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 סק דיןפ

הצדדים  גרו .  מתוכם  שלושה  קטינים,    ולהם  תשעה  ילדים1986הצדדים  נישאו  בשנת  

הצדדים  גרים  בנפרד  משנת .  בדירה  בה  מתגוררת  היום  האישה  והקטינים,  בדירת  עמידר

האישה  תובעת  גירושין .  ר  מכן  הייתה  תקופה  שהבעל  היה  גר  בבית  כאשר  לאח2012

, עדויות,  התקיימו  בבית  הדין  דיונים  בהם  נשמעו  טענות  הצדדים.  והבעל  דורש  שלום  בית

 .והומצאו מסמכים והוגשו סיכומים ותגובה לסיכומים

, לשותה אלכוהו, מאיים עליה, בוגד בה עם נשים אחרות, בעל מקלל אותההישה  אטענת  הל
יניהם  יחסי  קירבה באין  .  מכה  אותה  פיזית  ונוהג  גם  באלימות  מילולית,  משתכר  ומעשן  סמים

. הבעל  הפסיק  לעבוד  ואינו  משלם  מזונות.  והם  בנפרד  תקופה  ארוכה,  שנים  רפואישות  כבר  מס
האישה  והילדים  מנהלים  גם  כיום  אורח  חיים ,  האישה  גם  טוענת  שהצדדים  נישאו  כשהם  חרדים

לפני  כמה  שנים  והוא  מחלל  שבת  וניסה  לגרום  לאישה  לחלל "  חזר  בשאלה"הבעל  חרדי  ואילו  
 .שבת

היא  ניסתה  בעבר  כמה  פעמים .  וענת  שהיא  רוצה  להתגרש  ואינה  תובעת  כתובהטישה  הא
בשנת .  להעלשקם  את  חיי  הנישואין  והיא  לא  מוכנה  לנסות  יותר  ומואסת  בחיי  הנישואין  עם  ב

לדבריה  הבעל  כיום  לא  רוצה  להתגרש  כדי .    חל  שום  שיפורומאז  לא    הם  הסכימו  להתגרש2013
וסיפה  שהבעל מישה  אה.  הילדיםוישה  אלהשאיר  לעצמו  זכויות  בדירת  עמידר  בה  גרים  כיום  ה

לטענת .  הפסיק  לעבוד  וטוען  שמצבו  הבריאותי  התדרדר  וכתוצאה  מכך  הורע  מצבו  הכלכלי
בנוסף  לכך .  רנס  את  הילדיםאילו  הבעל  היה  באמת  רוצה  שלום  בית  הוא  היה  מפ,  הישהא

היא  הגישה .  בעיותיו  הרפואיות  נובעות  בין  היתר  משתיית  אלכוהול  הרב  שהוא  שותה,  לטענתה
 .נגדו תלונות במשטרה והיא חזרה בה רק בגלל הילדים הקטנים

העד  שעבד  עם  הבעל .  סתהרים  שהופיעו  מטעם  הבעל  תומכים  בגדציינת  שהעמישה  הא
חי  הבעל  העיד  שהבעל  היה  שותה  והוא  ראה א    בן.  רך  סמיםהעיד  שהבעל  שתה  אלכוהול  וצ

 העיד  ששמע  על  אלימות  במשפחה  וידע  שיש  ביניהם  שנים[...]  העד  השכן  .  ותו  זרוק  ושתויא
בדבר ,  גיס  הבעל  הכחיש  טענת  הבעל.  וציין  שהבעל  התקשה  לפרנס  את  הבית"  בלגנים"רבות  

כל  אלו  הם  עדים  שהביא  הבעל  והם .  אמר  שלא  ראה  אותה  מעשנתו,  ישהאעישון  סמים  מצד  ה
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שהבעל וישה  אעדות  אישרו  את  טענות  הלישה  אגם  שני  הבנים  שהביאה  ה.  גרסתהבתומכים  
  עולה  שגם 1.11.15מהדיון  ביום  ,  כמו  כן.  הרים  ידיים  על  המשפחה  והעדיף  שלא  לישון  בבית

 . לדברי הבעל אין יחסי אישות מזה כחמש שנים

 .הישד כאן טענות האע

למשפחה וישה  אן  שהצדדים  ניהלו  חיי  משפחה  תקינים  והבעל  קיים  חובותיו  לבעל  טועה
שהיה  בעבר  אברך ,  כשהבעל  ות  ביחסיהם  החלהרלטענתו  ההתדרד.  ותמך  כלכלית  במשפחה

הילדים וישה  א  כשה2007בסביבות  שנת  "  חזר  בשאלה",  ה  שחורה  ונהג  כחרדייפכ  חובשה
ולים  ניהלו  את דהילדים  הג".  וזר  בשאלהח"המשיכו  לנהוג  באורח  חיים  חרדי  ולא  קבלוהו  כ

 . גדו ונידוהו ונמנע ממנו הקשר עם הילדים הקטניםנהבית ואת המלחמה 

בעל  מכחיש  את  טענות  האלימות  וטוען  שהאישה  הודתה  בפני  קצינת  מבחן  שהיא ה
ולא  הייתה  שום  אלימות  מצידו  ואדרבה ,  התלוננה  על  אלימותו  כדי  להרתיעו  ולהרחיקו  מהבית

ת אקצינת  המבחן  ציינה  .  ייתה  מכה  את  הילדים  לא  פעם  ומאיימת  על  הבעלהאישה  ה
ת בבת  התרשמותה  מנוקשות  האישה  ושליטתה  וציינה  שהאישה  ניתקה  את  הקשר  עם  ה
קצינת  המבחן  גם  ציינה .  שחזרה  בשאלה  וסירבה  לקשר  בין  האב  לילדים  הקטנים  ש־עשרהשה

מרה  במשטרה  שהבעל אגם  האישה  .  בהתרשמותה  שהבעל  נעדר  קווים  עברייניים  או  אלימים
. הבעל  השתלב  בקבוצה  לטיפול  בכעסים  ונעזר  בגורמי  טיפול.  ולא  מאיים"  רים  ידייםמ  "נואי

הודתה  האישה  שהיו   כךר  אח,  ואמרו  שהוא  איים  עליהם,  האישה  והילדים  סילפו  את  דברי  הבעל
בית .  את  הבעללהתגרש  וביקשה  שישחררו    יתההינות  שווא  ושכל  מטרתה  בתלונותיה  ואלו  תל

 .המשפט התרשם שאין לבעל עבירות אלימות

יא  זו  שדרשה  ממנו הישה  אה.  הוא  שותה  חסרת  תום  לבשישה  אבעל  מוסיף  שטענת  הה
לטענת  הבעל  יחסי  האישות  לא  הופסקו  בשנת .  הימעשן  כתנאי  לקיום  יחסי  אישות  עשישישתה  ו

 . אלא מאוחר יותר2012

בגין   כךר  חא,  יכולת  ההשתכרות  בעקבות  פיטוריןהבעל  מציין  שהיו  לו  קשיים  כלכליים  ב 
זה  אף  החריף .  אישההא  של  ווושם  בו  עקב  תלונות  השההבית  שר  בגין  מעצ  כךר  ואח  אירועי  לב

ומצבו  הנוכחי  מונע  ממנו   ובע  קצבת  נכותתוא  היום  כ,  מצבו  הכלכלי  ומצבו  הנפשית  ודרדר  א
 .לתת את המזונות שנפסקו

ישה אהוא  אוהב  את  ה.  מהבית  לתקופות  ממושכותא  נעדר  לבעל  טוען  שכל  השנים  ה
הבעל  לטענתו .  תבה  לשופט  שהילדים  הקטנים  מחכים  לאבא  שיחזור  הביתהכישה  אה.  הילדיםו

 .מגיע הביתה לעיתים תכופות ולטענתו אין עילת גירושין ויש להשכין בין הצדדים שלום בית

שהבנים  הגדולים  שהעידו   ציין  הבעלמית  הדין  בהתייחס  לעדויות  שני  הבנים  שהושמעו  בב
יש ]  'ד[בעדות  הבן  .  )ולכן  אין  לתת  משקל  לעדותם(מנדים  ומקללים  אותו  ,  תנכרים  לומית  הדין  בב

הוא  מגיע  הביתה  מהישיבה  פעם  בחודש  ואינו  רואה  את ,  סתירות  לגבי  תדירות  הביקורים
האישה ומה  ש(נסתרת  מהעדר  תלונות  במשטרה    על  אלימות]  'י[עדות  הבן  .  שבבית  המציאות

ישה אה.  בגידות  וסמים  לא  הוכחו,  דבריו  על  אלימות.  )התלוננה  היא  הודתה  שהם  היו  תלונות  שווא
קלטה  סלקטיבית  וחלקית  של  חצאי  דברים  שנאמרו  לאחר  התגרות הית  הדין  בהבן  השמיעו  בו

טענה  תמוהה ,  כךר  הבן  אחוישה  אמדובר  בחצאי  דברים  ולכן  טענו  ה.  הילדיםוישה  אמה
הבן  איים  עליו  והוא ,  לטענת  הבעל.    הם  לא  רצו  להמציא  את  הקלטת  במלואה.שהקלטת  נמחקה

 .הדיר את הבעל מהבית והוא אינו אובייקטיבילישה אפועל עם ה
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] 'כ[העד  .  סתורם  עדים  אמינים  שתומכים  בגהית  הדין  בבעל  מציין  שהעדים  שהוא  הביא  לה
העד  גם .  ענות  מופרזותטן  ל  שתיית  הבעל  העישה  אהוא  אדם  חיצוני  אמין  שהעיד  שטענות  ה

גם  גיסו  של  הבעל .  ספיםכישה  אא  ראה  נשים  במוסך  של  הבעל  ושהבעל  העביר  ללהעיד  ש
שהבעל  לא  שתה  אצלו  ולא ,  עצר  בית  העידמיותו  בהב,  חודשים  מונהששאצלו  התגורר  הבעל  כ

של   העיד  ששתיית  האלכוהול]  'ו[העד  .  עישן  סמים  ולא  התעסק  עם  נשים  והעביר  כסף  לאשתו
העד  ציין  שבזמנו  הבעל  עבד  והעביר  כסף .  עמיים  בשבוע  פ–ם  ל  לא  הייתה  כל  יום  אלא  פעהבע

אחיין .  לא  ראה  אלימות  ולא  עישון  סמים,  העד  לא  ראה  קשר  של  הבעל  עם  נשים  אחרות.  לאשה
שתייתו  לא  חרגה  מהנורמה  והוא  לא  הגיע  לאי ,  של  הבעל  העיד  שהבעל  העביר  כסף  לאשה

ישה אוראה  את  ה,  רק  צעקות,  לא  ראה  אלימות,  ים  וסמים  במוסךהאחיין  לא  ראה  נש.  שפיות
 .םיעשנת סממ

 .ד כאן טענות הבעלע

 סיכוםל

 אישה הרוצה להתגרש הענותט

 . הבעל היה אלים כלפיה וכלפי הילדים .א

 .הבעל אינו מפרנס את המשפחה .ב

כה מ, וכאשר הוא משתכר הוא לא שולט בעצמו, הבעל משתמש בסמים ונוהג להשתכר .ג

 . מתנהג באלימות פיזית ומילולית ובצעקות ומאיים עליה, אותה

הבעל  כיום  מחלל  שבת  דבר  זה  גורם  לה  למבוכה  ולבושה  ושלפעמים  התנהגותו  יכולה  .ד

 .לגרום שהיא תצטרך לחלל שבת ומחמת זה יש לחייב את הבעל שייתן גט לאישה

 –שהוא  רוצה  את  הדירה  והוא  תובע  לעשות  שלום  משום  ,  הבעל  בעצמו  אינו  חפץ  בה .ה

 . דירת עמידר שהאישה גרה בה עם הילדים

 .הם גרים בנפרד כחמש שנים וזה שנים רבות שאין ביניהם יחסי אישות .ו

 שלום בית מבקשהבעל הענות ט

 . האישה אינה רוצה לעשות שלום משום שהוא חזר בשאלה .א

ה  לעשות  עמו  שלום  והם היא  אינה  רוצ,  אסה  בומישה  אתוך  דבריו  נראה  שהוא  מודה  שהמ
 . אלא שהוא טוען שהוא מגיע הביתה מדי פעם, שנים רבעאגרים בנפרד למעלה מ

אין  הוא  מסוגל  לעבוד  כראוי ,  מחמת  מחלותיו,  לטענה  שהוא  אינו  מפרנס  השיב  שכיום .ב

 . ולהשתכר

לטענתו  הוא  שותה  מידי .  הבעל  הכחיש  שהוא  משתמש  בסמים  ושהוא  שותה  ומשתכר .ד

 . מש בסמים מידי פעם אבל אינו מגיע לשכרות וכן אינו מכור לסמיםפעם ומשת

 .הבעל מכחיש את הטענות שהוא נוהג באלימות .ה



 דינת ישראלמ 
  הרבנייםתי הדיןב

 

4 

 יון והכרעהד

–30בפרוטוקול  שורות    ראה,  17.1.16  –ו  "בשבט  תשע'  בתאריך  ז(העיד  על  הבעל  בדיון  ]  'ד[הבן  

48(: 

 . היה מקלל, היה מרים ידיים, יה שותהה[...] 

 ?יה שותהמה ה: 'ש

 . מגיע הביתה גמור בקושי יכול ללכת. כמויות מטורפות: 'ת

 ?בית או בחוץב –איפה שותה : 'ש

 . גם וגם: 'ת

 ?תה בבימ: 'ש

 .היה משתולל מרים ידיים. בבת אחת. יכול לגמור בקבוק עראק: 'ת

 ?על מי הרים ידיים: 'ש

 .שלי ימאאעל . לוניפעל אחי . עלי אישית: 'ת

 .י ששותה משפיע עליו לא יכול לשלוט בכךכל מ: הדיןת יב

 ?כאשר היה מתעורר אחרי זה היה מצטער: 'ש

 .אמי רחמה עליו, היה עושה עצמו חולה: 'ת

 ?לא אמרתם שיקבל טיפול: 'ש

 .]הועיל [=לא הלך, הלך לעשות גמילה: 'ת

 ? יה שותה שההוא מקור הסכסוך: 'ש

 . לא מבין. בחצרכל הבקבוקים של בנגים היו . היה מעשן סמים: 'ת

בצהרים ,  לבשתי  את  המכנסיים  שלו.  ייתה  קובייה  בכיס  של  המכנסים  שלוה
הוא .  אמרתי  שזרקתי?'  יפה  מה  שהיה  בכיסא':  שאל  אותי.  זרקתי  את  זה
שאלתי ,  גם  בלילה,  שם  משקפי  שמש  על  העיניים.  זרקתישהתרגז  מאוד  

 .עיניים אדומות, זה כתוצאה מעישון. למה

 :)175–171, 165–152בפרוטוקול שורות (ל " הבעל בדיון הנהעיד על] 'י[בן ה

 ?תי היה שותהמ: 'ש

היא  יצאה .  א  שליימיפה  סכסוך  עם  אט  –אם  יום  סבבה  ,  חוזר.  ל  ערבכ
. עבדה  במשק  בית.  שלי  לקניות  ימאאהלכתי  עם  ,  לא  הביא  כסף,  בערבים

לתי  מכות יבהתקשרתי  מהטלפון  ק'  .ראה  עם  מי  היא  מסתובבתת':  שאל
 [...]תי בלמד

 ?איזה תדירות היו המכותב: 'ש

. ל  יוםכ  –אם  שכור  ,  כל  אימת  שהיה  שפוי  בתדירות  פעם  פעמים  בשבועת  
 .כאשר היה חוזר עם בקבוק הייתי דרוך

, לחטוף  מכות  13–12  בן  ילד[...]  הייתי  צריך  להגיע  [...]  למדתי  ב:  'ש
אחותי ',  בהל  תצא  מהישיא':  אמי  בכתה.  טרור  בבית,  שברי  זכוכית,  אלימות

בוא  הביתה  אבא  חזר ת':  שש,  חמש  ה  בגיליתי  ה–  מונה־עשרהשיום  בת    ה–
יה ה.  הוא  היה  מגיע  עם  פועל  ערבי'  .הוא  חזר  עם  הפועל  הערבי  שלו,  שיכור
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ישה אי  ימא.  אין  לי  מושג  על  מה  היה  מרביץ  לה'  .הרגיזה  אותי  ימאא':  אומר
 . נועה חוזרת מהמעוןצ

היה .  בחיים  לא  ידע  איפה  הישיבה  שלי.  דיםא  ידע  איפה  בתי  ספר  של  הילל
 .ניתוה צרות אני הייתי צריך לחזור במיבלגן וה

 ?ה התדירות ששותהמ: 'ש

 .אבסולוט שלם בערב, כמויות גדולות: 'ת

[...] 

 ?מים היה משתמשבס: 'ש

ישב  איתו  בבית [...]  היה  לו  ספק  .  נים  דחפתי  הביתהטליד  הילדים  הק:  'ת
תה  לא  מתבייש א':    התחיל  להרחיב  אמרתי  לוהוציא  חבילה  של  קוקאין

תה א':  הם  נשענו  למשענת  אמרתי  לו.  התחיל  להרכיב  בתוך  הסיגריה?'  לידי
 ' .מול הבית

 . 'כסדר '–' בנגים, 'שישח

 . מקלל ומכה בתדירות גבוהה, מעדות שני הילדים עולה שהבעל היה שתיין וצורך סמים

שאינם  קרובי ,  העדים  שהביא  הבעל.  דו  כךמצאים  בנתק  עם  האב  העיהנך  לא  רק  הילדים  א
חד  העדים א,  מעדותם  עולה  שהבעל  היה  שתיין.  העידו,  משפחה  ואמורים  להיות  אובייקטיביים

 ). 1.2.16(ו "בט תשעבשב "עדותם נשמעה בתאריך כ. גם ראה במוסך של הבעל סמים

101, 94–93, 82–77, 48–38 שורות: בפרוטוקול(שעבד עם הבעל בעבר העיד על הבעל ] 'כ[עד ה

–112(: 

 ?אם היה נוהג לשתות להשתכרה: 'ש

 . היה שותה... פעם ב: 'ת

 ?מה היה שותה: 'ש

 .בירות: 'ת

 ?בשבת: 'ש

 ?כמה בירות שותה, מתי ששותה: 'ש

 .אני לא סופר. לא יודע: 'ת

 ?ערק וודקה היה שותה: 'ש

 .גם אני הייתי שותה. כמו כולם: 'ת

 ?בקבוק, כוס, כוסית? ותהאיזה כמויות וודקה היה ש: 'ש

פעם  אחת  היה  לי ,  אני  רבתי  איתו  ערב  במוסך.  כמויות  היה  עד  דלא  ידע:  'ת
 .ריב איתו שהיה שתוי

[...] 

 ?האם אתה ראית סמים: 'ש

 . אצלו אצל הבעל. במוסך ראיתי פעם: 'ת

 ?איזה סמים: 'ש

 . לא נכנס לדקויות: 'ת
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 ?איזה תדירות: 'ש

 . לא יודע: 'ת

[...] 

 ?לא היו עוד בקבוקים חוץ מבירותם אה: 'ש

 .לפעמים וודקה, לפעמים בירה: 'ת

[...] 

 ?סמים ראית במוסך: 'ש

 .לא ראיתי: 'ת

 ?מה כן ראית: 'ש

 ?וביות חומותק

 .לא: 'ת

 ?בקבוקים היו: 'ש

 .היו: 'ת

 ?ת של סמיםוקובי: 'ש

 ?קבוקים של סמיםב

 .יה שםה: 'ת

 ? גם חשיש היה שם: 'ש

 . כן: 'ת

 :)204–203בפרוטוקול שורות (העיד על הבעל ] 'ו[עד ה

 ?האם ראית שהוא שותה אלכוהול על בסיס יום יומי: 'ש

יכול .  יםם  בשבועיפע,  בועשלא  יכול  להגדיר  פעם  ב.  לא  ראיתי  יום  יומי:  'ת
 . חצי שנה לא, חודשים [...] להיות

 :)369–364, 305–299בפרוטוקול שורות (אחיין של הבעל העיד על הבעל ה

 ?יה שותה אלכוהול באופן יום יומיהבתקופה שהייתם יחד : 'ש

 .פיות־שגם אני שתיתי הוא לא היה מגיע לאי, לא יום יומי, היה שותה: 'ת

 . שתיים, בירה. פעמים ערק לפעמים בירהל

 ?כמה ערק: 'ש

 . שתי כוסיות: 'ת

 ?היה מצב שהיה מגיע לשכרות שאלכוהול משפיע עליו: 'ש

 .ה אנחנו במוסך עושים על האשהיה פעמים כאלת 

[...] 

 ?יה שותהה: 'ש

 .בירה. כן: 'ת

 ?רק בירה: 'ש
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 .היו מקרים של קצת ערק: 'ת

 ?טסולואב: 'ש

 .קותודלא ראיתי ו: 'ת

בדבריו  במשטרה .  הבעל  עצמו  אמר  שהוא  שותה,  לא  רק  העדים  העידו  שהבעל  שתייןו
 בתקופה:  "ותה  אלכוהול  ותשובתום  הוא  שאנשאל  הבעל  )  3.9.12(ב  "ז  באלול  תשע"טך  תאריב

ית  הדין בבדיון  ב.  לפני  כן  הוא  היה  שותה,  סתורמשמע  שגם  לפי  ג  –"  האחרונה  בכלל  לא  שותה
הבעל  בעצמו מודה שהוא .  אמר  הבעל  שהוא  ואשתו  שתו  יחד)  28.3.16(ו  "דר  תשעבאח  "יום  ימ

דבר שתייתו בה ישאשטענת ה, הבעל מוסיף בסיכומיו. שותה  אלא  שהוא  טוען  שגם  אשתו שותה
גם ך כ. רשה ממנו שישתה ויעשן כתנאי לקיום יחסי אישות איתהדישה אהיא  חסרת  תום  לב  כי ה

:   לפרוטוקול  נכתב55שורה  ב.  )1.6.15(ה  "תשעון  יובסד  "ום  יביעולה  מדבריו  של  הבעל  בדיון  
ן וושחמרבט  "ובדיון  מיום  י."  אני  שותה  רק  כאשר  יש  חיי  אישות  או  מעשנים  או  שותים:  בעלה"

פי ל  ."אם  היינו  שותים  היינו  שותים  ביחד:  ")  לפרוטוקול43שורה  (אמר  הבעל  )  1.11.15(ו  "תשע
 .אך רק עם אשתו, אכן שותהא טענה זו של הבעל הו

אשר  הוא ה  כענהטפי  ל    ,עימו  ותהשישה  אם  אם  הייתה  נכונה  טענתו  של  הבעל  שגם  הג
אלא .  מים  והרמת  יד  קצרה  ביותראיו,  שותה  אין  הוא  יכול  לשלוט  בעצמו  והדרך  לקללות

ה  תקופה  ארוכה  גם זבבירור  ששתייתו  של  הבעל  נמשכת  ה  לעיל  עול  צוינוששמדברי  העדים  
רוד  מאשתו פהבעל  עצמו  מודה  שבתקופה  שהוא  ,  יתר  על  כן.  כאשר  הוא  אינו  נמצא  עם  אשתו

ו "טהבעל  שהה  במרפאה  פסיכיאטרית  בתאריך  .  עמיים  בשבוע  פ–  הוא  שותה  בקביעות  פעם
 קיים:  "נכתב  ובסיכום  הביקור  שמתעד  את  הבדיקות  ואת  דברי  הבעל)  23.5.16(ו  "אייר  תשעב

הבעל  אומר  במרפאה   דהיינו."  שולל  שימוש  בסמים.  עמיים  בשבוע  פ–  שימוש  באלכוהול  פעם
ומדובר  בתקופה  שבה  הבעל  כבר .  שהוא  אינו  שתיין  על  בסיס  יומי  אלא  רק  פעם  פעמיים  בשבוע

 . פה ארוכהפרוד מאשתו תקו

יתכן  מאד  שהוא .  אין  צורך  לקבוע  שהוא  שקרן  במזיד.  בעל  מכחיש  הטענה  שהוא  אליםה
 שתייההכאשר  ,  האיומים  וההכאות  שהוא  מבצע  בזמן  היותו  שתוי,  אינו  מודע  לעוצמת  הקללות

 . גורמת לכך שהוא אינו מסוגל לשלוט בעצמו ולפעמים הוא אף לא מודע למעשיו

 –  הבעל  שתיין  על  בסיס  יומי  או  פעם  ין  גם  הבדל  משמעותי  אםבחינת  חיי  הנישואין  אמ
 .נוםיהיג לבשבוע הופך את חיי אשתו במחיצתו עמיים פ– גם שתיין של פעם. עמיים בשבועפ

איומים  והכאות  מצד  הבעל  תואמות  את ,  משטרה  על  קללותבישה  אשום  כך  גם  תלונות  המ
ית  הדין באלא  ש.  מתלונותיה  במשטרהמנם  חזרה  בה  מחלק  אישה  אה.  דפוסי  התנהגותו  כשתיין

נציין ה  כדוגמ.  קבל  את  נימוקי  האישה  מדוע  היא  חזרה  בה  למרות  שהיא  סבלה  מרורים  מהבעלמ
 ויןצשבו  )  14.9.12(ב  "ז  באלול  תשע"כ  המחוזי  מתאריך  ית  המשפטבאת  האמור  בפרוטוקול  

צה  להרחיקו אך  היא  ציינה  שבעלה  שותה  ורו,  מנם  אמרה  שהיא  לא  מפחדת  מהבעלאישה  אשה
גם  אם  היה  קושי  הלכתי  להסתמך  על ,  משום  כך.  שתייההכי  הוא  שותה  ומסרב  להפסיק  עם  

, הבנים  קרובי  משפחה  והם  גם  בקרע  עם  האב(ית  הדין  בעדות  שני  הבנים  ועל  הקלטת  שהושמעה  ב

כל  הנתונים ,  )לבדוק  את  אמינותה  ונסיבות  ההקלטה  אפשרותה  תייהלטת  הושמעה  באופן  חלקי  ולא  קה
וניכר  שבעת  שהבעל  שתוי  הוא  אינו  שולט ,  הבעל  שתייןשית  הדין  בלעיל  מחזקים  את  דעת  ד

 .כלל במעשיו
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וידועים  דברי .  וד  ברור  שהבעל  אינו  מפרנס  ומחמת  טענה  זו  הוא  חייב  לתת  גט  לאשתוע
שגם  בעל  שאינו  מפרנס  מחמת  אונס  כגון  שהוא  חולה   )גף  ע  סעי  ןמהלכות  כתובות  סי(הבית  מאיר  

 .הוא חייב לתת גט לאשתווכדומה 

ש  לבעל שיתכן  יי.  ם  הבעל  אינו  מפרנס  מחמת  אונס  או  לאאמקרה  דנן  יש  אף  מקום  לבדוק  ב
מעשן   אוהבעל  ה  :לכך  בנוסף.  יוגדרו  כאונסן  אינו  יכול  לפרנס  וה  מחמתןשבעיות  בריאותיות  

(ז  "עא  בתשרי  תש"יאריך  תהמפלן  קחולים  ת  ות  בבייארפאת  רמיכום  של  סב".  כבד"יגריות  ס
: בהמלצות  הרפואיות  נכתב.  סיגריות  ביממה  רבעיםאן  שהבעל  ממשיך  לעשן  כיצו)  13.10.16

יש  לדון ."  ל  לסדנת  הפסקת  עישוןפנא  להפנות  המטו  )סימני  הקריאה  במקור(!!!!  הפסקת  עישון"
וצאה  מכך  הוא ת  שכ–הרפואיות  ולטפל  בגמילה  מעישון  ת  וב  הבעל  להיענות  להמלצוירם  סא

ויש לפלפל , ")ונסאקרוב ל", "וב למזידקר"או (ת המשפחה נחשב כמזיד או כאונס א –מנוע  מלפרנס 
ודאי  שזה  תורם  רבות  להרעת והבעל  גם  שותה  בקביעות  אלכוהול    אך  בנידון  דידן.  ל"בכך  ואכמ

ה  על  התנהלותו ייבנוסף  להשלכות  החמורות  של  השת"  זה  וזה  גורם"מצבו  הבריאותי  בבחינת  
ש י    במקרה  דנן  גם  אם,  לכן.  שלו  קשה  יותר  לקבל  זאת  כאונסיה  יולגבי  הרגלי  השת.  בבית

הם  יודו  במקרה  דנן  שמאחר  והבעל  אינו ,  פוסקים  החולקים  על  הבית  מאיר  במצב  של  אונס
 .מפרנס את המשפחה עליו להתגרש

התלונות  במשטרה  היו  גם .  ש  לציין  שהסכסוך  בין  הצדדים  לא  החל  רק  בשנים  האחרונותי
תביעת  המזונות .  2006תביעת  הגירושין  הראשונה  הוגשה  בשנת  .  דם  לכן  ואף  קו2007בשנת  

(ו  "בתמוז  תשס'  בתאריך  ט.  1994ת  בשנ!!!  שרים  שנהעהראשונה  הוגשה  כבר  לפני  למעלה  מ
 .לגירושין בהסכמה דיןק אף ניתן פס) 5.7.2006

 גרסתל,  אין  ביניהם  יחסי  אישות  תקופה  ארוכה.  נתק  כיום  בין  הצדדים  הוא  עמוק  וממושךה
  כאשר  הייתה 2012הצדדים  חיים  בנפרד  משנת  .  2014הבעל  משנת    לגרסתו  2012שנת  מישה  אה

גם  בשנים  האחרונות  הוא שית  הדין  בהבעל  אמנם  טען  ב.  שהבעל  חזר  הביתה  סוימתמתקופה  
סתו  לגורמים  הבריאותיים  עולה  שגם  הבעל  מגדיר  עצמו ראך  מג,  גיע  הביתה  לעיתים  תכופותמ

(ו  "אייר  תשעבו  "טח  סיכום  ביקור  הבעל  במרפאה  פסיכיאטרית  מתאריך  "בדו.  כפרוד  מאשתו
ירשו  אותו ג"שנים  ולדבריו    שלוש  שהבעל  פרוד  זה  )בעקבות  דברי  הבעל  במרפאה(כתב  נ)  23.5.16
ומסיכום  ביקור  של  הבעל  במרכז  בריאות  הנפש  בבאר .  אינם  בקשר  הוא  ואשתו  ומאז"  מהבית

 פרוד  מספר  שנים:  "ויןצבתולדות  חיים  של  הבעל  )  8.6.16  (ו"בסיוון  תשע'  ב  עקב  מתאריךי
 ".מאשתי

ואסת  בבעלה מישה  אברור  הוא  שה.  קרע  שבין  הצדדים  ממושך  ועמוק  ואינו  ניתן  לאיחויה
ד "בדיון  מיום  י.  גם  הבעל  מודע  לכך  שאין  מנוס  מגירושין.  מאיסות  גמורה  באמתלא  מבוררת

(ג  "ב  תשעבא'  ובדיון  מיום  ג"  .  להתגרשני  רוצהא":  אמר  הבעל)  24.4.13(ג  "ייר  תשעבא
הסכם  זמני  והם  רוצים  להגיע ו  הזך  אאמרו  הצדדים  שהגיעו  להסכם  שהם  מתגרשים  )  10.7.13

 .להסכם קבוע

לים  אורח  חיים  חרדי  לבין ההילדים  שמנוישה  אש  גם  לציין  שקיים  פער  דתי  גדול  בין  הי
, אשר  יש  ביניהם  פער  דתי  כה  גדולכ,  בני  זוג  נורמטיביים  שחיים  בשלום".  חזר  בשאלה"הבעל  ש

אך .  צור  קשיים  בחיי  הנישואיןייצריכים  לעשות  מאמצים  רבים  מאד  כדי  שהפער  הדתי  לא  
ובמצב  זה  וודאי .  גם  ללא  הפער  הדתי  יש  קשיים  רבים  בחיי  הנישואין  כמפורט  לעיל,  במקרה  דנן

שאולי  היה  לשקם שהפער  הדתי  הגדול  שבין  הצדדים  מוריד  לטמיון  את  הסיכוי  הקלוש  ביותר  
 .את חיי הנישואין
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 .הישמסקנה מכל האמור לעיל היא שהבעל חייב לגרש את האה

 ד הרב נחום שמואל גורטלר"באמה וספהה

וגם  לפעמים ,  דבר  זה  גורם  לה  למבוכה  ולבושה.  האישה  טענה  שהבעל  כיום  מחלל  שבת

  הבעל  שייתן ומחמת  זה  ניתן  לחייב  את.  התנהגותו  יכולה  לגרום  שהיא  תצטרך  לחלל  שבת

ם  מרוטנבורג  סובר  שבעל  מומר  או  רשע  לא "בנימוקים  דלהלן  ביארתי  שהמהר.  גט  לאשה

וניתן  לפסוק ,  כופין  אותו  לתת  גט  אולם  הוא  מודה  שמחייבים  בעל  כזה  לתת  גט  לאישה

 . מזונות מעוכבת מחמתו אם הוא מסרב לתת גט לאשתו

 ביםנימוקים מורח – הרב נחום שמואל גורטלר ב בית הדיןא

 שהבעל היה מחלל שבת ומחמת –אעתיק  כאן  נימוקים  שכתבתי  בתיק  אחר  על  מקרה  דומה 

ובסוף  הנימוקים  אחזור  ואכתוב  את  פרטי  המקרה  שלנו  ואת ,  כן  דרשה  האישה  להתגרש

 . הנראה לי להלכה במקרה שלנו

 .נגד בעלהכישה אה תביעת גירושין של היתיהית הדין בפני ב

אולם  במשך  השנים  פסקו  מקיום ,  תיים  שומרי  תורה  ומצוותבמקורם  מבתים  ד  ני  הזוגב
חלה ה, תשובהבישה האזרה חלאחר  שנישאו  .  אורח  חיים  דתי  ועזבו  את  הדת  לרבות  חילול  שבת

שמור  שבת  סירב  הבעל לישה  אלדרישת  ה.  לשמור  תורה  ומצוות  ושבת  וכך  חינכה  את  ילדיה
הוא  אינו   למרות  דרכו  זו.  כבו  בשבתנוסע  ברוזיה  יווצופה  בטל,  הבעל  מדליק  חשמל:  בתקיפות

למרות .  ית  מלאכות  הבית  או  בהצטרפות  לנסיעותיו  בשבתשיכופה  על  אשתו  לחלל  שבת  אם  בע
וכי  אין ,  שבעלה  מחלל  שבתות  בבית  ובפרהסיה  אודמישה  לארה  חהתנהלותו  זאת  של  הבעל  

הבעל .  ות  לשמור  שבתיאלכן  החליטה  לעזוב  את  הבית  עד  שבעלה  י,  רה  של  שבת  בביתויאו
 . מצידו נחוש ואינו מוכן בשום אופן לשמור שבת

ם דדיצזה  שלוש  שנים  ה,  רבניהית  הדין  בושין  בירביעת  גתישה  אוכח  מצב  זה  הגישה  הנ
הוא  אינו .  לטענתו  התנהלותו  אינה  מהווה  עילה  לגירושין.  מסרב  לתת  גט  הבעל.  גרים  בנפרד

הבעל  מבקש  מאשתו  שתניח   .התורהות  עושה  דבר  רע  לאשתו  ואינו  כופה  אותה  לעבור  על  מצו
 . ודורש ממנה לחזור אליו לשלום בית לו לנפשו

, ת  בעלה  כי  הוא  משתמש  בסמיםאישה  אאשימה  ההית  הדין  במהלך  הדיונים  שהתקיימו  בב
ם י  הבעל  מסרך  דרכו  עכישה  אעוד  האשימה  ה.  בעל  ולא  הוכחההברי  דאולם  טענתה  הוכחשה  מ

ואכן  לנוכח  הפירוד  השורר "  איננו  חסיד"טעים  כי  הוא  וה  לטענה  זו  הודה  הבעל.  נשים  זרות
 . ביניהם הוא אינו מתנזר מנשים אחרות

אברר ן על כ, ולעיתים נגרם מכך עיגון ממושך  קרים  מעין  אלו  שכיחים  בבתי  הדיןשמאחר  מ
ובהתבסס  על ,  ם  אפשר  לכוף  מומר  או  לחייבו  לתת  גט  לאשתואבשאלה  ון  יסוד  הדי.  דין  זה

, תחילה  נברר  דין  מומר  לעבודה  זרה  ומי  שהמיר  דתו.  ן  זהיית  שעסקו  בענהתשובות  החשובו
 . תוושאינו שומר תורה ומצ –' ומרמ'ולאחר מכן נברר דין 

  האם מותר לכוף מומר לתת גט לאשתו–נף א ע

בפרק  כה  מהלכות (בדין  כפיית  בעל  שנעשה  מומר  לתת  גט  לאשתו  כתב  הגהות  מיימוניות  

 : וזו לשונו)אישות אות ד
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ותדע .  משומד  אין  כופין  אותו  להוציא'  תב  מורי  רבינו  עובר  על  דת  או  אפיכ
טן  דו תב  וטעמא  דטב  למי.  מדלא  מנה  רשע  עם  הכופין  אותן  להוציא

 אם  לא  שעבר  על  דת  שקיבל  עליו  בחרם  שהוא  כלפי  דידה,  ארמלותב  מלמי
 . כגון שלא להכותה או שלא להקניטה

 :לשונוו ז וכתב )דב הלכה כ אות ק רפ(ושין ירבהלכות גו

גוים י  ידל  יין  בשלהי  המדיר  מותר  להכריחם  עואותם  משומדים  ואותם  המנו
וג  שמא  מסר  מודעה אויש  לד.  משקלי  עליק  עד  שיאמר  רוצה  אני  כדתנן  פר

מספר .  'לכן  צריך  שיבטל  כל  מודעה  בשעת  נתינה  וכו,  הובטל  הגט  בצנע
 .)א"עא לף קד(ומספר המצות  )קכח ןמסי(התרומה 

 . שמותר לכוף מומר לתת גט לאשתו )וף פרק המגרשס(כתב גם המרדכי כן ו

לתת  גט ם  אות  ופיםשכעלים  הבבדין  ,  )אף  סעיד  קנ  ןמסי  העזרן  בא(  ולחן  ערוךשא  ב"הרמו
 :לשונוו  כתב וז,םלנשותיה

עובדי  כוכבים  להוציא י  ידל  כופין  אותו  ע  ]מומר[=  דמתנכר  מריםש  אוי:  גהה
ובלבד שיבטל בשעת , )ובמרדכי פרק המגרש ת חייםחורובשם אד סימן קל ת יוסףיב(

1הגט
ויש  חולקין  ואומרין  דאין  כופין  למתנכר  או  שאר  עובר .  )שם  במרדכי    (
 . )ם"תשובת מהר(על דת 

 . א לא הכריע במחלוקת זו"נמצא שהרמ" ש חולקיןי"ו" ש אומריםי"לפי לשונו שכתב ו

 : לשונוו כתב וז )ימן עגס(ם אלשקר "ת מהר"בשוו

 –  ויםגענין  המשומד  אם  כופין  אותו  לגרש  על  יד  בבוד  תורתו  כמה  שכתב  ו
ל "וכן  כתבו  הרבה  מן  המפרשים  ז.  דכופין  אותו  וד  תורתובכדין  השיב  כ

מקלות  ואומרים  לו  עשה  מה בשוטים  וב'  דכופין  אותו  על  ידי  גוים  ואפי
ב ווכן  כת,  המגרשק  ג  והמרדכי  פר"וכן  כתב  הסמ,  שישראל  אומרים  לך

ק פר  ןנדהא  אמרי,  נראה  פשוט  וברורה  וז.  בעמודי  גולה  דכופין  את  המשומד
המדיר  דכופין  את  הבעל  לזון  ואם  אין  יכולין  לכוף  אותו  לזון  כופין  אותו 

והכי  איתא ,  לכות  אישותג  מה"יק  רל  פ"ם  ז"וכמו  שכתב  הרמב,  הוציאל
בעל   ו)ף"א  מדפי  הרי,  כתובות  לו(ן  "ביאו  הר  ה)גיטין  פרק  ט  הלכה  ט(בירושלמי  

 : ]לפנינו בשינויי לשון[לשונו ו ז )מרד –אות מ ( העיטור

פני מ:  "אמר  ליה?  כופין  אותו  או  לא"  יני  זן  ואיני  מפרנסא"אומר  ה
יעקב  בר '  ה  ראתא  חזקי"  ?ריח  הפה  כופין  מפני  חיי  נפש  לא  כל  שכן

: אומר  איני  זן  ואיני  מפרנס  אומרים  לוה:  "יוחנן'  יוסא  בשם  ר'  אחא  ר
מהאי  משמע  דהכי   ו:]סיום  דברי  העיטור["  '.ו  זון  או  פרנס  או  פטורא'

 . הלכתא

ביה  וגם  לאו  בן  עונה  הוא   הו  איתנהוולגבי  משומד  דכ  וחומרל  וק.  כ"ע
 . 'למימר קמן וכו ןנוכדבעי

 : לשונוו זבהמשך התשובה כתב וו

אפילו  אם  כבר  נשאה  ואירע  לו  אונס  שאינו  יכול  לישאר  עמה  בעיר  לקיים ו
גבי  משומד  דלית  ביה  קיום   שכןל  כ.  'לה  עונתה  היו  כופין  אותו  לגרש  וכו

והכי  נמי  איכא  למימר  לכל  אותן  שכתבו  שאין  כופין  אלא  לכל .  עונה  כלל
  בישראל  אבל דלא  מיירי  אלא,  אותן  השנויים  במשנתנו  ולא  זכרו  משומד

                                                      
 . וכן צריך שיבטל המודעות לפני סידור הגט– לתת את הגט –" רוצה אני"כוונתו שצריך שיאמר  1
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ומשנתנו  דלא  קתני .  משומד  אי  בר  כפייה  הוא  פשיטא  להו  דכופין  וכופין
אי  נמי ,  אי  נמי  משום  דחמיר  ופשיט  ליה,  משומד  איכא  למימר  תנא  ושייר
 . דלא מיירו אלא בישראל כדאמרן

אבל ,  שאין  כופין  את  המשומד  ושרל  כתב  בפי"ע  ז"יודע  אני  דרבינו  מאיר  נו
שאין  ראייתו  מכרעת  שכתב  דהיינו   ןל  שכוכ.  ין  ובניןבריו  בטלים  ברוב  מנד

טעמא  דאין  כופין  המשומד  מדלא  מנו  חכמים  רשע  עם  אותן  שכופין  להוציא 
, דרשע  לחוד  ומשומד  לחוד',  וטעמא  טב  למיתב  טן  דו  מלמיתב  ארמלו  וכו
פי  דעתי  ואין לודבר  זה  ברור  .  וטעמא  דטב  למיתב  טן  דו  לא  שייך  במשומד

 .צריך לפנים

 :לשונוו כתב וז )סימן מאב(ל "ת מהרש"בשוו

אבל   )עזתובות  כ(ראה  שאין  כופין  אותו  לגרש  אלא  אותם  השנויים  בהמדיר  י
ו  באיזה "ח,  לא  היכא  שטוענת  מאוס  עלי  אפילו  נותנת  אמתלא  לדבריהם

לא  זו  היכא  שאין  בידיה  לברר ,  מעשים  שאינם  הגונים  וראויים  לבר  ישראל
כך  או  בשאר  דברים  הגרועים  מזה  שטוענת אלא  אפילו  ביררה  עליו  שנחשד  ב

ם "בסוף  אישות  בשם  מהר  תוה  מיימוני"כמו  שכתב  בהג,  לכופוו  אין  בידינ
ולא   דלא  מנו  חכמים  רשע  שכופין  אותה  לגרש  אלא  עוברת  בדת  לגבי  דידה

משומד  אין  כופין  אותו  אם  לא  שעבר  על   ולוהוסיף  שכתב  אפי,  גבי  דידיה
הוא  יכול   ולשאפי  תובתשובה  מיימוניה  מזו  כתב  לוגדו.  'הדת  נגדה  כו

עובר ם  כן  ואין  מנכין  לה  מה  שהוא  ג,  ת  משהדלהוציאה  אם  היא  עוברת  על  
ל ורה  כולה  ומוציאה  בעתעל  החרמות  החשוד  לדבר  אחר  אינו  חשוד  לכל  ה

 . כורחו

כגון ,  גויםי  ידל  שכופין  את  המשומד  להוציא  ע  רחות  חייםובא  אף  שפסקו
נראה  דלא  פליג  אדברי   ל  מקוםכמ,  "ל  אומריםשה  מה  שישראע"שיאמרו  לו  

דדוקא  משומד  שיצא  מן  הכלל  ואי  איפשר  שיכול  לקיים  שאירה ,  ם"מהר
גוים   ל  ידיעהוא  שנהגו  לכוף    י  גוונאאכה,  כסותה  ועונתה  כראוי  כדת  יהודים

הוא  משומד  לכל  התורה   ולאבל  כל  זמן  שלא  נטמע  ביניהם  אפי  ,כדפרישית
ר  שיכול  לקיים  שאירה  כסותה  ועונתה  כראוי  וגם מאח,  כולה  אין  כופין  אותו

ם  שכתב  שאין "ובזה  יתיישבו  דברי  מהר.  אולי  על  ידה  יתחרט  ויחזור  למוטב
 וחומרל  וק,  אבל  פשיטא  שאין  כופין  בעל  עבירות,  כופין  כלל  אפילו  משומד

 . היכא שאינן יכולין לברר וחומרל בנו של ק

שאין ,  ף  שאינה  יכולה  לבררא,  נראה  שאם  היא  באה  בטענה  עליו  ל  מקוםכמו
כופין  אותה  להיות  אצלו  אלא  תשב  בבית  אביה  וכל  מה  שיש  בידה 

אבל  כל  מה  שהכניס  או  הקנה  לה  אין  לה  בו ,  מנדונייתה  תשאר  בידה  ותו  לא
ו והוא  פשיטא  ואין  אנ.  וכל  מה  שאבד  מנדונייתא  אין  צריך  לשלם,  שום  דבר

רמה  בדבר  ויטילו  חרם  על שאין  ע  ת  דיןירק  שיראו  הב.  צריכין  להאריך  בזה
ערמה  בדבר  אז  מוציאין  ממנה ש  ואם  י.  אביה  ואמה  שלא  השיאוה  לכך

 . ם הלכה למעשה"לה כאשר פסק מהרש מה שי ולאפי

ר ואח, ם אלשקר דלעיל"הביא את דברי המהר ) דק" סדקנ ןימס בן העזרא(הנה  הפתחי תשובה ו
גתא דרבוותא אין לנו ופלוי דהוון כיושכתב  שמ  )טל  ןמיס(הביא  משם  תשובת  עבודת  הגרשוני    כך

2.ואלהקל כי ספקא דאורייתא ה
  

                                                      
ולא  שייך ,  עבודת  הגרשוני  דן  שם  תחילה  אם  מועילה  כפייה  במומר  מחמת  שאינו  רוצה  להיות  בכלל  ישראל  2

ק  שאם  אינו  מתרצה "ומסיק  שם  שכבר  כתב  המהרי,  מתרצה  לעשות  רצון  חכמים,  לומר  בו  שלאחר  שכפוהו
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 : כתב )סימן צ בן העזראנא יינת(ת נודע ביהודה מהדורה "בשוו

וכוונת  וניותמשכוונת הגהות מיי, ו דרום מעלתותכתבתי לפי דע זהל מנם  כא
 ולובר  על  חרם  ששיעבד  נגדה  כופין  להוציא  היינו  אפיה  שבע"א  בהג"רמ

שם לא נחית לדבר  וניותמוהגהות  מיי,  א  מלתא  לא  ברירא  ליהאבל  ,  בשוטים
וקאמר  שם  דמומר  אין  כופין   3,אם  הכפיה  היא  בשוטים  או  בדבריםל  זה  כל

ולא  אמרינן  ליה  כלל  שחייב ,  בדברים  אין  כופין  ולאותו  להוציא  והיינו  אפי
 זהל  וע,  מסיים  שם  טעמא  דטב  למיתב  טן  דו  מלמיתב  ארמלושהרי  ,  להוציא

וכוונתו  דבזה  לא  אמרינן  טב ,  סיים  אם  לא  שעבר  על  חרם  שהוא  כלפי  דידה
וכן  4.ית למימר אם כופין בשוטים או לאחאבל לא נ, למיתב ומחוייב להוציא

ד  עדיין  לא  נחית  לפרטי  הדינין  מי  כופין "קנ  ןמה  בריש  סי"א  בהג"רמ
ד  וכאן  לא  בא  אלא "קנ  ןמשזה  עיקרו  שם  בסוף  סי,  י  בדבריםמבשוטים  ו
דכופין  המומר   ירא  ליהבופשיטא  דמאן  דס,  ומר  איכא  פלוגתאלומר  דבמ

כופין  היינו  שאין   דאין  ירא  ליהבאבל  מאן  דס,  שכופין  אותו  בידי  ערכאות
ועל  זה  קאמר  שאם  עבר  על  חרם ,  ש  לעיל"בדברים  כמ  ולכופין  כלל  אפי

 . בשוטיןן ששיעבד נגדה ורצונו שבזה חייב לגרש אבל לא להחליט שכופי

 : תב וזה לשונוכא "יר כתב על דברי הרמבספר בית מאו

טעם  המחמירין  בהגהות  מיימון   –  'יש  אומרים  דמשומד  כופין  וכו:  ה"גה
. דטב  למיטב  טן  דו  מלימיטב  ארמלו  )כה  אות  דק  פר(שבסוף  הלכות  אישות  

הא  אסורה ,  דאטו  שריא  להיות  עמו  דיהא  שייך  טן  דו,  ולעניות  דעתי  תמוה
שהבאתי   )וטה  אישות  הלכ  תומהלכ  דק  רפ(ם  "להיבעל  לו  כדמשמע  מהרמב

א ק  לח(א  בתשובה  "וכן  הרשב.  שכתב  וצריכה  גט  ממנוה  יף  עט  ס"קכ  ןמבסי
יהיה  דינו   ואם  כן  למה  לא.  ש"שהבאתי  שם  כתב  להדיא  הכי  ע  )באלף  קס  ןמסי

 6.'וכו 5'זף כאינו יכול שבסעי

                                                                                                                                                        
אולם  כתב  שלא  לכוף  משום  שמחלוקת  הראשונים  אם .  ל  אפקעינהו  חכמים  לקידושי  מיניה"לעשות  רצון  חז

 . והווי ספקא דדינא, ל לכוף מומר"תקנו חז
שכתב )  בפרק  ב  מהלכות  גירושין(דלעיל  העתקנו  את  דברי  ההגהות  מיימוניות  ,  דברי  הנודע  ביהודה  תמוהים  3

ושם  הרי  מדובר .  כדתנן  פרק  משקלי  עלי"  רוצה  אני"המומרים  על  ידי  גוים  לתת  גט  עד  שיאמר  שמכריחים  
ועוד  קשה  שבדברי  הראשונים  אי  אפשר  לפרש  שסתם  כפייה  היא  בדברים  אחרי  שהתוספות  כתבו .  בכפייה

לא ואם  כן  הראשונים  ודאי  ש,  ח  שאין  לכוף  אלא  במקום  שנאמר  במשנה  או  בגמרא  לשון  כפייה"להחמיר  כר
שכל )  ק  סה"סימן  קנד  ס(א  "וכן  מבואר  בביאור  הגר.  נקטו  בלשונם  לשון  כפייה  כאשר  אין  הדין  לכוף  בשוטים

 .אלו שמוזכר עליהם שכופין אותם הכוונה לכפייה בשוטים
לא  נכוף  אותו דקשה  מדוע  ,  דברי  הנודע  ביהודה  תמוהים  שכתב  שמומר  גם  אין  כופין  אותו  גם  בדברים  4

ואם  כוונת  הנודע  ביהודה  שלא .  ונשאיר  את  אשתו  עמו  הרי  יש  חשש  שיכוף  אותה  שתהיה  מומרת,  בדברים
? כיצד  אנו  יכולים  להכריחה  לישב  עם  רשע  כל  ימיה:  גם  דין  זה  נראה  תמוה,  פוסקים  שבעלה  חייב  להוציאה

ובכפייה בדבר שלא אמרו , חמור ביותרשכפייה היא דבר , ם שהחמיר החמיר רק לעניין כפייה"ונראה לי שמהר
 .ם מעולם" דבר זה לא אמר מהר–אבל לגבי חיוב את בעלה בגט ,  הגט בטל ובניה ממזרים–חכמים 

 .כוונתו ששם נפסק שבעל שאין לו גבורת אנשים כופין אותו מיד להוציא 5
ם  כתב "שהרי  הרמב,  ק  שדן  כיצד  יכולה  להועיל  כפייה  למומר"ואחר  כך  האריך  הבית  מאיר  בדברי  מהרי  6

 : בהלכות גירושין וזו לשונו

שאין  אומרין  אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב מן התורה לעשותו כגון מי שהוכה "
וה  או  לעשות  עבירה  והוכה  עד  שעשה  דבר  שחייב אבל  מי  שתקפו  יצרו  הרע  לבטל  מצ.  עד  שמכר  או  נתן

לפיכך . לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה
זה  שאינו  רוצה  לגרש  מאחר  שהוא  רוצה  להיות  מישראל  רוצה  הוא  לעשות  כל  המצות  ולהתרחק  מן 

 ." ש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונוהעבירות ויצרו הוא שתקפו וכיון שהוכה עד שתש
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כן  המוטב  לעניות  דעתי  אם  ידינו  תקיפה  שלא  לכפותו  על  הגט  כי  אם  על ל
נות  ופרנסה או תשלום הנדוניא והכתובה עד שמכח זה בעל כורחו חיוב  המזו

  7.ובזה אין שום חשש, ירצה עצמו לגט על ידי פשרה קצת

לחייבו   פשראואינו  רוצה  ש  ט  במי  שחייב  לגרש"כדברי  המהריר  נראה  שהבית  מאיר  סובו
הנה  הבית  מאיר  לא  נכנס  לדון  אם  מצד  הדין  מותר   ל  מקוםכומ.  במזונות  מטעם  מעוכבת  מחמתו

 היבעללישה  אדזה  היה  פשוט  לו  שמותר  לכופו  משום  שאסור  ל,  גט  לאשתו  ייתןשלכוף  מומר  
 . דינה שיש לה בעל שאינו יכול לקיים עונתוכן ה לוע, לו

ישראל  דאף  משום בוהלכה  רווחת  :  "לשונוו  שכתב  וז  )ירושיןגמהלכות    רק  בפ(באור  שמח  ו
 . ל"עכ". דעות כתבו דהעיקר דכופין' א הביא ב"אף דהרמ 8לבד כופין ]מומר[= מוחלף

ין פא  שכו"תב  דהעיקר  כדעה  ראשונה  ברמ  כ)סעיף  טוד  קנ  ןמיסהעזר  אבן  (הערוך  השולחן  ו
חולקין  ואומרים דיש  "  –א  "רמה  –"  זה  שכתבו"  "כן  המנהג  פשוטו  ":והוסיף,  מומר  להוציא

וכתב עוד דאם מאכילה דבר ". גמרילמשומד ה בוונכהאין  'כו אר עובר על דתלששאין  כופין  או 
יי  נפש  כאשר  מאכילה  דבר חשכן  ל  כ,  על  צער  הגוף  וריח  הפה  כופיןם  דא,  איסור  ודאי  כופין

 . איסור

 :ואר לעיל בסיכום שיטות הפוסקיםבעולה מהמה

 . גט לאשתו ייתןשק והמרדכי שמותר לכוף מומר "סמ, ג"סמ, עת ספר התרומהד

 . וטנבורג שאסור לכוף מומר לגרשם מר"דעת מהרו

 . מותר לכוף מומר לגרש את אשתושם אלשקר פסק להלכה "הרמ

                                                                                                                                                        
ק  כתב  שמאחר "ומהרי.  ולפי  זה  צריך  לומר  שמומר  שאינו  רוצה  להיות  מישראל  שלא  תועיל  בהם  כפיה.  ל"עכ

והכשירו  גט ,  ל  לקידושין  מיניה"צריך  לומר  דאפקעינהו  חז,  והראשונים  לא  כתבו  שכפיה  אינה  מועילה  במומר
ולכן כתב שיכופו את המומר , ם לא מועילה כפייה במומר"ש שלדעת הרמבוהבית מאיר שם חש. שנותן בכפיה

 . וחיוב במזונות האישה, על ידי גביית הכתובה

 .שביאר מדוע מועילה הכפייה במומר) הלכות גירושין פרק ב הלכה כ(ועיין באור שמח 
 : וזו לשונו) אבן העזר סימן קח(וכתב על כך החזן איש  7

כבר  כתב  הפתחי  תשובה  בשם  הבית  מאיר  דבמומר  אין  כופין  מספיקא  אבל  כופין  ליתן  גט  וכתובה "
וצריך עיון להקל בזה דלדעת האומר אין כופין מספיקא משמע שאין כופין כלל . ך יתן גטולהתפשר  עמו  א

ונהי  דאם  לא  יתפשרו  עמו  אין  כאן  מעושה ,  ואם  כן  גבית  הכתובה  הוי  כפית  ממון,  ואין  גובין  כתובתה
ולא  שייך  לומר ,  שהרי  אחרי  הגט  לא  יחזיר  לו  כלום  מכתובתה  ולא  שייך  לומר  שמגרש  בשביל  כתובתה

אבל  אם  מתפשרין  עמו  להחזירו  מכתובתה  הוי  ליה  מגרש  מחמת  אונס  ממון ,  שמגרש  משום  הצלת  ממון
ואפשר  דעת  הבית  מאיר  לדינא .  ואינו  רוצה  כלל  שיחול  הגט,  כדי  שיחזירו  לו  מה  שלקחו  ממנו  שלא  כדין

ו  הכתובה אלא  משום  חומרת  איסור  אשת  איש  מחמירינן  והלכך  כיון  שגובין  ממנ,  כדעת  הפוסקים  דכופין
כדין  ואם  לא  יגרש  לא  יחזירו  לו  שכבר  זכתה  בדין  אף  אם  תימצי  לומר  שהלכה  שאין  כופין  מכל  מקום  לא 

 ." ע"ועדין אינו מוכרע וצ. מיקרי הפסד ממון לגבי בעל שכבר הוכרע הדין לענין ממון

מבואר  שסובר שבבית  מאיר  ,  הנה  החזון  איש  ראה  רק  את  דברי  הפתחי  תשובה  ולא  עיין  בבית  מאיר.  ל"עכ
אלא  שהבית  מאיר  החמיר  שיכפוהו  בדרך  זו  כיוון  שחשש ,  שהעיקר  להלכה  שכופים  מומר  שייתן  גט  לאשתו

והנה  גם  החתם  סופר  הבין  בבית  מאיר  שאף .  שבכפיית  מומר  לא  אמרינן  שמתרצה  בסוף  לעשות  רצון  חכמים
ולקמן  אביא  את  החתם  סופר ,  מכל  מקום  הכפייה  שהציע  הבית  מאיר  מותרת,  אם  כפייה  רגילה  אסורה  במומר

 .ואבאר שהכפייה שהציע הבית מאיר מותרת לכולי עלמא
 .מכשילהכוונתו אף אם אינו פושע כנגד אשתו ואף אם אינו  8
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אבל  במומר ,  ותל  כתב  שהראשונים  דלעיל  נחלקו  רק  במומר  שאינו  שומר  מצו"הרשומ
 . לעבודה זרה ומי שהמיר דתו לכולי עלמא מותר לכופו לתת גט לאשתו

וכן  נראה  שנקט .  דדינא  ואין  לכוף  מספקא  קת  גרשוני  נקט  שמחלוקת  זו  היא  ספדהעבוו
 . ע ביהודהדהנו

אלא .  ן  גט  לאשתו  משום  שאסור  לה  לחיות  עמויתולם  הבית  מאיר  כתב  שכופים  מומר  שיא
שיחייבהו   ידיל  ולכן  כתב  שיכופו  אותו  ע,  שהבית  מאיר  חשש  שמא  כפיה  אינה  מועילה  במומר

 . מזונות וכתובה

מעיקר  הדין  הוא  נוטה  שמותר  לכוף  מומר שאביא  לקמן  משמע  ש  סופרם  מתשובת  חתו
פסיקת   ידיל  ו  עוהשיכופ  ת  מאיריאולם  להלכה  למעשה  כתב  שינהגו  כפי  שכתב  הב,  לגרש

 . מזונות וגבית הכתובה

ועיין  לעיל  מה .  ווחת  בישראל  שכופין  מומר  לגרשרלכה  הש    האור  שמח  סיכם  וכתבו
 . שכתבתי בשם הערוך השולחן

שרוב  הראשונים  סוברים  שאם  המומר  הוא  מאלו  שכופים מתוך  התשובות  דלעיל  עולה  ו
והבית  מאיר  חשש  שלדעת .  וכן  כתב  העבודת  הגרשוני.  מועילה  והגט  כשר  כפייההאותם  לגרש  

ית פסיקת  מזונות  וגבי  ידיל  ולכן  כתב  שיכפו  אותו  ע,  ה  במומריים  אין  מועילה  כפ"הרמב
 . ן זהייבענ סופרם לקמן בדברי החת ד עייןווע. הכתובה

  מומר לעבור על מצות התורה–נף ב ע

 . עד כאן ביארנו הדין והשיטות אם כופין מומר לעבודה זרה לגרש את אשתו

 :ענף זה יבוארב

או "  וציא  ויתן  כתובהי"האם  דינו    –  לגרש  ודה  זרהבלדעות  שאין  כופין  מומר  לע .א
 ?שלדעתם גם אין חיוב לגרש וליתן כתובה

 ? "וציא ויתן כתובהי"ה דינו ם במומר לעבור על מצות התורהא .ב

שהביא  את   )אף  עיד  סקנ  ןמסיב(א  "שכתב  על  הרמ  ע  ביהודהדעיל  הבאתי  תשובת  הנול
 זהי  ולפ.  ה  בשוטיםיישהוא  דווקא  בכפיה  בדברים  ולא  בכפ,  המחלוקת  אם  כופין  מומר  לגרש

אין  מחייבים  את  המומר ,  ם  שכתב  שלא  כופין  מומר  לגרש"שלדעת  מהר  ע  ביהודהדכתב  הנו
שהרי ,  כי  דבריו  תמוהים,  גיליוןהוהערתי  בשולי  .  בדברים  ולואין  כופין  אותו  אפי,  גרשל

 . ולא דנו כלל אם מותר לכופו בדברים, גוים ידיל ם דברו במפורש האם מותר לכופו עיהראשונ

אולם  צריכים  אנו  לברר ,  ם  סובר  שאין  לכוף  מומר  בשוטים  לגרש  את  אשתו"המהר,  אמורכ
 .  חיוב לגרשלדעתו האם יש עליו

, ם  עצמו"דברי  המהר  פיל  ן  כתובה  עיתשאין  הדין  יוציא  ויה  כאורה  אפשר  להביא  ראיל
שהרי  לשיטתו  שאין  לכוף  מומר  לגרש  הביא  ראיה  מהמשנה  המפרטת  אלו  שכופין  אותם  לגרש 

ן ווכי,  ואם  כן  לפי  דרך  זו  נראה  להביא  ראיה  שדעתו  שגם  אין  לחייבו  לגרש.  ולא  הזכירה  רשע
 . אינה מונה רשע ביניהם" וציא ויתן כתובהי"מונה את אלו שדינם שהמשנה ה

היא  דבר  חמור יה  כפי.  ה  לחיוב  גירושיןיישאין  לדמות  כפ,  רם  נראה  לי  לדחות  ראיה  זוב
צריך  לומר ,  ומאחר  ולא  מנו  מומר  ורשע,  ל  במפורש"ביותר  ואין  לכוף  אלא  את  אלו  שמנו  חז

יש  לומר  שאפשר  ללמוד  את  דינו  משאר ,  רשע  לגרשן  חיוב  ייאבל  לענ.  שלא  תקנו  חכמים  לכופם
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ל  שאדם  שאינו  מפרנס  את  אשתו  לפי "ומאחר  ותקנו  חז.  ן  כתובהיתהמקרים  שדינם  יוציא  וי
וכן  מצאנו  בראשונים  שהוסיפו  על  האמור  במשנה .  ודאי  שכן  הדין  ברשע,  כבודה  חייב  לגרשה

גט   ייתןשקלו  לפסוק  לכופו  שלא  ה  על  פיף  א,  "וציא  ויתן  כתובהי"דין  נכפה  ואמרו  שדינו  
 . לאשתו

תן  כתובה  מדין  המדיר  את  אשתו  שלא  תשאיל  נפה יילמוד  דין  רשע  שיוציא  ולאה  לי  רוד  נע
". שכנותיה  בשם  רעה  אישום  שמשמ"והטעם  "  וציא  ויתן  כתובהי"שדינו  מבואר  במשנה  ,  וכברה

 . ן כתובהיתא וידינו שיוצי, ראה שגם המוציא על אשתו שם רע בכך שנשואה לרשענזה י ולפ

אין  לחלק  ולומר  שדין  זה  שמשיאה  שם  רע  בשכנותיה  נכון  רק  כשהבעל  גורם  שיאמרו ו
אבל  בעל  הגורם  מחמת  מידותיו  שלו  שיאמרו  על  אשתו  שלבעלה ,  שאשתו  בעלת  מידות  רעות

שהרי  שנינו  במשנה .  וכל  לחייב  את  בעלה  שיגרשהתישה  איש  מידות  רעות  אין  זו  סיבה  שה
 :)א"עב ף עדובות תכ(בפרק המדיר 

ושלא ,  רכן  היא  שנדרה  שלא  תשאל  ושלא  תשאיל  נפה  וכברה  וריחים  ותנוו
מפני  שמשיאתו  שם  רע ,  בהותצא  שלא  בכת  –תארוג  בגדים  נאים  לבניו  

 . בשכיניו

עה  היא  סיבה רישה  אמתנהגת  באופן  שאומרים  לבעל  שיש  לו  שישה  ארי  להדיא  שאף  ה
יש לה שישה אשגם בעל שמתנהג באופן שאומרים ל, ךפהוא הדין לה  כןם  א.  שתצא  בלא  כתובה

 . כתובה ייתןוהוי סיבה לחייבו שיוציא , בעל רשע

שהתה  עשר  שנים  ולא  ילדה  ונשא שישה  אשדן  ב  )דימן  פס(ת  ישרים  מת  ת"ן  ראה  בשוכ
  –וכתב לדמות דין זה , אחרת עליה ותובעת גט וכתובה

לא  תשאיל שבל  וכן  הנהו  דמייתי  פרק  המדיר  דהדירה  שלא  תלך  לבית  האל
, ובדורות  הללו  שאין  נושאין  שתי  נשים.  ותיהנמשום  שמשיאה  שם  רע  בשכ

, ישא  אחרת  עליהשה  אשגנאי  גדול  הוא  ל,  חתאה  אשוכל  האנשים  יש  להם  
 . ואין לך שם רע גדול מזה

 . נו גרשוםבכן בהרבה פוסקים דנו כן להלכה וגם במקומות שלא נהגו בחרם דרו

ה חרת  שיהיאישה  אדין  דשהה  עשר  שנים  ואין  לו  בנים  חייב  לשאת  הנה  שם  הבעל  נוהג  כו
שסתם  נשים  אין  להן   –  בסביבתהוח  ינה  מרגישה  בנאישה  שהאובכל  אופן  היות  ,  לו  בנים  ממנה

 היא  שומרת  תורה  ומצוות  יששישה  אל  וחומר  שלק,  ועל  כן  מחייבים  את  בעלה  לגרשה  –  צרה
דאי וו  .כמוציא  לה  שם  רע  בשכנותיהוי  דהו  יונות  כשיודעים  שבעלה  אינו  שומר  מצוותיזב
ובעלה  אינו  רוצה  לשמור  תורה  ומצוות  ומחלל ,  שומרי  תורה  ומצוותם  רוב  מכריה  השישה  אש

 ייתןוה  שיוציא  לודינו  של  בע,  הרי  שמעשי  בעלה  גורמים  לה  שם  רע,  שבת  קבוע  בפרהסיה
 .כתובה

ה  שמחייבים  אותו נשואה  לרשע  שאינו  שומר  שבת  ושאר  המצוות  נראהישה    אזהי  לפו
 . לגרש את אשתו

שהרבה  פעמים  שרואים  שבביתם ,  עוד  שבעל  זה  הוא  גם  משיא  לה  שם  רע  בשכנותיהו
ועוד  מי  שנשואה  לאדם  שטהרת ,  היא  מחללת  שבתשישה  אחילול  שבת  וחושדים  גם  את  ה

אם ,  ודאי  שחושדים  בה  שפעמים  רבות  נכשלת  באיסור  נדה,  המשפחה  אינה  עבירה  בעיניו
ועוד ,  ואם  משום  שלא  יכולה  לסרב  כאשר  יצרה  תוקפה,  ינה  יכולה  לסרב  לבעלהבמקרה  שא

וכהנה  וכהנה  אפשר  למנות ,  שלא  יכשילנה  בשאר  איסורין  היזהרלשהרבה  פעמים  אינה  יכולה  
 . דברים הרבה מחמתן יש לומר שמשיאה שם רע בשכנותיה
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רר  אם  אוכל אמרתי  לעיין  בספרי  האחרונים  לב,  רור  לי  שמה  שכתבתי  אמתשבמאחר  ו
ומאחר  והדברים  שייכים .  שמצאתי  און  לי  בדברי  החתם  סופר  וך  השםרבו,  למצוא  ראיה  לדברי

 :)סימן ס ב בן העזר א–לק ד ח(החתם סופר  לשוןו וז. מאוד לבתי הדין אעתיק את כל תשובתו

עדני  העצני  סוכתי ,  צפר  הנעמתי,  בן  גרני  ומדשתי,  למאיר  ובא  קראתי"
מעוז  ומגדל   ר  הגדולותלמידי  הרב  המופלג  המאשמעתי  תרעתי  היניהו  

 . העליו יחי' א ה"ק באיי יע"מ דק"רוד "י אב"ה מאיר נ"ת מו"כש

קל  לכוף  המומר  לגרש הלתי  כבר  אמורה  במכתבי  הקצר  שאין  דעתי  נוטה  למ
ועצתו  נכונה ,  הגאון  בית  מאיר  כתבן  ושכ,  עד  שיאמר  רוצה  אני  ולאפי

תת  לאשתו  מזונותיה  וכל  חיובי  בעל להשתדל  אצל  השרים  שיחייבו  אותו  ל
בודת עת  בוגם  בתשו,  ל"כן  יעץ  הגאון  הנ,  שלאשתו  ואז  ממילא  יתרצה  לגר

 )דקל  ןמיס]  אבן  העזר([  יוסףית  אוסר  לכוף  למומר  מאחר  דמייתי  בי  הגרשונ
י  יקל  ראש  באיסור מ  –הדיעות  ולא  הכריע  '  ב  )דקנ  ןמסי  בן  העזרא(א  "והרמ

לפרש  דברי  הפוסקים  אשר  מעלתו  בנה ולא  באתי  עתה  אלא  ?  אשת  איש
יעזור '  הטובה  עלי  וה'  אמרתי  לפרש  ולברר  ההלכה  כיד  ה,  עליהם  מצודות

 . לי

ג  וכן "רומה  וסמתהעתיק  לשון  ה  )אות  דן  מגירושיב  ק  פר(  וניותמהגהת  מייב
וכן ,  פין  להוציאוהמגרש  דלענין  השנוי  במשנתינו  דכ  קרהעתיקם  במרדכי  פ

ומסיים  בסוף  דבריו ,  י  כופין  אותו  עד  שיאמר  רוצהגוי  ידל  מומר  בשכופין  ע
 . ה מאישות"כק רפן מר עייולענין כפיית מ

גוים  נמי כופים על י  ידל  לא  העתיק  אלא  ללמוד  ממנו  דע  תוהכוונה  כי  ההגהו
ם ריומובגוים  חובטין  וא  "יןתולאפוקי  דלא  נפרש  סיפא  דמתני,  לאדעת  ישר

. דלא  א  משמע  לןק–  יאפסולא  דרישא  קא"  שראל  אומר  לךיעשה  מה  ש
אבל ,  לענין  השנויים  במשנה  סוף  המדיר  יוציא  ויתן  כתובה  קא  מינהפונ

ן הראה מקום לעיין ל כע 9,ג"ה  כתרומה וסמ"להג  ירא  ליהבמומר  לא  ס  לענין
דאין  כופין   ]רגובטנורמ[  ב"ם  מר"ה  מאישות  דשם  נאמר  בשם  מהר"כק  רפ

המדיר  רשע  בכלל   ף  פרקוס  יןתוראיה  מדלא  נקטה  מתני,  מומר  ועובר  על  דת
אבל  אם  עבר  חרם ,  אותן  שיוציא  ויתן  כתובה  וטעמא  משום  טב  למיתב  טן  דו

 . ציאגון שלא להכותה וכיוצא בזה כופין להוכישה אנגד ה

חדא  מאי .  ולם  הל"שפך  סוללה  על  דברי  מהר  ]פאר  רום  מעלתו[  מ"הנה  פרו
 הכיו  איסורא  בלא  וי  ליהומומר  דלמא  משום  דה  יןתראיה  מדלא  נקטה  מתני

וכי  היכי  דלא  נקטה  שניות ,  לכל  הפחות  איסורא  דרבנן  להבעל  למומר
ו  שום ואני  אומר  בודאי  אין  לנ.  אלו  דבריו,  לעריות  הכי  נמי  לא  נקטה  מומר

ק  דאפשר  למימר   ר10,ראיה  ברורה  לומר  דבעילת  מומר  אסורה  כבעילת  נכרי
קדק  בקושייתו  מדוע  לא  נקטה דאמנם  הוא  ,  ם"הכי  ולמדחי  ראיית  מהר

וכוונתו  מבוארת  דודאי ,  מומר  רק  רשע  בתרשע  כופין  להוציא  ולא  כ  יןתמתני
, י  לא  בריראא  בודלומר  שכופין  מומר  להוציא  משום  דהוה  בעילת  איסור  זה

ו כשיל  אותה  בבעילת  נדה  וכדומה  כממלהוציא  משום  שמא  ה  אך  לכופי
רשע   יןתולזה  הביא  ראיה  מדלא  תנן  במתני,  החולץ  קרמרדכי  פ  שכתב

 . רשע ממומר י שנאאדלענין זה מ

                                                      
דנראה  שציין  לעיין  בדבריו ,  ם  אינו  רוצה  לומר  שסובר  כמותו"ברם  נראה  לי  שמה  שציין  ההגהות  לדברי  מהר  9

 .שרצה לומר שדין שנוי במחלוקת
ובאמת :  "א  שכתב  וזו  לשונו"הביא  את  דברי  הרשב)  'ולהכי'סימן  קכט  סעיף  ה  דיבור  המתחיל  (הבית  מאיר    10

ובת ,  כל  שהאשה  יכולה  לברוח  ממנו  ולא  תתיחד  עמו  פן  יוליד  בן  פריץ  מחוייבת  לברוח  כבורח  מן  הנחש
 .ל"עכ". וקרוב הדבר להיות זה כמאן דאמר פן יסיר לרבות כל המסירין, ישראל אסורה בחיתונו



 דינת ישראלמ 
  הרבנייםתי הדיןב

 

17 

ביבמה  שנפלה   ןנאמרי  )א"עא  יק(  אקמא  בגדול  הא  בב  וןלעייך  רבל  מה  שצא
המדיר   קפרף  וס  יןתקחשיב  מתני  יהכלו  יואפ"  ב  למיתבט"לפני  מוכה  שחין  

דטב  למיתב  לא  מועיל   מינהמע  ש,  "וכה  שחיןמ  –אלו  שכופין  להוציא  ו"
ופשוט דטפי איכא למימר טב למיתב במוכה שחין ממה , לענין כפיה להוציא

 א  קמאבס  דב"שהרי  במוכה  שחין  פשיטא  להש,  שנאמר  טב  למיתב  עם  מומר
החולץ  ואזיל   קרמ  במרדכי  פ"רתב  ובמומר  מספקא  להיסברת  טב  למ

א ושה,  עם  הבעל  –"  ב  למיתבט"מפרש    א  קמאבי  בב"הן  אמת  רש.  לחומרא
אהיבם  שהוא  מוכה ה  החולץ  מפרש  לי  קרמ  פ"אבל  הר,  לא  היה  מוכה  שחין

גב ף  על  קשה  השתא  במוכה  שחין  כופין  אם  כן  וא.  ין  שםישחין  או  מומר  ע
 . טעם זה שיכוף להוציאדבמומר לא יועיל  שכןל מכ, פשיטא דטב למיתבד

אין  לי  מקום  לנוס  ולהמלט  מקושיא  זאת  כי  אם  שאומר  דלאו  טעמא  יהיב ו
 וי  להואלא  אדלעיל  קאי  דה',  למיתב  וכוב  שאין  כופין  להוציא  משום  דט

 וי  להווה  ,למיחשביה  רשע  שלא  נטעה  לומר  טב  למיתב  יןתלמתני
ל  זה  דלא כו,  אין  כופין  משום  טעם  כורחךל  אלא  ע,  לאשמועינן  דלאו  הכי

גון כישה  אעובר  על  דת  במה  שנוגע  לה  ל  יןתתקשי  אכתי  נחשיב  במתני
דלא  שייך  טב ,  משום  דהא  פשיטא  דכופין  כורחךל  אלא  ע,  שהכה  אותה

 . האשה קרוגרוע זה מקטטה דיבמות פ, אותהה למיתב עם מי שמכ

ה  שהקשה  על  דברי  תרומת  הדשן  כמדומה  לי  שנעלמה  ממנו  לשעתו  דברי מ
ממזר  וייבום ,  והכלל  דהני  תלתא  תליין  בהדדי,  ב"ז  ע"דושין  סקי  ותפתוס

, אבל  איסור  לבעל  ולבועל  ויהרג  ואל  יעבור  לא  תליא  בהני,  ותפיסת  קדושין
, אלו  נערות  ש  פרקיכמבואר  רה  תפסי  בה  קידושין  משום  דקרא  רביידונדה  

, דטומאה  כתיב  בה  כערוהף  על  גב  א,  שיש  בה  הויה  וסוטה  אין  בניה  ממזרים
ל  העריות  כללא כאבל  בשארי  ,  ם  דכתיב  היא  תועבה  ואין  בניה  תועבהמשו

 . בדוכתא טובא' יהושע כמבואר בתו יבל חוץ מלר"הוא כנ

 תבבתשו  כןם  ג  כתבן  שכף  על  פי  א,  ם"ק  בהרמב"בכוונת  המהרי  שכתבה  מו
נראה  היינו  מומר  להכעיס  או   ל  מקוםכמ,  ודת  הגרשוני  והגאון  בית  מאירבע

ף ינו אינם אלא למלאות תאותם ואנאבל הני שבזמ,  זרהודהבמין שמודה בע
ל שע  א  הדיןוה,  הכפיה  נותן  גט  ידיל  שחטאו  ישראלים  הם  וכשם  שעעל  פי  

ם "והכל  מטעם  דיהיב  הרמב,  הכפיה  היה  פורש  מכל  איסורים  שבתורהי  יד
 . שהוא רוצה להיות ישראל רק לבו אונסו ועכשיו חוזר לראשונות

ייב חה  אשומר  אינה  חייבת  לבעלה  כל  מה  שבפשיטות  דאשת  מ  שכתבה  מו
אך  לעומת  זה  גם  הוא  אינו  חייב  לה  שום ,  איברא  כן  הוא  בלי  ספק,  לבעלה

  11.בר כיון שהיא אינה מתחייבת נגדוד

וגם  שיקח ,  אמת  מסברא  הייתי  אומר  דמומר  דאיכא  למיחש  למכשוליםב
הבנים  הנולדים  לו  להביאם  במסורת  דת  השקר  ומחסה  כזב  אסורה  להזדקק 

וגרע  ממדיר  אשתו ,  וממילא  לא  מצי  מקיים  מצות  עונה  וכופין  להוציא,  לו
ו למיחש  להסרת  בניא  והפוסקים  לא  דברו  ממומר  דאיכ,  מתשמיש  המטה

והיותי  מאוד  נחוץ  לדרכי  לחיים .  לא  מלאני  לבי  להקל  ל  מקוםכומ  'מאחרי  ה

                                                      
ועל  כן  כתב  החתם ,  החתם  סופר  חולק  כאן  על  מה  שכתב  הבית  מאיר  שיכופו  אותו  על  ידי  שיחייבוהו  מזונות  11

ברם . והרי  תיקנו  מזונותיה  תחת מעשה ידיה,  ות  היות  ואינה  רוצה  לישב  תחתיוסופר  שאי  אפשר  לחייבו  במזונ
והטעם שמזונות מעוכבת הם מדין קנס , שביארתי שהעיקר כדעת הבית מאיר)  סימן  יד(עיין  בספרי  בכורי  גשן  

עיין  שם  שהארכתי  הרבה  בדין  זה  והבאתי .  והבעל  חייב  אותם  והאישה  אינה  צריכה  ליתן  לו  מעשה  ידיה
 .כחות לדברהו
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, ק"ד  לפ"ב  אסרו  חג  השבועות  תקע"ח  פ"אסיים  בברכה  דברי  הבעה,  ושלום
 . מ"ק סופר מפפד"משה

ודה הממדבר  במומר  להכעיס  או  מין    ואהין  אנה  החתם  סופר  בסוף  תשובתו  כותב  שה
שחטאו   על  פיף  וא,  םותינם  עוברים  אלא  למלאות  תאוו  שאנאלא  בהני  בני  זמנ,  ודה  זרהבבע

ה  היה  פורש  מכל ייהכפ  ידיל  הוא  הדין  שע,  נותן  גטיה  הכפי  ידיל  וכשם  שע,  ישראלים  הם
ו  אונסו יבם  שהוא  רוצה  להיות  ישראל  רק  ל"מטעם  דיהיב  הרמבול  והכ,  איסורים  שבתורה

ובתו  שיכופו  אותם  לתת  גט בריש  תש  סופרם  ובמומרים  אלו  כתב  החת.  ועכשיו  חוזר  לראשונות
 . שיפסקו להם מזונות ידיל כתובה ועית גבי ידיל ע

לקח  לפסוק ין  מני,  ודה  זרהבאינו  מדבר  במומר  לע  סופרם  אחר  שהחתמ:  לכאורה  קשהו
אלא  על .  כך  ניתן  לחייבם  במזונות  מעוכבת  ובכתובה  ידיל  שדינם  שיוציאו  וחייבים  לגרש  וע

כל  זה  רק ,  ו  הראשונים  אם  אפשר  לכוף  מומר  לגרשחך  שהחתם  סופר  סובר  שמה  שנחלקורכ
אבל  לפסוק  שהם  חייבים  לגרש  את  נשותיהם  אין  ספק ,  דבר  חמוריא  שה,  בשוטיםיה  ן  כפייילענ

 .תנו כתובהייבדבר שדינם שיוציאו ו

 על  פיף  ת  לחייב  את  הבעל  לזון  את  אשתו  אפעוד  נראה  לי  שבמקרה  שלנו  יש  סיבה  נוסו
אלא ,  לפנינו  לא  אמרה  שבעלה  מאוס  בעיניה  ואינה  חפצה  בוש  ישהאדהנה  ה,  שאינה  תחתיו

ואמרה  שאם  ישוב  למוטב  מיד ,  ו  כל  זמן  שהוא  מחלל  שבתימדטענה  שהיא  אינה  יכולה  להיות  ע
ולפי  זה  היא  רוצה  לכוף  אותו  שיתנהג  כפי  מה  שכל  יהודי  חייב  על  פי ,  תקבלו  ותהיה  עמו

נה  יכולה  לסבול  להיות  עמו  כשמחלל  שבת וגם  אינה  מורדת  בו  סתם  אלא  שאומרת  שאי,  ההלכה
 ןמריש  סיב(וכבר  כתב  הבית  מאיר  .  ומי  יכול  להכריחה  שתשב  עמו  וימשיך  לחלל  שבת,  במחיצתה

תשמיש  אין  לה  דין ו  שמונעת  ממני  ידל  ופה  את  בעלה  שיפרנסה  כפי  כבודה  עכישה  אשאם  ה  )זע
ובעלה  חייב  בכל  החיובים ,  יהואינה  מפסידה  זכויות,  ביד  איניש  דינא  לנפשיהון  דעכיו,  מורדת

 12.שתואשבעל חייב ל

                                                      
 : כתב וזו לשונו) תניינא אבן העזר סימן צא(ועוד דהנודע ביהודה  12

ובמומר  שקצת  פוסקים  סבירא  להו  שכופין  אותו  להוציא  נראה  לעניות  דעתי  דמומר  שאני  לא  מבעיא "
יחשב ערוה ואינו זוקק ליבום לדעת  הגאונים הובא בהגהת מרדכי פרק החולץ שסבירא ליה שביאת מומר מ

שנאסר  על  אשתו  שכופין  להוציא  אלא  אפילו  להפוסקים  שזוקק  ליבום  ואף  על  פי  שחטא [...]  כלל  פשיטא  
מכל  מקום  כיון  שהוא  חשוד  על  כל  התורה  הוא  חשוד  להאכילה  טריפות  ואיך  תוכל  להזהר ,  ישראל  הוא

  דאם  המומר  רוצה  ליתן  לה  דירה  ומזונות  בפני ולכן  נראה  לעניות  דעתי.  ממאכליו  בכל  עת  ומזונותיה  עליו
עצמה  דהיינו  לשלם  לה  דמי  מזונות  ושלא  תצטרך  להתיחד  עמו  בימי  נדתה  רק  בימי  טהרתה  יבוא  הוא 
לחדרה  או  היא  לחדרו  להיות  עמו  באישות  אף  שאין  כופין  אותה  לזה  ויכולה  לומר  מאיס  עלי  אבל  גם  אותו 

ם  שפסק  שאין  כופין  מומר "שפסקו  במומר  שכופין  לגרש  ומהרד  שהפוסקים  "ובזה  נלע.  אין  כופין  לגרש
 ." ל"ם מיירי כשהמומר רוצה להסכים שתהיה ניזונית בפני עצמה וכנ"לגרש לא פליגי ומהר

אולם ,  לא  הבאתי  את  הנודע  ביהודה  לעיל  כיוון  שבמקרה  שלנו  האישה  לא  טענה  שבעלה  מכשיל  אותה
ודאי , ואינו נותן לה דירה לעצמה, אם יש חשש שבעלה יכשילהלמקרים  אחרים  ניתן ללמוד מהנודע ביהודה ש

 . שדינו שכופין אותו להוציא

אבל ,  עוד  למדנו  מנודע  ביהודה  זה  שהנודע  ביהודה  דן  רק  לגבי  השאלה  אם  יכולים  לכוף  את  המומר  שייתן  גט
) ימן  ע  סעיף  בבס(א  "לגבי  הדין  שיפסקו  שדינו  שיוציא  וייתן  כתובה  לא  דן  כלל  שהרי  השולחן  ערוך  והרמ

 : פסקו

ובלבד  שיאכל ,  הרשות  בידו,  בעל  שרצה  ליתן  לאשתו  מזונותיה  הראוים  לה  ותהיה  אוכלת  ושותה  לעצמה"
ויש  חולקין  וסבירא  להו  דלא  יוכל  לומר  שהיא  תאכל  לבדה  אלא  אם  כן  קבלה :  א"רמ.  עמה  בליל  שבת

 ."וכן נראה לי, )פוסקיםש ובית יוסף בשם רוב ה"טור בשם הירושלמי ובשם הרא(עליה מרצונה 
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שאם  נפסוק  שהבעל  דינו  שיוציא .  רם  יש  הבדל  להלכה  בין  שני  הדרכים  שכתבתי  לעילב
ומזונות מעוכבת מחמתו אפשר . ם  במזונות מחמת מעוכבת מחמתואפשר  לחייבו  ג,  כתובה  ייתןו

 . )די ןמסיא ק לועיין בספרי בכורי גשן ח(. תכרתמשישה אלפסוק אף כשה

, לא  נוכל לפסוק עליו חיוב כתובה"  כתובה  תןויוציא  י"ולם  אם  נאמר  שאין  דינו  של  הבעל  א
ישה אמשום  שגם  כאשר  ה,  והיה  מדינא  ולא  מזונות  דמעוכבת  מחמתיישה  אוכן  חיוב  מזונות  

. אה  לירה  כן  ניאין  לה  דין  מורדת  שמפסידה  זכויות,  וא  מחלל  שבתהסרבת  להיות  עמו  כל  עוד  מ
שיש דרך לחייב  שם יןיע, )גי  ןמסיא  ק  חל(פשר לנהוג כלפיו כפי שכתבתי בספרי בכורי גשן אברם 

 . שתכרתמישה אבעל מורד לשלם מזונות לאשתו אף כשה

אלא ,  ן  כתובהייתנדון  בפנינו  לא  נזקקנו  לפסוק  על  הבעל  שיוציא  ומעשה  במקרה  זה  של
ולאחר  זמן  תוך  כדי  משא  ומתן  עם  הבעל  נאות ,  הנהוגות  בבתי  הדין  נו  תםבנהגנו  בהרחקות  דר

 . לתת גט

יצילנו  משגיאות  ויזכנו '  וה.  הלכה  הדברים  שכתבתי  נראים  לי  אמת  לאמיתה  של  תורהל
 . שנכוון לאמיתה של תורה

 :נינו בתיק זהלפתה למקרה ש ע.רים שכתבתי עד כאן נכתבו בתיק אחרל הדבכ

הילדים  מנהלים  גם  כיום וישה  אה,  וענת  שהם  נישאו  כשהם  חרדיםטישה  אמקרה  שלנו  הב
לפני  כמה  שנים  והוא  מחלל  שבת  וניסה  לגרום "  חזר  בשאלה"אורח  חיים  חרדי  ואילו  הבעל  

לל  שבת  דבר  זה  גורם  לה  למבוכה עוד  הוסיפה  שעצם  זה  שהבעל  מח,  חלל  שבתלישה  אל
רוצה  שהבעל  יהיה  במחיצתה  והילדים  יראו  שהוא  מחלל  שבת  וזה  ישפיע   יאהין  או,  ולבושה

 . לרעה על הילדים

ואם  יסרב "  תן  כתובהייוציא  וי"וא  הפי  המבואר  במאמר  לעיל  ברור  שדינו  של  הבעל  ל
ו  אף  אם  היא  עובדת וניתן  לחייבו  במזונות  אשת,  חייבו  במזונות  מעוכבת  מחמתולפשר  א

 . ומשתכרת

 ד " אב–רב נחום שמואל גורטלר ה

                                                                                                                                                        
א  אישה  שאינה  יושבת  עם  בעלה  יכולה  לדרוש  שבית  הדין  יפסקו  שבעלה  שיוציאה  וייתן "והנה  לפי  פסק  הרמ

 . ועיין באוצר הפוסקים שם שכן היא דעת רוב הפוסקים הלכה למעשה, לה כתובה

 : וזו לשונו. בעניין זה) ב"כתובות דף ע ע(א "ואביא את חידושי הרשב

כלומר  שמעי ,  ים  יום  לא  שמעי  אינשי  ולא  זילא  בה  מלתא  טפי  שמעי  אינשי  וזילא  בה  מילתאעד  שלש"
דאין  אני  מתפרנסת  על  ידי  בעלי  וזילא  בי  מלתא  ולאו  משום  דהשרה  לעצמה  קאמר  דזילא  בה  אלא  מפני 

וכן  מפורש  בירושלמי  ויעמיד  פרנס  כלומר  לעולם  ומשני  רשות  ביד  אשה ,  שמשרה  אותה  על  ידי  אחרים
ומר  אי  אפשי  להתפרנס  מאחר  אלא  מבעלי  והא  תניא  המשרה  את  אשתו  על  ידי  שליש  כאן  בשקבלה  עליה ל

ומסתברא  דאפילו  להשרותה  לעצמה  ושלא  על  ידי  שליש  כן  דגנאי  הוא  לה  ושמעי .  כאן  בשלא  קבלה  עליה
ה לי יותר וזה נרא, בה  אינשי  וזילא  בה  מילתא דמה יאמרו הבריות מה ראתה זו להתגרש מעל שולחן בעלה

 ."עיקר ומה שאמרו בירושלמי לאו דוקא שליש אלא אי אפשי להתפרנס אלא מבעלי ועמו קאמר

ותדור  רוב  ימיה  ללא  בעלה  ודאי  שיהיה  זילא ,  והנה  העצה  שנתן  הנודע  ביהודה  שייתן  לה  מזונותיה  ותיזון  לבד
כותה  של  אישה  זו  לתבוע ובוודאי  ז"  ?מה  ראתה  זו  להתגרש  מעל  שולחן  בעלה"בה  מילתא  דיאמרו  הבריות  
אלא  שכתב ,  אלא  על  כורחך  שהנודע  ביהודה  לא  דן  כלל  בדין  יוציא  וייתן  כתובה.  שבעלה  יוציא  וייתן  כתובה

 .רק שאי אפשר לכוף את בעלה שייתן לה גט
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 על האמור לעיל נימוקים מורחבים והערות – רב ציון אשכנזיה

לאור  העובדות  וניתוח  הנתונים .  במקרה  שלפנינו  אין  ספק  כי  הבעל  חייב  לגרש  את  אשתו

  על  פי  הדין ,ואם  יסרב  לגרש  את  האישה  במועד  שיקבע  בית  הדין.  כפי  שהוצגו  בפסק  הדין

 :לאור העובדות שהתבררו בפסק הדין. יש לכפותו לגרש

ין  יחסי  אישות  בין אולכולי  עלמא  כבר  שנים  .  כבר  מספר  שניםם  בני  הזוג  פרודי .1
 .)שלעיתים רחוקות התקיימו יחסי אישות, שלא הוכחה, ף אם נקבל את טענת הבעלא(הצדדים 

וניכרים  הדברים  שאין  סיכוי  לכך .  םהמצב  בין  בני  הזוג  היה  קשה  לכל  אורך  השני .2
הבעל נובעת  ידיל שכל בקשת שלום הבית ע, ומסתברת טענת התובעת. שישובו יחד לשלום בית

 . משיקולים אחרים

ף  שנחלקו  הצדדים  לגבי  תדירות א".  עד  דלא  ידע"בדרגת    שכרהלהוכח  שהבעל  שותה   .3
טענת  הבעל  היה  שותה ל(יה  לגבי  אופן  השתיו  )ם  זה  כמעט  כל  יום  או  פעם  בשבוע  או  שבועייםא(רות  כהש

 .)היה שותה לבד, ילדי הצדדים והעדים, אישההולדברי . אישההיחד עם 

הבעל  היה ,  הילדיםוישה  אלטענת  ה.  ענות  קשות  על  אלימות  מצד  הבעלטם  גטענו  נ .4
ת הוצגו  בפני  בית  הדין  הקלטו.  הבעל  הכחיש  טענות  אלו.  )אישה  והילדיםה  –  ת  האםא(מכה  אותם  

. יזומה  לצורך  ההקלטה  ייתההאך  נלקח  בחשבון  שיתכן  שהמריבה  .  מאירועי  אלימות  של  הבעל
 .בפסק הדין, בבחינת המציאות, בית הדין התייחס לדברים

אך .  הבעל  ידיל  הדבר  הוכחש  ע.  ש  מידי  פעם  בסמיםמשהבעל  משת  טענו  אם  והבניםה .5
 .וניכרים דברי אמת. עלמוסך של הבבמים סשמצא  –ל חיזוק מדברי אחד העדים קיב

אינו  יכול   הבעל  הוא  מוגבל  ולפיכךת  לטענ.  אין  מחלוקת  שהבעל  אינו  זן  ואינו  מפרנס .6
 . לפרנס

 "איננו  חסיד"הטעים  זאת  כי  הוא  ך  א,  כי  הוא  מסרך  דרכו  עם  נשים  אחרות  הבעל  הודה .7
     .  וד ונתק בין הצדדים הוא אינו מתנזר מנשים אחרותירש פשיוהיות 

בוודאי  יש  לחייב  ואף  לכפות  את ,  בהצטרף  חלק  מן  העילות  המצוינות  למעלה,  שהמעל
 . בהתקבץ כולם יחד למקרה אחד שכןל כ. הבעל לגרש

הגאון  הגדול  הרב  נחום  גורטלר   דיןהבית    אב  דוך  ברצוני  להתייחס  לחידוש  של  כבא
ה  הוא  מחלל ועת,  שיש  לחייב  בגט  בנידון  דידן  מפני  שהבעל  חזר  בו  משמירת  שבת,  א"שליט
 .שבת

א  כי  כאשר בני הזוג "ליטשגאון  הרב  נחום  גורטלר  הדלכאורה  יש  לחזק  סברת    אשית  אומרר
היה בדעתם לשמור שבת ולהשתית הבית על דרכי התורה , בנו יחד את להקים יחד בית ומשפחה

שיש  בו  משמעות  לגבי  כל  התנהלות   ד  מבני  הזוג  מחליט  על  שינוי  דרךחוכאשר  א.  והנהגותיה
בקש   להצד  השני  ל  מסתבר  לומר  שזכותו  ש,  ובוודאי  יש  לו  השפעה  על  חיי  בן  הזוג,  שפחההמ

 –מסכימה      ובנידוננו  לא  הייתה  האישה–יה  מסכים  הכי  בוודאי  לא    את  פירוק  המשפחה
ששינה  דרכו  מן  הדרך  שבה  הם   ימחיות  עם  לחויב  ישבחר  בדרך  זו  ולמה  עתה    ימהתחתן  עם  ל

 .בחרו

כי  דווקא   ל  דברכו  כולל  נאך  אי,  שכלל  זה  נכון  נו  הפוסקים  אתה  למדבדברי  רבותין  בעיוו
וכגון ,  עשים  שיש  בהם  חשש  לבן  הזוג  השנימכאשר  בן  הזוג  ששינה  את  דרכו  עושה  איסורים  ו

ו  שהאכילתו א)  רהיקאמרה  לו  שהיא  טהורה  והתברר  ששש(ה  ידהכשילה  את  בעלה  באיסור  נשישה  א
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והוא  הדין ".  עוברת  על  דת  משה"נחשבת    באיסור"  אותוהכשילה  "ן  שוודכי,  דבר  שאינו  מעושר
אף  שהוא  מן  האיסורים  החמורים ,  אך  כאשר  היא  עברה  איזה  איסור.  אם  הוא  מכשיל  אותה

 .)קעה נאמנותהפלא אם א(ן שאינו נוגע לחיי בן הזוג ווכי. אינה נחשבת עוברת על דת, שבתורה

 :לשונוו וז )ח ןמכלל לב סי(ש בתשובה "בדברי הראם הדברים מפורשיו

אי  דעוברת  על  דת  משה  ויהודית  אין  לה  כתובה  היינו  בדבר  שהיא ה
וכן ,  וכגון  שהאכילתו  חלב  או  דם,  וכיוצא  בהן'  כגון  הנך  דמתני,  מכשילתו

אבל  אם  היתה  עוברת  בשאר ,  הנודרת  ואינה  מקיימת  בשביל  אונס  בניו
דת ו.  עבירות  כגון  שהיא  עצמה  אכלה  דבר  איסור  לא  הפסידה  כתובתה

 . יהודית משום חציפותא ומשום חשש זנות הוא דמפסידא

בכל ,  ות  חמורות  שבתורהרשהם  עב,  ילו  אכלה  היא  חלב  או  דםפשא  ש"בואר  בדברי  הראמ
 .נוגע לחייהם המשותפים של בני הזוג ן זהין שאווכי, ירושיןגן ייעילה לענ ין זהאזאת 

ה  לחייבו  בגט לעיזה  ין    א–  ל  שבתאף  אם  הוא  מחל,  בנידון  דידן  א  הדיןוכאורה  הלן  ם  כאו
ורק  אם  יתברר  שיש  חשש  אמיתי  שהוא  יכשיל  אותה .  וגע  לחיי  שני  בני  הזוגנה  ן  זשאי  יווןכ

 .לא – אך בלי שמכשילה, שמכשילהון באיסורי שבת שפיר יש לכפותו לגרשה כיו

 )יאכה  למהלכות  אישות  הד  פרק  כ(ל  בספר  בני  אהובה  "כן  למד  הגאון  רבי  יהונתן  אייבשיץ  זצו
דאפילו המירה ועברה וקאכלה חלב ודם  ש"וכן מבואר בתשובת הרא: "ל"וזש "מתוך  דברי  הרא

 ." אינה בכלל עוברת על דת תבומחללת ש

וכך  גם  כתב  בפשטות .  )וה  משנז  ק  רבכתובות  פ(אהלי  שם    רפבפירוש  המשניות  בס  בן  כתכו
 :ונולשו וז )כעמוד ק(מטעלז בחידושיו על כתובות  י חייםבהגאון ר

דאם  תעשה  עברות  אחרות  שאינן  נוגעות  לחיי  המשפחה  כגון   זהו  ברור  לןד
אלא  רק  עבירות .  דעל  זה  לא  שייך  דין  עוברת  על  דת,  חילול  שבת  וכדומה

 . כגון משמשתו נדה או מאכילתו טבל שנוגעות לחיי המשפחה

עובר  על  דת   אינו  חשוב  כ)כאשר  אינו  נוגע  אליה(הרי  לפניך  דדבר  פשוט  הוא  שחילול  שבת  

 . לכפותו או לחייבו על הגט

ולמה  דנו  במומר  דחמיר   –  אם  לכפותו  לגרש"  מומר"הפוסקים  ב  מהדיון  שדנו  ראיה  לדברו
 על  פיף  דא,  שבשאר  איסורים  אלא  וודאי?  ופין  על  הגט  כבכל  עובר  עברות  חמורות  םא,  טפי

ורק  אם .  לכפותו  לגרשאין  עליהם  דין  עובר  על  דת  ,  עדיין  אינם  חמורים  כמומרוד  שחמורים  מא
 .ושיןירהגין היה בזה עילה לענייישה איהיה חשש הכשלה ל

וכן אם הוא נודר . שבנודרת ואינה מקיימת דינה כעוברת על דת לא  דקשה שהרי כבר נפסקא
של ן  שהעונש  ווכי  והטעם.  )  אק"סקנד    ןמסי  ת  שמואלימבואר  בבכ(ם  כופין  אותו  להוציא  יואינו  מקי

שעלול   הבעל  אינם  חייבים  לחיות  עם  אדםאו  ישה  אוה,  םיא  מיתת  הבננודר  ולא  משלם  הו
, ול  שבת  יש  עונש  כרתילהרי  גם  באוכל  חלב  ודם  וכן  בח,  כןם  וא.  להמיט  עליהם  עונש  כזה

 . ילה לגרשהעה זולמה לא יהיה , היפגע מזהלישה אועלולה ה

ת כלול בזה גם ל מקום שחייב כרבכם  אשנחלקו, לוי  במחלוקת הראשוניםתלכאורה  הדבר  ו
כמה  מקומות   בכתבן  וכ,  "שזרעו  נכרת  ")ויקרא  יז  פסוק  ט(י  "דדעת  רש.  שהוא  מת  ערירי  ללא  בנים

 נו  חננאלרב,  )א,  השבת  כב(ן  "והר  נו  תםבר  רין  דבוכ  )א,  היבמות  נ  ;א,  כריתות  ב  ;ב,  כתובות  ל(ס  "בש
 .וד ראשוניםוע )הכק–קזג ר עבשערי תשובה ש(ו יונה נורב )בשמו" רתכ"רך בעערוך (
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 ותפסובת(א  "וכן  היא  שיטת  ריב.  מאידך  גיסא  רבים  ועצומים  סוברים  שאין  אין  זרעו  נכרתו

, יבמות  ב(ש  "הרא  ותפתוס  דברין  וכ  )רתכור  המתחיל  בד  א,  הבשבת  כו',  שתא'ור  המתחיל  בריש  יבמות  בד

 .)אכה לפרק ח מהלכות תשובה ה(ם "וכן נראה שסובר הרמב )א, הוכן בדף נ א

שיטתו י  כי  הרם  אין  סכנה  לבני  ש  לשיטתו  שגם  בעונש  כרת"דהרא  לומרש  זה  ילפי  ו
ו ייהודעמ  נו  תםבי  ור"אבל  לפי  רש.  על  דת  ממילא  שפיר  קאמר  שאינו  נחשב  עובר.  א"כריב

 .כמו נודר ואינו מקיים, שפיר יש לכפותו לגרשה, הסוברים שיש סכנה לבנים

ש  הם  לדעת "דברי  הרא  ומר  דכלשדוחק  ל"שכתב    )שם(בני  אהובה    רפוב  מצאתי  בסש
וזה דוחק . י  באמת  העוברת  על איסור כרת עוברת על דת מקרי"אבל  לדעת  רש  ותפא  בתוס"הריב
אך  היה  לו ,  א  כדאמרן"ש  באמת  קאי  בשיטת  ריב"שהרא  ף  על  פיאד  כוונתוו(  "ש  לפרש  זאת"להרא  דהיה

דגם  לשיטת   סיק  הבני  אהובהומ.  )לפרש  להדיא  שיש  בזה  מחלוקת  ולא  לכתוב  הדין  בפשטות  כדעה  אחת
נחשב  עובר  על  דת  מחמת  מיתת  הבנים  רק  בנודר  ואינו  משלם  אבל  לא   ונאי  נו  תםבי  ור"רש

 : בשאר איסורי כרת

היינו  כשיש  לה  ולד ,  אף  דיש  ערירי  בעשיית  אחת  מהעברות  שיש  בו  כרתד
כי  מה  עשה   ל  בעוד  שבעלה  חי  אין  הבנים  מתיםבא,  בלי  בעלה  שבעלה  מת

תה  יגיע  לו  עונש  ויהיה  הוא  נלכד  בעוונה  שיהיה  חשוך  בנים הבעל  שבסיב
ולכן  אף  דעוברת  על  חייבי  כריתות  אין  הבנים  של  הבעל .  והולך  ערירי

ל  שהוא  בנדר  ושבועה  שנאמר "מה  שאין  כן  בנדרים  קבלו  חכמנו  ז.  נענשים
 .ם על פני אביהם ולכן עוברת מקרייולא ינקה ונפרעים מן הבנ

 .ן שםייע ,יך עיוןרסיים שם בצו

כרת לעיל זדאף  אם נאמר דלקושטא דמילתא הדין תלוי במחלוקת הראשונים הנ  מנם  נראהא
 ?ואיך נכפהו על הגט, מדי מחלוקת לא יצא – כפי פשטות הדברים –

ואין  בידינו  לפשוט  הספק   ן  שיש  מחלוקת  אם  יש  סכנה  לבניםוודכי  מנם  זה  יש  לומרא
 .ודוק. כך יש לה טענה וודאית צודקת לכפותוולפי, כספק סכנהוי הו, כריע במחלוקתלהו

 :ך בנידון דידן נראה דכל זה לא שייך מכמה טעמי דלהלןא

   ;וכפי הנראה אינה בת בנים, ינה צעירה לימיםאישה אה. א

וברים  דבכרת  זרעו  נכרת  היינו  דווקא סדאפילו  ל  )א,  כה(בשבת    ותפכבר  כתבו  התוס.  ב
 ;לפנינו כל הבנים גדוליםובנידון ש. בבנים קטנים ולא גדולים

ובלא טענתה לא כייפינן , "עינא חוטרא לידאב"שצריך שתטען  פוסקים כתבוה, זאת ועוד.  ג
  .ליה

 :יראה שהעמיד את דבריו על שני יסודות דיןהבית  אב דושל כב בריובדהמעיין ו

ין שא"סבר ם "ואף שמהר. שבמומר  מצאנו  ראשונים  רבים  שכופים לגרשון  כיו:  סוד  ראשוןי
מסתבר  לומר  שגם  לדעתו  לפחות  מחייבים  בגט  אף   וםמקל  כמ".  ופין  למתנכר  או  לעובר  על  דתכ

 .בתשובה סופרם והביא ראיה לדבריו מדברי החת. ןשאין כופי

ויש  ללמוד .  לחייבו  להתגרשש  ושה  לחיות  בחברת  בעל  כזה  ולפיכך  יבישה  הא:  סוד  שניי
 : זאת

 –רה  שדינו  מבואר  במשנה  דין  המדיר  את  אשתו  שלא  תשאיל  נפה  וכבמ
ולפי  זה ".  ה  שם  רע  בשכנותיהאשום  שמשימ"והטעם  "  וציא  ויתן  כתובהי"
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תן יידינו  שיוציא  ו,  ה  לרשעאשגם  המוציא  על  אשתו  שם  רע  בכך  שנשו  נראה
 .כתובה

 .א"מדברי הגאון הרב גורטלר שליט ןעד כא

 :אין הדברים כן וכפי שאבאר, ה רבהלאחרי המחי, ות דעתיילענו

ל א  מקרי  עובר  ע  ל–  גון  מחלל  שבתכ  –שבעובר  איסור  חמור    בר  כתבנו  למעלהכ,  יתאשר
 .בעוון שיש עליו עונש מיתת הבניםאו אם לא במכשילתו , םמו שכתבו הפוסקיכ, דת

ללומדו  מדברי   י  אפשר  אות  דעתיילענ  –  א"שליט  דיןהבית  ב  א  דוהחידוש  שחידש  כבו
 . לשורש הדין נפתח ונברר את יסודה של הלכה זווכדי לרדת . המומרית כפי ענייןבהפוסקים 

ו ל  וז"ם  מרוטנבורג  זצ"כתב  בשם  מהר  )אישות  אות  ד  ותכמהלה  כק  פרב(גהות  מיימוניות  ה
 :לשונו

ותדע . משומד אין כופין אותו להוציא פילואתב  מורי  רבינו  עובר  על דת או כ
טן  דו תב  וטעמא  דטב  למי.  מדלא  מנה  רשע  עם  הכופין  אותן  להוציא

 אם  לא  שעבר  על  דת  שקיבל  עליו  בחרם  שהוא  כלפי  דידה,  ארמלותב  מלמי
 .כגון שלא להכותה או שלא להקניטה

 .)מזמן יסב ק לח(ט להלכה "המבי פסקן כו

 : ר דבריויאב )דגיטין סימן קח אות י(בחזון איש ו

כיון  דהיא  נוחה   ל  מקוםכמ,  דהיא  תובעת  גט  ולא  ניחא  להף  על  פי  אד
נו לכוף לגרש לבעלה בכל אופן לא תקנו לכוף לגרש ואין להתפייס  וערב  לה 

 .ארה מן הגמיבלי רא

ה ג  וספר  התרומה  וז"כתב  בשם  הסמ  )ב  הלכה  כ  אות  דק  רפ(ושין  ירבהלכות  ג,  גיסא  מאידךו
 :לשונו

גוים י  ידל  אותם  משומדים  ואותם  המנויין  בשלהי  המדיר  מותר  להכריחם  עו
ויש  לדאוג  שמא  מסר  מודעה ,  לימשקלי  עק  עד  שיאמר  רוצה  אני  כדתנן  פר

מספר .  'לכן  צריך  שיבטל  כל  מודעה  בשעת  נתינה  וכו.  ובטל  הגט  בצנעה
 .)א"עא לף קד(ומספר המצות  )חקכ ןמסי(התרומה 

 . שמותר לכוף מומר לתת גט לאשתו )וף פרק המגרשס (כן כתב גם המרדכיו

 .רי לפנינו שנחלקו הראשונים אם כופים מומרה

והטעם  שכופין  במומר  הוא  לא .  מר  אמר  חדא  ומר  אמר  חדא  ולא  פליגיד  ל  כתב"ך  מהרשא
אלא  הטעם  הוא .  מפני  העבירה  שעשה  או  מפני  הבושה  או  מפני  שמשיאה  שם  ברע  בקרובותיה

 . אינו זן ואינו מפרנס ומורד מתשמיש: דהיינו, "דכולהו איתנהו ביה"ני פמ

 :)אסימן מב(ל "ת מהרש"ושלשון ו זו

כגון ,  גויםי  ידל  שכופין  את  המשומד  להוציא  ע  חייםרחות  ואף  שפסק  באו
נראה  דלא  פליג  אדברי   ל  מקוםכמ,  שיאמרו  לו  עשה  מה  שישראל  אומרים

דדוקא  משומד  שיצא  מן  הכלל  ואי  איפשר  שיכול  לקיים  שאירה ,  ם"מהר
גוים י  ידל  הוא  שנהגו  לכוף  ע  י  גוונאאכה,  כסותה  ועונתה  כראוי  כדת  יהודים

הוא  משומד  לכל  התורה   ולן  שלא  נטמע  ביניהם  אפיאבל  כל  זמ,  כדפרישית
מאחר  שיכול  לקיים  שאירה  כסותה  ועונתה  כראוי  וגם ,  כולה  אין  כופין  אותו

ם  שכתב  שאין "ובזה  יתיישבו  דברי  מהר.  אולי  על  ידה  יתחרט  ויחזור  למוטב
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 וחומרל  וק,  אבל  פשיטא  שאין  כופין  בעל  עבירות,  כופין  כלל  אפילו  משומד
 .ל"עכ. היכא שאינן יכולין לברר מרוחול בנו של ק

הוא  מפני   )מי  שכופהל(ה  במומר  יישהטעם  לכפ  )גימן  עס(ם  אלשקר  "ת  מהר"כן  מפורש  בשוו
 : לשונוו דכתב וז, יו כבעל לאשתוובאת עונתו ואת חיל שאינו מקיים כל

 –  ו  לגרש  על  יד  גויםתבענין  המשומד  אם  כופין  או  וד  תורתובמה  שכתב  כו
דהא ,  זה  נראה  פשוט  וברורו  [...]  דכופין  אותו  תורתווד  בכדין  השיב  כ

המדיר  דכופין  את  הבעל  לזון  ואם  אין  יכולין  לכוף  אותו  לזון ק  פר  ןנאמרי
והכי , ג מהלכות אישות"יק רל פ"ם ז"וכמו שכתב הרמב, כופין אותו להוציא

 )ף"א  מדפי  הרי,  תובות  לוכ(ן  "ביאו  הר  ה)יטין  פרק  ט  הלכה  טג(איתא  בירושלמי  
 : ]לפנינו בשינויי לשון[ לשונוו ז )מרד –ות מ א( בעל העיטורו

פני מ:  "אמר  ליה?  כופין  אותו  או  לא"  יני  זן  ואיני  מפרנסא"אומר  ה
יעקב  בר '  אתא  חזקיה  ר"  ?ריח  הפה  כופין  מפני  חיי  נפש  לא  כל  שכן

: אומר  איני  זן  ואיני  מפרנס  אומרים  לוה:  "יוחנן'  יוסא  בשם  ר'  אחא  ר
מהאי  משמע  דהכי   ו:]סיום  דברי  העיטור["  '.נס  או  פטורו  זון  או  פרא'

 . הלכתא

גבי  משומד  דכלהו  איתנהו  ביה  וגם  לאו  בן  עונה  הוא   וחומרל  וק.  כ"ע
אפילו  אם  כבר  נשאה  ואירע  לו  אונס  שאינו ו  [...]  'למימר  קמן  וכו'  וכדבעי

 ש  גבי"כ.  'יכול  לישאר  עמה  בעיר  לקיים  לה  עונתה  היו  כופין  אותו  לגרש  וכו
  [...] משומד דלית ביה קיום עונה כלל

בל א.  שאין  כופין  את  המשומד  ושרל  כתב  בפי"ע  ז"ני  דרבינו  מאיר  נאיודע  ו
שאין  ראייתו  מכרעת  שכתב  דהיינו   שכןל  וכ,  דבריו  בטלים  ברוב  מנין  ובנין

טעמא  דאין  כופין  המשומד  מדלא  מנו  חכמים  רשע  עם  אותן  שכופין  להוציא 
, דרשע  לחוד  ומשומד  לחוד',  מלמיתב  ארמלו  וכווטעמא  טב  למיתב  טן  דו  

ברור  לפי  דעתי  ואין ה  ודבר  ז.  וטעמא  דטב  למיתב  טן  דו  לא  שייך  במשומד
 . צריך לפנים

ינו  מפרנס  וגם ארי  לפניך  שכל  הסיבה  לכפות  או  לחייב  במומר  היא  מפני  שאינו  זן  וה.  ל"כע
וכתבו  דאין  כופין ,  א"שליט  דיןהבית    ולא  מן  הטעמים  שכתב  כבוד  הגאון  אב,  אינו  מקיים  עונתו

 .בעל עברות

אותן  לתת  גט ם  דין  אלו  בעלים  כופיב,  )א  ףיסעד  נקן  מסי  העזרן  בא(  ולחן  ערוךשא  ב"רמוה
 :לשונוו כתב וז, לנשותיהן

עובדי  כוכבים  להוציא   ידיל  כופין  אותו  ע  ]מומר[=  דמתנכר  אומריםש  י:  גהה
ובלבד שיבטל בשעת , ) פרק המגרשובמרדכי רחות חייםובשם אד סימן קל יוסףת בי(

דאין  כופין  למתנכר  או  שאר  עובר  על   ויש  חולקין  ואומרים.  )שם  במרדכי(הגט  
 . )ם"תשובת מהר(דת 

ם  ושאר "שנחלקו  מהר  נראה  שסבור"  ש  חולקיןי"ו"  ש  אומריםי"לפי  לשונו  שכתב  ו
 .פוסקים

אלא וודאי דנחלקו . זהדאיך יחלקו בדבר , "דכולהו איתנהו ביה"אין לומר שנחלקו במומר ו
, דאין  לכפותו  ם"דדעת  מהר,  במומר  שאינו  מורד  משאר  חיוביו  אם  ניתן  לכפותו  מחמת  הרשעות

 .ודעת שאר פוסקים לכפותו

לל  אין  שייך  לדון דכל  ודעימיה  "עיא  לפי  מהרשיבלא  מ:  בואו  חשבון  בנידון  דידן  מעתהו
יש  לומר  דלא   –  ם  מחמת  הרשעותדלדעת  הכופין  כופין  ג  –  א"אלא  אפילו  לפי  הרמ,  יהעל  כפי
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. ומנא  לן  ללמוד  בשאר  עברות.  רה  כולהואמרו  כן  אלא  במומר  דחמיר  ביותר  ועבר  על  כל  הת
 "מתנכר"את  הדעה  שכופין  דיבר  על    שבהביאו,  א  בעצמו"ק  היטב  מתוך  דברי  הרמיוהדבר  מדו

 .וקוד". למתנכר או שאר עובר על דת"ואילו בדעת הסוברים שאין כופין דקדק וכתב 

וגעים נמנה  אותם  ונבדוק  אם  נ.  עוד  טעמים  וסברות  לשתי  השיטות  באחרונים  מצאנו  הנהו
 :לנידון שלפנינו הם

וכפי  שיטת ,  מפני  שהוא  מאוס  עליה  כתב  טעם  נוסף  לכפות  במומר  )שם(ם  אלשקר  "הרמ
אך ,  ל  גם  הזכיר  טעם  זה  של  מאיסות"מהרש  גם  םנמא.  ם  ודעימיה  שכופין  במאיס  עלי"במהר

 )כופה  במאיס  עליה(ם  "הרמב  ריל  דב  אין  לכפות  מחמת  טעם  זה  כי  תפס  שאין  לסמוך  עלדעתו
 . י גוונאאבכה

' חד  ופרסמו  הכתובא  '–  שייך  דווקא  במומר  שיצא  מן  הכללת  טעם  זה  של  מאיסו  לכאורהו
שירד  ערך  הדברים  והדבר ,  במיוחד  בדור  שלנו,  ות  ובמקרה  שלנורולא  שייך  כלל  בשאר  עב  –

 .לא שייך מאיסות מחמת העברה עצמה. נות הרביםומצוי הרבה בעו

כפי  דברי ,  וימשאסורה  לחיות  עון  למה  לא  יכפוהו  לגרש  כיו  תב  לתמוהכת  מאיר  יבבו
כי  קרוב  הדבר  שאסור  לה "  צריכה  ממנו  גט"שהוא  מומר  ון  דכיו,  ם"א  בתשובה  והרמב"הרשב

 וגם.  שכופין  –  "ל  לבעולאינו  יכו"ינו  כמו  בעל  שדולפיכך  "  פן  יסיר  מאחריך"להיבעל  לו  כי  
 .כי לית מאן דפליג דלא נאסרה להיבעל לבעל מחלל שבת טעם זה לא שייך כלל בנידון דידן

ם  כתב  שהסיבה "והלוא  הרמב,  דן  איך  בכלל  ניתן  לכפות  מומר,  אידך  גיסאמ,  ק"הריומ
ת פכוהרי  מומר  לא  א,  מוע  בקול  חכמיםששניתן  לכפות  על  גט  היא  מפני  שרצונו  הפנימי  הוא  ל

שחשש  לסברת   ת  מאיריבבן  יועי.  מדין  אפקעינהויה  ק  הסיק  שמועילה  כפי"ומהרי  .לו  מכך
 : ת מאיריולכן הסיק הב, ה למומריים שלא תועיל כפ"הרמב

כי  אם  על ,  שלא  לכפותו  על  הגט,  אם  ידינו  תקיפה,  כן  המוטב  לעניות  דעתיל
  בעל עד  שמכח  זה,  חיוב  המזונות  ופרנסה  או  לתשלומי  הנדוניה  והכתובה

 . ובזה אין שום חשש. ידי פשרה קצת כרחו ירצה עצמו לגט על

לא יצא מן הכלל   מאעלי  לבוודאי  לכו  שחטאף  על  פי  דא,  ן  כלל  לנידון  דידןייכל  זה  אינו  ענו
 . יהעד שלא תועיל בו הכפי

 .מומר לא שייכא כלל לנידון דידןית דסוגי תה הראת לדעתא

ללמוד  חיוב  גט  בנידון א  "רב  נחום  גורטלר  שליטדין  הגאון  ה  הית  באב  דומה  שרצה  כב  םג
, כלל  לנידון  דידן  סוגיה  זו  לא  שייכא  ות  דעתיילענ  –  "משיאה  שם  רע  בשכנותיה  "תיוגיסדידן  מ

, מסרבת לכךשוהיא  להשאיל להן נפה וכברה ממנה כנותיהשמבקשות ששהיא  שהרי  שאני התם
ושומרת  שבת ,  נהגת  בשלמותתמשהיא  בעצמה  ,  מה  שאין  כן  כאן.  כן  השם  רע  יוצא  עליהול

 .וחילוק ברור הוא. חלל שבתממה שם רע יצא עליה אם בעלה  – בדקדוק

הביא   דיןהד  אב  בית  וכב  דהנה.  )דימן  פס(ת  ישרים  משובת  תתמאותו  טעם  אין  ראיה  כלל  מו
 :ת ישרים כדלהלןמראיה מדברי הת

לא שהתה  עשר  שנים  ושישה  אשדן  ב  )דימן  פס(ת  ישרים  מת  ת"ן  ראה  בשוכ
הנהו ל"וכתב  לדמות  דין  זה  ,  ילדה  ונשא  אחרת  עליה  ותובעת  גט  וכתובה

דמייתי  פרק  המדיר  דהדירה  שלא  תלך  לבית  האבל  וכן  שלא  תשאיל  משום 
וכל ,  ובדורות  הללו  שאין  נושאין  שתי  נשים.  שמשיאה  שם  רע  בשכינותיה

ואין ,  ישא  אחרת  עליהשה  אשגנאי  גדול  הוא  ל,  חתאה  אשהאנשים  יש  להם  
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וכן בהרבה פוסקים דנו כן להלכה וגם במקומות שלא " .שם  רע  גדול  מזהלך  
 . נו גרשוםבנהגו בחרם דר

הנה  שם  הבעל  נוהג  כדין  דשהה  עשר  שנים  ואין  לו  בנים  חייב  לשאת  אישה ו
ובכל  אופן  היות  והאישה  אינה  מרגישה  בנח ,  אחרת  שיהיה  לו  בנים  ממנה

קל ,  ייבים  את  בעלה  לגרשהועל  כן  מח,  שסתם  נשים  אין  להן  צרה,  בסביבתה
שיש  לה  בזיונות  כשיודעים ,  אישה  שהיא  שומרת  תורה  ומצוות  וחומר

ובודאי .  שבעלה  אינו  שומר  מצוות  דהוי  כמוציא  לה  שם  רע  בשכנותיה
ובעלה  אינו  רוצה  לשמור ,  שאישה  שרוב  מכריה  הינם  שומרי  תורה  ומצוות

  גורמים  לה הרי  שמעשי  בעלה,  תורה  ומצוות  ומחלל  שבת  קבוע  בפרהסיה
 .ודינו של בעלה שיוציא ויתן כתובה, שם רע

נחשב  שמוציא ,  ת  ישרים  רואים  שאף  שהיא  לא  עשתה  שום  מעשהמאמנם  מדברי  הת  הנהו
 –  היינשישה  אכאשר  הבעל  נושא    –  דהתם.  אך  גם  זה  אינו  נוגע  וראיה  לנידון  דידן.  עליה  שם  רע

מה .  ולכן  יוצא  עליה  שם  רע,  חרתא  ישהאכי  למה  הוצרך  לקחת    נראה  הדבר  שיש  בה  פגם  ומום
, ורבים  הזוגות  שחיים  כך.  דאם  הוא  מחלל  שבת  מה  פגם  ומום  יש  בה,  שאין  כן  בנידון  דידן

 .לא – שאחד מבני הזוג שומר שבת והשני

ד ק  לבתשובה  בח(א  מתשובת  החתם  סופר  "הגאון  אב  בית  הדין  שליט  דום  מה  שהביא  כבג

 :ואבאר. לא שייך כלל לנידון דידן ות דעתיילענ, )סימן ס] ב ן העזרבא[

 : ן כפיית המומר כדלהלןיישכתב בענ סופרם אחר שהביא את דברי החת נהה

 תבבתשו כןם גו כתבן שכ על פיף א, ם"ק בהרמב"כוונת המהריבשכתב ה מו
נראה  היינו  מומר  להכעיס  או   ל  מקוםכמ,  עבודת  הגרשוני  והגאון  בית  מאיר

ף י שבזמנינו אינם אלא למלאות תאותם ואבל הנא, ודה זרהבמין שמודה בע
ל שע  יןהדא  וה,  הכפיה  נותן  גט  יל  ידי  שחטאו  ישראלים  הם  וכשם  שעעל  פ

ם "והכל  מטעם  דיהיב  הרמב,  הכפיה  היה  פורש  מכל  איסורים  שבתורה  ייד
 . שהוא רוצה להיות ישראל רק לבו אונסו ועכשיו חוזר לראשונות

 :הלשוןו א בז"שליט ם גורטלרון הרב נחואהג דיןהת ב ביתב על זה אכ

ר  במומר  להכעיס  או במד  ין  הואאנה  החתם  סופר  בסוף  תשובתו  כותב  שה
אלא  בהני  בני  זמנינו  שאינם  עוברים  אלא  למלאות ,  ודה  זרהבודה  בעהממין  
, נותן  גטיה  הכפיי  ידל  וכשם  שע,  י  שחטאו  ישראלים  הםאף  על  פו,  םותתאו

מטעם ול  והכ,  איסורים  שבתורהה  היה  פורש  מכל  ייהכפ  ידיל  הוא  הדין  שע
ו  אונסו  ועכשיו  חוזר יבם  שהוא  רוצה  להיות  ישראל  רק  ל"דיהיב  הרמב

יש  תשובתו  שיכופו  אותם רב  סופרם  ובמומרים  אלו  כתב  החת.  לראשונות
 . שיפסקו להם מזונות ידיל כתובה ועית גביי ידל לתת גט ע

ין מני,  רהודה  זבאינו  מדבר  במומר  לע  סופרם  אחר  שהחת  מ:השלכאורה  קו
לחייבם  במזונות   כך  ניתןי  ידל  שדינם  שיוציאו  וחייבים  לגרש  ועק  לקח  לפסו

חך  שהחתם  סופר  סובר  שמה  שנחלקו ורלא  על  כ  א.מעוכבת  ובכתובה
, ה  בשוטיםייכפין  כל  זה  רק  לעני,  הראשונים  אם  אפשר  לכוף  מומר  לגרש

 אבל  לפסוק  שהם  חייבים  לגרש  את  נשותיהם  אין  ספק,  דבר  חמוריא  שה
 .נו כתובהיתבדבר שדינם שיוציאו וי

, לדבר בסתם עוברי עברה סופרם שאין  כוונת החת  וימכל  המעיין  ישר  יחזו  פנ  ות  דעתיילענו
מומרים  מחמת   נםישאלו  א  אלא  שכתב.  דווקא  ודה  זרהבבמומר  לע  סופרם  אלא  כל  דברי  החת

 ידיל    מתקבלים  עממירים  דתם  לנצרותשידי  ל  עד  –ה  של  כפירה  אלא  מתוך  תאוותם  יאידאולוג
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. היים  תועיל  כפ"גם  לסברת  הרמב  ולכן  חידש  דבמומרים  כאלו.  הגויים  ומקבלים  טובות  הנאה
 .ותראך לא דיבר בסתם בעל עובר עב

אין  מקום  גם ,  ן  שלא  מצאנו  בבעל  מחלל  שבת  שיהיה  הדין  לכפותו  או  אפילו  לחייבוווכיו
 .לחייב מזונות מעוכבת מחמתו מחמת טעם זה

שאב  כזה ,  מזווית  אחרת  דיןהבית    אב  דוש  מקום  להסכים  עם  חידושו  של  כבי  לא  דאוליא
זה  אין ין  ונראה  שלעני  לפוסקים  שכתבו  טעם  זה  לגבי  מומר  צאנומ.  יכול  לקלקל  את  הבנים

הרחקתו ,  שכןון  וכיו.  חמור  לקולקש  כאן  חשש  יזאת  ל  בכ,  דאף  שזה  חמור  מזה,  חילוק  ביניהם
וכעין .  י  כמונע  ומורד  בחיוביו  כלפי  אשתוווומשום  כך  ה,  ומחמת  מעשיו  מן  הבית  היא  בצדק

. ודוק.  לכפותו  על  גטין  ושב  במאסר  מחמת  מעשיו  הרעים  לעניהיבעל    ענייןלשכתבו  הפוסקים  
 .עד כמה נקודה זו נוגעת לנידון דידן וןעייך צרו

יש  לבחון  בכל  מקרה  לגופו  אם  יש  לחייב  או  אף  לכפות  לפי  האמור ,  עולה  מן  האמורה
 .למעלה בנותכו שובנידון דידן אין צורך לכל האמור כמ. הלמעל
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