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 ירושין ג:נדוןה

 סק דיןפ

 .  תביעת גירושין שהגישה המבקשת מול תביעת שלום בית שהגיש המשיבבפנינו

 יאור העובדותת

  נישואין  ראשונים  לצדדים  ולהם  שני  ילדים )18.09.96(הצדדים  נישאו  זה  לזה  בתאריך  

, לטענתה.  מזה  כשנה  וחצי  שהמבקשת  עזבה  את  הבית  ומבקשת  היא  להתגרש.  משותפים

ו "אייר  תשע'    לפרוטוקול  מיום  ג39-35שורות  (ים  בעבר  סבלה  מהשפלות  רבות  אף  ליד  אחר

 . עד שהחליטה לעזוב את הבית)  שם39-42שורות ( לרבות אלימות פיזית ומילולית )11.5.16

להתפנות  לבית  חולים  בחר   וביקשה  וד  טענה  כי  גם  באחד  הבקרים  כאשר  חשה  ברעע
מבקשת ה  ).שם  28-30ת  שורו(  תיר  אותה  על  הרצפה  עד  הופעת  אמהוהמשיב  לעזוב  את  הבית  ולה

בעבר ,  דבריהל).  שם  36-37שורות    (יינה  התנהגות  פסולה  של  המשיב  עם  לקוחות  ונשים  זרותצגם  
יניהם  ולפיכך  אינה  מוכנה  כלל  לחזור  לסיוט  בו בעורה  פום  היום  תכהיו  ביעוץ  שלא  הועיל  ו

 . ל טענותיהכ הוכיח אתלעוד ציינה כי מוכנה היא להיבדק בפוליגרף  ).שם 45-43שורות (היתה 

אני  מעולם  לא  הרמתי 'לדבריו  .  ש  שלום  ביתיקנגד  המשיב  הכחיש  את  המיוחס  לו  ובמ
באותו  יום  היא  אמרה  שלא  מרגישה  טוב  רציתי  לגעת  בה  והיא  העיפה  אותי   ).  שם58שורה  ('  ידיים

שום 'סיכם  דבריו  ו)    שם74שורה  (נגדו  שכמו  כן  הכחיש  את  אותן  טענות  פסולות    ).  שם59שורה  (
  ). שם75שורה (' דבר ממה שנאמר פה אינו נכון

ציאה  עליו  טענות  כל ממ  הישהעם  אאת  הנישואין  ם  אלת  בית  הדין  מדוע  מבקש  הוא  לשקש
עם . א זכתה לתשובה ברורהל, ך משפטי לחינם'טענות שבגינן עשוי הוא להיאחז בסב, כך קשות

החלטת  בית  הדין  מבחינתי  זה אני  אכבד  כל  'ש  להפנותם  לייעוץ  מתאים  והוסיף  ביקמשיב  הזאת  
מבקשת   הכוחה  הסכימהא  בעצת  ב  ).  שם95שורה  ('  גם  אם  זה  יהיה  לגירושין.  קודש  קדשים

ו הצבשלב  זה  בית  הדין  הותיר  על  כנו  את  .  לאמור  ואכן  בתום  הדיון  התקבלה  החלטה  בהתאם
 . למדור ספציפי שניתן בעבר לטובת המשיב
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הודעת  היועץ  כי  הצדדים  מתבצרים  בעמדתם התקבלה    )12.7.16(ו  "תמוז  תשע'  יום  יב
ושין  אך  למשיב  קשה  לקבל  זאת  ומשכך  אין  מקום  להמשך ירוהמבקשת  הציגה  עמדה  נחרצת  לג

 . הייעוץ

טענה  המבקשת  כי  המצב  הולך  ומחריף  וכי  אין   )8.12.16(ז  "כסלו  תשע'  דיון  נוסף  מיום  חב
  חזר  ובקש  פסק  זמן  נוסף  לבחון  את מנגד  המשיב.  )שם  41-37שורות  (כל  סיכוי  לשיקום  הנישואין  

' ודש  ולא  כמה  חודשיםחא  ללא  יעזור  לו  'המבקשת  חזרה  והצהירה    .)  שם98שורה  (שלום  הבית  
בית  הדין  ניסה  לגבש  הסכמות  עם  הצדדים  ללא  הצלחה  ולפיכך  נקבע  מועד   ).  שם99שורה  (

 . לחקירות

את  כל  טענותיה  לרבות מבקשת  אישרה  בחקירתה  ה)  22.2.17(ז  "ו  שבט  תשע"דיון  מיום  כב
כאשר  אתה  כלוא  בתוך 'לדבריה  .  א  התלוננה  על  כך  עד  כהלמרות  שלהאלימות  ממנה  סבלה  

  ). שם100שורה (' אלימות אתה כלוא בתוך עצמך ומשתנק

חר  ללכת באך  הוא    קשה  את  עזרתובשה  ברע  וחמבקשת  הכן  אהמשיב  הודה  כי  ,  נגדמ
 141שורה    ('ות  והתחייבויות  אני  לא  יכול  להישאריש  לנו  המון  לקוח'לעבודתו  במספרה  וכדבריו  

משיב  חזר  והכחיש  את  המיוחס ה).    שם59  שורה  11.5.16ו  "אייר  תשע'  שם  ושלא  כפי  שטען  בדיון  מיום  ג
 ).  שם175שורה  (גוד למבקשת סרב להיבדק בפוליגרףילו אך בנ

. הופעת  עדיםל)  15.3.17(ז  "ז  אדר  תשע"הצדדים  נקבע  מועד  דיון  ליום  י  י  כוחאבקשת  בל
 נגדכהעדות  שהציגה  המבקשת  חיזקו  בצורה  משמעותית  את  הטענות  הפסולות  שת  לושש

  .את טענות המבקשת על השפלה וזלזול כמתועד באריכות בפרוטוקול מו גםכהמשיב 

תקבלו  סיכומי  הצדדים  נדרש  בית  הדין האחר  ו  ומ,ב  סרב  להתגרששיזאת  המ  מרות  כלל
 . להכרעה שלפנינו

 היון והכרעד

. כאמור  מזה  כשנה  וחצי  שהצדדים  גרים  בנפרד  והמבקשת  נחרצת  בתביעתה  להתגרש

לבקשת  המשיב  בית  הדין  הפנה  את  הצדדים  ליעוץ  מתאים  אחר  קבלת  הסכמת  המשיב  כי 

מתגובת  היועץ  נראה  כי  אין  כל  סיכוי .  הוראות  היועץ  והחלטות  בית  הדין  יהיו  מחייבות

ה  בכל  עת  אך  למרות  זאת  עד  כה  המשיב  מאן לשלום  בית  וכפי  שהמבקשת  חוזרת  ומצהיר

 . להתגרש

ענות  המבקשת  מלמדות  כי  המשיב  מאוס  עליה  הן  מחמת האלימות הפיזית והמילולית והן ט
מחמת  ההשפלות  הרבות  מהם  סבלה  ועל  כולם  המעשים  הפסולים  המיוחסים  למשיב  שקבלו 

 . חיזוק משמעותי מהעדויות שהתקבלו בבית הדין

' שום  דבר  ממה  שנאמר  פה  אינו נכון'כחיש  את  כל  המיוחס  לו  וכדבריו  ן  אמת  כי  המשיב  הה
כי  בחר  לנטוש  את '  הודה  במקצת'ך  למרות  זאת  א,  )11.5.16ו  "אייר  תשע'    לפרוטוקול  מיום  ג75שורה  (

ו "לפרוטוקול  מיום  כ  141  –  139שורות  (המבקשת  לבדה  למרות  בקשתה  שיפנה  אותה  לבית  החולים  

 ). 22.2.17ז "שבט תשע
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 דיקת פוליגרף וסירוב בדיקה ב

הסכמת המבקשת להיבדק בפוליגרף עשויה ללמד כי אף יתר טענות המבקשת נכונות , והנה

זאת  לעומת  זאת  התנגדותו  הגורפת  של .  הם  ולפחות  הוה  כרגליים  לדבר  לכל  טענותיה

 . המשיב לבדיקה זו העשויה לשמש כהודאה בנטען עליו

ודבריהם  תואמים  להפליא  את  נדון   )93כרך  יב  עמוד  (ניים  כיוצא  בזה  נקבע  גם  בפסקי  דין  רבו
 : ל שם"דידן וז

 ברי  דחשוף  לצליחה  מ-  לל  כדרך  ברק  ו-  לל  כדרך  בו  זמכונה  שוא  הנכוןה
, שתיקה  הכות  זו  לשמורה  ששלנאשם  כלילי  פבמשפטו,  דם  אל  שקרש
 לא  וו  לין  אה  זבר  דךא.  רועץ  לו  לומד  עיננו  או  זמכונה  בהיחקר  לסירובה
 מו  כיוכיחו  שסיבתיות  נראיות  בי  דלפעמים  ותכן  יבו  שזרחי  אליך  הם  עםלוכ
 יהא  שכול  יאמת  המכונת  בהיחקר  לחד  אד  צל  שסירוב  האז  ודבר  לגלייםר
 ם  גכאורה  לדבר  הוא  הךכ.  דבר  לרגליים  הת  אמוכיחה  הוספת  נסיבהנ
 היחקר  לבעל  הסירוב  וענותיהט,  ריחותיהב,  ישה  האשהתנהגות  כענייננוב
 ם  עקשר  בדין  הית  בפני  בהובאו  שאחרות  הראיות  לצטרפים  מאמת  המכונתב
 .בעל הלימותא

מבקשת   המור  מעתה  כי  התנגדות  המשיב  להיבדק  במכונת  אמת  מול  נכונותה  הנחרצת  שלא
 . להיבדק עשויה ללמד כי יש צדק בטענות התובעת

ים שיצא שוחט ודותאנשאל    )ד  כימן  ב  סחלק(ם  "ת  מהרש"דבר  זה  כבר  נפתח  בגדולים  שבשוו
 צמם  מלעמוד  עמשמיטים  ופיהם  בגורים  שינם  אכותהלה  וסכין  הרגשת  ההם  לעליהם  קול  שאין

 : כתב שםו, ינוםהזמ שחר אם גמבחןל

 מת  אהקול  שאיה  רזה  מש  יזה  מונעים  מהאי  גוונא  אם  ככל  דשוט  פדברה
 ותה  שיני  אמרה  אדאם  )פרק  ג  מהלכות  סוטה  הלכה  ב(ם  "כמו  שכתב  הרמבו
י ינ  אאמרה  שכל  דרבינו  לשמע  מבכסף  משנה  כתב  ו.בהתו  כלא  בוצאהי

 כיון  דתובתה  כפסדת  מני  אמאה  טפירוש  במרה  אלא  שי  פל  עף  אותהש
 א  להורה  טיתה  האלו  שמאה  טהיא  שדאי  ולתא  מוכחא  מלשתות  מפחדהש
 [...]  ירושלמי במרינן אהכי ולשתות ממנעת ניתהה

 שוחט  ובודק  בדגם  )ג"יקב  וס"קי  א  ססימן(עת  תורה    דחיבורי  בתבתי  ככברו
 אחר  ו.מבחן  הל  עלעמוד  וחזור  לריך  צשש  חיזו  אש  ים  אבלה  קו  לישש
 דבר  הזה  בונעים  מהם  ומבחן  הל  עעמודל  ל"שוחט  ובודק  הנ  הוזמנו  הכברש
וחט  שפני בדת כבחינה הבררו ילא שמן זל כשחיטתם מאכול לאסור ששוטפ

 . הקהל מנבחר הב רלפני וובודק מובהקים

 אל שייםת ח"א בשו"ומרן החיד. ין שםיע )לג קימן  ו  סחלק(  בתשובתו  הרמתה  הניף  ידו  שניתו
 ותות  שא  לואלו  '.)כד(כתב  להעיר  על  הכסף  משנה  שהרי  מפורש  כן  במשנה    )אות  ב  ד  ימן  ב  סחלק(
 כןו.  'ותה  שיני  אהאומרת  ומאה  טהיא  שדים  עשבאו  וני  אמאה  טאומרת  התובה  כוטלות  נלאו
ועל  כל  פנים  לפי  דרכנו  למדנו  שהאומרת  איני .  ש"יים  ע  חמיםב  נימוקיו  בדש  חרי  פרב  המהת

 . שותה אנו דנים אותה כאילו שתתה ונמצאה טמאה

 לע  )562959/1יק    ת13.5.08ח  "שס  תאיירב'  חפסק  דין  מיום  (כיוצא  בזה  נפסק  בבית  הדין  דידן  ו
 :להיבדק בפוליגרף וזה לשונם ישהאסירוב  ודותא

 ת  אעבור  לסרבת  מישהאה  שעליל  באהו  רקוחות  פעיניו  שי  מל  כהנה'
 נראהו.  הסתיר  לעוניינת  מהיא  שה  מתגלה  ימא  שוששת  חיא  הי  כבדיקהה
וכבר  כתב   [...].  חתיו  תינתה  זישהאה  שבעל  הטיעוני  לדבר  לגליים  רישש
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 נשאל  ששאלות  הכל  להשיב  לנתבע  הצריךז  ש"  קלל  כש  בתשובותיו"הרא
 עיניו  שה  מלא  אדיין  לו  לין  א  [...]השיב  לוצה  רינו  אית  הדין  ואם  בדי  ילע
 דבר  היה  האלותיו  של  עשיב  מה  זיה  האם  שדיין  לנראה  שכיון  וואותר
 שיב  האילו  כדיין  העשהי,  בריו  דובש  כוא  התברר  הלא  שמחמתו,  תבררמ
 .ין שםיע [...] קרו שנתבררו

כי  המתחמק  לבוא  לבית  הדין  הוא   )סימן  עו  (ת  אמרי  יושר"כן  יש  ללמוד  מהמבואר  בשוו
בכלל   ינוהודון  מינה  נמי  למסרב  להיבדק  ולברר  טענותיו  כי  .  ש"ה  בטענות  הנטענות  עליו  עכמוד

וכן  נעשה  מעשה  בבית  הדין   )נח  וחלק  יב  עמוד  רסט  –חלק  ז  עמודים  נו  (וראה  עוד  בשורת  הדין  .  זה
 .ש"ע) אבן העזר חלק ד סימן צח(באגרות משה  ין עודיוע )586734/1תיק (דידן 

קים  בבדיקה  זו  ומהימנותה  ולדבריהם  אין  לחייב  צד  הנמנע  מבדיקה ן  אמת  שיש  המפקפה
  פסק  דין 224חלק  יג  עמוד  (כמבואר  בפסקי  דין  רבניים  ו  נגדכואין  לראות  בזה  ראיה  ברורה  לצד  ש

ת  יביע "ופסק  הדין  נדפס  גם  בשו  )ל"שפירא  זצ.  מאת  כבוד  מרן  הראשון  לציון  הרב  ציץ  אליעזר  והרב  א
וראה  עוד  בשורת   )חלק  טז  סימן  מז  אות  י(ת  ציץ  אליעזר  "וגם  בשו  )  סימן  חחלק  ז  חושן  משפט(אומר  
 . ש"ע )חלק ד סימן כג(ת משפטיך ליעקב "ובשו )חלק י עמוד רכו(הדין 

ירובו  של  המשיב  להיבדק  בפוליגרף  עולה  בקנה סאחר  ומ,  ולם  בנדון  דידן  מגרעות  נתןא
העדות  שהציגה  המבקשת   לושתשאחד  עם  הטענות  הפסולות  המיוחסות  לו  שנטענו  גם  מפי  

 . אשר חיזקו בצורה משמעותית את הנטען עליו

ן  חיוב  בגט  יש ייהגם  שלגבי  ממון  צריך  ראיה  ברורה  כדי  לחייב  ממון  אך  לענ,  את  ועודז
חלק  א (שפט  מונים  ביח  שאנן  בספרו  ע"להקל  יותר  לפחות  לגבי  אומדנא  וכמבואר  בדברי  הגר

שם  הפרישה  שהרי  הטוענת  אין ב)  ב"סימן  עז  סקל(הבית  שמואל  ושכן  מוכח  מדברי    )ימן  ז  עמוד  עגס
לו  גבורת  אנשים  נאמנת  משום  דאינה  מעיזה  פניה  נגד  בעלה  אבל  אינה  נאמנת  בטענה  זו  עצמה 

 . הני לחייב בגט מ,ף טענה דלא מהני בה להוציא ממוןשאפי דרכנו למדנו לו. ש"להוציא ממון ע

 שיאה שם רע בשכנותיהמ

  הכי  יש  לומר  כי  טענות  המבקשת  שכאמור  קיבלו  חיזוק  מהעדויות דאף  בלאו,  איברא

שוודאי  גנאי  גדול  הוא  לאישה ,  שנשמעו  בבית  הדין  בכלל  משיאה  שם  רע  בשכנותיה

 . שבעודה נשואה מכנף הארץ זמירות נשמעו על מעשה בעלה

 ישה אתודו אלעשנשאל  ) סימן פד-יחייא ' לרבנו תם ן(ת תומת ישרים "כיוצא בזה מבואר בשוו
 : שא אחרת עליה וכעת תובעת גט וכתב שם נשנים ולא ילדה ובעלהר ששהתה עש

כתובות (מייתי  פרק  כל  המדיר    דהנהו  לדמות  לאפשר  דומר  לוד  עני  אקרובו
 ע רם שמשיאה ששום משאיל תלא שכן ודהדירה שלא תלך לבית האבל  ):עא
  יש  להם כל  האנשים  ושים  נתי  שושאין  נאין  שללו  הבדורותו.  שכנותיהב
שישא  אחרת  עליה  ואין  לך  שם  רע  גדול   ישהאאחת  גנאי  גדול  הוא  ל  ישהא

 .מזה

מר כשנשמעים קול ועדויות על ונאי  הוא לה וקל וחג,  ל  אשתועכדת    ישהארי  שאף  הנושא  ה
א גרע מהמדיר אשתו לור דרוב ישהאגדול הוא לאי  ודאי  גנשוור  ולא  בהיתר  יסהמשיב  בא  מעשה

 201חלק  ז  עמוד  (וראה  עוד  בפסקי  דין  רבניים  .  תן  כתובהייוציא  ויששלא  תשאיל  נפה  וכברה  

 . ל"ואכמ )ואילך

 ) : אעיף סנד קסימן(א "הנה כתב הרמו
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 ם  עותו  אראוש,  דבר  בדות  עש  ים  אליו  עובלת  קאשתו  וונות  זועה  רהוא  שימ
 ).יבמות דגודה אידושיח( הוציא לותו אכופין שומרים אש יהודה שו אנאפיםמ

א "ואמאי הוסיף הרמ, לא מידי ותו יך  ביאור  שהיה  סגי  לומר  אם יש עדות בדברלכאורה  צרו
 )חלק  ג  סימן  יט  אות  ה(ת  שמע  שלמה  "ומצאתי  בשו.  ל  בזה"ומאי  קמ'  שראו  אותו  עם  מנאפים'

אלא ,  א  בעינן  עדות  גמורה  שראו  אותו  רועה  זונות  ממש  או  שגרים  יחדלא  ד"הרמ  שכתב  דכוונת
 . שהוא רועה זונות ישהאים דהוה רגליים לדבר לטענת הסגי כשראו שהולך עם מנאפ

לא   ישהאביאר  שם  טעמא  משום  שקשה  להוכיח  דברים  אלו  בברור  מוחלט  וגם  חזקה  שהו
 .גליים לדבר לאמת טענותיהברתטען על בעלה דברים חמורים כאלו בחינם ולכך די בזה 

וא  שאינה  מעיזה  פניה כלומר  דסברא  ה'  ואשתו  קובלת  עליו'א  "בהכי  אתי  שפיר  לשון  הרמו
ה בפני  בעלה  בדברים  שהוא  יודע  אם  נכונים  הם  או  לא  ולכך  בעדות  שראו  אותו  עם  מנאפים  הו

 . ש"א ע"לדבר שטענתה אמת ויש לכופו לגרש כמבואר ברמים רגלי

וכיוצא  בזה .  ש"בערעור  שנדחה  ע  )סימן  כ(א  "ש  בן  שמעון  שליט"כן  הסכים  עמו  שם  הגרו
הרי  טעמא  דמילתא  שכופין  לגרש  בעל ש)  981250/3תיק  (בפתח  תקוה  כתבנו  בעבר  בבית  הדין  

 . סובלת זאת ואינה יכולה לגור עמו ישהאהרועה זונות לפי שאין דעתה של ה

לא   ישהאדון  מינה  לנדון  דידן  דסגי  אף  באומדנא  דמוכח  שהוא  כך  כדי  שדעתה  של  הו
ב  את  המשיב  בגט  הן  מחמת תסבול  להמשיך  לחיות  עמו  ועם  הלעז  שעליו  ולפיכך  יש  מקום  לחיי

 . הנטען עליו והן מחמת השם רע שמשיאה בשכנותיה וכמבואר

 ענת מאיס עלי ט

וודאי ,  טענות  המבקשת  על  המשיב  שקבלו  חיזוק  מהעדויות  שנשמעו,  אולם  בר  מן  כל  דין

ובפרט  כאשר  יש  אמתלא  לטענתה  ולפיכך  אין  מקום ,  בכלל  אישה  הטוענת  מאיס  עלי

 . לחייבה לשוב לבעלה

 : שפסק וזה לשונו ) בעיף סז עסימן(כן מבואר בשולחן ערוך ו

 פני  מותה  אשואלין  וורדת  מנקראת  היא  התשמיש  מעלה  במנעה  שישההא
 צה  רםא  [...]  דעתי  מו  לעליבה  לכולה  יאיני  ומרה  מאסתיהו  ארדה  אם  מהמ
  [...].לל כתובה כה לין אגרשה לבעלה

 : )ז"ואל סקכסימן עז סעיף ג וראה בית שמ(א "הוסיף הרמו

 איס  מומרת  אמה  לדבריה  לטעם  ומתלא  אותנת  נאינה  בה  זיש  אומרים  דכלו
 שרה  ידרך  בולך  האינו  שאומרת  שגון  כדבריה  למתלא  אנותנת  בבל  אליע
 צלו  אהיות  לותה  אלא  וגרש  לותו  אופין  כאין[...]  זה    בכיוצא  ומונו  ממכלהו
 ).מרוטנבורגם "הר משם תשובת בורט(

א "ם  מקורו  של  הרמ"כתב  לדקדק  מתשובת  המהר  )'  בימןס'    אחלק(  משולש  הוטת  ח"בשוו
שלא  יכלה  לברר  האמתלא  ואף  שלא  בררה  דבריה  אין  כופין  אותה  להיות ה  דעובדא  התם  הו

 . ש"אצלו ע

 : שכתב )ן סימן קלח"במיוחסות לרמב(א "כן מבואר בתשובת הרשבו

 וא  ההמ  פני  מדבריה  לאמתלא  ועם  טתת  לריכה  צינה  אלי  עאיס  מאומרתה
 זוו.  נשים  ואנשים  בדעות  הך  כמאכל  בהדעות  שכשם  שפיל.  עיניה  באוסמ
 . ש" עה לומעין שבכתובתו וו בוצה ראינה ועיניה באוס מהוא שאומרתש
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 : וזה תוכן דבריו )סימן תקעג(שנה ופירש כן גם בחלק א ו

 תנה  נעיניה  שיחוש  נלי  אם  עאיס  מיא  האמרה  שמה  בהסתפקתם  שמהב
 בר  דום  שו  בין  אזה  כאיש  וארזים  כחור  בתקיף  וזק  חהוא  שפני  מאחרב
 מה  בלא  אלי  עאיס  מומר  לכולה  יואינה[...].  ליה    עאוס  מיהיה  שו  בתלותל
 מו  כחזק  ואר  תפה  ייש  אל  עא  לבל  אאוס  מהוא  שבר  דו  ליש  שאפשרש
 כמהו.  לב  הרצון  בלא  אלויים  תהמיאוס  וחן  האין  שה  זאינו  [...]  אמרתםש
 סברי  וטובים  ויפים  ושיהם  נבעיני  ועליהן  בעיני  בן  חוצאין  מכוערים  מנשיםא
 . בעל הרצון בלא אוי תלכול הין אלא אעיניהם בעםט

 ם צריכה אמתלא בטענת מאיס עלי א

פרק  יד (הן  אמת  שכתב  הרב  המגיד  .  ש"  ע)חלק  ז  סימן  תיד(א  "וכן  נראה  עוד  מתשובת  הרשב

אומרים  דבטענת  מאיס  עלי מ  שאף  לדברי  ה"בשם  התוספות  והר)  מהלכות  אישות  הלכה  ח

, היינו  דוקא  בנותנת  אמתלא  לדבריה  וטענה  הנראית  למה  הוא  מאוס  עליה,  כופין  להוציא

 . ש"מ ע" בשם הר)סימן לה(ש "וסיים שכן כתבו המרדכי והרא) סימן עז(והביאו הבית יוסף 

 תאומר  שמה  באמנת  נאינה  ש,תשובהא  ב"רשב  הבשם  )בסוף  הסימן  שם  בבית  יוסף(כתב  עוד  ו
 וסיים  הבית  יוסף  שזה.  אמרה  שמו  כעיניה  באוס  מהוא  שבריה  דתוך  מנכיר  שאיס  עלי  עדמ
 .ש"דולים ע גמה כשם בה זסימן בן כתבתי כנזכר וכברמ ה"ר הדבריכ

ש  שהאומרת 'א  עצמו  שנה  ופיר"הרי  הרשבש.)  כתובות  פה(י  נינהו  'לכאורה  הני  מילי  סתראו
 . כמבוארו, מאיס עלי אינה צריכה לתת אמתלא לדבריה

שכתב  ליישב  בשם   )חלק  ג  אבן  העזר  סימן  ח  אות  ב(ת  יביע  אומר  "הלום  מצאתי  בשוו
צריכה  לתת  טעם  לדבריה  למה  הבעל   ישהאלעולם  אין  ה  ד)  מבן  העזר  סימן  אחלק  ב(ט  "המהרימ

 כן שדבריה מלבחון ואך  מכל  מקום בית הדין צריך להכיר,  א  בתשובה"מאוס  עליה  כדברי  הרשב
 . ד"כת עהביא הבית יוסףא ש"עיניה וכמבואר בתשובת הרשב באוס מאהו שאמת הואה

א  שצריך  להכיר  מדבריה "שהרי  אחר  שהביא  הבית  יוסף  את  דברי  הרשב,  קצת  קשהו
נמצא .  ש"מ  וכמו  שכתבתי  בשם  כמה  גדולים  ע"שבעלה  מאוס  בעיניה  סיים  שכן  הוא  דעת  הר

ומבואר  שאינה  נאמנת  לומר  מאיס ,  מ  לכל  דבר"א  לדעת  הר"שהבית  יוסף  השווה  את  דעת  הרשב
 . א בתשובה"וזה שלא כדברי הרשב. עלי בלא לתת טעם לדבריה

ת "ש  צרור  בשו"כתב  בשם  מהרי  ש)ג  אות  ז  יימן  סעזר  הבן  ה  אחלק(  ומר  אשוב  מצאתי  ביביעו
הוא   שאפשר,  ם"א  כדעת  מהר"מה  שכתב  מרן  בבית  יוסף  דסבירא  לרשבד,  )  בימןס(  דיק  צריפ

מתלא   אאין  צריכה  שום  שה  במפורש  שא  שבמיוחסות"רשב  הן  את  תשובתאה  מר  רמשום  שלא
 . ש"ע )345חלק ו עמוד (ל בפסקי דין רבניים "וד מרן הראשען כתב כו. ש"ע

אלא  גם ,  ן"א  גילה  דעתו  לא  רק  בתשובות  המיוחסות  לרמב"שהרי  הרשב,  גם  זה  קצת  קשהו
א  שהבית  יוסף  שהשווה  את  דעת ולדברי  הפרי  יצחק  נמצ  )סימן  תקעג(בתשובתו  הרמתה  בחלק  א  

  .ל"וי. א"מ לא ראה גם את תשובה זו של הרשב"א לדעת הר"הרשב

כתב  אמרה  מאיס  עלי  אנוסה  היא ש.)  כתובות  סד(ד  "על  כל  פנים  כן  מפורש  גם  בתוספות  ריו
שהרבה ,  כשרה  אי  אפשר  לה  להיבעל  לשנוא  לה  ישהאבדבר  ולא  מדעתה  עושה  כן  ואפילו  

וזה  דומה  לאדם  שאינו  יכול ,  על  ואף  על  פי  שאין  שום  מום  ניכר  בומואסת  בב  ישהאפעמים  
 .ש"לאכול מאכל הנתעב לו ע
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מבואר  בדבריהם  שהטוענת  מאיס  עלי  אינה  צריכה  לתת  טעם  לדבריה  וקל  וחומר  במקום ו
 . שנתנה אמתלא לדבריה דודאי שאין לחייב אותה לחיות עם בעלה

. ש.הדס  הרב  י.    פסק  דין  מכבוד  הדיינים  הרב  י89עמוד  חלק  ג  (כיוצא  בזה  כתבו  בפסקי  דין  רבניים  ו

 : כדלקמןו )חלק ב סימן צא(נדפס גם בקובץ תשובות ו) ל"לטי זצו'ז. אלישיב והרב ב

 תשמיש מעלה במנעה שישהאה ')פרק יד מהלכות אישות הלכה ח(ם "תב הרמבכ
 מרה  אםא,  רדה  מה  מפני  מותה  אשואליןו,  ורדת  מנקראת  היא  המטהה
 פי  לשעתו  להוציא  לותו  אופין  כדעתי  מו  לעליבה  לכולה  יאיני  ואסתיהומ
 . 'ה לשנוי לתבעל ששבויה כאינהש

 אין  שראה  נה  לשנוא  שי  מם  עחיות  לשועבדת  מישה  האאין  שו  זבנקודהו
 ה  לשה  קתשמיש  השר  אולנית  חישה  אל  עיוב  חאין  של  זה  וכמו  עולקח
 נוא  שין  כשהבעלוא  הדה,  צער  ללא  ויתנה  נחיים  ליכ,  ישות  איי  חחיותל
 מהל(  דבריה  למתלא  אנותנת  באבל  )  געיף  ססימן  עז(א  "ליה  וכמו  שכתב  הרמע
 ישה  האשאין[...]  צלו    אהיות  לותה  אופין  כאיןו[...]  )  לי  עאיס  מומרת  איאה
  [...]. צלה אהתפתחו שנאה שגשי רל עהתגבר לכולהי

ן  שאין  מחייבין  אותה לפי  דרכנו  למדנו  שהטוענת  מאיס  עלי  אף  שלא  בררה  דבריה  אמרינו
וכן .  לחיות  עם  בעלה  משום  שהיא  מוחזקת  בגופה  שלא  לדור  ולחיות  עם  מי  שמאוס  עליה

  .ש"ע )סימן צג(ש "ת הרשב"מפורש בשו

אלא ,  דמאיס  עלי  הוא  לא  רק  ענין  של  שנאה  )אבן  העזר  א  סימן  ב(ת  היכל  יצחק  "כתב  בשוו
ובזמננו  חכמי  הרופאים  גילו  מחלה ,  שוהוא  סוד  מסודות  הנפ,  על  לגוף  זהיבבחילה  נפשית  לה

בן  אדם  נפשו  סולדת ,  הידועה  בשם  מחלת  המגע  והיינו  שמסיבה  שאי  אפשר  להתחקות  על  טיבה
והובא (.  ש"ע  [...]  נשואה  לבעלה  ישהאמלנגוע  בבן  אדם  ידוע  או  בחפץ  ידוע  וזה  יש  לו  מקום  ב

 . 'שלום בית 'לבקשתומשכך בהעדר הסכמה אין מקום . ) ועוד204ר חלק יא עמוד "גם בפד

 עת הפוסקים בטענת מאיס עלי ד

 ): פרק ד מהלכות אישות הלכה ח(ם "והנה פסק הרמב

שמנעה  בעלה  מתשמיש  המטה  היא  הנקראת  מורדת  ושואלין  אותה   ישההא
על  לו  מדעתי  כופין יבאם  אמרה  מאסתיהו  ואיני  יכולה  לה,  מפני  מה  מרדה

 . לשנוי להאותו להוציא לשעתו לפי שאינה כשבויה שתבעל

 ותו  אופין  כין  אירש  שלעולם  פ:)בתוספות  כתובות  סג(כתב  שרבנו  תם    )סימן  עז(ולם  הטור  א
תב  שרבים  לוחמים  על כ)  שם(ומרן  הבית  יוסף  .  ש"על  "ש  ז"ראא  ה"  אסקנת  מיא  הוכן[...]    גרשל

 כלל  מג(תשובה  בש  "ם  וסברי  מרנן  שאין  כופין  את  הבעל  לגרש  בזה  ושכן  כתב  הרא"דברי  הרמב

 : ל"וז )ון מסי

רבינו ,  ף  על  פי  שרבינו  משה  כתב  דכי  אמרה  מאיס  עלי  כופין  אותו  להוציאא
וכיון  דאיכא  פלוגתא  דרבוותא  למה  נכניס  ראשינו  בין ,  י  חולקין  עליו"תם  ור

הרים  גדולים  לעשות  גט  מעושה  שלא  כדין  ולהתיר  אשת  איש  ועוד  כי 
א  למיחש  שמא  נתנה בעוונותינו  בנות  ישראל  הן  פרוצות  בזמן  הזה  ואיכ

 . עיניה באחר וכל המעשה בטענה זו מרבה ממזרים בישראל

 : תבכ) כלל לה סימן ב(ש גופיה בתשובה "יברא שהראא

 למד  מביתה  במה  ער  דיה  הלכותנו  מדולי  גת  בחת  אאלמנה  שעשה  מיה  הךכ
 יתן  לכופו  לש  ים  אבותי  רויראו  [...]  דים  עני  שפני  בקדשה  שאירע  וינוקותת
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 ל  כגונה  עהיות  לוצה  ריא  הו  לתנשא  שקודם  וו  במואסת  שומרת  אאי  היכ,  טג
  [...]. מיהי

 כל מקום יש מפקיע נא לושיןידק דהי נהוגן כלא ששעשה [...] כם לראה נםא
 ותו  אכופין  דמורדת  דדינא  בפסקו  שבותינו  רצת  קברי  דל  עה  זנדון  בסמוךל
 גרר נני אאות יא  לאם  וסף  כריצוי  בפייסו  לוכלו  ים  אנסות  לש  ימנםא.  גרשהל
 .גרשה לכופו לחריכםא

ם  לכוף  לגרש  בטענת  מאיס  עלי  וזה  שלא  כמו  שכתב "ש  סמך  על  דעת  הרמב"רי  שהראה
 . ל המעשה בטענה זו מרבה ממזרים בישראלכש )כלל מג סימן ו(בתשובה 

) אבן  העזר  סימן  יב(ת  מעשה  איש  "ל  בשו"הראשון  לציון  הגאון  רבי  יעקב  שאול  אלישר  זצו

  :ת ישית למו כדלקמן'וך בחלקא

דוקא  בדליכא  שום  צד  אמתלא  לדבריה  שאומרת  מאיס  עלי  בלי  שום  טעם ד
אבל  אי  איכא  ריח  אמתלא ,  וכופין  אותו  להוציא  מרבה  מזרים  בישראל

ה  בת  טובים  ואינו  ראוי תייש  שה"סומכין  לכתחילה  כי  ההיא  דהרא,  לדבריה
 . שידבק בה ולכך כופין

ריח 'מכל  מקום  כאשר  יש  ,  ש  שאין  כופין  בטענת  מאיס  עלי"נמצא  לדבריו  שאף  לדעת  הראו
ילק  כיוצא  בזה ח  )חלק  ג  סימן  יח  אות  ג(ת  יביע  אומר  "גם  בשו.  שפיר  דמי  לכוף  על  הגט'  אמתלא

 ופין  כאין  שאף  שרוטנבורגם  מ"הר  מדעתש)  ה  לסימן(  משולש  הוטת  ח"ונסמך  על  מה  שכתב  בשו
 דבריה  למתלא  אתנה  נם  אכל  מקוםמ,  אחר  בתנה  ניניה  עמא  שחיישינן  דשום  מלי  עאיס  מטענתב
 . ש"פסקיו עש ב"רא השכן כתב בשמו וגרש לותו אופיןכ

ש זו "כתב  דמעיקרא  אין  לדמות  כלל  תשובות  הרא  )ו  כימן  ה  סחלק(  ליעזר  איץת  צ"מנם  בשוא
ש "ושין  בזה  צרף  הראידשרק  במקום  שעשה  שלא  כהוגן  והיה  מקום  לדון  אף  על  הפקעת  ק,  לזו

ושין  היו  ברצון  ורק  זמן  רב  לאחר  מכן ידמה  שאין  כן  כאשר  הק,  ם  לכופו  לגרש"רמבאת  דעת  ה
ש  וכבר  חילק  כיוצא  בזה  רבנו  החזון  איש "שאין  טענתה  טענה  ע,  בטענת  מאיס  עלי  ישהאבאה  ה

 . ש"ע )סימן סט אות כג(

שיטה (אולם  רבנו  יונה  .  מור  מעתה  שכפיה  בגט  בטענת  מאיס  עלי  במחלוקת  היא  שנויהא

ה  עליו ווכתב  דאף  לפוסקים  שאין  כופין  את  הבעל  בגט  מודיעים  לו  שמצ  .)צת  כתובות  סדמקוב
 : לשונוה לגרש ואם לא יגרשנה מצוה לקרותו עבריין וכמו שכתב ז

 בל  אשוטים  בפייה  כיינו  הלי  עאיס  מאומרת  בט  גתת  לופין  כאין  דב  גל  עאףד
 א  לאם  וגרשנהי  שצה  עו  לנותנין  וגרשה  לליו  עמצוה  שו  לית  דין  מודיעיםב
 .בריינא עמקרייה לצוה מדרבנן אעבר דאן מאי האמרינן דאי מאי הגרשנהי

רבנו  תם  היה  אומר  שאפילו  זה  לא  נאמר  לו  אלא  שאם  יבא  להימלך  אם ו
  .יגרשנה בלא כתובה בית דין נותנין לו עצה שיגרשנה לאלתר

  צריכים  תלמוד תבו  שדברי  רבנו  יונהכ)  ז  אות  כא"סימן  עז  סקט(הנה  באוצר  הפוסקים  ו
והרי '  אם  לא  יגרשה  הוי  עבריין'וסיים  '  נותנים  לו  עצה'ושוב  כתב  '  מצוה  לגרשה'שתחילה  כתב  

 . ש"אין קוראים עבריין אלא למי שעבר על הוראת חכמים ולא לעובר על עצת חכמים ע

' ום זמי ש כן בפסק דין'קיח ושנה ופיר –חלק ב עמוד סד (א בשורת הדין "ח איזרר שליט"ולם הגרא

שהעיקר כסיפא שיש עליו חיוב דרבנן לגרשה ומה , כתב )819158/3תיק  מספר    5.10.11ב  "תשרי  תשע
ושכן  מוכח  מהמשך .  היינו  לפי  שכל  דבר  כלפי  כפיה  הוא  כעצה'  נותנים  לו  עצה'שכתב  תחילה  
 .ועיין עוד אופנים שכתב ליישב שם. דברי רבנו יונה
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לפי ,  ל  חיוב  לגרש  ונקרא  עבריין  כשאינו  מגרשאחר  שהאריך  בזה  מסיק  התם  שיש  על  הבעו
וראה .  ש"ן  מחמת  דשרי  למיקרי  עבריינא  עהשאותם  הרחקות  שקבע  רבנו  תם  לטוענת  מאיס  עלי  

 . ל"ואכמ )סימן ב(ין בספרו חוט המשולש 'ח מוואלוז"ד בדברי הגרוע

 : כתב )סימן רכח סעיף כ(א גופיה ביורה דעה "הנה הרמו

 ה  לתירין  מדבריה  לובה  טמתלא  אנתנה  וותו  אשונאת  שומרת  אישה  האםא
  .הוציא ללי חייב עאיס מאומרת השאה נבר כם אאפילו דדעתו מלאש

כתב   )סימן  עז  סעיף  ג(א  באבן  העזר  "שהרי  הרמ  .)כתובות  פה(י  נינהו  'לכאורה  הני  מילי  סתראו
 . איך כתב כאן שחייב להוציא ו'צלו אהיות לותה אגרש ולא לותו אופין כואין'

ם "רמב  הדעת  ליינו  ה'הוציא  לשחייב'א  "שדברי  הרמ,  כתב  )ד"שם  יורה  דעה  סקל(בטורי  זהב  ו
ומדלא  כתב  לחלק  בין  כפיה  לחיוב .  ש"כמו  שכתב  באבן  העזר  ע  ו,ן  כן  לדידן  לא  קיימא  לבלא

ם  כשם  שאין  כופין  לגרש  הוא  הדין "מבואר  דסבירא  ליה  שלדעת  הפוסקים  דפליגי  על  הרמב
 . שאיו חייב לגרש

ת  ישית  בין 'בחלקו  )ח  אות  יג  יימן  סעזר  הבן  ג  אחלק(ת  יביע  אומר  "ל  בשו"מנם  מרן  הראשא
א  כדעת  רבנו  יונה  דבטענת  מאיס  עלי  חייב  לגרשה "ויש  לפרש  דברי  הרמ,  כפית  גט  לחיוב  גט

ותו על כך אך  אלא  שאין  כופין  א,ה  שהרי  אם  לא  יעשה  כן  שרי  לקרותו  עברייןוווהיינו  מכח  המצ
 . בהחוה שפיר הו

 : כתבש )סימן כב אות ד(ל בספרו משפטי שמואל "ש ורנר זצ"כיוצא בזה פירש הגרו

א  שינה  מלשונו "והרמ  )סימן  קלז(י  ווייל  "ת  מהר"א  הם  משו"קור  דברי  הרממ
כופין   [...]  שישבה  תחת  בעלה  ימים  רבים  ישהאי  ווייל  כתב  דאפילו  "דהר

  להוציא  כיון  דלא א  שינה  לשונו  ודקדק  וכתב  חייב"והרמ,  אותו  להוציא
ם  שכופין  אבל  פסק  שחייב  לגרש  אם  אשתו  טוענת  מאיס "קיימא  לן  כהרמב

 .עלי וזהו כדעת הרבינו יונה

ם "א  שאין  שיטת  הרמב"דקדק  מדברי  הרמ  )חלק  ה  סימן  כו  אות  ד(ת  ציץ  אליעזר  "ם  בשוג
ע ת  לב  שומ"א  בשו"ש  דיכובסקי  שליט"כיוצא  בזה  כתב  מדיליה  הגרו.  ש"דחויה  מההלכה  ע

ם  במאיס  עלי  ניתן  לחייב  בגט  וכדמוכח  מדבריו "א  דפליג  על  הרמב"שאף  לרמ  )סימן  ז(לשלמה  
 . כמבוארו )שם(ביורה דעה 

 : שכתב :)כתובות סג(כן מפורש במאירי ו

 מכל  שלא  אחייב  שיטא  גה  להיב  ידבריהם  בפרשין  מדורות  הכמי  חקצתו
 .ותו אופין כין אקוםמ

בעל  חייב  לגרש  ולכך  שרי  לקרותו  עבריין  כשלא  מגרש נראה  כוונתו  כדעת  רבנו  יונה  שהו
  .ש"ע) שם(וכך פירש גם במשפטי שמואל . אלא שאין כופין אותו

 א  שהרי  מקורו  בתשובת"נראה  שאין  ראיה  כלל  מדברי  הרמ  )ו"שם  סקנ(ך  "כן  מדברי  השא
  : וכפי שפסק בשולחן ערוך שם )סימן קלז(ל "י ויי"הרמ

 ם  אאבל    [...]ו  זת  אה  זישא  לזה  לה  זבעונש  שו  ארם  חקבלו  שישה  ואישא
 לא  שה  לתירין  מדבריה  לובה  טמתלא  אנתנה  וותו  אשונאת  שומרת  אישההא

 . הוציא לייב חלי עאיס מאומרת השאה נבר כם אאפילו דדעתומ

 : ל הוסיף"י ויי"במקור תשובת מהרו
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אפילו  לרבנו  תם  ויתר  גדולים  שכתבו  שאין  כופין  אותו  להוציא  הני  מילי ו
נשואה  כבר  דאין  כופין  להוציא  אלא  אותם  השנויים  במשנתנו   ישהאב
זו  כיון  שאינה  נשואה  לו  כולהו  מודים  דאין  כופין   ישהאבל  בא.)  כתובות  עז(

 .שא לוינאותה לה

 ישה  באאבן  העזר  שאין  כופין  להוציא  היינו  בפליג  דאפילו  מאןד)  ו"סקנ(ך  שם  "השתב  כן  וכ
וטה לפניה שדוקא בנשואה נחלקו הפוסקים אם יש לכופו וכוונתו פש. כא הן כאין שה מנשואהה

הינשא  ושוב לרם  חל  עצמם  בעק  קבלו  רא  נישאה  וללגרש  משום  חומרת  אשת  איש  אבל  כש
א  שהטוענת  מאיס  עלי "ומעתה  אין  כל  ראיה  מהרמ.  וענת  מאיס  עלי  ודאי  שיש  להתיר  השבועהט

ללמוד  בקל  וחומר  לאינה ם  שבנשואה  כופין  לגרשה  "א  הביא  דעת  הרמב"חייב  לגרשה  דהרמ
 . נשואה שמתירין שבועתה

א "ל  שפרשו  דברי  הרמ"ל  זצ"על  כל  פנים  הא  קמן  דברי  הפוסקים  ועל  צבאם  מרן  הראשו
 . דאף שאין כופין על הגט בטענת מאיס עלי מכל מקום חיובא מיהא איכא

 נהג בתי הדין מ

יש  שפסקו   ש,תן  אמת  שבתי  הדין  לא  השוו  מדותם  בטענת  מאיס  עלי  באמתלא  מבוררה
 ).124חלק  ח  עמוד  (וכן  נפסק  שנית    )18חלק  א  עמוד  (לכוף  את  הבעל  לגרש  ראה  בפסקי  דין  רבניים  

יש  לומר  דבכגון  אמתלא 'בעל  שניסה  לפגוע  באשתו    ודות  א)224חלק  ג  עמוד  (ועוד  בה  שלישיה  
ונה למות בידי גדולה  ומבוררת  כנידוננו כולי עלמא לא פליגי דכייפינן כי גם שבוית חרב אינה נת

ל  שם  ונדפסו "ח  שאנן  זצ"ובדברי  הגר  )  ואילך145חלק  טו  עמוד  (ו  אשיבנו  'ועל  ארבעה  ל.  שוביה
 .ל"ואכמ )ימן נוס(גם בספרו עיונים למשפט 

  פסק  דין 204חלק  ז  עמוד  (יש  שפסקו  שהבעל  חייב  לגרש  את  אשתו  וכמבואר  בפסקי  דין  ו

לעולם  בטענת  מאיס  חייב  לגרשה ד)  ל"ולדשמידט  זצא  ג"ש  אלישיב  והגר"י  נסים  הגרי"ל  הגר"מהראש
אלא  שאין  כופין  דמי  בוחן  כליות  לדעת  אם  אכן  מאיס  ולכך  אין  מקום  לכפיה  אך  ודאי  חייב  הוא 

  .ש"לגרש ע

כיון  )157חלק  ה  עמוד  (ם  לשאר  סיבות  "בפסקי  דין  רבים  כתבו  שיש  לפחות  לצרף  דעת  הרמבו
אמנם  יש  שחולקים  על  זה  אבל 'ם  וסיימו  שם  "שבאמתלא  ברורה  רבים  מסכימים  לדעת  הרמב

דבאמתלא   )ועוד  251  וחלק  ד  עמוד  38חלק  א  עמוד  (וכן  מבואר  עוד  .  'אפשר  לצרף  דעה  זו  לנדון  דידן
 . ם לנימוקים נוספים"מבוררת מצרפים דעת הרמב

 פילו  אופין  כין  אבוררת  ממתלה  אה  לש  ימאידך  יש  שכתבו  דבטענת  מאיס  עלי  אפילוו
 ). 244ע חלק ד עמוד "וע 339  ועמוד103מוד  עב י וחלק3חלק ז עמוד  (חייביםמ אין ודבריםב

דפליג וסבירא ליה שאין  )כלל מג סימן ח(ש "אף הראש)  819158/3שם  תיק  (ח  איזרר  "כתב  הגרו
משקרת  כשטוענת  מאיס  עלי   ישהאשום  דחיישינן  שמא  המק  רכופין  את  הבעל  לגרש  היינו  

דאם  כבר  נעשה  מעשה  וכפו   )כלל  מג  סימן  ו(ש  "  לדינא  פסק  הראולכך.  ובאמת  אינו  מאוס  עליה
  . )ושלא כרב המגיד(גט בטענת מאיס עלי לא תצא והגט כשר 

ם  שאפשר  לכפות  על  הגט "ביאר  שם  דאפשר  שהוא  משום  ספק  ספיקא  שמא  הלכה  כרמבו
ף ואף  לדעת  רבנו  תם  שאין  לכוף  על  הגט  שמא  האמת  איתה  דאכן  מאיס  עלה  ואינה  משקרת  וא

אבל  לענין  חיוב  גט  יש  מקום  לסמוך  על  ספק  ספיקא  גם  לכתחילה ,  כפיה  יש  לדון  בזהין  שלעני
 . ש"ע
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ש  שבאמתלא "יישב  דעת  הרשבל)  חלק  ג  סימן  חי  אות  ד(  ת  יביע  אומר"כבר  כתב  כן  בשוו
במרדכי (חננאל    ובפרט  שגם  רבנו.  ש"ברורה  כופין  לגרש  והיינו  מכח  ספק  ספיקא  כדבר  האמור  ע

בשם  קצת  רבותינו   )ת  סימן  יג"שו(ן  "ם  וכן  כתב  הר"סבירא  ליה  כדעת  הרמב  )ימן  קפוכתובות  ס
  ).שם(ן במלחמות "וכך העיד הרמב .)כתובות כז(ף "וכן דעת הגאונים כמו שכתב הרי. הצרפתים

, )ה  לימןס(  משולש  הוטת  ח"שו  בוואה  טןא  ב"הר  מגדלו  בשכבר  העיד  )אות  ה(כתב  עוד  שם  ו
 .ש"ע. לי עאיס מטענת בכופיןי ש"רג ו"מסם ה"שבי ר"ש רדעתש

ד  ירושלים  שכל  הספקות  בדין  זה "ל  אב"י  כהן  זצ"שם  הגרב)  שם(ח  איזרר  "הוסיף  עוד  הגרו
הן  מחמת  שלא  ראו  את  פסק  הדין  המקיף  של   )ח"תשכ  –ו  "בשנים  תשט(שיש  בפסקי  דין  רבניים  

  חיוב  גט  במאיס  עלי  כשאינה שיש  )ט"נו  נדפס  בשנת  תשכ  –סימן  נה  (ל  בעזרת  כהן  "ה  קוק  זצ"הראי
 . ש"ואילו היה ידוע להם בעבר היו סומכים עליו ולא מתלבטים ע, משקרת

 קנת הגאונים ת

 ):כתובות פרק ה סימן לה(וכתב בהגהות אשרי 

כל  מקום   מלכה  הכח  מעלה  בת  אכוף  לאין  שי  פל  עף  אאון  כתב  גאי  הבר
' ג  מויותר.  ידמ  ט  גיתן  לבעל  הת  אכופין  שקנו  תבל  בל  שישיבות  הגאוני

 אור  מרשון  גבינו  רוכן  כתב[...].  תקנה    הו  זנכתב  שימיהם  ביה  הנה  שאותמ
 . כופין שגולהה

ותשובת ,  בשם  רב  נטורנאי  גאון  )סימן  פט(מקור  התקנה  בתשובת  הגאונים  חמדה  גנוזה  ו
  א חלק(  רוע  זוכן  כתב  גם  באור.  בשם  רב  שרירא  גאון  )חלק  ד  שער  ד  סימן  טו(הגאונים  שערי  צדק  

 בעל  הת  איכופו  שקנו  תהוראה  החר  אהיו  שבוראי  סבנן  רבל  בל  שישיבות  השגאוני  )שנד  תימןס
' ג  מיותר  שגאונים  הכל  ורירא  שרב  ואי  הב  רם  גתבו  ככךג  ו"כן  כתב  בה  ויד  ממורדת  לט  גיתןל
ח  אור "ת  מהר"וכן  כתב  בנו  בשו.  מנה  מזוז  לאין  ותקנה  הו  זנתקנה  שימיהם  ביה  הנה  שאותמ

 . ש"ע )ן קנזסימ(זרוע 

 קנת  הגאונים  ברוב  תשטה  פכתב  שלא  )חלק  ו  סימן  עב(א  "ת  הרשב"ן  אמת  כתב  שבשוה
דבר  וכיוצא   בקילין  מין  אכשיו  עבל  אעה  שצורך  לדורם  ללא  אקנו  תא  למא  שם  האף  ומקומותה

 . ש"ע) פרק אף על פי(ורבנו זרחיה בעל המאור  ) חימן סג מללכ(ש "ת הרא"בזה כתבו גם בשו

 ה  בקנו  ונהגו  תראה  שלדורותף  נ"העיר  שמדברי  הרי  )פרק  אף  על  פי  במלחמות(ן  "בולם  הרמא
 כתובות(וכן  כתב  גם  בחידושיו  .  בניהם  מו  זקנה  תזה  זלא  שנה  שאות  מכחמשל  ו"  זבינו  רמי  ידע

 . ש"ע :)גס

 גרש  לופין  כשאפילו  האומרים  שאין,  )סימן  צג(ש  "בשם  הרשב  )סימן  עז(כתב  הבית  יוסף  ו
הן הם יודו כשיש , ם"שום  דחיישינן  שמא  עיניה  נתנה באחר ופליגי על הרמב  מליע  איס  מטענתב

 . ש"אמתלא והוכחה לדבריה דלא חיישינן שעיניה נתנה באחר שכופין אותו לגרש ע

 : ל"שבעלה מצער אותה וז ישה אודות א) חימן ב סחלק(ץ "ת התשב"כיוצא בזה כתב בשוו

 צער  ללא  ויתנה  נא  לן  לחייםימקי  דתובה  כיתן  ויוציא  שזה  בדבר  הרובק
 שתו את אמדיר בואפילו [...] י חל כם איתה היא הי ככתיב דקרא מן לנפקאד
 המדיר  בדאיתא  כתובה  כיתן  ווציא  יל  כך  אמרינן  כער  צה  לאין  שדבריםב

 ר  דדם  אאין  שפי  לתובה  כיתן  ווציא  יומר  לנו  ליש  שדיר  תכל  שכן  בצער[...]  
 ל  וחומר  מבעל  קדון  לש  יהוציא  לותו  אכוף  לואפילו  [...]  כפיפה  בחש  נםע
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 ר  מהוא  שדיר  תער  צפני  מופין  כפה  היח  רפני  מהשתא  ד.)ם  עזש(  וליפוספ
 . ין שםיע[...] א כל שכן  למותמ

ם  מרוטנבורג  אף "לדעת  מהרש )ה  לימן  ג  סור  ד  טחוט  המשולש  חלק  (ץ"כן  כתב  עוד  התשבו
 כל  מקום  אם  מאחר  ביניה  עתנה  נמא  שןלי  דחיישינ  עטענת  מאיס  בגרש  לת  האיש  אופין  כשאין

 )סוף  סימן  קכו  וסימן  קנה(ח  אור  זרוע  "הר  במין  עודיוע.  גרש  לותו  אופין  כדבריה  למתלא  אתנהנ
 . ש"ע

 איס עלי בזמן הזה מ

  האריך  בזה  טובא  מפי  ספרים )חלק  ג  סימן  חי  אות  יג(ת  יביע  אומר  "ל  בשו"ומרן  הראש

 : וסופרים ומסיק התם

 לי  יש  עאיס  מטענת  בהוציא  לותו  אופין  כאין  שקיםפוס  הדעת  לפילוא
על  ידי   ששש  חגרשה  וכל  שכן  כשיש  לבעל  הל  עוטלת  מהוואומרים  שמצ

שם ב)  .ד  סתובותכ(  קובצת  משטה  בכדאשכחן  ועה  רתרבות  לצא  תהשהייתו
 חופש הארצות ברי דבזמן הזה דאחסור שומר  אעניי  בני  אגםו[...].  רבנו  יונה  

 ורה  היוןיסהנו,  עולם  בחוצפה  הרבתה  ועשה  ייועינ  בישר  האיש  והדרורו
 בלי  משתהו  אאשתהוייו,  ל  עאיס  מטענת  בעליהן  בת  אוזבות  עכאשרש
 ם  גבושו  יא  לוש  בגםו,  חרים  אברים  גם  עיושבות  וולכותה,  גט  בפטרםל
 אוי רשתא הי כמשיחא דבעקבתא [...] עולם במזרים ממרבין ודעו יא לכלםה
 משי  משש  חיש  ועירה  צ  שכן  כשהיאכל  וגאונים  התקנת  באד  מהתחשבל
 הרוצה  שנראהש.  בעלה  לל  כך  שתחזור  כיכויים  סאין  ועה  רתרבות  לתצאש
 ששת  חזרה  חל  מה  שיסמוך  שהרי  עו  לש  יהוציא  לכופו  לעשה  מעשותל
 . הזמן ועת הפי לכול והמקומה לעה רתרבות לצא תן פגאוניםה

חלק  ב (  שלום  וייםת  ח"שוי  ב'לאגח  פ"גר  האחרון  הדור  הגדול  לאיתי  רכןו
 :כתבש) סימן לה

 ה  מן  זה  נראה  זנפרדו  שיום  מיותר  הכל  לנתיים  שו  אנה  שעברה  שלכ
 ישה  אלא  בעמוד  לוכל  ילא  שאישל,  רתי  תאיכאד.  גרש  לותו  אכופיןד
 כל  שכן  היכאו.  יש  אלא  בעמוד  לכולה  יאינה  שצמה  עישה  לאגםו

 סורה  אהיותהב,  ורבה  חינה  מפיק  נילמא  דחיישינן  דלדה  יהיאש
, איתתא  דעיגונא  בפוסקים  הקילו  המה  כזי  חפוקו,  עיגון  הכבליב
. חידאה  יברא  סל  עסמכינן  דומר  להפריזו  שדע,  עירה  צשהיא  כבפרטו
 באו ילא שדיכ, זה בהקל לשראל  יייני  דל  כל  עוטל  מכל  שכן  שהחיובו
 . ד"כת עישה האמצד ואיש הצד מקלה תידיל

 ידון  נהוא  הדין  בכלו.  הז  זמנינו  בליו  עסמוך  לראוי  שדול  גילן  אהואו
 ובדא  עעבדינן  דלי  עאיס  מענת  טבדל,  פוסקים  החלוקת  מצרף  לאפשרש
 ין  בחלוקת  מש  יאם  ש)חלק  ב  סימן  קיב(  שלום  וייםת  ח"כתב  עוד  בשוו.  הקלל
 קצבה  ומן  זתת  לשי,  סרב  מהבעל  והתגרש  לוצה  רישהאה  ואשתו  לישא
, קנה תהם לאין ולוםש התווך ללאו נכבר ודשיםח ח" יד עמתינו האםו, דברל
 ותו  איכופוו,  זוג  הפרידוי,  יניהם  בהשלים  לקנה  תבית  הדין  שאין  לנראהו
 . ד"כתע. תורתות ו"שי הכבוד לל זה כתבתיכ. ני אוצה ריאמר שד עט גתתל

כמבואר  בפסקי  דין  רבניים ,  י  לעשות  מעשה'ח  פלאג"בפסקי  דין  רבים  סמכו  על  דברי  הגרו
  .וכהנה רבות )206עמוד (חלק יא ו) 150וד עמ(חלק ט ו) 111עמוד (חלק ז 
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ואפשר  דלאו  כפייה ,  י  וכתב'ח  פלאג"ביא  דברי  הגרה)  שם(ת  יביע  אומר  "שבשו,  ן  אמתה
וראה  עוד  בפסקי  דין  רבניים  חלק .  ש"אלא  בדברים  למקרייה  עבריינא  וכדומה  ע,  בשוטין  קאמר

 ) . 362-363עמודים (חלק יג ו) 205-207עמודים (חלק יב ו) 213עמוד (ט 

ו ב)  לא  פורסם(ביא  פסק  דין  מבית  הדין  הרבני  הגדול  ה)  580813/1תיק  (ם  בית  הדין  בחיפה  ג
י  לכוף  את  בני 'ח  פלאג"אין  הכוונה  בדברי  הגר  שא"ח  איזירר  שליט"הגר  וא  שרמן"כתבו  הגר

יש  למנוע  מצב  של  חטא ,  אלא  זו  עצה  טובה  לדיינים  שכאשר  קיים  מצב  של  פירוד,  הזוג  לתת  גט
ואולי  גם  חובה  על ,  כדי  להציל  את  הזוג  מאיסור  כלהוכופין  על  המצוות  לעשות  ,  בני  הזוגאצל  

 . מע לבית הדיןישבני הזוג לה

וסבר  שזו ,  א  שלא  הסכים  עמהם"צ  בוארון  שליט"ולם  מובאת  שם  דעת  המיעוט  של  הגרא
זוג שכופין  את  ה,  י  שהרי  שם  נאמר  היפך  דבריהם'ח  פלאג"פרשנות  שאינה  נכונה  בדברי  הגר

 . ש"ם ובפסקי דין רבים ע"וסיימו שם שדבריו צוטטו פעמים רבות בפדרי, ליתן גט

כתבו  שלשון  יוציא  ויתן  כתובה  נראה  דהוה  כפיה  בשוטים   .)כתובות  ע(הנה  התוספות  ו
 בנן  ראמור  דיכא  הבלא,  ופין  כהדיא  במפרש  שיכא  הלא  אופין  כח  שאין"ולבסוף  הביאו  דעת  ר

 . ש" עבריינא עקרותך לותר מוציא תא לאםו, הוציא לכמים חוךייב חבר כו לומרים אוציאי

 : דקדק מדבריהם כדלקמן )ס קימן ב סחלק(ך "הרשת מ"בשוו

ו   אמשנה  במוזכר  התובה  כיתן  ויוציא  באמרי  התוספות  אלא  קא  לאן  כדע
ש "הרא  כאחרונים  הנזכר  רק  בדברי  שתובה  כיתן  ויוציא  בבל  אבבריתא

 כתבו  שמו  כופין  כיא  האמתית  הבנתוה,  הם  בכיוצאש  ו"הריבן  ו"הרו
 פשר  אקדמוניםל  ה"ז  חרק  בלשוןו.  פיה  כשמע  מוציא  יתוספות  דלשוןה
לשון  האחרונים  שנקטו  יוציא  ויתן  כתובה  ודאי   בבלל  א"ח  ז"דעת  ר  לחושל

תובה   כיתן  ויוציא  דישנא  לקטו  נהיינו  כפיה  בשוטים  דאם  לא  כן  אמאי
 ישנא  להוי  דדברים  בופין  כטמינק  להו  לוה  הכופין  ממש  דמטעי  לדאיכא

 . יה במיטעי לפי וליכא טבריראד

 שון  יוציא  לבל  א,תובה  כיתן  ובמשנה  היינו  יוציא  שוציא  ילשון  דדאי  ולאא
 או  בלא  דמש  מפיה  כלא  אוי  האל  ל"  זאחרונים  הדברי  במוזכר  התובה  כיתןו
 מפרשים  האחרונים  הדברי  בהוזכר  שכל  שכן  במקוםו.  פרש  ללא  אסתוםל
 . ד"כת עשוטי בפשוטו כיינו הןופיל כ"ז

 . א"צ בוארון שליט"ממש וכמו שביאר הגר כפיהלי 'ח פלאג"לדבריו ברור שכוונת הגרו 

 : האריך בזה טובא ומסיק )א כימן ד סחלק( ליעזר את ציץ"ם בשוג

 טענת  בישנו  שמקום  בגרש  לפיה  כדבר  בדון  לרחב  נר  כש  יאמור  הכלמ
 בעל  הת  אכוף  לשעה  הורך  צואה  רןדי  הביתו,  בוררת  ממתלא  אלי  עמאיסה
 . עה רתרבות לישה האצא תלא שדי כגרשל

על הבעל חיוב גט ואדרבה הוסיף שיש מקום  יששלפי  דרכנו  למדנו  דפשיטא  לציץ אליעזר ו
 . גם לדון בדבר כפיה לגרש

 פיה דרך ברירה כ

 : וכן נראה מהמשך דבריו שכתב

 הכניס לזאת הלצרה וי לה מומר לדיין לקום מדיין עש יכול הף  אעל  שןווכימ
 ת  אהניח  לדי  ככןל  [...]  עושה  מט  גחשש  לנסכיהל  ודולים  גרים  הין  באשיר
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 מדוברתיה  הכפי  האופן  כינה  אנו  אפייתנו  כוהג  נאופן  שנאמר  ווסיף  נדעתה
ל   עשוטים  במש  מפייה  כוא  הפוסקים  במדוברת  הכפייה  הופן  אי  כפוסקיםב

 סיקת  פדי  יל  עיא  הרי  הפייתנוכ  ופן  אבלא.  ם"ל  ידי  עכו  עו  אידי  ישראל
 ית  הדין  מזונות  בוסק  פגרש  לדין  הית  בפסק  לענה  נבעל  הין  אאםש,  זונותמ
 פיה  כמש  מקרא  נה  זאם  כן  איןו.  עלה  בחת  תשבת  לותה  אחייב  ללי  באשתול
 זה  כבאופן  וישה  לאזונות  משלם  לו  אגרש  לו  א,רירה  ברך  דפיה  כלא  אגטל
 . עושהמ ט גשיית על שחשש הידי מוצאים ינוא

) ד"סימן  קנד  סק(וכן  כתבו  הבית  מאיר    )סימן  יז(ת  פרי  צדיק  "ציין  שם  שכיוצא  בזה  כתב  בשוו

 סוף  דבר  העלה  דמי  ו.ש"שחייבו  במזונות  כדי  שיסכים  לגרש  ע  )ח"שם  סק(הרב  פתחי  תשובה  ו
 אין  שהחליטם  ל  אי  כו  זרירה  בנין  עם  גלל  כהזכיר  ללי  בהתחכם  לו  לעדיין  לבו  נוקפו  אפשרש
 נפרד  בושבת  ישהיא  כמזונות  ודירה  בה  בתמוך  לבעל  העל  ועלה  בם  עגור  לישה  האל  עוביח
 ).ש"ע) סימן קכז(ש "כיוצא בזה כבר מבואר בריב, ה"א(. מנהמ

 ישהאמי שארס  ודות אל ע)חלק  ד  אבן  העזר סימן ט( עלים פח הטוב ברב"כיוצא בזה כתב הריו
 והארוסה  ישהא  בנות  ישראל  לפי  שיש  לו  על  אשתו  ובית  הדין  אסרו  עליו  לקחתה  משום  תקנת

נשאל  השם  אם  אפשר  לחייבו  במזונות  כדי  שיגרשה  או  שמא  הוה  גט   ופטור  יו  אכנוס  יו  אוענתט
 מעושה

 ה  זין  אגרש  מהחיוב  הוא  מת  עצמו  אפטור  לת  הבעל  וכדי  אמחייבים  שכתב  שם  לחדש  דכלו
 המקור  שוכתב  )חלק  א  סימן  לה(  נימין  בני  בל  בספר"צ  זא  אשכנזי"ושכן  הסכים  מהר.  עושה  מטג
 . ש"ע) חלק א סימן א(ץ "תשב הדוש קפה מצאו יהדבריםט ו"מבי הזה בתשובתל

דאף  שאין  לכוף  הבעל   )חלק  ב  סימן  כט(ת  שמש  ומגן  "ל  בשו"ש  משאש  זצ"כן  הסכים  הגרו
בשוטים  כדי  לגרש  אשתו  המורדת  אבל  יכולים  לכוף  אותו  בשוטים  לפרוע  המזונות  או  ליתן  גט 

מה  שכתב   ין  עודיע  ו.ש"  בררה  שזה  אינו  כפיה  על  הגט  אלא  רק  לקיים  שארה  לא  יגרע  עבדרך
 .ין שםיע )ס לט"אבן העזר סו(ש "בתבואות שמ

 : הניף ידו שנית וכתב )חלק ה סימן כו(הרב ציץ אליעזר ו

 מערכה  בעומדים  הגדולה  הפוסקים  ההמולת  לם  גהאזין  לבנו  לל  אהשיתנוב
 בהעריכנוו,  שראל  ינות  בתקנת  לגרש  לףכו  למטבע  הל  ששנית  הצדהל
 חד  אחלק  בשר  אזאת  השניה  האריות  הת  כברי  דם  גערכה  מול  מערכהמ
ל "  זהגאונים  ותלמוד  החכמי  למוכים  סהיו  שבוראי  סבנן  רראש  בועדיםצ
 ם  גקחתנו  באת  זאחריו[...]  הזכרנו    שהפוסקים  וראשונים  הבורת  חאחריהםו
 וטני  שבו  רשר  אתקופתנו  בהב  יים  חאנו  שמיוחדת  השעה  הומר  חחשבוןב
 כשלא  ומים  שיראת  ותורה  ממנוער  הצעיר  הדור  הרצת  פראותנו  בכן  ותורהה
 זנינו  ארי  העמים  פכמה  ועשיו  ממחשך  בושה  עדבריו  לשבת  קוזן  אוצאמ
 ת  אמכשילות  וכשלות  נהנשים  שגדולים  ההמכשולים  מר  זלא  וומעותש
 דת  ההעמיד  לידינו  באין  בונים  אפה  רומדים  עאנו  ויש  אאיסור  אשת  ברביםה
 קום  מתת  לרחב  נר  כם  שספרי  בכתבתי  שמה  בשנו  ישפיר  שי  לדמה  נלה  תלע
 להשתמש  ולי  עאוס  מענת  טל  שמקרה  וקרה  מל  כהערכת  באש  רכובד  בדוןל
 כפיה  כינה  דהזכרתי  שאין  שברירה  הרך  דועל  כל  פנים  בכפיה[  כפיה  בצורך  הפיל
 ]. משמ

 חריה  א"אבי  ראמר  וכותבש  )פו  קסימן(  מרדכיה  ב"אבי  רברי  דדולים  גכמהו
 בר דהעמיד לןייענ הפי לב לתנו ידור הכמי חרבותא  דלוגתא  פה  באינו  רשרא
 לפנינו  שדור  הלפי  ו.ש"עה  ע  רתרבות  לשראל  ינות  בצאנה  תלא  שופניו  אלע
 יתנו  שהחשש  ממור  חותר  וידול  גותר  יוא  העה  ררבות  תל  שהחשש  שדמהנ
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 לויה  גרורה  במתלא  אחריא  ק  רם  אי  כה  בדון  נשלא  כאחר  ביניהןע
 . מפורסמתו

 משולש  החוט  בוואהא  ט"מהר  הל  שבריו  דמה  העניות  דעתי  נאמנים  ללכןו
 כופו  יכפייה  בעה  שורך  צש  ים  אכוף  ללא  שסוברים  הדעת  לאפילו  שכותבש
 מים  ששם  לדיין  הוונת  כתהא  שבלבדו,  ואות  רעיניו  שה  מלא  אדיין  לאיןד
 . ש"ראוי ע כדבר הל עיחקורו

האריך  בביאור  האי  מילתא  וסוף  דבר   )סימן  ו(א  בספרו  שערי  ציון  "צ  בוארון  שליט"ם  הגרג
 : מסיק

מור  מעתה  שבלא  ספק  בית  הדין  שיסמוך  על  פיתגמא  דנא  לכוף  כשרואה א
צורך  בכך  כדין  הוא  עושה  ותבוא  עליו  ברכה  כדי  שלא  תצאנה  בנות  ישראל 

 . ו"לתרבות רעה ח

. כמה  מהראשונים  דנדו  מהאי  תקנתאאף  על  פי  שמאידך  גיסא  מצינו  כמה  וו
אפשר  דזה  משום  שדורם  כשר ,  ם  בזה"ל  לא  סבירא  ליה  כהרמב"וגם  מרן  ז

אבל  ביחס  לדורנו  שהפרוץ .  היה  בעניינים  אלו  יותר  מדורותיהם  של  הגאונים
 . מרובה לאין ערוך על העומד לא כיוונו

קום  שיש דעל  הדיינים  לבדוק  כל  ענין  וענין  לגופו  ובמ,  תבנא  לעיקר  דינאו
נתו  רק  לגוזלה  ולסחוט  ממנה ווחשש  קלקול  או  שהבעל  רע  מעללים  וכל  כ

ינו  רוצה  לגרש  יש  לאחוז  בדרכי  הכפיה אאליה    ממון  ושלא  מפני  אהבתו
במישרין  או  בעקיפין  במזונות  או  כיוצא  בזה  עד  דמקרי  פסוקא  דגיטא ושלום 

 . על דייני ישראל

אבן  העזר (קוה  המים  מל  בספרו  "לכה  זצמ  מ"ד  פתח  תקוה  הגר"אברכיוצא  בזה  כתב  גם  ו

 . ש"ע )סימן ל

ולאור האמור הדבר ברור כי על , על כל פנים בנדון דידן לא נדרשנו כלל לכפיה אלא לחיובו
כי בטענת מאיס עלי  )חלק ו סימן כא(וכן נראה גם מדברי הרב ישכיל עבדי . הבעל לגרש את אשתו

 . ש"כים ניתן לחייבו במזונות עמבוררת הבעל חייב לגרש את אשתו ואם לא יס

אריך  בזה  טובא  במעשה  שהיה  וסוף  דבר   ה)חלק  ג  סימן  יט  אות  י(ת  שמע  שלמה  "ם  בשוג
 : מסיק

אבל  לומר ,  כל  זה  הוא  בנדון  כפיה  בפועל  דבזה  החמירו  הפוסקים  מאדו
ם  וסיעתו  שהבית "לבעל  שהוא  חייב  לגרש  נראה  שיודו  גם  החולקים  על  רמב

  שהוא  חייב  לגרשה  כשבאה  באמתלא  הנראית  לעיני  בית דין  צריכים  לומר  לו
 . הדין

גדולה  מזאת   ו.ה'הערעור  שהוגש  על  פסק  הדין  הנזכר  נדחה  במדוכש)  סימן  כ(ראה  עוד  שם  ו
 : ל"וז )חלק ו סימן צו אות ג(חידש הרב ישכיל עבדי 

ה  לשם  קיום  מצוה  אחרת  ואגבה  נגרר ייד  יש  ללמוד  שאם  היתה  הכפ"ענל
שאי  אפשר  לקיום ון  אף  דאינו  מאותם  שכופים  לגרש  מכיו,  ושיןירחיוב  הג

שזה .  ..][.ה  ההיא  אם  לא  על  ידי  גירושין  לא  הוה  בגדר  גט  מעושה  ווהמצ
הוא  מכלל  המצוות  שכל  אדם  חייב  לשמוע  לבית  דין  ככל  אשר  יורוהו  שעל 

וזה  הסר  מדבריהם  הרי  הוא   [...]  זה  נאמר  לא  תסור  מן  הדבר  אשר  יגידו  לך
  [...].  תסורעובר על בל

היא  לשם  קיום יה  ם  כן  כאשר  כופים  אותו  לכבד  דברי  בית  הדין  הרי  הכפיא
ואף  שמזה  נמשך  כפיית  הגט  אם  היה  המקרה  שפסק ,  ה  שלא  תסורווהמצ
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ן  שאין  ענין  הכפייה  ישר  לשם  מתן  הגט וומכי,  הדין  היה  על  חיוב  מתן  גט
יך  בכל  מין אלא  לשם  קיום  מצוה  אחרת  שהוא  כבוד  דברי  בית  הדין  שזה  שי

 .קא בענייני גירושין לא מקרי גט מעושהווענין ולאו ד

אף  שלא  מצאנו  שהתקבלו  דבריו  למעשה  לענין  כפיית הגט אך לפי דרכנו למדנו גודל חיוב ו
האדם  לשמוע  לבית  הדין  ובפרט  שכאמור  בשלב  זה  לא  עסקינן  כלל  בכפיה  אלא  בחיוב  גט 

 . וכמבוארמבוררת א וענת מאיס עלי באמתל טכאשר המבקשת

משיב  יסרב  לגרש  וכן הם  אעל  פי  כל  האמור  מצאנו  מעתה  פתח  פתוח  לדון  בצווי  הגבלה  ו
 : שכתב )חלק ב סימן יח(ל "ת מהריב"מבואר גם בשו

, תבכ,  לי  עאיס  מטענת  בט  גפיית  כדין  במחמירים  האש  רהוא  שם  תבינור
 רחקות  היני  מכל  במנו  מיתרחקו  שית  דין  לגזור  בכולים  יקום  ממכלש
ק "סמ  הזאת  ההרחקה  הל  עהסכימוו,  ו  לרפא  ושב  ויגרש  שעד[...]  עולם  בש
  [...].ליהם עיחלוק שי מצינו מלאו, ולוןי ק"מהרו

 : שכתב )נד סעיף כא קסימן(א "כן מבואר ברמו

 כולין  יקום  מם  כן  ומכל  גותו  אנדין  מיןא,  שוטים  בופין  כאין  שקום  מכלו
 מול לו אמו עליתן וישא  לו  אובה  טום  שו  לעשות  ללא  ששראל  יל  כל  עזורלג
 . יגרש שדע [...] קברו לו אניוב

ואין , כתב דכל זה עושין לו משום שעבר על דברי חכמיםש) ז"קסס(א "בביאור הגר  ין  שםיעו
אבן  העזר  סמן (ם  "ן  מבואר  במהרשד  וכ.ש"צל  מזה  לילך  לעיר  אחרת  עינבזה  כפיה  לפי  שיכול  לה

ראה  עוד ו)  חלק  ה  סימן  שמד(בליסט  בשורת  הדין  ח  צימ"וכן  מבואר  בדברי  הגר.  ש"ע  )מא
 )אבן  העזר  סימן  לט(ש  "ובתבואות  שמ  )בחלק  ה  סימן  שמד  וחלק  ג  סימן  תיח(בתשובות  והנהגות  

מפי   )חלק  ז  סימן  כג  וחלק  ח  סימן  כה(ת  יביע  אומר  "וראה  עוד  מה  שהאריך  בזה  בשו,  שהסכימו  לזה
  .ה'ספרים ומפי סופרים ומשם באר

 : חליט בית הדין כדלקמןאור האמור מל

 .פה שעה אחת קודםויבעל חייב לגרש את אשתו בהקדם ה. א

 . ל המזכירות לפתוח תיק סדור גט ולקבוע מועדע. ב

ית הדין מבטל את צו למדור ספציפי בדירת המגורים שניתן לבקשת המשיב בתיק שלום ב. ג
  .הבית

,   יום  מחתימת  ההחלטה14עד  משיב  מסרב  להתגרש  עליו  להודיע  לבית  הדין  המידה  וב.  ד
ולקבוע  דיון  חילופי  לדיון  בבקשות  המבקשת  בכפוף  לפתיחת ,  בטל  את  הדיון  לסדור  גטלדי  כ

 . תיק מתאים

עשוי  בית  הדין  לחייב  את  המשיב  בהוצאות  הדיון  שיקבע  לסדור ,  העדר  תגובה  כנדרשב.  ה
 . גט
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