש

                                                      
 חייב  לניתן  שסבר  שראה  נםש)  אילך  וד  סמודע(ב  "  חדין  השורת  ביזיררח  א"גר  הל  שמאמרוב  יין  עה  זעניין  ב23
 חייב  לאין  שברו  ס24'  מח  ע"חי  ו339'  מב  ע"חי  ו5'  מז  ע"ר  ח"פד  בךא.  בוררת  מאמתלא  בלי  עאיס  מטענת  בטג
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' בדינא  דמתיבתא'לאחר  שהביא  את  תקנת  הגאונים    )'עיף  גס(ז  שם  "א  בסימן  ע"ברמ,  רםב
 :שם זה לשונוו, אין אנו מחייבים אותו גט' אמתלא מבוררת'כתב שגם ב

. )ם"והר  מתשובת  בטור  בה  זםג(  צלו  אהיות  לותה  אלאו,  גרש  לותו  אופין  כואין"
 מתלא  אותנת  נאינה  ואיס  מטוענת  בלאא,  א  לו  אפסה  תם  אין  בילוק  חאיןו

 ין  דהביתו,  מאות  רזה  באין  ומתלה  אותנת  נקום  מכל  מבלא,  דבריה  לבוררתמ
 ". יניהם עאות רפי לזה בדונוי

  עם  דברי -'  מאיס  עלי  באמתלא  מבוררת'  לחייב  גט  בטענת  -ליישב  מנהג  בתי  הדין  בזה  ו
שהאריך ' ל בסימן ב"ין זצ'זלהגאון  רבי  חיים  וואלו'  חוט  המשולש'ת  "עויין  בשוי,  א  הנזכר"הרמ

ויש  אמתלא  מבוררת '  מאיס  עלי'א  בטענת  "ומדבריו  עולה  כי  לדעת  הרמ,  א"לבאר  את  דברי  הרמ
והם  תקנו גם '  דינא  דמתיבתא'תקנת  הגאונים  של  וח  אלא  שחיוב  זה  גופיה  הינו  מכ,  יש  חיוב  לגט

אך ,  נת  הגאוניםא  והאחרונים  לא  הולכים  בתקנת  הכפיה  אחרי  תק"אלא  שבזה  הרמ,  כפיה  לגט
 שםן  עיי,  א"התקנה  הינו  קיים  ונוהגים  על  פיו  גם  אליבא  דהרמוח  החיוב  בגט  שמכ  ל  מקוםכמ

שהסיק   )ד  ואילך"סד  ב  עמו"ח(ח  איזירר  בשורת  הדין  "ויעויין  בכל  זה  במאמרו  של  הגר.  24בדבריו
 .ל"כן לדינא והביא כן בשם ראשונים ואחרונים ואכמ

אולם  כל  האמור  איננו  נוגע  לנדוננו  לפי  שאנו  דנים  לחייב .  'מאיס  עלי'ארכנו  בעיקרי  דין  ה
כולם  יודו  שניתן   שבזה  נראה.  את  האישה  בגט  לנוכח  טענות  הבעל  עליה  שהיא  מאוסה  עליו

, רם  דרבינו  גרשוםחאלא  מחמת  '  גט  מעושה'כיון  שאין  כאן  חשש  כלל  של  ,  לחייב  אותה
  .ובנידוננו יש להקל בזה טפי וכפי שהעלנו לעיל

 מהי' תלא מבוררתאמ'

וכל  שכן '  מאיס  עלי  באמתלא  מבוררת'העלנו  שיש  בהחלט  מקום  לחייב  בגט  בטענת  

 .כלל' גט מעושה'שאין בזה חשש של ' מאיסא עלי'בנידוננו שמדובר בבעל הטוען על אשתו 

 ית  בעיני  למבוררת  המתלהא  'ל  שלו  אנאים  תתקיימים  מידן  דנדון  באם  הבדוק  לך  עלינוא
 תנהגותה הנו לעיל כי על פניו נראה לבית הדין כי טענותיו של הבעל כנות לנוכחכן הבאא. 'דיןה
 .הרחבה בעיל לפורט שיחסה אליו וכפי ולפיוכ

דאם  נימא  שבעינן  שהבעל  אכן  יוכיח ,  "בוררת  ממתלאא  "דר  גהו  מהבהיר  לש  ידיין  ע,רםב
ומשכך  אין ,  חסר  בבירור  האמתלא  כןם  א  –מה  שלא  נעשה  בנידוננו    –בעדים  את  טענותיו  

 . אפשרות לחייב את האישה בגט מחמת דין זה

                                                                                                                                                        
 טענת  בי  ככותארי  בהוכיח  שג"  יות  אח"  יימן  סבן  העזרג  א"א  ח"בית  י"שו  בם  גיעוייןו.  ו  זטענה  בגט  בעלב
' ועיין  עוד  בזה  בפסקי  דין  רבניים  חלק  ט.  ש  לחייבו  בגט  פיטורין  לאשתו  וכן  נהגו  יבוררת  מאמתלא  בלי  עאיסמ

 .ז"ק ט"ס' סעיף י' ובאוצר הפוסקים אבן העזר סימן א, 216 וכן בעמוד 150עמוד 

 
 כתובתה ונדונייתה טרם א בזה שפסק שבאמתלא מבוררת נוטלת האישה את"שהכריח כן בדברי הרמ יין שם ע24

, ם"א  אזיל  לדינא  כשיטת  המרדכי  בריש  פרק  המדיר  שכתב  שם  בשם  המהר"וביאר  בזה  שהרמ,  מסירת  הגט
נותנים   ל  מקוםכמ,  אזי  גם  לשיטות  שאין  כופין  אותו  להוציא'  יוציא  ויתן  כתובה'שכל  מקום  שאמרו  חכמים  

טעם  הדבר  הוא  כיון  שהבעל  חייב  ליתן .  עוד  בטרם  ניתן  הגט  וללה  את  שלה  כתובה  ונדוניה  מייד  ואפי
ולכן  עליו ,  נחשב  הדבר  כאילו  כבר  הגיע  זמן  הגירושין  כןם  א,  לאישה  גט  והאישה  זכאית  להיות  מגורשת
א  ללא "הרמ  ידיל  ם  נפסק  ע"ודין  זה  של  המרדכי  בשם  המהר.  (לפרוע  לאישה  מיד  את  הכתובה  והנדוניה

שנקטו  לדינא  דלא   קת  מחוקק  והבית  שמואלל  את  דברי  החדוחה  זה  שלפי  שםן  ועיי).  ד"עוררין  בסימן  קנ
 .ל שאם האישה לא תפסה איננה נוטלת מאומה טרם מתן הגט בפועל"א וס"כהרמ
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 . ע חושן משפט"כאורה יש מקום לומר שמצינו כעין זה בשול

ע  שהנתבע  צריך  לברר  דבריו  בפני  בית "פסק  השו'  ה  סעיף  א"הלכות  טוען  ונטען  בסימן  עב
ברור .  ןמהי  פשר  תביעתו  והאם  אין  זו  תביעת  סרק  או  תביעה  שמעיקרא  ברור  שאינה  כדי,  דין

יווכח  מהי  טיבה  של   ית  הדיןבהוא  ששם  אין  הכוונה  לברר  בעדים  שהרי  זהו  בירור  תקדימי  ש
אין ,  א  שם"כדברי  הרמ'  אמתלא  מבוררת'בענייננו  שבעינן    א  הדיןואפשר  שה  כןם  א.  התביעה

באמצעות  טענותיו  של  הבעל   ית  הדיןבאלא  בירור  שיניח  את  דעת  ,  הכוונה  לבירור  מקיף  בעדים
' מאיסות  מוחלטת'תרשם  האם  אכן  יש  כאן    יית  הדיןבו,  המ  צירוף  הוכחות  כעדים  וכדוגם  ללא

 .'אמתלא מבוררת'ובזה הוי 

 . 'מאיס עלי'כן חזינן להדיא בדברי הראשונים בביאורם דין זה של טענת ו

 תת  לריכה  צינהא,  לי  עאיס  מכתב  שהאומרת  )ח"ל  קימןן  ס"רמב  למיוחסותב(  תשובהא  ב"רשבה
 דעות  הךכ,  מאכל  בהדעות  שכשם  שפי  ל,עיניה  באוס  מוא  הה  מפנימ,  דבריה  לאמתלא  ועםט
כן ו,  ה  לומעיןש,  בכתובתו  וו  בוצה  ראינהו,  עיניה  באוס  מהוא  שאומרת  שזוו.  נשים  ואנשיםב

 .שםן עיי, ג"סימן תקע' כתב כן גם בחלק א

דש  ביתר ח  לכתב  ש).ד"ס(  ד  בסוגיה  שם  בכתובות"רי'  ל  התוסשמפורסמים  בזה  גם  דבריו  ו
זה ו,  ו  ביכר  נום  מום  שאין  שי  פל  עף  אבעל  בואסת  מישה  אשאת  בהגדרת  הדברים  שפעמים

 :שם לשונו

ואפילו ,  דכיון  דבעלה  מאוס  בעיניה  אנוסה  היא  בדבר  ולא  מדעתה  עושה  כן"
שאין  שום  מום  ניכר   כל  פיף  וא,  אישה  כשרה  אין  אומרים  להיבעל  לשנוא  לה

 וזה ,על פי שאין שום מום ניכר בוף  ואהרבה פעמים אישה מואסת בבעל, בו
 ."ליו עשנאוי לו ונתעב האכל מאכול לכול יאינו שאדם לומהד

להוכיח   ודבריה  לעם  טתת  לריכה  צינה  א'לי  עמאיס  'הדיא  שהטוענת  לדבריהם  בבוארמ
מתרשם  שאכן  הצדק  עמה  ושאותם   ית  הדיןבאלא  סגי  בכך  שטוענת  טענות  בפנינו  ו.  טענתה  זו

 .25ש בהם כדי ליצור אצלה טענת מאיסות מוחלטת כנגד בעלהי,  בפנינוטענות שהעלתה

 .דינא לפוסקים החלוקת מזה במצינו שבאמתו

דנים   שגאונים  התקנת  כזה  בנפסק  ועלה  בל  עאישה  הטוענתש'  בוררת  ממתלאא  'דין  בנהה
 :זה לשונו ו)' געיףז ס" עסימןב( הלכהא ל"רמ הביאה', מתיבתא דינאד'בזה 

 איסמ 'ומרת אמה לדבריה לטעם ומתלא אותנת נאינה בה זכלד ומרים  אישו"
, שרה  ידרך  בולך  האינו  שאומרת  שגוןכ,  דבריה  למתלא  אנותנת  בבלא',  ליע
 שם  בורט(  גאונים  התקנו  שדינא  כה  ליינינן  דזא,  זה  בכיוצא  ומונו  ממכלהו
 לאו,  גרש  לותו  אופין  כאיןו  [...]  מתיבתא  דינא  דנקרא  ו)רוטנבורגם  מ"והרמ
 ו  אפסה  תם  אין  בילוק  חאיןו.  )ם"והר  מתשובת  בטור  בה  זםג(  צלו  אהיות  לתהוא
 כל  מבלא,  דבריה  לבוררת  ממתלא  אותנת  נאינה  ואיס  מטוענת  בלאא,  אל
 יניהם  עאות  רפי  לזה  בדונו  יין  דהביתו,  מאות  רזה  באין  ומתלה  אותנת  נקוםמ
 ." )' כימןו ס"הרימ(

 :דלהלןא כ"הרמם ו"מהר הברי דכוונת בפוסקים הביארוו

                                                      
ל כמ,  לגבי  בעליהן'  מאיסות  יתר'שייתכן  שישנם  נשים  רבות  שבמצב  האמור  אין  זה  גורם  להם    על  גבף  א  ו25

, ר  בעינינו  מאיסות  הבעל  בעיני  האישה  לנוכח  טענותיהואם  אכן  ניכ,  אין  לדיין  אלא  מה  שעיניו  רואות  מקום
 .כאמור' אמתלא מבוררת'הרי זו 
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 ורך  צאין  דכתבו  )'סימן  בב(  'שולש  מחוט  'תשובת  בכן  ו)ז"  עימן  סעזר  הבןא(  םח  ש"בה
 גיוני  הטעם  מאיס  מענת  טתטען  שכך  בדי  ו,דין  הית  בפני  למאיסות  העם  טת  אאישה  התוכיחש
 ל  כמלכתחילה  שחמת  מוא  הדבר  העם  ט.כחישה  מהבעל  שאף  ון  כהוכיח  לכולה  יאינה  שאףו

 נמק  לכולה  יאישה  הין  אאם  שלאא,  וכחה  הללא  ואישה  הענת  טדי  יל  עהאמר  נאיס  מענתט
 לכןו.  מתיבתא  דינא  דה  באין  והערמה  לחשוש  לש  ין  כם  ארור  באינו  שבר  דטוענת  שו  אענתהט
 גיס',  מש  מל  שאיסותמ  'אן  כיש  שהם  לברורו'  ערמהה  'אן  כאין  שית  הדין  לבברור  שימת  אלכ
 .'מתיבתא דינאד 'הנהיג לזהב

 בוררת  ממתלא  אפירוש  ש)ז"ק  כ"  סםש(  מואל  שהבית  ו)ה"ק  כ"  סםש(  חוקק  מחלקתה  עת  דכןו
 . דברים הני פם הלו אאכן ש'דין הית בעיני בנראה וניכר שאופן בבירור 'ואה

 :זה לשונווחזינן כן שכתב שם  ):ג"ס(ם מלשון המאירי בסוגיא שם בכתובות ג

רין  בו  שהוא  ראוי רוצה  לומר  שאף  אנו  מכי,  דוקא  כשטוענת  כך  מן  הדין"
אם  במידות  אם  בשאר  דברים ,  לימאס  מחמת  רוב  פחיתותו  והפסד  ענייניו

הא  כל .  והדברים  מוכיחים  שלא  בסיבת  נתינת  עין  באחר  הוא,  מכוערים
 ". ין שומעין לה א-והסתלסלות וה שטוענת כן מחמת עיקשות וגאו

ית ב  רק  בכדי  שאנו  הוא'  אמתלא  ברורה'שכל  מטרת  הצורך  ל,  להדיא  מדבריו  כןם  וכח  אמ
' עיניה  נתנה  באחר'ולא  מחמת  '  מאיסות  של  ממש'פני    מינה  רוצה  בואאכן  נשתכנע  שאכן    הדין
משוכנעים  לנוכח  טענותיה  שהם  מסוג  הטענות  שמצוי   ית  הדיןבלפיכך  בגוונא  שאכן  .  המוכדו

 .עדים על הדבר צריךן סגי בזה ואי, כלפי הנטען' מאיסות יתר'שהם יגרמו ל

 הגהות  בזה  לשונו  שם  ו,דים  עבעי  דוזכר  מאם  ל"מהר  הדברי  בדברים  הגם  במקורש,  באמתו
 : )צ" רותא( רדכימ

 ".ליו עורדת ממה למתית אמתלה אנותנת בדווקאו"

 :ם שעודו

 ".עיר הטובי למבוררת המתלה אשנותנת כלא אמתלה אקרי מלאד "

להוכיח   צריךן    שאיוכפי  שהעלינו,  ד"רי'  א  ובתוס"כפי  שמצינו  לעיל  ברשב  כןם  בואר  אמ
ית בו,  התרשם  מכנות  הטענות  לעומת  גרסת  הצד  שכנגד  ית  הדיןבאלא  סגי  בכך  ש,  את  הטענות

אצל  הטוען  כלפי  בן  הזוג  העומד '  מאיסות  יתר'התרשם  שלנוכח  טענות  אלו  אכן  ישנה    הדין
 .מנגד

)'  בימןס'    אעזר  הבןא(  צחק  ייכלת  ה"כן  עולה  מדברי  שוו
 איסמ'כתב  שם  לבאר  שטענת    ש26

 נפש  הסודות  מוד  סהואו,  ה  זגוף  להיבעל  לפשית  נחילה  בלאא,  נאה  של  שנין  עק  רא  לוא  ה'ליע
 פשר  אאי  שמסיבה  שהיינו  ומגע  החלת  משם  בידועה  החלה  מילו  גרופאים  הכמי  חבזמננוו
 קום  מו  לש  יזה  ודוע  יחפץ  בו  אדוע  ידם  אבן  בלנגוע  מולדת  ספשו  נדם  אןב,  יבה  טל  עהתחקותל
 . ם שייןע, בעלהל שואה נאישהב

                                                      
 204 מודא ע" ילק חבניים רין דפסקי בם גהובא ו26
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ושלעיתים , רי  שכתב  שטענת  מאיס  עלי  הוי  כדבר  נפשי  של  ריחוק  תיעוב  וסלידה  מבן הזוגה
יתרשם  שאכן  זהו  המצב  ממש   ית  הדיןבאולם  ברור  שחובה  ש.  לא  שייך  להתחקות  על  טיבה

 .27וכדלעיל

 :זה לשונו וכתב ש)ה"מ קימןס'  גלקח( לכיאל מברית ד"שו בייןע, אידךמ

 ולי  חחמת  מגון  כבורר  מעם  טבעינן  ד)ז"  עסימןב(  פוסקים  בוארב  מישהאבד"
 יין  עעדים  בבירור  היהיה  שגםו,  ם  שיין  עעותיו  ממאבד  וע  רדרך  בהולך  שוא
 " בורר מטעם האין שידן דנידון דהא כא לבלא, םש

 .ל ודלא כפי שהעלנו לעיל"רי שמסיק לדינא דלא כהראשונים הנה

. ו  לעיל  וכפי  שחזינן  בדברי  הראשונים  שהזכרנוולם  בפשטות  נראה  ודאי  כפי  שהעלנא
 )ז"ק  כ"ס  בםש(כן  בבית  שמואל    ו)ה"ק  כ"ז  ס"ע  ימןסהעזר  ן  אבב(ויעויין  עוד  בדברי  החלקת  מחוקק  

 מתלאא  "גדר  בה  זריה,  דבריה  כאמת  הוא  הכן  שדין  הבית  לראה  נדברנו  שאם  כגם  הם  סבוריםש
מאמיתות  הדברים   ית  הדיןב  עוד  מתרשם  כל  –גם  אם  לא  הוכיחה  את  דבריה  בעדים    –"  בוררתמ

 .ומיכולתם לגרום למאיסות יתר כלפי בן הזוג

 גם  ו'אחרת  בתן  ניניו  עשמא'ל  הבעל    עשש  חכל  ית  הדין  לבין  אבמקרה  דנן  שציין  לשי
ו   זהוכיח  אמתלא  לקוק  זבעל  הודאי  שאין  בכזה  שמצבב.  כזו  שפנינו  טענה  בעלתה  הא  לאישהה

 ש  ימורה  גאיסות  ממשוכנע  שאכן  ית  הדיןבשהרי  כאמור  ,  הדיןית    בת  אשכנע  לאו  אחרת  כדי
 שינוי  ליכוי  סאין  שראה  נדם  ושר  בבעיניו.  מנה  מפרוש  לאנוס  כוא  ההריו,  שלכותיה  הל  כל  עאןכ
 .ין'ח וולאז"להגר' חוט המשולש'ת "וכפי שהבאנו בזה לעיל את דברי שו, בעל הל שעמדתוב

 'דבר  לרגלים  'ק  רידנו  ביש  שימת  אכלש,  )ה"קסז  "  עימןס(  העזרן  ם  באבז  ש"ט  התב  כהנהו
 רועה  גענה  טוי  ה'דבר  לרגלים'  ש,כלומר  ,עיין  שם,  ךכ-ל  כבוררת  מענה  טזה  ביןא,  מאיסותל
 .בוררת מענה טגדר באינהש

 ית  הדיןבהיינו  כל  עוד  שאין  ל'  רגלים  לדבר'ד,  רם  נראה  שאינו  סותר  כלל  למה  שהעלנוב
טענו  בפנינו  כדי  לגרום  באופן  ברור נאין  בטענות  שו'  מאיס  עלי'מצב  של  לבהירות  יתר  

שמא  עיניה  נתנה 'ז  לומר  שבאופן  שאין  את  החשש  של  "כוונת  הט.  כלפי  הצד  שכנגד'  למאיסות'
היכא   שאין  כןה  מ,  ז  דלא  סגי  בכך"ובזה  כתב  הט',  רגליים  לדבר'אין  בזה  יותר  מאשר  '  באחר

כבר  לא   י  גוונאאבכה,  ם  למאיסות  יתרבטוח  שלנוכח  הטענות  שנטענו  יש  בהם  לגרו  ית  הדיןבש
 .ברורה ופשוט' מאיסות'אלא הוי ממש ' רגלים לדבר'הוי רק בגדר של 

, אור  טענות  הבעל  בפנינו  על  התייחסותה  המשפיל  של  האישה  כלפיול.  נידוננו  לתה  נחזורע
ריח  בביתו  והעלמת  חפציו בנעול  ומסגירתו  מאחורי  ,  לרבות  אלימות  מילולית  נפשית  ופיזית

אישה  שסירבה  לדור  עם  בעלה  מחוץ ,  אישה  שאיננה  עובדת  ויושבת  בטילה  כל  היום,  אישייםה
' מאס'כל  זאת  מביא  אותנו  להתרשמות  ברורה  שבעל  זה  ,  כפי  שהרחבנו  לעיל  ו,לבית  הוריה

 גליםר'לא  רק    ובוררת  מענה  טראה  בהחלט  דהוי  נעל  כן.  באשתו  ואינו  מסוגל  לחיו  עמה  יותר

                                                      
לב  שומע 'ספרו    בכן  ויכובסקיש  ד"הר  מדיןק  פסב)  אילך  ו202'  עממ(א  "  ירך  כבניים  רין  דפסקיב'  עי  ו27

ז  בתשובותיו  סימן  אלף "לדינא  והוכיח  כן  גם  מדברי  הרדבז  שגם  מסיק  כן  "ק-ו"עמודים  ק'  חלק  א'  לשלמה
בטוח  במאיסות  הבעל  על  האישה  אזי  אין  בכוחו  של  שום   ית  הדיןבועל  כן  הסיק  שם  שכל  אימת  ש,  ג"של

ולכן  תהא  זכאית  לטענה  זו  אפילו  בגוונא  שתובעת ,  של  האישה  על  בעלה'  מאיס  עלי'גורם  לסתור  את  טענת  
סימן   העזרן  וכמו  שכתב  כן  להדיא  בחזון  איש  באב)  ז"א  בסימן  ע"ברי  הרמודלא  כפשטות  ד  (,את  כתובתה

 . ל"ד מה שכתב בזה ואכמ"ש בסימן ק"ת הריב"ויעויין עוד בשו. ז"ט סעיף ט"ס
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וכפי שהעלנו לדינא , אישה הל עענותיו טעדים את בפנינו בוכיח הא לבעלשה על גבף או',  דברל
 . שאין צורך בזה

 יקת(גם  בהרכב  דנן  בחיפה    וין  דמצינו  במספר  פסקיד  ו"ס  בארוכה  בהעלנו  ואחרמ

 כןם  א,  בוררת  מאמתלא  בלי  עאיס  מטוענת  השתו  את  אגרש  לבעל  הת  אחייב  ליש  ש)1068557/5
ברר  את   לריך  צאינו  ש'לי  עמאיסה  'טוען  כלפי  אשתו  הוא  הבעלברור  וכל  שכן  בנידוננו  כשה

 .התרשם באמיתות טענותיו כנגד אשתו וכדלעיל ית הדין באשר כבפרטו, האמתלא בעדים

 ' מאיסא עלי'כשטוען  רם דרבינו גרשוםחיסור א

מעבר  לאמור  יש  להוסיף  ולומר  שבמקרה  שלפנינו  שהבעל  בא  בטענה  שהיא  מאוסה  עלי 

 . דעת הרבה פוסקים שחרם רבינו גרשום מאור הגולה לא נאמר בזה, רתבאמתלא מבור

שהביאו שבמקום שהאישה מאוסה על בעלה  )ז"ק ט"ג ס"אות ע' סימן  א(אה  באוצר  הפוסקים  ר
שלא  לגרש  בעל   בינו  גרשום  מאור  הגולהריש  לומר  שבזה  לא  גזר  ,  ויש  אמתלא  מבוררת  על  כך

  באישה  האומרת  על  בעלה  מאיס  עלי  ששיטת שהשוו  זאת  למקרה  הפוך  יין  שםע.  כורחה
ם  בזה  היינו  לגבי  הבעל  שיש "ל  כהרמב"ם  שכופין  את  הבעל  לגרש  וכתבו  שהגם  דלא  קיי"הרמב

ם  שעל  כל   שועוד  הביאו.  ם  לסמוך  עליו"כאן  חשש  של  גט  מעושה  אך  באישה  כדאי  הוא  הרמב
ומר שהוא מהתורה מכל פנים יש ספק שיתכן שכל החרם איסורו הוא רק מדרבנן ואף אם תמצי ל

עיין  שם  שהביאו  שכן  הוא  בספר  באר .  מקום  ספק  אם  בזמן  הזה  חל  החרם  או  שאינו  אלא  מנהג
ובפרדס   )ז"סימן  ט(ושם  בקונטרס  השיב  משה    )ז"וסימן  ט'  סימן  י(משה  קונטרס  בנין  ירושלים  

ת "ושוכן  ב  )ג"ג  סימן  צ"ח(ם  "ת  מהרש"ובשו  )ו"ד  מאישות  הלכה  ט"פי(רימונים  בשם  בני  אהובה  
 בן  העזרא(ובספר  חיים  ושלום    )ג"א  קלאצקין  סימן  ע"להגר(בר  אליהו  דוב  )'סימן  ו('  חבצלת  השרון'

סימן (ושמן  המשחה    )ט"ג  סימן  י"ח(מ  "והפ  )ט"סימן  קל(הביא  שכן  הוא  בתומת  ישרים    )'סימן  א

 )א"נ  קימןס(  משחה  הבשמן  ו)'  וימןס(  שרון  הבצלתת  ח"שו  בםג.  )ב"סימן  טו(ופאת  הנגב    )א"קנ
 )'  אימן  סעזר  הבןא(  שלום  ויים  חספרוי  ב'לאגח  פ"גר  ההדיא  בדברי  לבואר  מכן  ו,כתבו  כן  לדינא

 רע גלאד, רשום גבנו רקנת תאחר לף  אורחה  כעל  בהתגרש  לותה  אופין  כאוסה  מבטענתד,  כתבש
 פה  ירשום  גבנו  רקנת  תחר  אאישה  כוח  ההיה  ילאו,  ם"רמב  הדעת  ללי  עאיס  מטוענת  האישהמ
 . 28גרש לותו אכופין שאישוח הכמ

 טוען  הכל  דימא  נאם  שאחרמ,  זה  בפקפק  ש)ד"  כימןס'    גלקח(  קרה  יבן  את"ראיתי  בשוו
 גרשנה  ילא  שתקנתו  ברשום  גבנו  רועיל  הה  מורחה  כעל  בגרשה  לוכל  יבוררת  מטענה  באוסהמ
 הני  מסהאו  מטענת  דורחך  כל  עלאא,  לגרשה  וו  למאוסה  שטעון  לוכל  יעולם  להריו,  ורחה  כעלב
 . ורחה כעל בגרשה ליוכל שהני מלאו, מורד כחשב ילא שקר

 אמר  יבעל  האם  שרשום  גבנו  רקנת  תהני  משפירד,  תב  כ)םש(  שרון  החבצלת  במנםא
 א  לדאי  ואיסוראו,  רשום  גרבנו  דרם  חליו  על  חבזהד,  וא  הקר  שהדברו,  ליו  עאוסה  מהאישהש
יכול  הבעל   רשוםג  אף  לאחר  תקנת  רבנו  לדבריו.  ם  שיין  עחינם  בלי  עאוסה  מטעון  לבעל  העשהי

 .'אמתלא מבוררת'ב' מאיסה עלי'כשטוען  על כורחהבלגרש את אשתו 

                                                      
 י  אאפילוו,  וונא  גכהאי  ברשום  גבנו  רזר  גי  איכא  איהא  מוספיקא":  זה  לשונוושכתב  בטעם  הדבר    יין  שם  וע28

 רבנן  דק  רוא  הזה  הזמן  ברשום  גרבנו  דרם  חיסור  אבים  רדעת  לקום  מכלמ,  זה  בם  גזר  גרשום  גרבנו  שימאנ
 .ם שיין ע" קולא לרבנן דמנהג בספקו, מנהג הצדמ
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 )168'  עמ('  ובחלק  י.  )200עמוד  (וכן  שם    )152  ועמוד  149עמוד  ('  ר  חלק  ט"עיין  עוד  בזה  בפדו
 . שהסיקו בפשיטות כן לדינא )258עמוד (ב "ובחלק י

 ברא  סלי  עאוסה  מטענת  ד)ח"  מימןא  ס"  חעזר  הבןא(  יים  חיברת  ד"שו  בם  גבואר  מזה  בכיוצאו
 כןו,  )ו"  עימןס(  יצהר  וירושת  ת"שו  בסכים  הכןו.  ם  שיין  ערחה  כעל  בהוציאה  ליכול  ויא  הובהט
 אחר  ועשרותמ,  זה  לדינא  הלכה  למעשה  בכיוצא  ב)216  מודע'    טלקח(  בניים  רין  דפסקי  בם  גסיקוה
 . ם שורחה עיין כעל בגרשה לכול יבוררת מתלאאמ בלי עאוסה מבטענת דוברים סוסקיםפ

 דיינים ההרכב ב)111 מודע'  זלק חבניים רין דסקיפ( גדול הדין הית בין דפסק מם גלמוד לש יכןו
 :זה לשונול ו"צ זלטיו' זצלאל בהרב ולישיב אלום שוסף ירב הסים נצחק ירב הגאוניםה

 וד  עיים  קלאו  עלה  בלפי  כיובי  חחס  יום  שאישה  לשאר  נא  לנן  דבמקרה"
 ך  כאםו.  לל  ככזה  שתור  בבעלה  בעוניינת  מאינה  וליו  אפשי  נשר  קל  כצלהא
 ופי  ססדר  הידי  להגיע  לאישה  הל  שסירובה  לתת  ליש  שיחידי  ההסבר  הריה
 לישתים  פם  עפשי  נמות  תחינת  ברידא  גקמנות  נק  רכאורה  לוא  הירוד  פלש
 לבה  בוקטת  נהיא  שרירות  מל  שהצטברות  מובע  נזה  שיתכן  יי  כאם,  א  לתוו
 עובדה  הצם  עשנה  מא  לה  זבר  דחרת  אסיבה  מו  או  זסיבה  מך  אעלה  בלפיכ
 וצה  רינה  אאת  זבכל  וליה  ענאוי  שהוא  ששום  מיה  לעינא  בא  לבחינת  בהיאש
 ימשך  יורמלי  נבלתי  ההמצב  שה  לניחאו,  רפנו  אלא  וחזתיו  אמנו  מהיפרדל
 א  לרשום  גנובי  רקנת  תם  אדון  לויש.  יסתאבו  שד  עניהם  שירעוו,  עולמיםל
 התגרש  לוצה  ראינה  שה  זעין  כקרה  מם  גוללת  כאישה  הרצון  לניגוד  בגרשל
 בעל  מהיפרד  לכולה  יאינה  שטעם  מו  אשובו  לצפה  מהיא  שוונה  כתוך  מאל
 גון  כל  עלא  שסתבראמ.  רובה  עבבני  כו  בהחזיק  לרצונה  שפני  מלאא,  עוריהנ
 .  "גולה האור מרשום גבנו ריקן תהז

מנין  ובנין  מהפוסקים  נקטו  כן  לדינא  לחייב  האישה  בגט  בטענת מצאנו  למדים  שרוב  נ
 .'אמתלא מבוררת'ב' מאיסה עלי'

 שלא טען מפורשות שהאישה מאוסה עליוכ

אך  כיון ,  "מאוסה  עלי"בית  הדין  לא  שמע  במפורש  מהבעל  את  הלשון  ,  והנה  בנדון  דידן

וכן  הוא  לדינא ,  הסגי  בז,  שמתוכן  טענותיו  כך  עולה  ומשתמע  מדבריו  שהוא  מואס  באשתו

על ' מאיס עלי'והוא דבר הלמד מעניינו מדין אישה שטוענת . שאין  צריך שיאמר כן בפירוש

', איני  רוצה  בו'  דהאומרת  )ו"סימן  קפ(ת  תורת  אמת  "א  ששון  בשו"וכפי  שכתב  מהר,  בעלה

 . עיין שם', מאיס עלי'הוי כאומרת ', אינו נקרא עוד בעלי', 'שנאתיו'

א "הר מרי דבהביא שחרי א)ב"ז  ע"י  רףד( שפט מנתיבות בלגאזיח א"הגרל מצאתי, אידך מךא
 : זה לשונו ותבכ, שוןש

 ותו  אופין  כלי  עאיס  מבטענתל  ד"סם  ד"הרמבד,  ליגי  פלא  דראהד  נ"נלע"
 חמת  מו  לבעל  להיכולה  יאינה  שאומרת  בדוקא  דכתב  וקדקד,  גרשל
 סוף  בשכתב  ומכ,  יד  מגרשה  לותו  אכופין  דוא  הי  גוונאאבכהד,  איסותומ
 ו  באסה  מם  אולםא,  ה  לשנוא  שמי  לתיבעל  שרב  חשבוית  כאינה  שבריוד
  .עיין שם" ספקת מענתה טין אא בזהצכיו ומונה מכלה מהוא שפנימ

 ם  ג,איסותו  מחמת  מו  להיבעל  לכולה  יאינה  וליה  עמאוס  שמרה  אלא  של  כדבריו  משמעב
 .גרשה לותו אופין כיןם א"רמב הדעתל
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א ששון "הדיא כדברי המהר לן ככתבש'  גסעיף בשם העזרן אב ב'קודש מעזר'  בהנה  ראיתיו
 :ם שזה לשונוו, ודלא כהנתיבות המשפט הנזכר

 אוס  משהוא  כוקא  דהכוונה  שהתעקש  לחד  אצה  רלי  עאוס  מענות  טודותא"
 ל  כם  עמנה  מעלה  בהרחיק  שישה  אן  כאין  שה  מיאוס  מגדר  בהחלט  בליהע
 נה  שבע  ררךה  עי  הםג,  דרך  בתפסוהו  ורחוק  לחרת  אמדינה  לעותיהםמ
 ך  כאחר  וכסוכים  סיניהםה  בהי  ואחד  כרו  דך  כאחר  ומרד  במנה  מפירשש
 ין  בדורו  יעולם  לכי  ומו  עהתערב  לאתירמתי  שיא  הטוענתל  ו"נ  כרחיקה
 כמו  ששמע  נמפיו  ומם  עברח  ילא  שהם  לאשר  ועותיהם  מישמרו  שנשיםא
 בים  רלדים  יוה  להישי  כם  געשה  ין  כטנות  קלדותי'    בוה  לשהיל  כ"נ  כעשהש
 אינהל  ש"ם  ז"רמב  הלשון  שם  גנהה.  תובה  כם  געינא  בא  לוענת  טהיאו
 ראה נקום ממכל, שמול ב" זפוסקים וטור בובא הכן וה לשנאויל'  ו  כשבויהכ
 .  29בושה כשנאה כיהוה לול ה"נ כרורה בבאמתלאש

 ברים  דההעל  שחר  א)183  מודע('    טלקר  ח"א  בפד"ליט  שימבליסטח  צ"גר  המצאתי  בדבריו
 : זה לשונוודינא  לתבכ, ענייןב

, לי  עאיס  מלשון  התאמר  שוקא  דורך  ציןם  א"הרמב  לגם  דלומר  יש  ולםא"
 מתלה  איש  ונים  פשום  בו  בוצה  ראינה  שבריה  דתוך  ממוכח  של  כלאא
 לאא,  ן  כאומרת  שוא  הממון  בו  אאחר  ביניה  ענתנה  ששום  מלא  שדבריהל
א "הר  מכדעתו,  לי  עאיס  מכללב  וא  הה  זלכ,  ו  במאנת  מיא  הבתמים  ובאמתש
 ישותאלכות  ד  מה"יק  רפם  ב"רמב  הדברי  מצת  קשמע  מכןו.  הבאנו  ששוןש
 מימר  ליה  לוי  הלכאורהו',  כו  ווצה  רינה  איא  ההמורדת  שכתבל  ש"נה
 משמעו,  ידיה  דנידון  בשאין  כןמה  ,  לי  עאיס  מומרת  אהמורדת  שפשטותב
 " .גרש לותו אופין כו בוצה ראינה שכלש

שכתב  כן  גבי  אישה  הטוענת   )ז"  ל-ה"ק  ל"ב  בהגהת  הטור  ס"ע'  ף  קד(בכנסת  הגדולה  כן  משמע  ו
 .יין שםע, מורדת הויא יו ושטותו דלולעל בעלה שאינה יכולה לסבול ח

 .30שהאריכו בזה וכן נוהגין לדינא )' דות א206' מע('  כרך כהפוסקיםר יעויין עוד באוצו

לאור  הדברים  שהעלנו ,  אינה  כנה  כלל  יתלום  בשמעבר  לאמור  שטענת  האישה  ל.  וף  דברס
יש  לחייב  את  האישה  בנידוננו  לקבל  גט  מיד  בעלה  לנוכח  הטענות  הקשות  כנגדה  שהעלה 

וכפי '  אמתלא  ברורה'ב'  מאיסא  עלי'שיש  בהם  כדי  להמאיסה  בפניו  והוי  כטענת  ,  בפנינו
 .במהלך הדיונים ית הדיןבשהתרשם 

 .רוחם ינובי רל שינו דסוד י- יגון עחמת מט גיובח

י  וכן  מחמת  חוסר  הסיכויים  לעשיית 'ח  פלאג"הנה  לעיל  דנו  בחיוב  גט  מחמת  דינו  של  הגר

בנידוננו  נראה  ברור  כי  יש  לחייב  האישה  בקבלת  גטה .  והסקנו  לחיוב  בגט,  שלום  בית

 . מטעם נוסף

                                                      
 ופין  כאין  שימא  נם  אגםו:  "זה  לשונוושכתב  שם  ,  ך  יש  לציין  שמהמשך  דבריו  משמע  שקצת  הסתפק  בזה  א29

 ל  כק  רוקא  דיאוס  מדר  גריך  צאין  ששיטאפ  מתיבתא  דינא  דגבי  לקום  מכלמ,  ל"ם  ז"הרמב  לם  גכזה  בגרשל
 " עליונה הל עדהל י"כנ מעוטה מם גרורה באמתלא בכתובה הלא ויה לא לעינא בא לאומרתש

את  דברי '  תנא  דמסייע'א  הביא  בזה  כ"רב  שלוש  שליט  החיפהד  ד"ד  בהרכב  דנן  שכתב  ידידי  ראב"בפס  ו30
 כופין  דהו  לאיתם  ד"רמב  ולפס  ארבי  ו"ש  רדבריל:  "זה  הלשוןבכתב  ש)  ב"  קורשש  (תשובהק  ב"המהרי

 בעיא  דיכא  הל  כלאא,  לי  עאיס  מטענה  בווקא  דאו  ללדידהו  דשיטא  פהאד,  לי  עמאיס  דטענה  בגרש  לבעלה
 ".  אלתר לה להבינן ייטאג
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דין  בשנים הובתי  ,  )'  חרק  פג"  כתיבנ(  פורסמים  עד  מאד  דבריו  של  רבינו  ירוחם  במישריםמ
ינם אהצדדים  מורדים  ו  שנישכ  -  לפסוק  חיוב  בגט  לבני  זוגו  אחרונות  משתמשים  רבות  בשיטתה
זה ו,  ב  חודש"עם  חלוף  זמן  של  י  -  סרב  לבצע  את  נתינת  הגטמי  מהם    מךא,  זה  בזו  עונייניםמ

  :שם לשונו

א ל':  שאמרה  ישהאאברהם  בן  אשמעאל  כי  נראה  לו  ש  ב  רבירתב  מורי  הכ"
אבל ,  נא  נמי  לא  בעינא  לךא':  והוא  אומר',    וכתובהן  לי  גטיתי,  בעינא  ליה

מסתברא  דאין  דנין  אותה  במורדת  להפסידה  כלום   –'  איני  רוצה  ליתן  גט
אלא  מיהו  משהינן  לה  תריסר  ירחי  אגיטא  דילמא ,  מעיקר  כתובה  ונדוניא

והפסידה תוספת וכל מאי דיהיב לה , לאחר  שנה כופין אותו לגרש,  הדרי  בהו
 " .משקל ולמיפק לא יהיב להדאדעתא ל, מדיליה

א "  יר  חלק"ראה  לדוגמא  בפד,  בים  רבניים  רין  דפסקי  בסתמכו  הרוחם  יבנו  רל  שה  זינו  דלע

, צימבליסטג " חפו  במותב תלתא של הרבנים  יביב  אל  תאזורי  הרבני  הדין  הביתב,  )89־95  מודיםע(

כתבו  שם   ו,גירושין  ההסכם  לכוש  רעברת  הבין  שקשר  העניןא  ב"ליט  שיכובסקיד'  ש,  זולאיא'  ע

 :זה לשונוו

 חייבים  מנים  פל  כל  עו  אופיןכ,  זה  בה  זורדים  מניהם  שישהאה  ושהבעלכ"
 ". גרשה לבעל התא

 :זה הלשוןבהוסיפו שם ו, ל"נ הרוחם יבנו רם דברי שהביאוו

 ן  מן  כםא,  ה  בורד  מוא  האף  וית  בשלום  בפץ  חינו  אוא  הף  אכאמור  והואיל"
 ופין  כה  זבכגון  שרוחם  יבנו  רדברי  מהבאנוש  כמוו,  גרשה  לייב  חוא  הדיןה
 חייבו  לש  יקום  מכלמ,  פייה  כל  שו  זדה  מידי  לגיע  נא  לם  אאףו,  גרשה  לותוא
זה  ו)הגהא ב"כ סד"נ קימן  סהעזרן  בא(א  "רמ  הסק  פבר  כוונא  גהאי  ככלו,  גרשהל

 ופין  כאין  דעל  גבאף  ,  א  לו  אופין  כם  אלוגתא  פאיכא  דקום  מבכלו  'לשונו
 " יד מתובה כיתן לותו אופין כוםל מק מכגרשל

 .גט בחייבו לוכל ננים פל כלע, גרש לכוף נא לם אאף שריה

במותב  הדיינים   )לא  פורסם,  1758תיק  מספר  (סק  דין  של  בית  הדין  הגדול  פן  מובא  בכו
כתבו  כך ש,  הרב  עזרא  בר  שלום,  הרב  שלמה  דייכובסקי,  הרב  שלמה  משה  עמאר:  הגאונים

 : זה לשונוו, שין לשם השגת מטרות ממוניותה שמעכבת את הגירובאיש

שני  הצדדים  אינם .  מן  החומר  שבתיק  עולה  שאכן  יש  מקום  לחיוב  בגט"
ועל  כך  לא  הוגש  ערעור  על  ידי ,  כפי  שקבע  בית  הדין  האזורי,  רוצים  זה  בזה

כדי  להבטיח  את  ביצוע ,  אף  על  פי  כן  מסרבת  המשיבה  לקבל  גט.  המשיבה
  אם  עמדתה  לחלוקת –ון  בבית  המשפט  פסק  הדין  לחלוקת  רכוש  שניד

אנו  סבורים  שאין  להשתמש  בגט  כמנוף .  'הרכוש  לא  תתקבל  שם  וכו
הצדדים  אינם  חפצים  זה .  בנושא  שנדון  בערכאה  אחרת,  כושנייםרלהישגים  

 ." 'והדיון נסב כולו על הרכוש בלבד וכו, בזה

 חיוב  לספקת  מילה  עוהיז  בדו  לעיגון  שכך  לאיות  רהביאו  ש)267  מודע(ג  "ר  י"וד  בפד  עעייןו
 .31והוכיחו כן מראשונים נוספים, טג

                                                      
ית   בחברא  ו"ד  ת"בל  א"צ  זורביץ  הייב  לריה  ארב  ההגאוןל)  ג"  כימןס('  ריה  אבל  'ספר  בזה  באריכות  בעיין  ו31

 .זה בעסוק נאחרם במקוו. וספים נאשונים רדעת בן כהכריח שה מירושלים בגדול ההדין
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כנס "פורסם  בקובץ  (א  "נחום  פרובר  שליט  ד  תל  אביב  הרב"און  אבגבמאמרו  של  ה  עויין  עודוי

שם  עסק  בדינו  של  רבנו  ירוחם  ובחיוב  גט  לבני  זוג  המורדים  ומעגנים   )114עמוד  ,  "ח"הדיינים  תשס
אף  אם  הצד ,  ילה  מספקת  לחיוב  בגטעה  נענת  עיגון  היטי  ם  הוא  העלה  שם  לדינא  כג.  זה  את  זה

 .רבים קי דיןסועוד כהנה וכהנה בפ .המעגן אינו אשם בהפרת שלום הבית

 מרידה בתחיל הי מלוי תאםה

אין ,  החידוש  בדברי  רבינו  ירוחם  הוא  שבמקרה  ששני  הצדדים  אינם  רוצים  עוד  זה  בזה

, יתר  על  כן.  י  לכפות  עליו  להתגרשצריך  לבדוק  אחר  עילות  המרידה  של  סרבן  הגט  כד

שפירושו  הוא (במקרה  של  רבינו  ירוחם  אין  לראות  באחד  הצדדים  מורד  במובן  ההלכתי  

שהרי ,  שכן  איש  מהם  אינו  מורד  מחיוביו  כלפי  הצד  שכנגד,  )שמורד  מחיוביו  כלפי  הצד  שכנגד

ה  על  הגט הסיבה  לכפיי.  גם  הצד  שכנגד  אינו  חפץ  בו  ואינו  רוצה  בקיום  חובותיו  כלפיו

אלא  מחמת  שאין  צד ,  במקרה  של  רבינו  ירוחם  איננה  מחמת  אשמה  ואף  לא  מחמת  המרידה

  שפירש  כן  על  פי )ד"דף  ס(כך  עולה  מדברי  הפני  יהושע  בכתובות  .  רשאי  לעגן  את  משנהו

 . 32ועוד, ם"דברי הרמב

 ת  אחייב  לענה  טוי  הבד  ל'יגון  עטענת  ',בים  מהפוסקים  רי  לדעתכ,  דברים  היא  הסקנתמ
 אישה  הת  אחייב  לענה  טהוה  דקל  וחומר  בנידוננוו,  'גט  מעושה'גט  ולא  חיישינן  בזה  ל  בבעלה
 . רם דרבינו גרשום חאיכא דמקום בףא, ט גקבלל

 ה  זין  א.בפירוק  הנישואין  בנידוננו'  אשם'אין  אנו  נכנסים  עתה  לדיון  בקביעת  ה,  ה  זטעםמ
על ם  ת  אי  היכולת  להישאר  נשואישהרי  הסיבה  לחיוב  בגט  היא  מחמ,  קיצןב"  שםא  "י  משנהמ

 ק  בעקבות  רגט  החלה  בסרבן  הל  שרידתו  מם  אלפיכך  אפילו.  הנייר  ושצד  אחד  מעגן  את  השני
 כופו  לדי  כזה  בה  זורדים  מניהם  שכעת  שכך  בי  ד.זה  לא  ישנה  מאומה,  כנגד  שצד  הרידתמ
ח "א  הגר"ד  ת"ויעויין  בספרו  של  אב.  יבה  סלא  בכנגד  שצד  הת  אעגן  מסרבן  ההריש,  התגרשל

 וד  במאמרו  עראה  ו,ו  זכפייה  לטעמים  בשהאריך  )ה"  כימן  סהעזרן  בא(  'משפט  בעיונים  'ל"שאנן  זצ
 . 33רוברנ פ"גר הל של"נה

 לום  ביתשוננו  שהבעל  דורש  לתת  גט  לאשתו  והאישה  על  אף  דרישתה  לדכן  יוצא  שבנאם  
חמת מחינם    ל  הגטכאמור  כי  טענתה  אינה  כנה  כלל  וכלל  וכל  רצונה  לעכב  את  ית  הדיןבהתרשם  

                                                      
 ם  שכתבתיו,  הוציא  לותו  אופין  כלי  עאיס  מטוענתל  ב"ם  ז"רמב  השיטתל:  "זה  לשונו  ום  כתב  שהושע  יפני  ה32

על  פי  דבריו  אלה ."    'כו  וענה  טחמת  מאה  באינה  בפילוא,  יירי  אנין  עכל  במשמעו,  עגנה  לשאי  ראין  שטעםה
 . נם שביארו את דברי רבינו ירוחם בדין שלפנינויש

וכן ,  אילך  ו61'  מ  עט"  ירךר  כ"ד  פדוגמא  לאהר,  רוחם  יבינו  רדברי  בו  זפרשנות  לסכימו  הלא  שש  ימנםא  33
'   חרךר  כ"ד  פאה  רונים  שירושים  פהם  בנאמרו  וללו  הרוחם  יבינו  רדברי  בבים  רשו  דוכבר.  ם  רבים"בפדרי

 דיכובסקי וזולאי אימבליסטג צ"רהל(א " ירךכ, )321-325 מודים עאליהו ולטיו'  זבאלישי.  ש.  ירבנים  הגאוניםל(
, וזנטלג  ר"רהל(ט  "  ירךכ,  )156-159  מודים  עדיכובסקי  וזולאי  אימבליסטג  צ"רהל(ז  "  טרךכ,  )253-259  מודיםע
 גדיל האחרוןו) ג"צ ר-פ " רמודים עמזוג ג"רה הל שאמרומ('  ורך כדין הורתש, )57-71  מודים  עזמיר  ורבשטיןפ
71-78-86 מודיםע('  כרךר כ"פדא ב"ליט שעמאר. מ.ג ש"רה השעבר לגדול הית הדין בשיא נה  זנושא  בהרחיבו

, מ  לדינא"ויש  בזה  נפק.  ה"ן  בקידושין  ע"א  נאריך  בזה  כמו  כן  בטעם  נוסף  בזה  על  פי  דברי  הר"ובמקו).  
 .ל"ואכמ
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הסתמך על דינו לם וקמהחלט בש ינמצא ש, והצדדים דרים בנפרד כבר מעל לשנה', נקמנות וכדו
 .34יוב גט נגד הצד שאינו מוכן לגרש או להתגרשלחל של רבנו ירוחם "הנ

 שניכר על פי מעשיהםכק באמירה מפורשת או גם  ראם מרידה הויה

שהרי  הוא ,  בנידוננו  את  דינו  של  רבינו  ירוחםאך  עדיין  יש  לעיין  בזה  האם  ניתן  להחיל  

אך ,  דיבר  בגוונא  ששני  הצדדים  מורדים  זה  על  זה  ואינם  מעוניינים  זה  בזה  כאמור  לעיל

אם  כן  מהיכי  תיתי ,  בנידוננו  שהאישה  אמרה  בפנינו  מספר  פעמים  כי  היא  רוצה  שלום  בית

ועל  אף ?  ים  זה  בזהלקשר  זאת  לדברי  רבינו  ירוחם  העוסק  כששני  הצדדים  אינם  מעוניינ

שהאישה  רמזה  בפנינו  מספר  פעמים  כי  היא  מעוניינת  לקבל  את  כספה  ורק  לאחר  מיכן 

אולם  אפשר  שאין  היא  חוזרת  בה  מדרישתה  לשלום  בית  אלא  שבלית  ברירה ,  תתגרש

היא  רוצה  לפחות  את  כספה  המגיע  לה ,  ומכוח  הנסיבות  שבעלה  עומד  איתן  בדעתו  לגרשה

 .בר במתן הגטלדעתה והיא תולה את הד

 ק  רכך  לגררת  נשהרי  היא'  מורדת  בבעלה'אפשר  שאין  היא  נקראת  ,  ם  נכונים  הדבריםא
, כי  במקרה  דנן  היא  לא  אמרה  מפורשות  כי  היא  איננה  מעוניינת  בבעלה  כןם  מצא  אנ.  חמתומ
משכך  אין  זה  דומה  למקרהו  של  רבינו  ירוחם  ששם  מדובר  באופן  שכל  אחד  מבני  הזוג  אומר ו

 .רק הבעל אמר כן אך לא האישה וכאמור במקרה שלפנינו 'לא בעינא ליה'שנהו מפורשות למ

 אתד  מ"ספ,  גדול  הית  הדין  בפני  ברעורע,  ה"  לימןס(  'אול  שמשפטי'ספר  ר  ב"צאתי  בפד  מו  זבראס

 :אמר נםש, )ליהו ארדכי מרבה, שראלי יאול שרבה, לישיב אלום שוסף ירבה: גאונים הדייניםה

  מה ל  עאזורי  הית  הדין  בפני  בסיכומו  באישה  החכו  בא  ל  שסתמכותוה "
 א  למר  אוא  האף  ויה  לעינא  בא  לאמרה  שישה  אענין  ברוחם  יבינו  רשכתב

 בעל  הבטענתש,  כאן  לנין  עינהא,  גרש  לותו  אופיןח  כ"ב  ילאחרש,  ה  לעינאב
 מסכים  שלא  אאמר  נא  לאזורי  הית  הדין  בל  שראשוןד  ה"פסה  בוזכרו  אגםש
 ". ומדת עעינה בלום בית לשצעתו הבלא, ט גמתן ברירה בדליתב

אין  ספק  בכך  כי  רבינו  ירוחם  לא .  ד  בנידוננו  נראה  לדחות  טענה  זו  מכל  וכל"רם  לענב
מהות  בשהרי אלא למה שמילים אלו מבטאות ומה שעומד מאחוריהן' גופם  של  מילים'מתכוון  ל

מעתה  נראה .    בגטהוי  עילה  לחיוב'  עיגון'ביארנו  לעיל  את  טעמו  של  רבנו  ירוחם  ש!  עסקינן
יש  כאן  עיגון   כןם  א  בזהה  ומר  שכל  אימת  ששני  הצדדים  מורדים  ז  לשבכוונתו  של  רבנו  ירוחם

כופין  על 'קבל  גט  מחמת  דין  לאו    ועל  כן  חייב  המורד  לתת,  חמור  שההלכה  איננה  מסכימה  עימו
 . מצווה שלא לענות את הדין ולהותיר את המצב כמות שהוא ית הדיןבו, 35'מידת סדום

מאור  הגולה  היתה  לסייע  לאישה  הרוצה   רשוםגנו  סבורים  כי  מטרתה  של  תקנת  רבנו  א
שלום 'באמת  לעמוד  על  משמרתה  בחיזוק  וביצור  ביתה  תוך  כדי  חיי  נישואין  תקינים  במסגרת  

' לגיטימציה'מתן    וארכושיים  '  מקצה  שיפורים'ולא  לעזור  לאישה  לעכב  את  הגט  ולעשות  ',  בית
 . ותנו במקרה דנןליצר הנקמה כפי התרשמ

                                                      
, רוחם יינו של רבנו דנו רק מצד אחייבים משאם, בנידוננומ לדינא בסיבת החיוב בגט "באמת שיתכן ויש נפק ו34

 ם  אשאין  כןמה  ,  פסיד  תתובה  כוספת  ת-  משמעותי  החלק  הת  אולם  אתובתה  כיקר  עק  רקבל  תהרי  שהאישה
יש  עילה   א  אם  כןלא  –  כתובה  ותוספתה  המלא  בחויב  יהוא  כן  אם  'מאיסא  עלי  'ענת  טגלל  בגט  בחייבנ

 .נדון בזה אחרם ובמקו המוכדו' מרידת'מיוחדת להפסידה כתובתה בגין 
 .ל"ואכמ. ה"ן בקידושין ע"ך עולה מדברי הר כ35
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 אחד  שלאא,  שותףמן  ה  מלום  כלאישה  ובעל  לאין  שבמקרה  שרור  בולהל  ע"נ  הכלמ
 עגנו  מרק  וולתו  זם  עחיות  לוצה  רינוא,  פלים  אניעים  מחמת  משני  הצד  הת  אעגן  מהצדדיםמ
 חיוב  לנזכר  הרוחם  יבנו  רלל  ש"נ  הינו  דל  עהסתמך  לקום  משי,  וצדקת  מאינה  שעילה  בו  אחינםל
' בפיו'המסרב  לגט  עדיין  אוחז  '  טקטית'גם  אם    –התגרש    לו  אגרש  לוכן  מאינו  שצד  הת  אטג
 .'שלום הבית'את טענת  )לבדב(

 מיתי  אנימי  פגשי  רשר  קל  כנידון  דנן  שאין  בראות  לוכחנו  נכאשר.  תה  שוב  נשוב  לנידוננוע
, תחהפ  אל'  ית  בלוםש'  ליק  תולאפיו,  'שלום  בית'בר  למען    דשתה  עא  להיא  ובעלה  ואישה  היןב
 באה  הצו  בובאהה,  יונים  דחתהד,  ית  הדין  בבהופיע  לרחה  טא  ליא  העלה  בל  שתביעותיו  לגםו
, לל  כבעלה  בעוניינת  מיננה  אהיאש'  הדי  סנןא  'איכא  ודים  עאלף  כעיד  מאת  זלכ,  !!!עמייםפ
 נו  לין  אפיכךל.  כתובה  התביעתב'  יפורים  שקצהמ  'שיית  עחילופין  לו  או  להרע  לק  רגמתה  מכלו
  .אין לנו ספק כלל כי זו כוונת האישה דנן. שטח במעשיה ללא איה פאמרי ללל כסהתייחל
 !!!לא  כיסוי  כלללענה  שנטענת  ט'  שלום  בית'של  '  אלף  מילים'מעשיה  בשטח  חזקים  יותר  מ 

 קום  לורך  צאלא  יש,  מילים  והצהרות  בי  דאין'  שלום  בית'די  לעשות    כית  הדין  ברור  כי  לדעתב
רק .  די  האישה  יל  ענן  דמקרה  בעשה  נלא  שבר  ד-כזו    שצהרה  הקדםל  עשויים  הברים  דלעשותו

 . לבדב" פתיים שסמ "לום ביתשבקשותיה ל בראות ליש שך כ.להיפך

אלא  יש ,  לום  ביתשעתה  נמצא  שבפנינו  ליכא  בעל  הדורש  גט  לעומת  אישה  הדורשת  מ
וק  עוסק  רבינו ובמקרה  זה  בדי,  בזהה  בפנינו  שני  בני  זוג  המעוניינים  בגירושין  והמורדים  ז

 .ירוחם

שתו  גם  מחמת   את  אגרש  לבעל  הת  אחייב  לש  ילנו  שבמקרה  שפק  סאין  שאת  תורת  העולהז
 .'מישרים'דינו של רבינו ירוחם ב

 'מורדת'עלה האם נקראת  בם עגור לילך למסרבת הישהא

סיבה  נוספת  יש  לבית  הדין  לחייב  את  האישה  במתן  גט  בנידוננו  מחמת  שיש  לאישה  דין 

 .'מורדת'

 אחר  שנישאולהבעל  תאר  בפנינו  ש  )27.11.16(ז  "ו  מרחשוון  תשע"פרוטוקול  הדיון  מיום  כב
לגרסת  הבעל  לאחר  שלש  וחצי  שנות  מגורים  בבית  ההורים .    הם  דרים  בבית  הוריה2013בשנת  

לאחר  כשנה  מהנישואין  הוא  ניסה  בכל  כוחו  להוציא  את  אשתו  מבית .  הגיעו  מים  עד  נפש
רק . ך האישה סירבה לכך בתוקףא, ההורים ידל אפילו ע –כורה משלהם ההורים ולדור בדירה ש

חודשים  עד  שנפרדו  שוב   שלשה  הוריה  דחפו  אותה  לילך  לגור  עמו  במשך,  כשפתח  תיק  בפנינו
 . ) לפרוטוקול הדיון9-25ורות ש(תוך כדי אלימות הדדית 

בית  הדין  איפה   יידל  ואף  כשנשאלה  ע,  ש  לציין  שעקרונית  האישה  איננה  מכחישה  טענה  זוי
 41-42ורות  ש(.  'בדירה  שגרנו  בנפרד'השיבה  על  אתר  ,  היה  לך  יותר  טוב  עם  ההורים  או  בנפרד

 .)לפרוטוקול הדיון

דבר   -  עתה  כיון  שהאישה  סירבה  כל  העת  לעזוב  את  בית  הוריה  ולילך  לגור  עם  בעלהמ
ם א,  בין  בני  הזוגשלכל  הדעות  היווה  נדבך  מרכזי  במחלוקת  העיקשת  ובמריבות  הבלתי  פוסקות  

 .36לכאורה יש לדון את האישה כמורדת בבעלה כן

                                                      
' הרי  שמלבד  מה  שהעלנו  לעיל  בסעיף  א',  מורדת'מאמר  המוסגר  יש  לציין  שאם  אכן  האישה  דנן  נקראת    ב36

ן בבא  ת  שמואלידכבר  העלה  הב,  לזה  כלל  צריךן  נראה  שאי,  רשוםגשיש  להתיר  לגרשה  על  אף  חרם  דרבנו  
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 בעל  הכאשרו,  גוריהם  ממקום  ליחס  בוג  זני  בין  בסכמה  הבהעדר  שיא  הסוקה  פנה  הלכהה
 וא  הכולי,  רנסתו  פקום  מו  אעבר  בתגורר  החר  בו  הוא  אמקום  במגורים  לעבור  לרישה  דעלהמ
 ה ביש שגדית נענה טעלתה  האישה  ה  אם  כןאלא,  מקומו  במו  עהתגורר  לעבור  לשתו  את  אחייבל
 .מה שלא קרה במקרה דנן – משמ

 קור הדין מ

 : :)קי(שנינו במשנה במסכת כתובות 

 כרך  לעיר  מא  לבלא,  כרך  למכרך  ועיר  לעיר  מוציאין  מארץ  האותה  בבלא"
 יפה  הנוה  מא  לבלא,  יפה  הנוה  לרעה  הנוה  מוציאיןמ  [...]  עיר  לכרך  מלאו
ומר  אף  לא  מנוה  רעה  לנוה  יפה  מפני  שהנווה  היפה ג  א"רשב.  רעה  הנוהל

 ".בודק

ג  שלדעת  חכמים  הבעל  יכול  לאלצה  לעבור  דירה  רק  באותה "פנינו  מחלוקת  חכמים  ורשבב
. וגם  זה  רק  באופן  שזה  מנוה  רע  לנווה  יפה  ולא  ההיפך,  ארץ  ורק  מעיר  לעיר  או  מכרך  לכרך

 .וה רע לנווה יפה אינו יכולג פליג על חכמים ומחמיר וסובר שאפילו מנו"אולם רשב

היינו .  'שינוי  וסת  תחילת  חולי  מעיים'פני  שמ,  ג  מצינו  בסוגיה  שמבאר  שמואל"סברת  רשבב
הרי  שכל  שינוי  יכול  חלילה  להגיע  אפילו  עד ,  שמאחר  והאישה  התרגלה  למקום  פלוני  לדור  בו

  מנווה רע לנווה ומשום  כך  זכותה  של  האישה  להתנגד  לשינוי  מקום  מגוריהם  אפילו,  חולי  מעיים
 . יפה

 :זה לשונווסק כן להלכה  פ'ה סעיף א" עימן סן העזר אברוך עשולחןב

 יוצאה  וותה  אופיןכ,  חרת  אארץ  בישה  אנשא  והארצות  מארץ  מהוא  ששמי"
 ל  עףא,  שאה  נן  כנת  מעלש,  וספת  תבלא  ותובה  כלא  בצא  תוא,  ארצו  למוע
 ותה  אאנשי  מהואו,  הארצות  מאחת  בישה  אנושא  הבלא  [...]  ירש  פלא  שיפ
 מדינה  למדינה  מוציאה  מבלא,  חרת  אארץ  להוציאה  לכול  יינוא,  ארץה
 מכפר  וכפר  למדינה  מהוציאה  לכול  יאינוו,  ארצות  האותם  בכפר  למכפרו
 ". מדינהל

 :לשונוה ז חן ערוךלפסק השו'  דעיף סה" עשם בסימןו

 ."תובה כלא בצאת, וצה רינה אהיאו, ץ ישראלרא לעלות לאיש האמר"

 :ח כתב בביאור הלכה זו"ק י"ס בם ש'חוקק מחלקת'בו

 קום  מכל  בלא  אץ  ישראלראת  לעלו  לוצה  ראינה  שה  זדין  באן  כוקא  דלאו"
שכתב ו  כמ  ותובה  כלא  בצאת,  צאת  לוצה  רינה  אהיא  והאהוצי  ליכולש

 ". תוספ תבלא ותובה כלא בצא ת-' בסעיף א

 .יין שםעז "ק י"שם בס" בית שמואל"גם ה ן כתבוכ

זה ושכתב  שם  ם  "ר  הבשם  )ז"ף  תקמד(  תובות  כוף  ס'רדכי  מהגהות  'ר  דין  זה  בדבריקומ
 :לשונו

                                                                                                                                                        
את  תקנתו  וכפי   רשוםגבזה  לא  תיקן  רבנו  ,  ג  שבגוונא  שמן  הדין  הבעל  יכול  לגרשה"ק  כ"ס'  בסימן  א  העזר

 .ל"ואכמ. א"בדברי הרמ' ו סעיף ד"בסימן קט העזרן שמצינו באב
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, דינה  מאותה  בכרך  לכרך  מו  אעיר  לעיר  מחריו  אילך  לכופה  לכול  ייהומ"
 ה  לש  יחריו  אלכת  לישה  האאבה  תא  לאםו,  כתובות  דתרא  בפרק  בדאיתאכ
 ".  ורדת ואין לה מזונות מיןד

שהביאו  את   )ח"ק  י"סב(וכן  בדברי  הבית  שמואל  שם    )ט"ק  י"סב(יעויין  בחלקת  מחוקק  שם  ו
 שאישה  המסרבת  לילך  אחר  בעלה  במקום  שהיא  חייבת  על  פי  דין  תורה,  רדכי  להלכהמדברי  ה

 .ינה כמורדתד

חן לפסק  שם  השו'  הרי  בסעיף  ב  ש,בתחילה  סברתי  שאולי  אין  לקשר  הלכה  זו  לנידוננוו
 :זה הלשון בערוך

 כול  יינוא,  ארץ  האותה  בכפר  למכפר  ומדינה  למדינה  מכשמוציאה"
 . "יפה לרע מלאו, רע הנוה לפה ינוהמ, הוציאהל

 .ג ודלא כחכמים"דעת רשבכחן ערוך לשלהלכה פסק השו כןם בואר אמ

ולא '  בנידוננו  שהאישה  היתה  דרה  בבית  הוריה  ובעלה  אילצה  לעבור  לדור  בנ  כןאם  
שהרי ',  נווה  רע'ל'  נווה  יפה'א  להוציאה  מאולי  נחשב  הדבר  כמי  שב,  בסמיכות  ממש  להורים

היה  להם  כדאי  יותר  לדור  שם ת  לכליכהרי  מבחינה  ,  לה  לדור  בבית  הוריהוח  מעבר  לכך  שנ
 .ל שכמם בלבד עול הפרנסה יהיה מוטל עמאשר לדור לבדם וכל

שבמקרה  שלנו  לא  נוהג  דין  זה  כאמור  לא  רק  אליבא   הריוצא  לכאו,  ם  כנים  הדבריםא
שהרי במקרה דנן ניתן להגדיר זאת כמעבר דירה , ג אלא אפילו לדעת חכמים"שבדהלכה כדעת ר

שאין  הבעל  יכול   לא  פליגיע  "וובהא  כ,  כאמור  מישור  הכלכליבלפחות    –מנווה  יפה  לנווה  רע  
 .לאלצה לעבור לדירתו

 . רם לאחר העיון נראה ברור שיש לדחות את הדברים בכמה אנפיב

ו  כי  היה  לה  יותר  טוב  בדירה  שדרו  בה  לבדם  על  פני האישה  עצמה  אמרה  בפנינ,  אשיתר
דבריה  אלו  מחדדים  את  התמונה .  מגוריהם  בבית  הוריה  וכפי  שצוטט  לעיל  מפרוטוקול  הדיון

עול  הפרנסה  מוטל  על  הגבר  והוא  זה  שדרש ,  נית  ש.'ווה  יפהנ'ל'  נווה  רע'בפנינו  שזהו  מעבר  מ
זמן  ולדברי  הבעל  אף  לא  עשתה  דבר והאישה  דנן  שלא  עבדה  רוב  ה,  כל  העת  לעבור  מגורים

 . ין עול הפרנסהגכות להתנגד למעבר הדירה כאמור לעיל ב זלפיכך אין לה כל, בעניין

בנידוננו  כלל  לא  דרו  בדירתם  ועל  כן  לא  שייך  כלל  לדון  מחמת  דין  זה  האם  ניתן .  את  ועודז
  לבני  זוג ,משל  למה  הדבר  דומה.  לאלצה  לעבור  מהנווה  הקודם  שכאמור  כלל  לא  היה  להם

היעלה  על  הדעת  שהאישה  תוכל  לסרב  לעבור .  שהחלו  את  דרכם  המשותפת  בדיורים  בבית  מלון
 . בודאי שלא? בטענה שהיא עוברת מנוה יפה לנווה רע, לדור עם בעלה בדירה שכורה כמקובל
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שכאשר  מדובר  שבני  זוג  דרים  יחדיו  בדירת   37ד  להוסיף  ולומר  בזה"נראה  לענ.  עבר  לכךמ
. אינה  נוהגת  כלל  וכלל'  ווה  רענ'ל'  נווה  יפה'כה  זו  שהבעל  איננו  רשאי  להעבירה  מלה,  ההורים

מאחר והבעל משועבד כל ש, ופשוטא טעם  הדבר  דהנה  זה  ברור  כי  הלכה  זו  בנויה  על  היגיון ברי
אין  לו  הזכות  להורידה ,  ברגע  שהוא  הרגילה  למדור  יפה  כןם  א,  העת  להעמיד  לאשתו  מדור  ראוי

ועתה  הוא  מתחיל ,  ו  בבית  ההורים  שלא  הוא  הרגיל  אותה  למדור  ברמה  גבוההולם  אם  דר  א.מכך
שפיר  יכול  לכפות  אותה  לעבור  למדור  שהוא  פחות  מהרמה ,  לבצע  את  חיובו  למדור  בני  הזוג

 .אליה הורגלה בבית הוריה

ושאפילו  מנווה  רע ,  ג  ודלא  כחכמים"נפסק  להלכה  כדעת  רשב,  תירה  מזו  כפי  שהבאנוי
שינוי וסת תחילת 'מחמת  אחרם  אין יכול הבעל לאלץ את אשתו לעבור עמו למקומי  נלנווה  טוב

 . 38'חולי

  לאישה' מדור'גדרת חיובו של הבעל בה

ביניהם  מתנהלת  על  מי '  זוגיות'הנה  נראה  ברור  שכל  זה  רק  כאשר  הם  דרים  במקום  בו  ה

כבוד  הדדי מנוחות  והינם  חיים  כדרך  זוגות  נשואים  שהעיקר  בחיי  נישואיהם  מושתת  על  

ליציקת התוכן הרוחני ' כלי'וכ' מעטפת'והבית  בו  הם  דרים  משמש  אך  ורק  כ,  ונתינה  זה  לזה

 .הא ותו לא', דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם'ובבחינת , של הנישואין

לאשתו  הינו  מחמת  הצורך  והחיוב  לדאוג  לנווה  מתאים  עבור '  מדור'יובו  של  הבעל  בח
ברור  לכל  בר  דעת  שאם .  'ין  על  בסיס  כבוד  הדדי  ושלום  ביתחיי  נישוא'רי  ק,  המטרה  הנשגבה

יתברר  שהדיור  שהבעל  העמיד  לאישה  יוצר  מצב  בו  הנישואין  יעלו  על  שירטון  כגון  שדירתם 
. 'מדור  למטרת  הנישואין'לא  נוכל  להגדיר  זאת  כלל  כ,  המנמצאת  בשכונת  פשע  מובהקת  וכדו

עבור  בני  הזוג '  קורת  גג'רה  שתשמש  כאיננה  מסתכמת  בהעמדת  די'  מדור'אין  ספק  שהגדרת  ה
קרי   –אלא  חובת  הבעל  להעמיד  דירה  שתשמש  ותהא  ראויה  למען  המטרה  הנשגבה  ,  גרידא

לפיכך  כל  עוד .  המבוסס  על  יסודות  היהדות  על  פי  קנה  מידה  המקובל'  הקמת  בית  בישראל'
חלילה  לכיוון אלא  '  חיי  הנישואין'שהועמד  איננו  משמש  למטרה  זו  ואיננו  מקדם  את  '  מדור'שה

  !!'נווה רע'ואפילו איננו בגדר !! כלל' מדור'לזאת לא ייקרא , הנגדי

                                                      
הדברים  מובנים  אך  ורק  לשיטת  חכמים ,  כי  לאור  מה  שהסברנו  עד  עתה,  ובה  עלינו  להוסיף  ביאור  בזאת  ח37

ואין  האישה  יכולה  להתנגד  אם  זה  באותה '  ווה  יפהנ'ל'  נווה  רע'ו  שזה  נקרא  מעבר  דירה  מוכפי  שביארנ
איננה  חייבת  להיעתר  לבקשת '  ווה  יפהנ'ל'  נווה  רע'ג  הסובר  שאף  מ"אולם  אליבא  דרשב.  מדינה  מעיר  לעיר

כי  תיתי שוב  מהי  כןם  א',  שינוי  וסת  תחילת  חולי'בעלה  כל  עוד  שיש  כאן  שינוי  משמעותי  עבורה  והוי  כ
הרי  על  אף  שהיא  עוברת  עימו  לנווה  יפה  יותר ,  בכך  שסירבה  לעבור  מבית  הוריה'  מורדת'שתיקרא  בענייננו  

נחשב  הדבר  כלפיה   כןם  א,  רב  מהוריה'  פינוק'ואולי  היא  תטען  שלאור  הרגליה  לקבל  ,  אין  היא  חייבת
משום  כך  יש  להוסיף  בזה  נדבך .  לבזה  כל'  מורדת'ולא  הוי  ,  להכריחה  לעבור  דירה  אפשרי  וא'  שינוי  ווסת'כ

 .נוסף וכפי שיתבאר
 :שלהעביר את אשתו דירה נגד רצונה ייתכן הדבר רק במקרים הבאים כןם מאמר המוסגר יש לציין שיוצא א ב38

מעבירה  בארץ  ישראל  מעיר  לעיר  כל  עוד .2.  )ובזה  גם  האישה  יכולה  לכופו.  (ל  לארץ  ישראל"מעבירה  מחו.1
טרם  החתונה  היה  דר  בארץ  אחרת .  3.    החיים  ובהרגלי  האישה  מהעיר  הקודמתשאין  שום  שינוי  בצורת

אין ,  בלא  תנאים  אלה).  שלא  התנה  כן  ולאפי(ולאחר  נישואיו  עמה  בארצה  יכול  לאלצה  לעבור  לדור  בארצו  
ג "כדעת רשב חן ערוךלפה כפסיקת השו ינווה לע רהבעל  יכול  לאלץ  את  אשתו  לעבור דירה אפילו לא מנווה

 .אך ברור שיש לדון בכל מקרה ומקרה לגופו. חכמיםודלא כ
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 לנישואין' למדור'גורים בבית ההורים אינו נחשב מ

ד  נראה  לחדש  ולומר  שמגורים  בבית  ההורים  אינם  נחשבים  כלל "לענ.  עתה  נחזור  לנדוננו

  במגורים  בבית  ההורים  שכל שכאשר  מדובר,  טעם  הדבר.  עבור  חיי  הנישואין'  מדור  ראוי'ל

תקינים  בצורת  חיים '  חיי  נשואים'לבנות  '  אם  בכלל'בר  דעת  מבין  היטב  שקשה  עד  מאד  

שכזו  ובפרט  כשמדובר  מיד  בתחילת  דרכם  המשותפת  של  בני  הזוג  שהם  דרים  יחדיו  צמוד 

ולא  מדובר  כאן  על  תקופה  קצרה  של  מספר  שבועות  או  חודשים  של ',  סינר  ההורים'ל

אלא ,  ירתם  וכדומה  ואף  לא  ביחידת  דיור  נפרדת  הסמוכה  לבית  הורי  האישההמתנה  לד

ניסיון  החיים  מלמד !  בדיורים  משותפים  יחדיו  עם  ההורים  ולתקופה  של  שלש  וחצי  שנים

דבר  שלא ,  מריבות  וכדומה  בין  בני  הזוג'  אי  הבנות'ליצירת  '  סגולה  בדוקה'שדבר  זה  הינו  

 . וזה בלשון המעטה, וגיולבריאות הקשר הז' שלום בית'מוסיף ל

 יודע  כי  את  העיקר  הוא  ו'חכם  עיניו  בראשו'אך  ,  הדבר  כדאי  לכליכאף  אם  מהפן  ה,  פיכךל
 יון  כאמור  כ'נישואין  לדורמ  'אן  כאין  שהרי,  וריה  הבית  במצאנ'  יתב  'ותו  אאם.  מפסיד

דיוק ה  ב  ז.נישואין  אלא  כאמור  מחיש  את  קיצן  היי  חת  אשרת  מיננו  אהורים  הבית  במגוריהםש
שדרה  לבד  לצד ככאמור  אף  האישה  הודתה  בפנינו  כי  היה  לה  יותר  טוב  .  מה  שקרה  במקרה  דנן

 לפיכך  בודאי  שלא  זו  בלבד  שלא  ייחשב  הדבר.  על  פני  מגורם  במחיצת  הוריה  'בעלה  בדירתם  בנ
 יתה  הנן  דבעל  הל  שרישתו  דיכ,  יאמר  ייוק  דאלא  ליתר'  ווה  רענ'ל'  נווה  יפה'רצה  להעבירה  מש
גורים   מין  אאמור  האור  להריש',  ע  רווהנ'  כפילו  אהיקרא  לכול  יאינו  שמקום  מהעבירהל  עצםב

 ידמ'  רי  טוגז  'בפרט  ו,וג  זני  בלש'  קינים  תישואין  נייח  'צורךל'  יתב'  כוגדרים  מבבית  ההורים
 . 39התבאר שתקופה ארוכה כל כך וכפי לרכם דתחילתב

תית  לדרוש  מאשתו  לעבור  דירה י  באופן  שהבעל  רשאי  הלכ  כנמצאנו  למדים  ל  כל  פניםע
 .על כל המשתמע מכך' מורדת'היא נקראת , והאישה מסרבת לכך אחרם למקו

ל  והביא  כן "ם  הנ"אזיל  בשיטת  המרדכי  בשם  המהר  )י"  קימןס'    גלקח(ץ  "תשב  התשובות  בםג
 :זה לשונוו', בעל העיטור'גם בשם 

, צלו  אבואל  וצהה  ראינ  וליו  ערדה  מםא,  ותה  אכוף  לותן  נהדין  שכיווןו"
 דין  האם  שסיקתא  פאותל  ב"  זעיטור  העל  ברב  הן  כתבוכ.  ורדת  מדין  כינהד
 את  זיןד.  יא  הורדת  מצתה  רא  לםא,  עלה  בחר  אלכת  לישה  לאכוף  לותןנ
 ." יה למצערינא ויה לעינא באומרת הדין כמורדתה

ן   אבשובהת  פתחי  בובאו  דבריוה,  נ"  קימןס'    אלק  חהעזרן  לק  אבח(  ופר  סתם  חתשובותב,  ן  כמוכ

 חרי  אלכת  לצתה  רלא  שישה  אם  בעניין  שהוא  דן.  המרדכי  פיל  סק  כן  עפ)  'ק  ב"ב  ס"  נימן  סהעזר
 . חרת אישא לו אעל כורחה בגרשה לום לתירי מודשב ח" ילאחר ומורדת כדינה שפסקו, עלהב

 שובה  תפתחי  בובאהה(  יגר  אקיבא  עבי  ראת  מתשובה  ב)ב"נ  קסימן  בס"ת  החת"וש(ם    שעיין  עודו

 הביא  שםו.  מורדת  כינה  דבעל  המקום  ללכת  לסרבת  מאישה  הכאשר  שפשיטות  בכתב  ש)נזכרה

                                                      
ומקור ,  וכמו  שצוטט  לעיל',  ווה  טובנ'ל'  נווה  רע'ע  שם  פסק  שאיננו  יכול  להעבירה  אף  לא  מ"אמת  שבשו  ב39

ל  במשנה "ג  הנ"ף  שפסק  להלכה  כדעת  רשב"א  שם  שהוספה  זו  הינה  מדברי  הרי"הדברים  יעויין  בביאור  הגר
ף "אין  ספק  בכך  שגם  הרי,  בנידוננו  שהם  דרו  בבית  ההורים  ל  מקוםכמ.  וכביאורו  של  שמואל  בגמרא  שם

יודה  כאמור  שהבעל  יכול  ואף  רצוי  עד  מאד  לעשות  זאת  ולעבור  מבית  ההורים  שכפי  שהוזכר  מהווה  ערובה 
 .וכפי שבארנו' קץ הנישואין'לגרימת ) כמעט(בטוחה 
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 מקום  ברנסתו  פת  אוצא  מאינו  שעל  בעניין  בדןה,  )ה"  נימןס(  תשובותיו  ב'ב  רלחם'  הברי  דתא
 פסק  ו,ליו  אהתלוות  לסרבת  מאשתוו,  ובטחת  מרנסתו  פם  שחר  אמקום  לעבור  לרוצה  וגוריומ
 זה  באין  וגרשה  לבעל  הכולי,  סרבת  מהיא  ועלה  בם  עחד  יעבור  לייבתח  אישה  האם  ש'ב  רלחם'ה
 שובה  תפתחי  באף  היא  הובאה  -  ח"  פימןס(  'יון  צשיבת  'תשובת  בבואר  מכןו.  רם  דרבינו  גרשוםח

אמתלא  ברורה  שמפחדת  לילך  אחר   ית  הדיןבשרק  כאשר  מציגה  האישה  בפני  ,  )ב"נ  ימןסנזכר  בה
יכול והא  לאו  הכי  יש  לה  דין  מורדת  ,  ולדון  בה  דין  מורדתבעלה  רק  אז  לא  נכון  להיות  נחפז  

  .חהורגרשה בעל כל

ט "ת  המבי"בשוט  "מהרי  העת  דגם  ששציינו  )233  מודע'    בלקח(  בניים  רין  דפסקי  בכן  מצאתיו
יין   ע)'  אימן  סה  קמא  אבן  העזררהדומ(  יהודה  בנודע  הוכך  עולה  גם  מדברי,  40כן  )י"  רימןס'    אלקח(

 .41שם

הגדול  בהרכב   ית  הדיןבבפסק  דין  של    )235  מודע('    בלק  חר"מצאתי  בפד,    גיסאאידך  מולםא
, )ד"  מסימןב(  'דול  גאור'  הכתב  שמה  לציינו  בזה  ש,ולטי'ז.  ב,  הדס.  י,  הדאיא.  הרבנים  הגאונים  ע

 :זה לשונו שםו. אמור הל עולק ח)ח" לימןס( תשובותיון ב"הרש

 על פיף  שא,  אינו  רשאי  אלץ  ישררולא  עוד  אלא  שאני  אומר  שאף  לעבור  לא"
היינו  לענין  שאם  אינה  רוצה  לעלות  תצא   ,ץ  ישראלרששנינו  הכל  מעלין  לא

כיון  דמיחייב  לה  בשאר  כסות ,  בל  כל  שלא  נתן  לה  גטא  [...]  שלא  בכתובה
וכי .  ץ  ישראלרם  משום  ישובה  של  אייועונה  לא  כל  הימנו  לעקור  לאו  זה  ביד

 ף  בזה  אינו  רשאיא  [...]  ל  כרחהתימא  יתן  לה  גט  שהרי  האישה  מתגרשת  בע
 רשוםגולא  עוד  שאנו  מוחזקים  שיש  חרם  הקהילות  בדבר  או  תקנת  רבנו  [...]  

 ישהאודבר  זה  פשוט  בכל  ישראל  שלא  ראינו  ולא  שמענו  ,  מאור  הגולה
אף  להניחה  עגונה  אינו ,  אישכיון  דלגרש  אינו  רו  [...]  על  כורחהבמתגרשת  

 " .רשאי

 דין  האשר  כעלה  בם  עחד  יגור  לעבור  למסרבת  הישה  שאאין  ה"ר  השדעת  כןם  בואר  אמ
רם   חבעל  הל  עחלו  –  מורה  גמורדת  כפחות  לוא  –  מורדת  כינה  דיקבע  יאל,  כך  בותה  אחייבמ

  . חהורלא לגרשה בעל כ שדרבינו גרשום

 כפיו,  מרדכי  ובעל  העיטור  השיטת  בולכים  הפוסקים  הכל  כוב  רי  כתבאר  הקום  מכלמ
 אישה הובת חבהן שובנסיבות, ן הנזכר"ודלא כתשובת הר ית שמואלקת מחוקק והבלח הפסקוש
 .42גט ביובה חת אדרוש לעלה ביכול ומורדת כדינה שריה, סרבת מהיא ובעל הם עגורל

                                                      
ל  ועתה  רוצה  לקבל  היתר  לישא "ה  בחוט  שם  איירי  במי  שעלה  לארץ  ישראל  ואשתו  סירבה  ונשאר"מבי  ה40

הרי  שיכול  לישא ,  ומפסידה  כתובתה'  מורדת'ן  דכיון  שהיא  נקראת  "והביא  שם  בשם  הראב,  אישה  שנייה
 .אישה שניה והיא תתעגן

 97  עמוד  ו20  מודע'    חחלק  ו33  מודע'    הלק  חר"בפדו)  ו"  לימןס'    כלקח(ך  "הרש  משובות  תוד  עראו  ו41
 .ל"ואכמ

 ירובה  סת  אהצדיק  לדי  כה  ביש  שענה  טישה  האדי  יל  עועלתה  הא  לק  לאופן  בו  רתייחס  מרור  כי  האמור  ב42
 קבע יאל, סירובה לבוררת מאמתלא  וענה  טהוכיח  לישה  האידי  בם  אולםא.  כמו  בנידוננו,  בעל  המקום  במגוריםל
: זה  לשונוו,  ל"ת  שיבת  ציון  הנ"לתועלת  המעיין  אצטט  בזה  את  דברי  שו.  גירושין  בחויב  תלא  ומורדת  כינהד
 ל עי כי לראה נהטעםו. דירה הקום מחלוקת משביל ברם דרבינו גרשום חהתיר ללו אמדינות בשמע נא לעולםמ"
ס "ש  במצינו  שמהו.  קודם  מיניהם  בהייתה  שתגרה  וטטה  קחמת  מאה  בדירה  הקום  מקביעות  במחלוקת  הוב  ריפ
 בלא,  בוררת  מטענה  ומתלא  אישהאה  לאין  שיכא  הקר)  ואה(,  עלה  במקום  בדור  לישה  האכופין  שפוסקיםו
 טמין  יבעל  הרובים  קה  לאין  שמקום  בדוד  נרחיק  תם  אביניהם  שקטטה  החמתה  מראיית  מהיא  שומרת  אשהיאכ
 טענתה  שפשר  אט  גקבל  לתתרצה  שד  עותה  אצער  לו  אגרשה  לחבולות  תלמצוא  וה  להרע  לרגלה  לוקש  מח  פהל
כמובן  שבנידוננו ".    כורחהל  ע  בגרשה  לורדת  מין  דה  בןלדו  וחפז  נהיות  לדבר  הכון  נא  לל  מקוםמכ  [...]  ענהט
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 ן יודה לדעת המרדכי ובעל העיטור"נידוננו אף הרב

 ן"ואף  הר,  לאחר  העיון  נראה  לומר  שבנדוננו  יש  לדון  את  האישה  דנן  כמורדת  לכולי  עלמא

 .יודה בזה

שהרי  לכאורה  דברי  המרדכי  ובעל  העיטור  בהירים ,  ן  מהו  טעמו"הנה  יש  לעיין  בדברי  הרד
דמכיון  שהדין  נותן  שהאישה  תלך  אחרי  בעלה  כי  ההלכה  מחייבת  אותה  לעשות  כן ,  עד  מאד

, יותר מזו' מורדת בבעלה'אין לך , והיא עומדת בסירובה לארץ לארץ ישראלץ כגון בעלותם מחו
 '? מורדת'כ עליה ן שאין להכריז"ר הרוסבומדוע 

שהיא  חייבת  לעשות  פעולה  זו  לעקור   על  גבף  ל  דא"דאיהו  ס,  ומר  לראה  נבריו  דבביאורו
הרי  אין   ש'אישה  מורדת'קשה  להחיל  עליה  דין    ל  מקוםכאך  מ,  לארץ  לארץ  ישראלץ  דירתה  מחו

 מוכנה  הישהאמדובר  באלא  ,  מדובר  כאן  באישה  המבעטת  בבעלה  ואינה  רוצה  לדור  לצידו  כלל
 גוריה  ממקום  במו  עגור  לך  רוצה  בפועלא,  עלה  בל  שצדה  למעוניינת  ושמחה  לחיות  וקרוניתע
די  האישה  כלל   יל  עעוגן  מינו  אבעל  כזה  שן"בור  הר  סשכךמ.  גוריו  ממקום  בעכשוויים  ולאה

ששם תה  עשהרי  היא  מצביעה  בפנינו  על  דירה  פלונית  במקום  מגוריה  '  ורדתמ'  כחשבת  נואיננה
 .ודהיא כן מעוניינת לדור לצ

האישה ,  אשיתר.  'מורדת'חשבת  האישה  נן  "עתה  אתי  שפיר  מדוע  בנידוננו  אף  לדעת  הרמ
עובדה  זו .  היא  עמדה  בסירובה  על  פי  כןף  וא,  הודתה  בפנינו  כי  היה  לה  יותר  טוב  בדירה  בנשר

 . 'מורדת'יש בה לכשלעצמה לדון בה שתיחשב כ

באריכות שמגורי בני הזוג בתוככי דירת ההורים לא חשיב כלל אור  האמור  שביארנו ל,  ניתש
אי  לא  לזוג  צעיר  ולתקופה  ארוכה  כל  כך  ומה  גם  כשהכל  רואים  כי ודובו'  דיורין  ראויים  לבני  זוג'

משקל  מכריע  למצב ו  היו,  סביר  להניח,  עובדה  זו  גרמה  לוויכוחים  ומריבות  בלתי  פוסקות  שהם
ללא  כל  סיבה '  שה  דנן  תוך  כדי  סירובה  לגור  עם  בעלה  בנמשכך  נמצא  כי  האי  ,הנוכחי  ביניהם

ילופית  במקום  אחר   חומנגד  היא  לא  מציגה  בפנינו  איזושהי  דירה',  אמתלא  ברורה'משכנעת  ו
שכאמור  אין  היא  נחשבת ,  עבר  לדירת  הוריה  מו  של  בעלהדן  מסכימה  לדור  לצכששם  היא  

דה  בזה  לשיטת  שאר  הראשונים  שיש ן  יו"משכך  נראה  לי  שאף  הר,  לדירה  לצורך  חיי  נישואיהם
 .'מורדת'להכריז על אישה דנן כ

האישה  העלה  בדבריו  הן  בפנינו  והן  בסיכומיו  כי  האישה  היא  זו  שרצתה  כל   כוחא  הנה  בו
העת  בעשיית  שלום  בית  ואילו  מטרת  הבעל  לעבור  דירה  מבית  הוריה  היתה  מחמת  רצונו 

רובה  המוחלט  לעבור  דירה  לבית ומשכך  צדקה  האישה  בסי,  להרחיק  את  האישה  מההורים
 .)15.11.17ח "ו מרחשון תשע" לפרוטוקול דיון האחרון בפנינו מיום כ51-52ורות ש(. בעלה

 א  לולםא,  43ביתו  בשהו  יא  לשפחתה  מקרובי  שדרוש  לכול  יהבעל  שצינו  מהנה  בהלכהו
האישה מצינו  שאין  הבעל  יכול  למנוע  מ,  היפךל.  וריה  הבית  ללכת  לליה  עאסור  ליכול  שצאנומ

                                                                                                                                                        
ולא  זו  בלבד  אלא  הודתה  בפנינו  כי  בדירה  השכורה  יחד  עם  בעלה  היה  לה ,  האישה  לא  טענה  שום  טענה  מעין  זו

מה  גם  שמהדברים  שהעלו  הצדדים  בפנינו  אכן  עולה  כי  המריבות  החלו  בעיקר .  יותר  טוב  מאשר  בבית  הוריה
 .'מורדת'כה עלי לפיכך יש לכאורה להכריז. פים עם ההוריםמחמת המגורים המשות

 
 חיך אאמך וביך אביתי ליבואו שצוני רין אאשתו לאומרה: "תבכ) ד" ילכה הג" ירק פישות אלכותה(ם "רמב ה43

 גל  רבכל  וחודש  בעם  פביה  אבית  לתלךו.  בר  דהם  לשיארע  כהם  לולכת  היא  התהיהו.  ו  לומעין  שאחיותיךו
 חרים  איכנסו  שאדם  הת  אופין  כאיןש,  ידה  לו  אולי  חגון  כבר  דה  לירע  אם  אלא  אצלה  אםה  כנסו  ילאו.  רגלו
 פנימ,  חת  אחצר  במהם  עוכנת  שאיניו,  אחיותיך  ומך  אצלי  איכנסו  שצוני  רין  אאמרה  שיא  הכןו.  רשותוב
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ם א,  ולא  זו  בלבד  אלא  הוא  חייב  אף  לדאוג  לכך  להסיר  את  המניעה  מאשתו,  לילך  לבית  ההורים
 .די שתוכל לילך לבית ההורים ולא תהיה שרויה בצער עקב ניתוקה מהםכ, יש כזו

 :זה לשונו והלכה לפסק ש)' דעיףס(ד " עימן סהעזרן ב ארוך עקור הדברים בשולחןמ

 לי  עשמישך  תונם  קאמרה  שתשמיש  בתלאתו  וביה  אבית  ללך  תלא  שדרהנ"
 ." תובה כןיתי ויד מוציא יפר הלא ושמע שכיוןו [...] בי אבית ללך אםא

 די  יעל  ווריה  הבית  בבקר  לשתו  אל  עאסור  ללכתית  הוסרית  מכות  זבעל  לאין  שזינן  להדיאח
 ןיתיוציא  וי,  ולפיכך  כל  אימת  שיכל  להפר  את  נדרה  זה  ולא  הפר,  משפחתה  מנתקה  לךכ

 . כתובתה

שכתב  שכל  זה  רק  היכא  שנדרה  סתם  או  שאמרה   )'ק  ט"סב('  בית  שמואל'שם  בין  יעויו
ולכן  אמרינן  שבזה  שלא  הפר  לה  על  אף ,  בפירוש  שהנדר  הינו  לתקופה  של  מעל  לחודש  ימים

והי   ז.הקולר  תלוי  בו,  שהיא  מצטערת  מאד  מכך  שהיא  מנועה  מלילך  לבית  הוריה  עקב  הנדר
אולם  היכא  שנדרה  לתקופה  קצרה .  ן  לה  כתובתהית  את  הבעל  לגרשה  ויל  חייבו"הסיבה  שחז

כיון  שפחות ,  כתובתה  ת  להתאיננו  חייב  לגרשה  ול,  פחות  מחודש  ימים  והבעל  לא  הפר  לה
וממילא  אין  ראיה ,  צער  מזה  אם  היא  לא  תלך  לבית  הוריה  ל  כךכמחודש  ימים  אין  לאישה  

הפר  לה  את  הנדר  ולא  הפר ליה  ול  הך  ויכשבעלה  שונא  אותה  כשהוא  רואה  שאשתו  מצטערת  בכ
 .לה

שהבעל  שגה  בכך  שרצה ,  האישה  בטענותיו  בזה  כוחא  צדק  ב  הרוננו  לכאודזה  בנ  פיל
  .כי אין לו הזכות להפריד בין האישה להוריה', להוציאה מבית ההורים ולעקור דירתם לנ

וי  שתהא בהלכה  רק  נאמר  שזהו  טבעי  ואף  רצ.  ולם  ברור  כשמש  החילוק  בין  הדבקיםא
הן  ברור  הוא  שאף .  יתירה  מכך.  האישה  בקשר  עם  הוריה  ותבוא  לבקר  אותם  בביתם  מידי  פעם

ועל  כן  אין  רשאי  הבעל  לנתק  את  אשתו  מהוריה   44'כיבוד  הורים'אישה  נשואה  חייבת  במצוות  
  . ולאסור את ביקוריה אצל בני משפחתה

ידי  פעם   מ'  בבית  ההוריםביקור'אין  מדובר  כאן  ב.  הדבר  שונה  בתכלית  מקרה  שלפנינוב
ול כפי  שביארנו  הבעל  כבר  לא  יכ.  אלא  במגורים  קבועים  תמידים  כסידרם  ושלא  כהלכתם,  בפעם

                                                                                                                                                        
 מגידם  ה  שוכתב."    רשותו  במו  עחרים  אישבו  שאדם  הת  אופין  כאיןש,  ה  לומעיןש,  י  למצירין  וי  למריעיןש
 טור  הםג".  ל"  זגאונים  הן  מתבו  ככןו,  לו  אן  השוטים  פבריםד',  כו  ואשתו  לאומרה:  "זה  לשונו  ושנהמ
כמובן  שיש  לדון  בכל .  ל"נם  ה"רמב  הברי  דת  אהלכה  לסקופ)  ט"ד  ס"  עימן  סעזר  הבןא  (רוך  עהשולחןו

 .ל"ואכמ, מקרה ומקרה לגופו

 :שונו לזהו" אחיותיך ומך אצלי איכנסו שצוני ריןא "רתאומ הישה אבי גב שכתם שרוך עשולחןא ב"יעויין ברמו

 לאו  בבלא,  בעלה  לינה  במריבה  וטטה  קגורמין  וה  לריעין  מהם  שדבריה  במש  מיש  שדין  הבית  לנראה  שדוקאו"
 תדורו, אמנים נישה או איש אמהם עהושיב לנוהגין ועלה בל שק רלה שינו אמדור ההא דה לומעין שין אכיה
 ו איש אושיבים מיניהם בכחשות הכאשר ישש, כלומר, "הקטטה וריב התגלגל ני מדיי ל עיתברר שד  עמהםע
 .קטטה לגורם הי מיתברר שנת מל עאמנים נישהא

 יאה  "ולם  א,ביתו  לשפחתה  מני  בל  שגעתם  הת  אאסור  לבעל  הל  שמזכותו  שזינן  להדיא  שלמרות  חן  כי  כנהה
 . הימנה וזה ברורואין הוא יכול למנוע זאת, "בר דהם לשיארע כהם לולכתה

וידועים . היא חייבת קודם כלפי בעלה, וכל אימת שהדברים סותרים, ל  אף  שכבוד  בעלה קודם לכבוד הוריה  ע44
' מצוות  עשה  שהזמן  גרמא'ישה  מקיום  אתורה  לא  חייבה  את  ההא  שבאר  שזהו  הטעם  ש"בזה  דברי  הריטב

רודה טלפי  שהיא  '  זמן'  והתלויות  במפני  שהאישה  איננה  יכולה  להיות  מחויבת  בעשיית  מצוות  הקשורות
מלאכות  אלו  אינן  מוגבלות  בזמן  וכדי  שלא  תהיה  התנגשות  בין ו,  לבעלה  וילדיה,  במלאכות  לטובת  הבית

 . פטרה אותה התורה ממצוות אלו, החיובים
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הוא ניסה  )יד בתום השנה שסיכם עם אשתו שידורו בבית ההוריםמ(ולאחר שבמהלך שנתיים וחצי , יותר
קב עיסיונות  אלו  נ  אישה  טרפדההכל  פעם  באת  כוחו  פעמים  רבות  לשכור  דירה  על  יד  ההורים  ו

הדברים .  ואין  זה  פלא.  'ד  צדדי  לעקור  את  מגוריו  לנחאופן  בצר  לו  הוא  נאלץ  ב,  תרוץ  אחר
ידועים  לכל  בר  דעת  שתופעה  זו  של  מגורי  זוג  צעיר  בתוככי  דירת  ההורים  בפרט  למשך  תקופה 

תו ואכן  הבעל  אמר  בפנינו  בקולו  שלו  שמטר.  הינה  רעה  חולה  שיש  למגר  אותה  כליל,  ארוכה
ולא  היתה  לו  כל  כוונה  להרחיקה  או  לנתקה ,  היתה  אחת  ויחידה  לשים  קץ  לסבלו  בבית  ההורים

וכם סהרי    ש,וונתו  היתה  שבני  הזוג  יגורה  בבית  בפרטיות  כשאר  הזוגותכאלא  ,  מבית  הוריה
. מעת  נישואיהם  (!!)ד  שנה  בלבד    עקסימוםמבית  הוריה  בינו  לבין  אשתו  שידורו  בפירוש  ב
 . )40-54שורות  15.11.17ח "ו חשוון תשע"ון מיום כרוטוקול הדיפ(

שבני  הזוג  דרו  עם  ההורים ו  בנדוננ  שרורד  ב"ענ  לראהנ,  אמורים  הדברים  הלאור.  וף  דברס
   לאור  סירובה  המתמיד  של  האישה  לעזוב  את  בית  ההורים  ודחייה  מצידה-קופה  ארוכה  מאד  ת
ד  שנאלץ  הבעל  לעשות   עבית  ההוריםבצמוד  ל  ולל  ניסיון  של  הבעל  לשכור  דירה  חילופית  אפיכ

' ורדתמ'  כאישה  הת  אהגדיר  ליש  שמרדכי  השיטת  לודהן  י"ר  האף  -'  מעשה  ולשכור  דירה  בנ
וניתן  לחייב  את  האישה  לקבל  גט ,  שכורה  הדירה  לוריה  הבית  מעלה  בם  עעבור  לירובה  סקבע

 .תקנתו רשוםגדבהא לא תיקן רבנו , בעל כרחה

 פסק הדין  –סקנות מ

אינם  מדברים  ביניהם  כלל  כבר ,  ני  זוג  הפרודים  למעלה  מששה  עשר  חודשיםבפנינו  ב

הבעל  תובע  לתת  גט .  ואין  סיכויים  כלל  לשלום  בית'  מאס  באשתו'הבעל  .  כשנה  ויותר

התרשמותנו  כי  סירובה  של  האישה  לקבלת ,  כפי  שצוין  לעיל.  לאשתו  אך  האישה  מסרבת

מקצה 'וניסיון  לעשיית  '  צר  הנקמהי'אלא  מ,  גיטה  איננו  נובע  מבקשה  כנה  לשלום  בית

מה .  )20.07.17(ז  "ו  תמוז  תשע"וכפי  שהעלנו  כבר  בהחלטתנו  מיום  כ,  רכושיים'  שיפורים

בסעיף (  13.11.17גם  שבא  כוח  האישה  ציין  בכתב  התביעה  לכתובה  שהגיש  בפנינו  ביום  

ן כל  בר  דעת  מבי.  'פירוק  שיתוף'  כי  במקביל  הוא  מגיש  לבית  המשפט  תביעה  ל)  שם21

  .שתביעה זו אינה עולה בקנה אחד עם בקשה לשלום בית והדברים ברורים

 רקו,  סוציאלית  העובדת  הד"קבל  את  חוו  לעבר  בסכימה  הבר  כש  לציין  כי  האישה  יכן  מוכ
 .הסכמתה מה בזרה חיא הדעת הוות חת אששמעה כיכן מאחרל

 אל,  לפיוכיובי  ח  חס  יל  כביעה  הא  ליאה.  לבדב'  רובה  עןב'  כבעלה  בהחזיק  לוצה  ראישהה
 יבה  סום  שבעל  לאיןש:  יא  המרכזית  הענתהט.  דין  הית  בפני  בלא  וית  בשלום  לתביעה  הכתבב
 .מני מהתגרשל

 כך  בהןו,  החוליםת  בי  באושפזה  שטענה  שמה  בןה.  מת  אוברת  דאינה  כמצאה  נאישהה
. סוציאלית  העובדת  המלצת  הת  אתקבל  וסכים  תהיא  ששני  הדיון  בפנינו  באמרה  שהכחישהש
 .אשתו במאס ומת אדובר שמי כושם רושה עבעלה

 כורה  עחסים  יערכת  מ  הכוללת-עיל    למפורטת  המצב  התמונת  בואה  רית  הדיןב.  עבר  לכךמ
 בעל  התביעת  בהוזכרו  שהעילות  שדבר  לגליים  ר-  המילולית  קללות  וכדו  מאלימות  במלווהה
ית   בבדבריה  בישה  האגרסת  לןה,  כזו  שאווירה  בשותפים  מיים  חנהל  ליתכן  יא  להרי  שוצדקותמ

 נעול להגה נהאישה שבעל הגרסת להןו, ולם הלבוש מלאב' בית לחוץ מותה ארקז 'הבעל שהדין
 ם  שאישה  הורי  הית  בת  אזיבתו  עיבת  סת  אפנינו  ביאר  תבעלה.  תשחררו  שד  עיתו  בתוך  בותוא
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 את  ומשפילה  התנהגותה  הת  אוד  עשאת  לכול  ייה  הלא  שאחרל,  נים  שלוש  כשרים  גיוה
ית   לביןא,  ן  כמנםא".  חת  אכפיפה  בחש  נם  ער  דדם  איןא"ל  "ז  חמרו  אא  דגון  כל  ע.תיהללוק

אך אין ספק שמגוריהם , ה זמצב לגיעו הי מל שעטיו בה זמקרה בלקבוע ובדוק לכלים הת אהדין
למצב  העכור  שנוצר  ביניהם  עקב  סירובה  של  האישה  לעבור   רמו  באופן  ישירגבבית  ההורים  

 .מובהק הקיים ביניהם מעיד כאלף עדים כי חיי הנישואין הגיעו אל קיצםוסר האימון ה ח.דירה

ל ע,  על  כורחה  בה  גיטקבלת  באישה  הת  אחייב  לשיש  )'עיף  אס(העלנו  לעיל  ,  אור  הדבריםל
ומה  גם  שבזוג  מבני  עדות  המזרח  עסקינן  ולאחר ,  מאור  הגולה  רם  דרבינו  גרשוםחאף  קיומו  של  

  .תום האלף החמישי

בזה  בהבנת  דברי   יםקנחלקו  הפוס'  לום  ביתשהעדר  סיכוי  ל'שב  )'סעיף  בב(  העלנו  כן  מוכ
' עצה  טובה'אנו  סבורים  שיש  בזה  .  או  לחיוב  או  כפייה'  עצה  טוב'י  אם  כוונתו  ל'ח  פלאג"הגר

 .גט בלחיוב' מאיסה עלי'בטענת ' סניף נוסף'ך בודאי שיש בזה בבחינת א, ותו לא

' מאיסה  עלי'ה  לנוכח  טענת  יטב  את  האישה  בקבלת  גלעיל  שיש  לחיי  )'סעיף  גב(  וד  הסקנוע
 .לאור הטענות הקשות שהעלה הבעל כלפיה', אמתלא מבוררתב'

ה  בהתאם  לחידושו  של  רבינו יטכי  יש  לחייבה  בקבלת  ג  )'סעיף  דב(הגענו  למסקנא    כן  מוכ
 .שאין מזכותה של האישה לעגן את בעלה, ירוחם בבני זוג המורדים זה על זה

ילך  אחר לוריה  והעקור  דירתם  מבית  לשלנוכח  סירובה  של  האישה    )'סעיף  הב(וד  הבאנו  ע
ולחייבה  בקבלת  גטה '  אישה  מורדת'יש  לדונה  בזה  כ,  בעלה  לדור  עמו  יחדיו  בבית  משלהם

 .45את דברו רשוםגדבהא לא אמר רבנו 

 סק דין פ

 :לאור הדברים האמורים להלן מתן פסק הדין בתביעה זו

 .האישה חייבת בזאת לקבל את גטה ואפשרי ההקדם בשתו את אגרש לבעל הלע. א

 .ט וליידע את הצדדים גסדור לועד מקבוע למזכירות הלע. ב

פסק  דין   מום  י14  תוך  בדין  הבית  להודיע  לליה  ע,תמיד  בסירובה  להתגרש  תמשיבה  הםא.  ג
 חתפתי  לכפוף  במבקש  הבקשות  בדיון  לילופי  חייקבע  דיוןו,  ט  גסידור  לדיון  הת  אבטל  לדי  כזה
 .תאים מיקת

 יקבע  שדיון  ההוצאות  במשיבה  הת  אחייב  לדין  הית  בשויע,  נדרש  כגובה  תהעדרב.  ד
 .ט גסידורל

 .גט הידור סאחר לק רישמע תכתובה הביעתת. ה

                                                      
המקללת  את   ישהא'מחמת  דין    כורחהל  באמת  שיש  לדון  בזה  עוד  לחיובה  של  האישה  בקבלת  גטה  בע  ו45

וידועים .  כלל  רם  דרבינו  גרשוםחו  שתצא  בלא  כתובה  ואין  בזה  "סימן  קט  העזרן  ק  בזה  באבשנפס'  בעלה
הסיקו  לדינא  שלעניין  גירושיה  בעל שד  "שם  וכן  הוא  ברבי  עקיבא  איגר  בסימן  קי'  חלקת  מחוקק'בזה  דברי  ה

ף  האישה בנידון  דנן  א.  כורחה  באופן  מיידיל  אין  בזה  חיסרון  שלא  היה  התראה  ויכול  לגרשה  בע  כורחה
בעצם  היא  הודתה   כןם  מודה  כי  היא  היתה  נוהגת  לקללו  בכל  עת  אלא  שטענה  שגם  הוא  קילל  אותה  וא

' ק  י"אך  יש  לדון  בזה  עוד  מחמת  שלא  קיללה  בשם  או  בכינוי  ויעויין  בפתחי  תשובה  שם  בס.  במיוחס  אליה
ה  מבואר  להדיא "ף  עבכתובות  ד'  שיטה  מקובצת'ובתלמידי  רבינו  יונה  שהובאו  דבריהם  ב,  שהאריך  בזה

ר "והאריכו בזה בפד(, גם  אם  לא  קיללה  בשם  ובכינוי  תצא  שלא  בכתובה,  שאישה  המקללת  את  בעלה  לחינם
 .ל עוד בזה"ואכמ) 294-295עמודים ' ה
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