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 ה"ב

 1068998/1יק ת

 זורי אשדודאה בנירה בית הדיןב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב אריאל שוייצר, הרב אלימלך וסרמן, ד"אב –ב מיכאל צדוק רה

 )ד רות נייגר"כ עו"י ב"ע( לוניתפ :תובעתה

 גדנ
 לוניפ :נתבעה

 ל מאימת נושיו"כפיית גט בבעל הבורח לחו :נדוןה

 סק דיןפ

לאחר  שהלה  נטש  אותה ,  לפני  בית  הדין  מונחת  תביעת  האישה  לחייב  את  בעלה  לתת  לה  גט

ואשר  נצברו  בגין  היותו '  בשוק  האפור'לא  ידיעתה  עקב  חובות  שצבר  וברח  מן  הארץ  ב

 .מהמר

 ענייננו לצריכות הובדותע

 . ולהם שלוש בנות משותפות )10.1.2008( ח"בשבט תשס' הצדדים נישאו ביום ג

 גףאמנהל  ,  וכן  משיחתה  עם  הרב  אליהו  מימון  ית  הדיןבדברי  האישה  בכתב  התביעה  ובמ
 :באיםעולים הדברים ה, עגונות

בשעה  שהאישה  חיכתה  לבעלה  במטרה  לצאת ,  )10.1.2016(ו  "ט  בטבת  תשע"תאריך  כב
וסיפר לה כי נחטף , התקשר  האיש אליה כשהוא ממרר בבכי,  לבילוי  משותף  לרגל  יום  נישואיהם

לאחר  כשעה  הגיע  הביתה  כשהוא  חבול  ועדיין .  ושים  מהשוק  האפורנידי  שליחיהם  של  ל  ע
למעשה ,  סברה  שהוא  עובד  בלילות  שהיבזמן  שהא,  ו  כי  במשך  שניםני  אשתלפוהתוודה  ,  בוכה

ולגורמים '  שוק  האפורל'חובות  כבדים    בועקב  הימוריו  שקע,  הימוריםבת  זמנו  אבילה  
מסגרת  ניסיונות בניה  שלפודה  ההאיש  סיפר  לה  שניסה  בכל  דרך  לפרוע  את  חובותיו  ו.  עברייניים

ולא  בחל  אף  במעשי ,  תיהם  וחסכונות  בנותיהםאת  חסכונו,  אלה  רוקן  את  חשבונות  הבנק  שלהם
וכן  גנבה  מבני ,  קים  שלה  ושל  אביה  וזיוף  חתימתם'שכללו  בין  היתר  גנבת  צ,  גנבה  ומרמה

אך  בכל  אלו  לא  היה  כדי  לפרוע  את  חובותיו .  משפחה  אחרים  ואף  מאנשים  שאינם  בני  משפחה
כוהו  ואיימו  על  חייו  ועל וכעת  שליחיהם  של  הנושים  ה,  המגיעים  לסכומים  של  מיליוני  שקלים

 .חיי בני משפחתו

שסברה שמפרנס את  ישאלה כי ה ררבשכן הת, באותו רגע חרב עליה עולמה, דברי האישהל
, ומדובר  למעשה  במהמר  כפייתי,  משפחתו  מעבודתו  כמתקין  מצלמות  חי  במשך  שנים  בשקר

 .שניזון מגנבות ומתרגילי הונאה אחרים
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  האיש  מן  הארץ  מאימת  הנושים  ושליחיהם  בלא  ידיעת באותו  לילה  נמלט,  ם  לא  די  בכךא
 .ללא משענת רגשית וכלכלית כלשהי, ועזבה לאנחות עם שלוש בנותיה, האישה

ממקום  שהותו   בפעם  יש  קשר  עם  האישה  מדי  פעםהאאחר  בריחתו  הפתאומית  יצר  ל
שים וזאת  מאימת  הנו,  המשתנה  מעת  לעת,  כאשר  מעולם  לא  גילה  לה  את  מקום  מסתורו,  ל"בחו

 .ל"וחיותו בהומחששו פן תשיגו ידם הארוכה גם ב

וזאת  על ,  ה  דרש  האיש  כי  היא  תסייע  לו  לסלק  את  חובותיוימבשיחותיו  ע,  דברי  האישהל
תן  לה  גט ייזדמנויות  כי  לא  הכמה  בהאיש  אף  אמר  במפורש  ,  לטענתה.  ידי  בקשת  סיוע  מאביה

צוין  כי  לצדדים  אין  דירה יהקשר  זה  ב.  כל  עוד  לא  יכוסו  כל  חובותיו  ויתאפשר  לו  לחזור  לארץ
 .האיש ידיל עקב ריקון כל החשבונות ע, סכונות או נכסים אחריםחהם לואף אין , על שמם

וכן ,  חהכות  אהופיעו  האישה  וב  )14.62016(ו  "ן  תשעוובסי'  דיון  שהתקיים  בתאריך  חב
נב  האיש אשר  איששה  את  טענות  האישה  והוסיפה  וסיפרה  כי  גם  ממנה  ג,  הופיעה  אם  האיש

ואמרה  כי  גם ,  ל"האם  טענה  כי  היא  אינה  יודעת  היכן  בנה  שוהה  בחו.  קים  וזייף  את  חתימתה'צ
 .להוריו הוא מתקשר מדי פעם בלא להסגיר את מקום שהותו

ולאחר ,  נהלת  בתי  הדיןבהית  הדין  הפנה  את  התיק  לטיפולה  של  מחלקת  העגונות  שב
זומנו לדיון הבא בני משפחתו של ,   די תדירשהתברר  כי  האיש  יוצר  קשר  עם  בני  משפחתו  באופן

 . הוריו ושתי אחיותיו, האיש

העיד  אבי  האיש  ואישש  אף  הוא  את   )1.1.2017(ז  "בטבת  תשע'  דיון  שהתקיים  בתאריך  גב
בנו  היה  מהמר  כפייתי  אשר  נכנס  עקב  הימוריו  לחובות  שלמיטב   כי  עיקרי  דברי  אשתו  וכלתו

עקב  אורח ,  לדבריו.  מיליון  שקל  ואולי  אף  יותר    וחצינייםשסך  של  לגיעים  מל  האב  שידיעתו  
שכן  מדובר ,  אולם  כעת  הוא  נחלץ  לסייע  לו,  שנים  מהכו  ימחייו  של  בנו  הוא  לא  היה  בקשר  ע

הוא  אישר .  ולטובת  משפחתו  ובתוטוכל  רצונו  הוא  לדאוג  ל,  הוא  אינו  יכול  להתעלם  ממנו,  בבנו
 .ן שאינו יודע היכן הוא שוההאך טע, כי יש לו קשר עם הבן באמצעות תכתובות

שכן  היא ,  תה  כי  גם  האישה  צריכה  לשאת  בעול  החובות  שיצר  האישייענת  אבי  האיש  הט
ומעולם  לא  ניסתה  לעצור  את ,  פירותיהםמליהם  ובהנאתה  עדיעתה  יתה  שותפה  להימורים  בייה

 . בעלה מלהמשיך ולהמר

כאשר  לדבריו ,  "למצביש  פתרון  "י  כטענה  הבי  האיש  חזר  בדבריו  פעם  אחר  פעם  על  א
ייחלצו  לעזרת  בנו  וימשכנו  מנכסיהם  לטובת ,  ביהה  אובראש,  הפתרון  הוא  שמשפחת  האישה

 .יןהוא ציין שאף הוא מוכן למשכן את דירתו לטובת העני. נטילת הלוואה שתכסה את החובות

ולשכנע  את  בנו ,  ית  הדיןבהורה  לאבי  האיש  לשתף  פעולה  עם  ההליך  המתנהל  ב  ית  הדיןב
 .בתיאום עם האיש ית הדיןבבמועד שיקבע  ית הדיןבל שיחת וידאו עם לנה

עם  האיש   ית  הדיןבשוחח    )27.2.2017(ז  "באדר  תשע'  בדיון  שהתקיים  בתאריך  א,  אכןו
 . כאשר אבי האיש נוכח אף הוא באולם הדיונים, בשיחת וידאו

הוא .  נושיםל  מאימת  ה"איש  הודה  במהלך  הדיון  לטענות  האישה  כי  הימר  וכי  ברח  לחוה
וא  יכול הין  אנסיבות  השל  באך  טען  כי  ,  לאשתו  ולמשפחתו,  כי  הוא  רוצה  לחזור  לארץ  הצהיר

זר  על חף    אישאה.  לדאוג  לכך  שיתאפשר  לו  לשוב  ארצה  מוטל  ועל  האישה,  לעשות  זאת
אישה  שותפה  לחובותיו  משום  שידעה  על  כך הי  כהטענות  שנשמעו  בדיון  הקודם  מפי  אביו  

עת  מהסתה נכן  טען  האיש  שהאישה  מּו.  ה  מפירות  ההימורים  במהלך  השניםשהוא  מהמר  ונהנת
 .נכנס ליואהממאנים לסייע לו להיחלץ מהמצב ש, של בני משפחתה
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פעול  לקרב  את  עמדות  הצדדים  וכן לפשר  איבדוק  אם    ית  הדיןבסיום  השיחה  סוכם  כי  ב
 .ת וידאובשיח ית הדיןבם עאיש בשנית הנקבע מועד דיון נוסף שבמהלכו ישוחח 

פעם נוספת עם  ית הדיןבוחח ש )20.3.2017(ז "ב באדר תשע"דיון שהתקיים בתאריך כבאכן ו
בדיון  זה  חזר  האיש  על  עמדתו  כי  האישה  צריכה  לתת  לו  הזדמנות  לתקן .  האיש  בשיחת  וידאו

בהקדם   ונקב  בסכום  של  שש  מאות  אלף  שקל  שעליה  להשתדל  להשיג,  את  דרכיו  ולשוב  לארץ
 .להגיע לפתרוןכדי  האפשרי

המשך  דבריו  התלונן  האיש  על  שהאישה  מונעת  ממנו  זה  כשנה  לשוחח  עם  בנותיו ב
אך ,  לאב  לשוחח  עם  הבנות  פשרהארה  כי  בתחילה  ומאבלונתו  זו  הגיבה  האישה  תעל  .  בטלפון

וזאת  משנוכחה  שהאיש  מנצל  את  השיחות  עם  בנותיהם  כדי ,  בהמשך  מנעה  את  קיום  השיחות
ן אינה מסייעת לו לשוב ארצה ימניהן שאלפבכך  שהיה  מתלונן ,  רך  הבנותלסחוט  אותה  רגשית  ד

 . ולפגוש בהן

אישה  לאיש החד  גיסא  תאפשר  מניסה  לגשר  בין  עמדות  הצדדים  ולהביא  לכך  ש  ית  הדיןב
איש לבית דין מוכר הנמצא בסמוך למקום שהותו לצורך הגיסא יגיע  ומאידך,  לשוחח  עם  בנותיו

 .לחאך הדבר לא צ, ור גטידס

 ית  המשפטבהתנהל  הליך  שיפוטי  ב  ית  הדיןבני  לפאן  המקום  לציין  כי  במקביל  לדיונים  כ
במועד  מאוחר  יותר (הכריע    ית  המשפטב.  בתביעת  הורי  האיש  לאפשר  להם  לפגוש  בנכדותיהם

התאם  להמלצות  גורמי  הרווחה  כי  בשלב  זה  וכל  עוד  לא  התגרשו  הצדדים ב  )ל"מתאריך  הדיון  הנ
 . ר מפגשים שכאלואין לאפשה זה מז

נועדה  בין  היתר   ית  המשפטבנוצר  הרושם  כי  הכרעת    בית  הדין  קריאת  החומר  המוצג  לפנימ
הרי  שיש  בכך  משום עירוב תחומים וטשטוש הגבול ,  ואם  כך  הוא.  להאיץ  באיש  לתת  גט  לאשתו

. הסדרי  השהות  של  הקטינים  לתביעת הגירושין של האישהין  שבין  הכרעה  עניינית  בתביעה  בעני
לול ע,  הגם  שנובע  ממניעים  טובים  ומרצון  לסייע  לאישה  הנתונה  במצר,  הזכשבולות  גטשטוש  

 יאלץיביעת  הגירושין  תניו  לפונחת  מהרבני  ש  ית  הדיןבלהוביל  לכך  שבמקרים  מעין  אלו  
 ".גט מעושה"להידרש לשאלה אם אין בהכרעה שיפוטית מעין זו לגרום לכך שהגט ייחשב 

ירורים  נוספים  שאין  כאן בולאחר  ,  ברי  הוריוד  דברי  האיש  ולאחר  שמיעת,  מקרה  דנןב
   ".גט מעושה"ל כי אין לחושד "סבור ביה, המקום לפרט מסיבות מובנות

 יון והכרעהד

 )מונע כל ענייני אישות (פיית גט בבעל הבורח מחמת חשש לחייוכ .א

לאחר  שאלו ,  ל  מאימת  נושים"  הנדון  הוא  באיש  שנטש  את  אשתו  ובנותיו  וברח  לחו,כאמור

ולאחר  שהם  הוכיחו  במעשים  כי  בכוונתם  לממש  את ,  איימו  שיפגעו  בו  עד  כדי  סיכון  חייו

 . איומיהם בכך שחטפוהו והיכוהו בטרם ברח הלה מן הארץ

אלא  אף  זו  שבעת  היותו  מחוץ  לגבולות  הארץ ,  ל"נאלץ  לברוח  לחו  ישאזו  בלבד  שה  אל
הוא  אף  אינו .  לו  בולעים  למקום  מחשש  פן  לנוד  ממקו,  לדבריו  ולדברי  משפחתו,  הוא  נאלץ

 . שמא הנושים יעלו על עקבותיוו מפחד, מסגיר לבני משפחתו את מקום שהותו

, )נד קימן סעזר הבןא( טור  בובאתמש  ה"ראהניתן  לדמות  את  הנדון  דנן  לתשובת  ,  האמור  אורל
 :שונה לזוו



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב

 

4 

 וכתב  מהוא  שפני  מיגרשנה  שבעלה  ליכפוהו  שטוענת  שימ:  וששאלת"
 פני  מחד  אמקום  בעמוד  לשאי  ראינו  ומקום  למקום  מורח  בהוא  ומלכותל
  .פשות נכנתס

 עמוד  לשאי  ראינו  שדוע  ידבר  הם  א.דיינין  החקירת  בלוי  תה  זדבר:  שובהת
 אינו  שיון  כ,זו  מדולה  גענה  טך  לין  א–  פשות  נכנת  ספני  מנישאת  שמקוםב
 ותו אכופין ו,תחר אארץ לחריו  אילך  לייבת  חינה  אהיא  ו,צלה  אישאר  לשאיר
 ".גרשהל

ויש  בנותן  טעם  להביאה ,  ש  שלפנינו  התשובה  מובאת  בנוסח  שונה  במקצת"ת  הרא"שוב
כלל (ש  בתשובה  "הרא  לשוןו  וז,  כפי  שיבואר  בהמשך,  משום  השינוי  ותוספת  הדברים  שיש  בה

 :) אימן סוף סגמ

 –  על  הטענה  השנייה  שהוא  טוען  שיכופו  אותו  לגרש  מפני  סכנת  נפשותו"
אם  הדבר  ידוע  שאינו  יכול  לעמוד  במקום .    זה  תלוי  בחקירת  הדייןדבר

כי  היאך ,  אין  לך  טענה  חזקה  יותר  מזו,  שקידש  בת  שמעון  בלא  סכנת  נפשות
כבר   פילו  אםאו,  תנשא  לו  והיא  אינה  מחוייבת  לילך  אחריו  למדינה  אחרת

יכול  לישאר  עמה  בעיר  לקיים  לה  עונתה  היו   ינואנשאה  ואירע  לו  אונס  כי  
עתה  שאינה  אלא  מקודשת  לו  היאך  תנשא  לו   שכןל  כ,  ופין  אותו  לגרשהכ

 ."והוא צריך לברוח ותשב גלמודה כל ימיה

, הן  בתשמיש  והן  במזונות,  שהבורח  אינו  עומד  בקיום  חיוביו  כלפי  אשתוון  מכיו:  יינוה
 . למרות שאי עמידתו בהתחייבויות אלה נובעות מחמת אונסו, כופים אותו לגרשה

 :וזו לשונו, )סימן מח( ל מובאת גם בספר חזה התנופה"הנש "אשובת הרת

כמי אשכנז וצרפת הסכימו שאין לכפות שום אדם לגרש את אשתו בטענת ח"
אבל  הטוענת ,  הטענה  ולכן  אין  לשום  דיין  לכוף  לגרש  באות,  מאיס  עלי

שיכופו  את  בעלה  לגרשה  מפני  שהוא  מוכתב  למלכות  מעירו  והוא  בורח 
 כן  בכל  אונסו,  כופין  אותו  לגרשה,  לט  על  נפשו  מזאתממקום  למקום  להמ

שיארע  לאדם  שאינו  יכול  להיות עם אשתו בעיר לקיים לה עונתה כופין אותו 
 ."לגרש

אם   ":וזו  לשונו,  ל"ש  הנ"ראהפוסק  כדברי  תשובת    )אבן  העזר  שם  סעיף  ט(  וךערחן  לשוה
 ." ופין אותו לגרשהכ, הדבר ידוע שאינו רשאי לעמוד במקום שנשאה מפני סכנת נפשות

 ."כי היא אינה צריכה ללכת אחריו: "ה שם מוסיף את הטעם לדין"בהגהו

אף ,  ש  היא  לכפייה  גמורה  בשוטים"מדגיש  כי  בנדון  דנן  כוונת  הרא  )במסימן  ג  ק  חל(ך  "רשה
על  פי  שבשאר  מקרים  דעתו  היא  כדעת  הסוברים  שככלל  אין  כופים  בכפייה  גמורה  אלא  באותם 

וזאת  משום  שבבעל  הבורח  מאשתו ,  אמר  במפורש  בגמרא  כי  יש  בהם  כפייהמקרים  שעליהם  נ
 :ך"הרשן וזו לשו, לא מתקיימים ענייני האישות כלל

דכיון  שהוא ,  וכל  אנפין  שוים  בזה,  בודאי  דהאי  כופין  הוי  כפיה  בשוטיםו"
נו באפילו  לרו.  מונע  ממנה  כל  ענייני  אישות,  מוכרח  לברוח  ממקום  למקום

דלא  כפינן  לכל  מילי  אלא  היכא  דקאמר  תלמודא  בהדיא   הליירא  בדס  נאלחנ
כבר  כתב  דבההיא  דהחולץ  דקאמר  דחוזרים  אצל  גדול  למכפייה ,  דכופין

היינו  משום  דמונע  ממנה  כל  ענייני  אישות ,  ]חלוץ  לואייבם  ל-[  לכנוס  או  לפטור
 ."בין תשמיש המטה בין מזונות

אשר  מביא  את   )ב  יימן  סגמכלל  (מו  ש  עצ"ל  יש  להביא  מתשובת  הרא"ך  הנ"קור  לדברי  הרשמ
ובהמשך ,  ל"בשוטים  לגרש  אלא  באותם  מקרים  המפורשים  בחז  כוףלדעת  הסוברים  שאין  
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היינו שגם אינו זנה , "כל ענייני אישות"מוכיח  שאף  לדעה  זו  כופים  בשוטים  בעל  המונע  מאשתו 
י ק  רגירושין  פ  ותכהאדמה  הלוספר  פרי    עג  ןמם  אלשקר  סי"ת  מהר"ם  שוג'  רו(  וגם  מונע  ממנה  חיי  אישות

ש  שיש  לכפות  בשוטים "על  מקור  שיטת  הרא.  גמורה  הכוונה  לכפייהשל  "נהש  "דעת  הראבבינו  שה,  גככה  לה
 ןמסיו ק רש שם פ"ורא )הראשון" (וציאי "תחילהמבור יא ד, ד סתוספות יבמות' ר, "כל ענייני אישות"בעל המנוע 

 .)יא

ל וכותב "ש הנ"ראהמסייג את דברי  )ן  העזר שם אות נאב(א  בביאורו  לשולחן  ערוך  "גר  הולםא
מכל  מקום  את  הבורח  מחמת ,  ל  ענייני  האישותכת  אכופים  בשוטים  אדם  המונע  מאשתו    שףאכי  

 :וזו לשונו, סכנה אין לכפות בכפייה גמורה לגרש את אשתו

 גמרא  בהדיא  בפורש  מאינו  שדכל,  ילש  לע"ל  וכמ"כנם  כן  ג  מרלויך  רצ"
 ובתופין  כמו  שכ  כמזונות  ושמיש  תמונע  דב  גל  עאף  ו.פיןו  כין  א,ופיןכ

 הדיא  ביתמר  אא  לחריו  אצאת  לוצה  ראינה  שפני  מוםמקל  מכ',  גיף  עבס
 ."כופיןד

הרי ,  ל"מבאר  כי  לדעה  שאין  כופים  בשוטים  אלא  במקרים  המפורשים  בחז  א"הגר:  יינוה
גמורה אלא בכפייה דרך כפייה בבורח הש  והשולחן  ערוך  אין לכפות את הבעל "ראהשאף  בנדון  

וכמו  הכפייה ,  יגרשנהשיים  חובותיו  כלפי  אשתו  ואם  לאו  קישהיינו  שכופים  אותו  ,  ברירה  בלבד
 אתצלגבי  בעל  הרוצה  ל  בנדון  המובא  בשולחן  ערוך  בסעיף  לפני  כן  עליה  מדובר  לשיטתוש

 בנתהן  היא  כתב  שכם  ששא  "יאור  הגרב'  ור.  ם  אות  מחש(  לפני  כן  א"גרההמפורטת  בביאור    ו,ל"לחו

 ןמסיא  ק  לש  ח"שברת  "שו'  ראולם  .  ל"בנדון  של  בעל  הרוצה  לצאת  לחו  ש"בשיטת  הרא  קכז  ןמיבסש  "הריב
ושלא ,  כפייה  גמורהלש  היא  "ראבכוונה  הל  "ם  בנדון  הנגש,  ולה  בסופ  ןמטור  ג  סיד  ק  לץ  ח"שבתת  "שפג  ושו

 . )א"כהבנת הגר

מכל , לצאת  אחרי האיש לארץ אחרתשאין  האישה  חייבת    ף  על  פיאא  הוא  ש"גרהשל    עמוט
מידת  הבעל  בהתחייבויותיו  כלפי ־עשכן  במקרה  כזה  הסיבה  לאי,  אין  לכפות  אותו  לגרשה,  מקום

ולא  מצינו  שבמקרה  כזה  כופים  את  הבעל ,  ו  לארץ  אחרתימאשתו  נובעת  מסירובה  לעבור  ע
 .לגרשה

גבורת  אנשים ש  היא  דעת  ה"ראהנדון  במורה  גנוספת  שלפיה  יש  להסתייג  מכפייה    עהד
נם  להלכה  יש  לכפות  בעל  המונע  מאשתו  כל  ענייני  אישות ומובר  כי  אהס  )מח  ועוד,  ח  כניםמסי(

מחמת  החשש  לדעת   כוףלמיר  שלא  מחאולם  למעשה  ,  ש  בתשובתו  המובאת  לעיל"ראהוכדעת  
 . כוףלהסוברים שאף במקרה זה אין 

לא  ביאר   גבורת  אנשיםעוץ  בכך  שהנל  "א  הנ"עת  הגרלדגבורת  אנשים  העת  דן  יב  ילוקהח
קרים  שבהם מין  הבש  ל"הרא  של  דוןהנבין  ילוק  עם  לחטלא  נתן    ואף,  ש  עצמו"כך  בדעת  הרא

ין  כופים  אלא  במקרים  המפורשים אש  כלל  ככריעהאלא  ,  נכתב  במפורש  שכופים  בכפייה  גמורה
 ד  יימן  סאירמת  בית  "וש'  רו.  ק  כד"גם  שם  ס'  ור,  ק  ז"  סנדקימן  סבן  העזר  אהובא  בפתחי  תשובה  (  ס"שב

לכוף   יתןנוהכרעתו  היא  ש,  בורח  הבעל  לדימהו  שאחר  לזאתו,  סיר  אל  שנדון  בנשיםאבורת    הגדעת  לחששש

 .)נידוי יל ידע רק אותו

, למעשה  הפוסקים  האחרונים  לא  החמירו  כדעת  הגבורת  אנשים  בבעל  מורד  ככלל  ולםא
' כב  סקם  שלפ,  166'  עמד  ק  לר  ח"דפ:  לדוגמה  האר(  ובבעל  המונע  מאשתו  כל  ענייני  אישות  בפרט

; ושם  העלו  שהדבר  נתון  לשיקול  הדיינים,  ולטי'זבצלאל  ,  יוסף  שלום  אלישיב,  דאיאהג  עובדיה  "הדיינים  הרה
ם "ת  מהרש"ומשו  בם  טות  עונג  יו"ך  עולה  גם  משוכ.  257'  עמיב  ק  חלר  "ד  פ;  ואילך127'  עמח  ק  לר  ח"פד

קלד  שהכריע  שיש  לכוף   ןמסיר  עזהן  באב  ק  לת  יהודה  יעלה  ח"יעוין  גם  בשו.  לנדון  דנןגע  נובשיובאו  להלן  
לנקוט   עדיף,  רירה  לשוב  לביתו  או  לתת  גטבל  שאלא  שאם  ניתן  לכופו  בדרך  ,  אשתות  בעל  שנטש  א  בשוטים
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וציין ,  ל"הנ  ל  שיטת  הגבורת  אנשיםעאריך  להקשות    הק  ט"קח  ס  ןמסיר  עזהן  בא  שן  איגם  חזו.  דרך  כפייה  זו

 .)יר שלא לכוף בעל המונע כל ענייני אישותשלא מצינו מי שהחמ

   

 במקום אחד הותשכול להיורח ב .ב

שכן ,  ל"ש  הנ"  ישנו  סייג  לדברי  תשובת  הרא)סימן  קנד  סעיף  ט(גם  בדברי  הלבוש  על  אתר  

ש  אמורים  דווקא  בבעל  שמחמת  החשש  לחייו  אינו  יכול  לעמוד "הוא  מבאר  שדברי  הרא

יר  או  לארץ  אחרת  ייאלץ  להמשיך  לנוד  ממקום ואף  לאחר  בריחתו  לע,  במקום  אחד  כלל

אין  כופים  אותו ,  ל"אבל  אם  הוא  יכול  לקבוע  את  מגוריו  במקום  מסוים  בחו,  למקום

 :ואלו דבריו, להוציא

ה  שטוענת  שיכפו  לבעלה  שיגרשנה  מפני  שהוא  מוכתב  למלכות  וצריך שא"
וע אם יד,  לברוח  ממקום  למקום  ואינו  רשאי  לעמוד  במקום  אחד  מפני  הסכנה

היא  אינה  צריכה  ללכת ש,  שהדבר  כן  הוא  כדבריה  אין  לך  טענה  גדולה  מזו
והוא  אינו  רשאי  לעמוד  במקום ,  שלא  על  דעת  כן  נשאתו  ,אחריו  מעיר  לעיר

בל  אם  הוא  רשאי א,  לפיכך  כופין  אותו  לגרשה,  אחד  מפני  אימת  המלכות
ן אין  כופי,  אף  על  פי  שהוא  מוכתב  למלכות  בעיר  אחרת,  לעמוד  בעיר  אחת

 ."אותו להוציא

האישה  אינה  מחויבת  ללכת  אחר  בעלה  לארץ שכתב  שש  "הרא  וונתכלדעת  הלבוש  :  יינוה
 עת  דל  עו  לישאה  נא  לכןש,  ו  ממקום  למקוםימאחרת  היא  שאינה  חייבת  להיות  נעה  ונדה  ע

 ומר  ליןא,  שש  חלא  לסוים  ממקום  בושבו  מקבוע  לכול  יבעל  הם  אבלא.  וודות  ניי  חו  עימחיותל
גם  שאין  לכפותה ה,  חרת  אארץ  לו  עימצאת  לוצה  רינה  איא  האםו,  ו  לישאה  נן  כעת  דל  עלאש

 .גרשה לותו אופים כמכל מקום אין, ללכת אחריו

שכן  במקרה  שהבעל  הבורח  יכול ,  א  לעיל"גרההלבוש  מתבארת  היטב  על  פי  דברי    יטתש
ם  דברי עמעשה  להלבוש  מסכים  ,  לקבוע  מושבו  בארץ  אחרת  ואשתו  אינה  חפצה  ללכת  אחריו

ישה  היא  זו  שגורמת  לכך האמן  הטעם  שבמקרה  זה  ,  אותו  לגרשה  כוףלא  שאין  מקום  "גרה
 . יכול לקיים את התחייבויותיו כלפיה ינואשהבעל האנוס לברוח 

ש "ראהש  יש  להביא  מלשון  הטור  אשר  כתב  כי  דברי  "ראהלהבנת  הלבוש  בדברי    מךס
והוא  בורח  ממקום  למקום  ואינו   "נאמרו  כתשובה  לשאלה  מה  דינו  של  בעל  מוכתב  למלכות

 ".רשאי לעמוד במקום אחד מפני סכנת נפשות

 קאדווש  אמורים  "ראהי  דברי  כתן  לדייק  יך  בתשובתו  שהובאה  לעיל  נ"רשהגם  מלשון  
 .בבעל הנאלץ לנדוד ממקום למקום

כן ש, המצוטטת לעיל לא משמע כהבנה זו )כלל מגב( ש בתשובתו"ראהמפשטות לשון  ולםא
שנאלץ  לעקור   עלבבלא  א,  הנאלץ  לנוד  ממקום  למקום  עלבמדובר  בשתשובה  ב  כלל  לא  הוזכר

שאינו "מדובר  באדם  שידוע    ש)לגבי  ארוסה(שכן  כתב  בתחילת  דבריו  ,  ממקום  המגורים  הנוכחי
י ככופים  אותו  לגרש  את  ארוסתו  שובהמשך  דבריו  הוא  מבאר  ,  "יכול  לעמוד  במקום  שקידש

 ". בת לילך אחריו למדינה אחרתהיא אינה מחויושא לו ינהיאך ת"

כבר  נשאה  ואירע   פילו  אםאו  ":כתבש,  ותר  יפורשים  מף  אדברים  הש"שובת  הרא  תהמשךב
הטעם :  יינוה."  יכול  לישאר  עמה  בעיר  לקיים  לה  עונתה  היו  כופין  אותו  לגרשה  ינואלו  אונס  כי  
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ולא  משום ,  לכפייה  לגרש  הוא  מפני  שאינו  יכול  להישאר  עם  אשתו  במקום  המגורים  הנוכחי
 . שאינו יכול לעמוד במקום אחד

ש  כפי  שזו  מובאת  בטור  אין  הכרח  לבאר  שמדובר  באדם  הנאלץ "ראהשון  תשובת  לת    אםג
י  מדובר  בבעל  הבורח  ממקום ככתב  נשכן  רק  בשאלה  המצוטטת  בטור  ,  לנוד  ממקום  למקום

 .הבנת הלבושאף בלשון הטור אין הכרח גמור להבינם כו, ך בתשובה אין לכך זכרא, למקום

 מקום  בעמוד  לשאירשאינו    ":אדם  במדובר  שכתב  ובריו  דתם  סרוך  עשולחןה,  עוד  ואתז
 לבוש  הבנת  הלפיו,  מקום  למקום  מנוד  לאלץ  נוא  הי  כטור  הברי  דת  אזכיר  הא  לכללו,  "נשאהש
 .ספר הן מסר חעיקרה

המשך ש ב"ראהה שכתב במהרי , ש"ראהבשיטת  ל"הנ יש להוסיף כי לפי הבנת הלבוש ודע
אף על פי שהוא מוכתב למלכות בעיר , ואם רשאי להיות בעיר: "דבריו בתשובה המצוטטת לעיל

בעיר   אוקודין  הכוונה  שרשאי  להיות  אן  ההכרח  לבאר  שמ  –"  אין  כופין  אותו  להוציאה,  אחרת
והבנה  זו  נראית  כהוצאת  הדברים ,  כל  עיר  שהיאביכול  לקבוע  מושבו  שאלא  ,  מגוריהם  הנוכחית

  .מפשוטם

ל  אם  רשאי  להיות בא:  "שובת  חזה  התנופה  המצוטטת  לעילתמפורש  ב  בתבארמך  גם  כ
ולא  עיר ,  עירו  דווקא  –"  אין  כופין  אותו  להוציא,  תף  אם  מוכתב  למלכות  בעיר  אחראעירו  ב

 .אחרת

דבריו  נראה מף  אש,  ")מנםא  "תחילהמבור  ילו  ד  ןמסי(א  "רמהזה  ראוי  לציין  לתשובת    ןייענב
ולא ,  ל  כי  הכוונה  לבעל  שאינו  רשאי  לדור  בעיר  מגוריה  של  האישה"ש  הנ"ראהשהבין  בדברי  

ל  נראה  שהבין "בתשובתו  הנ  א"הרמ  גם  משאר  דברי.  אינו  יכול  להתיישב  בכל  עיר  שהיאש
או  בעיר (ש  אמורים  בבעל  שאינו  רשאי  להתגורר  בעיר  מגוריה  הנוכחיים  של  האישה  "ראהשדברי  

ם "ת  מהרש"גם  שו'  ור(  ואין  כאן  המקום  להאריך,  )חר  נישואיהםלא  שבני  הזוג  קבעו  מלכתחילה  לדור  בה

לנדון  של  תשובת ,  ל"מקרה  של  בעל  שנטש  את  אשתו  ועבר  להתגורר  בחו  ימהדש,  אות  ו  שנב  ןמסיג  ק  לח
צא  פרנסה מל  ו"על  שברח  לחובש  לנדון  של  "ת  נדון  הראאשווה  שה,  קלח  ןמסיו  ק  חלגם  שם  '  רו.  ל"ש  הנ"הרא

 .)שתו תבוא אחריווצה שארף או, קבועה

על הבורח נאלץ הבא מסכים שבמקרה ש"גרהומר שלהלכה אף  לפשראהאמור עד כה  אורל
א  שאין  לכפות  בשוטים "גרהולא  כתב  ,  להיות  נע  ונד  אין  אומרים  שהיה  על  האישה  ללכת  אחריו

וכפי  שניתן  להסיק  מפשטות ,  לדור  שם  במקום  מסוים  דיכל  אלא  בבעל  הבורח  "בעל  הבורח  לחו
 .וכמבואר לעיל, ש והשולחן ערוך"ראהן מלשו

, "שאין  לו  מקום  קבוע  לדור  בו"לגבי  בעל    )סז  קןמסי(  בם  טות  עונג  יו"שובצינו  מהבנה  זו  כ
א  מודה "גרהף  אכריע  שהש,  "על  פי  פקודת  מנהיגיו"אלץ  להעתיק  את  מקום  מגוריו  שנמשום  

וכח מבריו  דמ(ום  למקום  שכופים  אותו  לגרש  את  אשתו  משום  שאין  היא  צריכה  ללכת  אחריו  ממק

 .)וכמבואר לעיל, ש אינה כהבנת הלבוש"ראהלכאורה כי ההבנה הפשוטה בדברי 

, ש"שעמד  על  שאלה  זו  בהבנת  דברי  הרא  )סג  ןמי  א  סקלח(  ת  שופריה  דיעקב"בשו  וד  מצינוע
אין  כופים אותו לגרש את ש,  ומסקנתו  היא  שיש  לחלק  בין  בעל  הבורח  מקום  למקום  באותה  ארץ

 :וזו לשונו ,שכופים אותו לגרשה ,על הנאלץ לברוח לארץ אחרתבלבין , אשתו

היינו  הארץ  שבה  נשאה   רמכן  נראה  כוונת  הרב  דודאי  מקום  שנשאה  דקאל"
. מהערים  שבאותה  הארץ  שבה  נשאה  חתאדהיינו  שאינו  יכול  לעמוד  בשום  

. מהערים  האחרות  שבאותה  הארץ  תאחולאפוקי  אם  הוא  יכול  לעמוד  בשום  
והיינו  נמי .  דמסיים  והיא  אינה  חייבת  ללכת  אחריו  לארץ  אחרת  דייקאוהיינו  
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. י  שהוא  מוכתב  בעיר  אחרתף  על  פדמסיים  אבל  אם  רשאי  לעמוד  בעיר  א
בעיר '  וכתב  וכו  מי  שהואף  על  פבאיזה  עיר  שתהיה  מאותה  הארץ  א  ,רמכלו

ף על ובאומרו א. והיא העיר שבה נשאו או זולתה. ם כןאחרת מאותה הארץ ג
 רמוכלו,  שעליו  שאלד  "רמז  לשואל  על  הנדו,  שהוא  מוכתב  בעיר  אחרתי  פ
י  שהוא  מוכתב  בעיר  אחרת  באותה  הארץ  שעל  כולה  שולטת  אותה ף  על  פא

והכרח  הוא  שיהיה  בורח  ממקום  למקום  כשירגיש ,  מלכות  שהוא  מוכתב  לה
, שהכירה  המלכות  איה  מקומו  ששם  הוא  בורח  ומתחבא  כענין  דוד  עם  שאול

יון  שיכול  לעמוד  זמן  מה  בעיר  מהעיירות  האחרות  שאינן  עיר כם  כל  זה  ע
 ." אין כופין לגרשה, המלוכה שבה נכתב למלכות כאן חדש וכאן שנה

ופחות ,  ש  כפי  שזו  מובאת  בטור"יאור  השופריה  דיעקב  מתאים  יותר  לנוסח  תשובת  הראב
באת  בספר נוסח  התשובה  כפי  שזו  מו  ל–ועוד  פחות  ,  ש"הרא  ת"שובובא  מש  שובהתוסח  הנל

  .לעיל וטטצחזה התנופה המ

את  האיש  לגרש   ףוהדעות  לכל  כלברי  כי  ניתן  ,  להכריע  בנדון  שלפנינו  בואנוב,  כל  מקוםמ
צמו מודה בכך על והוא "רח לחובשהרי האיש , את אשתו גם על פי שיטת הלבוש המובאת לעיל

וא ה  משנתיים  שהולמעל,  חמת  חששו  מן  הנושים  ממושךממן  זמקום  אחד  בכול  לשהות  ישאינו  
 . נע ונד ממקום למקום כדי שהנושים ושליחיהם לא יעלו על עקבותיו

אין  לכפות  את  הבעל  לגרש   הנזכרת  בפרק  הקודם  א"גרהגם  אם  נניח  שלשיטת  ,  ועוד  אתז
ברי  כי  אין  הדברים  אמורים ,  את  אשתו  אפילו  במקרה  שהוא  נאלץ  להיות  נע  ונד  ממקום  למקום

היכן  הוא ,  ובכלל  זה  לאשתו  ולשאר  בני  משפחתו,  לה  לאף  אחדשהבעל  אינו  מג,  במקרה  דנן
 . חפצה בכך םאוממילא האישה אינה יכולה להצטרף אליו גם , שוהה

, אין  לצפות  מאישה  שתנוע  ותנוד  ממקום  למקום  עם  בנותיה  הקטינות  ל  כך  יש  להוסיף  כיע
 .א"גרהדא דיבר  כגוןבולא 

ל "חו  לעקור  תאישה  הי  כצון  רלב  ששום  ביעב  הא  לוידצ  מאיש  הי  כצוין  יהין  זני  עסיוםל
ויש ,  רצה  אשוב  לו  ליתאפשר  שדי  כחובות  הכיסוי  לפעל  תי  כמנה  מרש  דק  רלאא,  ו  עימשהותל

 .ל"א הנ"צורך מלדון בדעת הגרהבכך כדי להסיר לחלוטין את 

 מחמת סכנה רוחבלנאלץ ל, חילוק בין בעל הנאלץ לעקור ממקום מגוריו עקב קשיי פרנסהה .ג

ל  בבעל  הנאלץ "ש  בתשובתו  הנ"ין  נוסף  שיש  לדון  בו  הוא  החילוק  בין  הכרעת  הראעני

שכופים  אותו  לגרש  את  אשתו  מן  הטעם  שאינה  צריכה  ללכת ,  לברוח  מחמת  סכנת  נפשות

ל  מחמת  קשיי  פרנסה  שכופים "לבין  הכרעת  תרומת  הדשן  בבעל  הרוצה  לצאת  לחו,  אחריו

 :)סימן רטו(ן וזו לשון תרומת הדש. את אשתו לצאת אחריו

, אובן  נשא  את  לאה  במדינת  מולדתו  ובדעתו  היה  להשתקע  שםר:  שאלה"
ומבקש  מאשתו  שתלך  עמו ,  ולאחר  שלש  או  ארבע  שנים  ירד  מנכסיו  קצת

למדינה  אחרת  לגור  שם  באומרו  שלא  יוכל  להחיות  ולהתפרנס  במדינה  זו 
מארץ ין  רצוני  לצאת  א':  ומשיבה  לאה.  לפי  נכסיו  שנתמעטו  וכן  הוא  האמת

שתהא  חסרה  מזונות וג  ואף  על  פי  שיש  לדא,  ממקום  שנשאה  שם  –'  מולדתי
היוכל  ראובן  לכופה ,  ופרנסה  ותסבול  דוחק  רצונה  לצפות  על  ישועת  השם

 ? לצאת עמו ממקומה או לאו

 י  גוונאאויכול  לכוף  את  אשתו  ולצאת  כה,  יראה  שהדין  עם  הבעל:  שובהת
שיהיו  מחסרים וג  כאן  ויש  לדאאם  הדבר  נראה  לעינים  שלא  יוכל  להתפרנס  

 ." מזונות ופרנסה ויצטרכו לסבול דוחק
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ל  מחמת  קשיים  כלכליים  שנקלע "כאורה  אם  כופים  את  האישה  לצאת  אחר  בעלה  לחול
לברוח  עקב  סכנת   על  אחת  כמה  וכמה  שיש  לכפותה  ללכת  אחריו  במקרה  שהוא  נאלץ,  אליהם
 ? ל"ש הנ"הראוכיצד מתיישבים דברי תרומת הדשן עם תשובת , נפשות

, ל  וחלק  עליהם"יא  את  דברי  תרומת  הדשן  הנהב)  העאבן  העזר  סימן  ב(הבית  יוסף    נםאומ
ש  כתנא "ריבהואף  ציין  לתשובת    )הגהתו  לשולחן  ערוך  שם  סעיף  אב(יא  את  שתי  הדעות  הבא  "הרמו

 .אולם עדיין יש להבין את החילוק בין המקרים, דמסייע לדעת הבית יוסף

 ןמסי( א"על פסק הרמ ובאת  שאלה  דומהמ)  קלח  ןמי  ו  סקלח(ם  "ת  מהרש"וחילה  יצוין  כי  בשת

ם יש אמתלאות וטעמים א: "תבככך ו, גבי  בעל  הרוצה  לעקור  ממקום  מגוריו הנוכחיל)    ביףעעה  ס
 ."האשה צריכה לילך אחריו, לדבריו

הם כאורה  דברים  אלו  לו,  )כח  ןמיסנשים  (  מיימוניותות  שובמתל  הוא  "א  הנ"קור  דברי  הרממ
אלץ  לברוח  ממקום נל  שאין  האישה  צריכה  ללכת  אחר  בעל  ה"ש  הנ"בסתירה  לתשובת  הרא

 .א כדעת שניהם"וכיצד מכריע הרמ, מת סכנת נפשותחמגוריו הנוכחי מ

חלק  בין  בעל  הנאלץ  מחמת  טעם  כזה  או  אחר  לעקור  מעיר לש  יכי    ם  היא"שובת  המהרשת
 :לשונוו זו, לבעל הנאלץ לעקור לארץ אחרת, לעיר באותה ארץ

 תבמיימוני  לתשו  ותבשאין  סתירה  כלל  מתשו  תידעיות  י  ענפלאה  רנו"
 ו  יכולנשם  מפורש  דאי  וריםגבטי  למיימוני  וש  ותבשהרי  גם  בתשו,  ש"הרא

ש  מיירי "הרא  תבוהרי  בתשו,  להוציאה  אלא  מעיר  לעיר  ולא  למדינה  אחרת
לחן וואף  דבש,  למדינה  אחרת  ולכן  כתב  שפיר  שאינה  מחויבת  לילך  אחריו

הקודם  הביא  דין ף  דכיון  דבסעי  מרש  לוד  כתב  בסתם  י"קנ  ןמא  סי"ורמ  וךער
' טיף  עבס  תבה  שכדגם  מ  מרש  לוידוע  שהאיש  רוצה  לילך  לארץ  אחרת  י

מובן  מאליו   נפשותת  וגם  כיון  שהזכיר  שיש  סכנ,  סובב  הולך  על  אופן  זה
 ."הוציאהלכול ן יאי י גוונאאשצריך לברוח למרחוק למדינה אחרת ובכה

ואשר  מקורו  כאמור  בתשובות ,  דבריו  שםבא  המובא  "ם  יפה  לפסק  הרמ"שובת  המהרשת
ברי  תרומת  הדשן  המובאים  לעיל דשכן  ,  ו  לעילינין  בה  מזור  לקושיה  שהעלאאולם  .  מיימוניות

ואם  כן  עדיין   ,דבריובמעיין  לאמורים  בבעל  הרוצה  לעקור  מארץ  מולדתו  לארץ  אחרת  כמבואר  
    .ש בתשובתו"נדון של הראלק בין הנדון של תרומת הדשן עלינו ליישב מהו החילו

בבעל   אוקודש  אמורים  "ראהברי    שד–נציין  כי  לשיטת  הלבוש  המובאת  לעיל    חילהת
שכן דברי תרומת הדשן אמורים , החילוק פשוט  –הנאלץ  לנוד  מקום  למקום  מחמת  חששו  לחייו  

היות  נע  ונד לא  לו,  מקום  מסויםהשתקע  בלכוונתו  בל  לצורך  פרנסתו  ו"בבעל  הרוצה  לצאת  לחו
שאין  חולק  על  כך ,  ש"ריבהבשם    )ק  ט"  סה  עןמסי(וכפי  שכתב  החלקת  מחוקק  ,  ממקום  למקום

. שהאישה  אינה  צריכה  לצאת  אחר  בעלה  במקרה  שבכוונתו  לנוד  ממקום  למקום  לצורך  פרנסתו
והשולחן ש  "ראהינה  ההבנה  הפשוטה  בדברי  תשובת  אהלבוש  ת  אולם  כבר  התבאר  לעיל  כי  הבנ

 .)נדקסימן ב(ערוך 

ש  למקרה  של  תרומת  הדשן  עולה  מתשובת  נודע  ביהודה "ראהנוסף  בין  המקרה  של    ילוקח
הדן  אם  כופים  את  האישה  ללכת  אחר   )ק  ג"  סה  עןממובאת  בפתחי  תשובה  סי,  ז  סןמסי  א  קמארהדומ(

הכרעתו .  ובעלה  כאשר  הלה  נאלץ  לעקור  מעיר  מגוריו  הנוכחית  עקב  חולי  התוקף  אותו  בעיר  ז
בבעל  הנאלץ  לעקור  ממקום  מגוריו  עקב  קשיי  פרנסה  פסק  תרומת  הדשן  כופים  את   אוקדושהיא  

דבר  האמור ,  שכן  מטרת  היציאה  לארץ  אחרת  היא  להגיע  לרווחה  כלכלית,  אשתו  ללכת  אחריו
ל  דעת  לעקור  ממקום  שבו  היא  חיה עבעלה  ת  לוברי  כי  סתם  אישה  נישא,  להיטיב  גם  עם  האישה

מה  שאין  כן  במקרה  שהבעל  נאלץ .  דלות  למקום  שבו  ישיגו  בני  הזוג  רווחה  כלכליתבעוני  וב
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שאז  אין ,  )ותו  אתוקף  הולי  חחמתמכגון  (  לעזוב  את  עיר  מגורי  בני  הזוג  מפאת  הכרח  הנוגע  רק  לו
על  דעת ה  משום  שאין  להניח  באופן  ודאי  שהיא  נישאה  לבעל,  כופים  את  האישה  לצאת  אחריו

 .ורכו בלבדצעשה לנגוריה כאשר הדבר ו ממקום מימשתעקור ע

ש  אין  לכפות  את "ראהברי  דוסבים  מל  ברור  כי  במקרה  שעליו  "הבנת  הנודע  ביהודה  הנ  פיל
ממקום   ותשכן  עקיר,  ל"אף  לפי  שיטת  תרומת  הדשן  הנ  ל"האישה  לצאת  אחר  בעלה  הבורח  לחו

ווח רל  כישה  אין  לאו,  שנקלע  לסכנת  חיים  עקב  אילוציו  של  הבעל  בלבדית  מגוריו  הנוכחי  נעש
 .  וממילא אין היא חייבת ללכת אחריו אל ארץ אחרת, הנוכחי ישי בשינוי מקום המגוריםא

שכן  בעוד  דברי  תרומת  הדשן  אמורים ,  חילוק  פשוט  וסיףהל  פשראהדברים  הללו    לע
הרי  שבמקרה  של ,  במקרה  שהאילוצים  לעקירת  מקום  המגורים  אירעו  שלא  באשמת  הבעל

סק  במעשים  שהביאו ען  מדובר  באדם  שכש,  הנאלץ  לברוח  מחמת  פשיעתוש  מדובר  בבעל  "ראה
ש  בבעל "ראהברי    דתאשהדיינים  העמידו  ,  124'  ר  ח  עמ"דפ'  נם  רומא("  מוכתב  למלכות"לכך  שהוא  

 .)בא הפרק בה זןייענבוד ע' רו, הבורח שלא באשמתו

ל  אחד מהם ובכ,  הנובעים  מכל  אחד  מהחילוקים  המתבארים  לעיל  ברורים  הלכה  להבדליםה
 . ש במקרים מסוימים"יש כדי לסייג את דברי הרא

בעל  הבורח ב)  א(שכן  מדובר  ,  ולם  בנדון  שלפנינו  אין  נפקא  מינה  איזה  חילוק  ננקוטא
) ג(,  לו  ולא  לאשתו  ך  ורקאחמת  אילוץ  הנוגע  מובעת  הנמהארץ  ה  ריחבב)  ב(,  ממקום  למקום

 .לעדיתהב באשמתו גרםשנולד מחמת מעשיו ו שנילוץ לבריחהבא

 בורח לזמןב .ד

שכן  דברי ,  ל"ש  הנ"אלא  שעדיין  יש  לברר  אם  נדון  דנן  דומה  למקרה  הנדון  בתשובת  הרא

שאין  לו  תקווה  להינצל  מדינה  של  מלכות  אשר ,  "מוכתב  למלכות"ש  אמורים  באדם  "הרא

תשב "  מדובר  באישה  אשר  –ש  "ובלשון  הרא,  "כתוא  מכמר"כידוע  הנופל  ברשתם  הוא  

 ".גלמודה כל ימיה

איש  רע  מעללים  שנשלח  לעבודות "הדן  לכפות  גט  על    )סח  קןמסי(  בם  טות  עונג  יו"ם  בשוג
לא  יבוא "שכן  מדובר  באיש  ש,  הוא  מכריע  שיש  לכפות  אותו  על  מתן  הגט,  "קשות  בארץ  גזירה

 ". אל ביתו לעולם

ונשו שהדיינים  השוו  אסיר  שע  )331'  עמ  ה  קחלר  "דפ(הרבני  הגדול    ית  הדיןבוד  מצינו  בפסק  ע
שהלכה  היא  שאם  זמן  מחלתו  קצוב ,  קצוב  לזמן  לחולה  המונע  מאשתו  חיי  אישות  מחמת  אונס

ראיה .  ואין  כופים  אותו  להוציא  את  אשתו,  מודים  שצריכה  האישה  להמתין  עד  שיתרפאול  הכ
והכריע ,  שנשלח  לצבא  לכמה  שנים  גבי  בעללדן    שת  אבני  נזר"לדבריהם  הביאו  הדיינים  משו

  ח קחלר  "דפגם  '  ור(  ושאין  כופים  אותו  לגרש  את  אשתו  לי  שיש  קצבה  לרפואתושדינו  כחולה  בחו

גם  כאשר  מדובר ,  פיהן  כופים  בעל  המונע  מאשתו  כל  ענייני  אישותשלמצינו  פסיקות  ,  גיסא  מאידך.  306'  עמ
. "באשר  הוא  שם"ת  הבעל  לפי  המצב  של  אלדון    שי  ש221'  עמ  ג  קחלר  "דפלדוגמה  '  ר  –  במניעה  לזמן  קצוב

" מלכותלמוכתב    "עלבהשווה  אסיר  הכלוא  לחמש  עשרה  שנה  ל,  ס  ןמי  ה  סקחלם  "הרשמת  "שוב,  כן  מוכ

 . )ש"שבתשובת הרא

נדון  למאסר  לזמן "  מפני  רוע  מעלליו"אשר    עלבהשווה    )ד  יןמסי(ת  בית  מאיר  "נם  בשואומ
עם בפאולם  הוא  מתייחס  לאדם  שנדון  למאסר  ,  ל"ש  הנ"שובת  הראתנדון  ב  העל  בורחבקצוב  ל

. אחר  שחזר  והבטיח  לאישה  כי  לא  ישנה  ולא  ישלש  באיוולתולאת  זו,  השלישית  מחמת  גנבותיו
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רי  כי  בעל  שכזה  הוא ב.  גזר  עליו  לעזוב  את  הארץ  לצמיתות  בתום  תקופת  מאסרוננוסף  לכך  ב
 .תייחס אליו כאסיר שזמנו קצוב ולאחר מכן חוזר לחיק משפחתוהשאין ל' ור מועדש'בבחינת 

 כןש,  שפחתו  מחיק  לרצה  אשוב  יהאיש  שתקווה  הבדה  אא  ל,לעומת  זאת,  ולפנינ  שמקרהב
או  שיגיע   ובותיו  חל  כיסולקו  שאחר  לן  כעשות  לבכוונתוו,  ארץ  לחזור  לרצונו  שצהיר  מואה

 .להסדר עם נושיו

איש  שוהה השכן  ,  כך  נענה  כי  במצב  הדברים  הנוכחי  נראה  שאין  אלו  פני  הדברים  לע
יקף ה,  את  ועודז.  אירע  שינוי  ממשי  במצב  חובותיו  או  בהיקפםל  בלא  ש"למעלה  משנתיים  בחו

וספק  רב  אם  יהיה  ביכולתו  לגייס  סכומים ,  חובותיו  של  האיש  אף  לדבריו  מגיע  למיליוני  שקלים
בה  בשעה  שהוא  שוהה  בניכר  מחוסר  פרנסה  קבועה  ונע  ונד ממקום ,  שכאלה  בעתיד  הנראה  לעין

 . למקום

 לאא,  צוב  קזמנו  שצבא  ביוצא  לו  אאסיר  לדמותו  לאין  שלבד  בו  זאל,  כזה  שברים  דמצבב
א  ברור  אימתי  יפסיק לנוסף  לכך  בו,  ביתו  לשוב  לכול  יהיה  יא  ללעולם  שמי  כראותו  לניתןש

 .בלא יכולת לקבוע את מושבו במקום מסוים להיות נע ונד בניכר

ה לא  הי,  מן  הצורך  יוער  כי  גם  לו  חפצה  אשתו  לסייע  לבעלה  להיחלץ  מן  המצר  מעלהל
 ישאלאור  העובדה  כי  ה,  ואף  סכומים  נמוכים  בהרבה  מאלו,  גבוהיםה  ביכולתה  לגייס  סכומים  כ

 ל  עופל  ננותיה  בלכלת  כשעול  כאנחות  לאישה  הת  אעזבו,  רוקן  את  חשבונות  הבנק  של  הצדדים
ל  ידי  בנו  הזוג   ענצברו  שובות  חעםו,  לשהם  כסכונות  חו  אכוש  ררשותה  ביש  שאבל,  תפיהכ

 .נותיה באת ועצמה ת אכלכללל האישה  שהכרח הקבעהווה  בהיצבר ליכיםמש מאשר ו,בעבר

 סייע  לשפחתה  מני  בת  אגייס  לאישה  היכולת  ביש  שאביו  ואיש  הענת  טי  כציין  למקום  האןכ
 אמצעי כגט בהשתמש  לאיש  הל  שיסיוןנטענה  זו    בשי.  סף  הל  עדחיתנ,  חובותיו  מהיחלץ  לישלא

" סחיטה"  לדו  ית  איתן  יא  לית  הדיןוב,  בורו  עהוציאו  לייבים  חאינם  שאנשים  מספים  כהוצאתל
 .כזוש

הימנעותו :  להתרפא  לבין  נדון  דנן  דמשנו  חילוק  גדול  בין  חולה  העויכאורה  לנוסיף  כי    ודע
וכיון  שכך  אינו  חשוב  מורד ,  ולא  נגרמה  בפשיעתו  מעשיו  של  החולה  מחיי  אישות  אינה  מחמת

שהאיש  הכניס ,  נדון  דנןבן  כמה  שאין  .  רפאוממילא  על  האישה  להמתין  לו  עד  שית,  מתשמיש
וזאת  בלא  שהיה  לו  אילוץ  להיכנס ,  עצמו  ביודעין  לחובות  בשוק  האפור  ולסכנה  הכרוכה  בכך

מכל  ענייני  אישות  שלא "  מורד"ומשום  כך  יש  לראותו  כ,  לחובות  אלו  חוץ  מתאוותו  להימורים
 .)שמע שנלקח לצבא באונסמלעיל  יןצושר "פדבבמקרה של האבני נזר המובא , זאת עומתל(מחמת אונס 

דיינים  אסיר  השפוט  מחמת  מעשיו  לחולה  וקבעו השוו  הלעיל    כרזהמו  פסק  הדין  בנםאומ
המאסר   שף  על  פיא,  יוביו  לאשתו  מחמת  אונסחת  אשבשני  המקרים  מדובר  בבעל  שאינו  מקיים  

הרי ,  אולם  בשונה  מאסיר  שהוכנס  לכלא  שלא  מרצונו.  אירע  מחמת  רוע  מעלליו  של  האסיר
, נושיוול  על  פני  התמודדות  עם  חובותיו  "שבנדון  דנן  האיש  ביכר  מרצונו  את  הבריחה  לחו

 . וממילא אין לראותו כאנוס בשום פנים

ברי הגהות אשרי במסכת כתובות דל לאור "ילוק הנחכונות הנב טיל ספקהשעדיין  יש  ל  לאא
 ו  עןמסי(ית  שמואל  בג  המובאים  בם  מרוטנבור"בשם  מהר  )פגק  ןמסי(רדכי  שם  והמ)  ט  כןמיה  ספרק  (

מן ,  על  האישה  להמתין  עד  שיתרפא,  ולי  הראוי  להירפאחבעל  חולה  בהכי  במקרה  ש  )זיק  "ס
כדי :  היינו".  דמורד  הוי  פושע,  א  מיקרי  מורד  אלא  כשעושה  מחמת  שנאה  וכעסלד"הטעם  
יי לא  די  בכך  שמונע  מאשתו  ח,  מורד  שאין  האישה  צריכה  להמתין  לוכת  הבעל  יב  אלהחש

 טרת  עספרבוהראוני  (אלא  צריך  שימנע  ממנה  זאת  מחמת  שנאתו  כלפיה  ,  אישות  שלא  מחמת  אונסו
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 אחרלאולם  ,  "לאו  דוקא"ל  הם  "נ  המרדכי  הדברי  שדולגת  אור  "שו  מהביאו,  ן  זהייצג  שדן  בענ  ןמדבורה  סי
 לשדון  של  אסיר  או  נל,  למרידה  מתשמיש  מתוך  בחירה  מתייחסה,  ש  חילוק  רב  בין  הנדון  של  האור  גדוליהעיון  

 . )ל"אכמו, ם שבריו דשאר בדון לשין כ. נוכחי המצבם בהיות לוחרים בינם אאיודשבו כנה סחמת מורחהב

, ל  ללא  הגבלת  זמן"בנדון  דנן  האיש  חשוב  כבעל  הבורח  לחו,  כפי  שנכתב  לעיל,  כל  מקוםמ
ורך  להכניס וממילא  אין  צ,  להניח  כי  המצב  עשוי  להשתנות  בעתיד  הנראה  לעין  כלנוובלא  ש

 . ראשנו בנדון האמור

 פשראואף  ,  איש  חייב  לגרש  את  אשתו  לאלתר  הקובע  כי  ית  הדיןב,  אור  האמור  עד  כהל
 . ת מתן הגטאעליו  לכפות

כי  האיש  יתעלה  מעל וה  בתקו,  ל"מודיע  לו  על  חיובו  הנ  רק  ית  הדיןבנם  בשלב  זה  אומ
 .שנכפתה עליה בגינו גינותהעותה מיראה את טובת אשתו ואם בנותיו ויתיר א, הצרים לשיקוליו

 :דלקמןכמורה  וית הדיןבמחליט  פיכךל

ין וזאת  ללא  התניה  או  התליה  בכל  עני,  איש  חייב  לתת  גט  לאשתו  בהקדם  האפשריה .א
 .שהוא

ם  היה   שעימית  הדיןבעליו  ליצור  קשר  בהקדם  האפשרי  עם  הגורמים  מ,  אור  האמורל .ב
והקרוב ,  ר  גט  שליחות  בבית  דין  המוכר  לבית  דיננום  מועד  לסידוימלתאם  ע  דיכ,  בקשר  בעבר

 . למקום שהייתו הנוכחי

ליצור ,  הרב  אליהו  מימון,  מורה  למחלקת  עגונות  ולעומד  בראשה  ית  הדיןב,  מקבילב .ג
    .ו מועד לסידור גט שליחות כאמור לעילימולתאם ע, קשר עם האיש בהקדם

 .השמטת פרטים מזהיםבת פסק הדין אלפרסם  ותרמ .ד

 . )2.4.2018(ח "ז בניסן התשע"ביום י יתןנ
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