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 ב"ה

 1175062/2 תיק 

 האזורי תל אביב יפובבית הדין הרבני 

 לפני כבוד הדיינים:

 הרב משה בצרי, הרב יצחק הדאיה, אב"ד –צבי בן יעקב הרב 

  (עמרי דרורב"כ עו"ד  על ידי) פלוני  :התובע
 נגד

  פלונית ת:הנתבע

ומתנה את הגירושין ר נישואין לבעל שאשתו נטשה לחו"ל, למקום לא ידוע, הית הנדון:
 תנאים ונימוקים – בתנאים לא סבירים

 פסק דין

 רקע והליכים

ומנישואין , (22.2.11י"ח באדר א' תשע"א ) בתאריך כדת משה וישראל הזה לשאו זיהצדדים נ
 ]...[הילד  אלה נולד

 עולה התמונה דלהלן:, ומהחומר שבתיק התובע –מכתב התביעה של הבעל 

צע בה נפשעבר הבעל תאונת דרכים קשה , 2011בחודש נובמבר , כחצי שנה אחרי החתונה
 וכיום נמצא בשלב של שיקום שמטרתו חזרה לשגרה. עבר שיקום, אנושות. הוא אושפז

קור ילב ישה עם בנם הקטין לצרפתהאטסה , 2012בחודש אוגוסט , דשים לאחר מכןוח כמה
 האישה שה כולה מתגוררת בצרפת. מאז לא חזרהיימים. יוער כי משפחת האעשרה משפחתי בן 

האריכה מדי פעם את השהייה בצרפת. חילה עוד טענה שבדעתה לחזור לארץ אך בת –לארץ 
 ולא חזרה לארץ. נשארה בצרפת עם הקטין אישהבפועל ה

 ובתאריך, ח אמנת האגומכ במארסיי תביעה להשבת הקטין לארץפט שת המהבעל ניהל בבי
שלפיו העברת הקטין לצרפת  במארסיי פטשת המבי ( ניתן פסק הדין של11.4.13א' באייר תשע"ג )

שה יהורה על השבת הקטין לישראל. הא פטשת המביא כמעשה חטיפה לפי אמנת האג. הרי הי
( 30.1.14כ"ט בשבט תשע"ד ) ובתאריך, לערעורים פטשת המהנ"ל לבי יןדק הערערה על פס

( קבע בית המשפט לענייני משפחה 15.12.14כ"ג בכסלו תשע"ה ) בתאריךנדחה ערעורה. 
 כי משמורת הקטין תהיה משותפת לשני ההורים., על סמך הנ"ל, בישראל

, שה בגטיהבעל עותר לחייב את הארוד בפועל במשך למעלה משש שנים. יהצדדים בפ
 ליתן היתר נישואין. – דר אפשרות אחרתובהע

 שהיהא נשלח לבאת כוח (7.6.18 –כ"ד בסיוון תשע"ח  ין בתאריךדית ה)שהוגש לבכתב התביעה 
, שה לא הגיבהישה בצרפת. האיוכן למשפחת הא, מרגלית־עו"ד אילת ישראלי, )בהליכים אחרים(

 וחכ)ראה הודעת בא  בית הדיןה בהליך בפני שיאת הא מייצגתהבנו כי היא אינה  את כוחהומדברי ב

 .(23.8.18 – י"ב באלול תשע"ח הבעל מיום
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שניהל , ספארי בית הדיןדיין ב, פנה לכבוד הדיין הרה"ג בצלאל אבא לוי שליט"א בית הדין
 שה. יעם אבי הא ומתן־שאמ

התביעות נגד ותיו: יבוטלו כל שעקרונ ןרושייהסכם גהציע , באמצעות הרב לוי, שהיאבי הא
 חטיפה לפי אמנת האג; משמורת הילד לאם; בעניין פסק הדיןאת ולא תהיה אפשרות לחדש  האם

 –שהות של האב עם הילד יהיו בצרפת הסדרי ה מגורי הקטין יהיה בארץ מגורי האם;מקום 
האב ישתתף בהוצאות ו הואיל והילד אינו מכיר את אביו, בתחילה בליווי של צוות פסיכולוגים

 נוך הבן. חי

 מסיבות מובנות הסכם זה אינו מקובל על הבעל.

 . הד בסוגיוהתלבט מא בית הדין יאמר ברורות:י

 האם נמצאת במדינה שלישית, שנאמרו שלא לפרוטוקולבא כוח הבעל, לדברי  :מצד אחד
יש ש . זו כנראה המציאותעם ישראל אין לה הסכם הסגרהשו שאינה חתומה על אמנת האג

וככל הנראה האם לא תאפשר , ישאר עם האם ובארץ מגוריהיהילד ככל הנראה  – מהילהשלים ע
 את חזרת הבן לארץ. 

לנו כפעולה  לא נראה, שלטונות החוק על ידיבהיותה נרדפת , המשך ההליכים כנגד האם כיום
יש לראות כך בכלל שיטפל בו.  אפשרולא ברור אם , חכמה מצד האב. האב גם אינו מכיר את בנו

להגיע להסכם טוב  בית הדיןולדעת , כמציאות עובדתית מוגמרת ין מקום מגורי הבןיאת ענ
 שיאפשר לאב לראות את הבן.

מן הראוי שגם האם תוכל לפתוח חיים , שאם האב יכול לפתוח חיים חדשים מבין בית הדין
שר דבר שבפועל גם אינו מאפ – שלטונות החוק על ידיפסיק להיות רדופה ת בין השארו, חדשים

 לה לפתוח בנישואים חדשים.

ולא תערים קשיים. אם  האם תאפשר לאב לראות את הבן בצרפתספק רב אם  :מאידך גיסא
ן חטיפת הבן לפי אמנת יבצרפת בעני בית המשפטיכלה האם לברוח משלטונות החוק ומפסקי 

משא־ה, . זאת ועודבית הדיןהסכם שיאושר בעל פי  שהותאיך יוכלו לאכוף את הסדרי ה, האג
שייצג  בא כוחגם אין  אישהלא תקשרה עם הרב בצלאל לוי. ל אישה. האישהנוהל עם אבי ה ומתן
 .בא כוחאו באמצעות  עצמהב משא־ומתןואינה מנהלת  היא אינה מגיבה לכתב התביעה, אותה

 הקיימות.לא נראה לנו צודק בנסיבות , הוצאות חינוך של הבןאו בין חיוב האב במזונות יגם ענ

סיון לקדם את התיק. יבנ, שיחה שלא לפרוטוקול, לשיחה בלשכה בא כוח הבעלהוזמן כמו כן 
 בית הדיןואל לבית הדין, אינו בסמכות  ין החטיפהיבענ טען כי ההליך שנוהל בא כוח הבעל

 גם להבין את עמדת הבעל שבהתאם לחוק. אפשרלהפעיל לחץ על הבעל לוותר על זכויותיו 
וכעת מתבקש לוותר על תוצאות  לארץ ,שאינו מכיר ,סיון להחזיר את בנויון רב בנשהוציא ממ

 שהושגו בכוחות ובממון רב.  ההליך

, לאור העובדה כי הצדדים פרודים כבר שש שנים, מהנימוקים ההלכתיים דלהלן, אשר על כן
 אישהאת ה סבור שיש לחייב , בית הדיןאינו ידוע והיא מתחבאת מאימת החוק אישהמקומה של ה

יש ליתן , גט פיטוריןוהואיל ואין אפשרות בשלב זה לסדר  .כדת משה וישראל גט פיטוריןלקבל 
 בית הדיןולאחר אישור כבוד נשיא , לאחר השלשת גט והיתר מאה רבנים, היתר נישואין לבעל

 הגדול.

 .הבעלבא כוח עם  משא־ומתןשינהל  בא כוחתמנה  אם בחלון הזמן שנותר שהיאהטוב תעשה 
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 שה שברחה ולא נודע מקומהיא

, אין מקומה ידוע לבעל )באמצעות אביה(תה יף שיש תקשורת אאש – שברחה אישהבהוא  נדון דידן
, בת הקטין ארצהן השיהואיל והיא בורחת מאימת פסקי הדין שניתנו בעני, לרשויות או בית הדיןל

 הנ"ל.  פסק הדין את לקייםאותה כדי ות משיג אינן, שידן ארוכה, ואף הרשויות

 שנייה אישהדנו הפוסקים להתיר לבעל לשאת , שברחה ואין מקומה ידוע אישהין זה של יבענ
 על אשתו.

 אישהנשאל ב ה( סימן אבן העזרדיני  כרך א, )לזקני הגרמי"ל זילברברג זצ"לזית רענן  תשובתב
זה "ו, ברחה למרחק ייהשנובפעם ה, ובפעם הראשונה החזירה לביתו, יםישברחה מבעלה פעמ

 מאומה נודע ולא", חיפש אחריה ולא מצאה, אין הבעל יודע היכן היא נמצאת "שנים שכשל
ואף , על אשתו אישהוכתב הזית רענן בתחילת דבריו שיש להתיר לבעל לשאת  ."רגלה כף ממדרך

 גט אצל שליח: שישליש  אלא ,מאה רבניםללא היתר 

 לקבץ משגת ידו שאין והיותר, טובא הדחק שעת והוא נחוץ הדבר כי יען
 ויגהה יעשה וכה. האפשרי בכל בזה להקל נראה לכן, רבנים ממאה התירא
, הולכה שליח ליד אותו וימסור ל"הנ לאשתו גט יכתוב ל"הנ הבעל, מזורו
 בלא וכהלכה כדת לה וימסרנו ילך הסמוכים במקומות אשתו שתבא עת ובכל

 . מגן על תתעגן לבל ואיחור עיכוב

על אשתו  אישהלהתיר לבעל לשאת שלא ד והחמיר מא י( סימן)מהר"י מינץ שוהביא שם 
. והזית יד( סימן בית יוסף שו"ת) תשובתוב בית יוסףה דבריוכבר השיב על ו הובמקום מצו אפילו

 :וזו לשונו, הסיק הזית רענןמהר"י מינץ. אך על תמיהות הלהשיב על כל  )שם( כתב רענן

 כלל אשה לו ואין ממנו אשתו שברחה, דידן בנידון לדינא תבנא זה לפי ונמצא
 רבה מצוה דבמקום מודה מינץ י"מהר גם, שביכולתו מה המצוה עיקר לקיים

 מצוה במקום גם ממילא נגדר רבנן פלוג לא דמשום נימא אם והגם. גזר לא כזו
 בצוותא הרוצ אשה כל שהרי, כלל שכיח דלא גוונא כהאי דכל, אינו דזה, רבה

 ]...[  ממנו ומרד פשע בלא ממנו הרחיקה וזו, דבעלה

 התם: לדינא האחרונים דהחמירו לנשתטית דמי דלא מעצמו מובן שכן וכיון
 זהו – בכפיפה נחש עם דר אדם דאין אף, ורבו פרו המצוה עיקר לקיים יכול
 עיין – תשמיש מחמת דם לרואה דמי לא וכן. עצמו לצער רצונו שאין מפני

, רבנן פלוג לא אמרינן חולי מחמת שהוא דכיון – (סה סימן) ל"מהרש בתשובת
 הדבר בעיקר דהתם, ועוד. מבעלה שתברח מאשה טפי שכיחא זה דכגון

  .נפשה בשאט הזידה שהיא דידן בנידון כן שאין מה, אנוסים שניהם

, שליח לידי וימסרנו גט לה כשיכתוב רק להתירו אפשר אי מכל מקום אבל
, קרוב במקום כשתהיה שליחותו לקיים שבועה בחומר עליו יקבל והשליח
 המחויב על גם חסה התורה שהרי ולחן ערוך,ש מפרשי מדברי משמע וכאשר

 ותבקש לביתה כשתבא ראשה שתלבין עד תשב ואיך, יפה במיתה לדונו מיתה
 .שיגרשנה

יש להתיר לו לשאת  – פרייה ורבייהרוצה לקיים  הבעלו, שברחה אישהמבואר מהזית רענן ד
שאם  ,שיהיה במקום שליח לאצרק שישליש הגט , מאה רבניםאף בלא היתר  על אשתו אישה

אם אף ש כח( סימןב חלק )זית רענן  תשובתתוכל לקבל הגט לאלתר. ועיין עוד ב – תבוא לכאן
, שתתפקח אפשר בנשתטית שגם אף, מנשתטית גרע לא אנוסה שלא לחזור למקום הבעל אישהה
וא הדין גם בזה. ואם מרצונה אינה שבה לבית ה, רבנים מאה על ידי היתר לו יש שבנשתטית כיווןו

 .אחרת אישהויש להתיר לו לשאת , הרי היא מורדת, בעלה
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דאם ברחה  ד( אות י סימןא חלק אחיעזר  שו"ת)סמך גם הגרח"ע זצ"ל  על דברי הזית רענן הנ"ל
 אינה חרם דרבנו גרשוםין היתר יולענ, דינה כמורדת – מבעלה ואינה מודיעה מקומה כמה שנים

 :וזו לשונו, והשלשת גט מאה רבניםהיתר  )"לכל היותר"(רק צריך ו ,צריכה התראה והכרזה

 ורק מקומה לבעלה מודיעה שאינה שנים כמה ועזבתו דבברחה נראה ועוד
 עצם אבל, מורדת היתה לא הבריחה בתחלת אם אף, ושבים מעוברים יודע

 רענן זית ת"בשו ב ראיתישו .מורדת הוי בעלה את לעגן בהעלמה ישיבתה
  .ןכתב שכ חלק אבן העזר ]לפנינו בכרך א, כנ"ל[ רא תניינאמהדו

 נתחבט אי טעמאומה, והכרזה התראה צריך דגמרא מדינא דמורדת אף על פיו
 דאם – הוא ל וחומרק דלאו וכתב (קיד סימן רא קמאמהדו) ומשיב שואל ת"בשו

חרם דרבנו  להתיר ןשכל מכ, והכרזה בהתראה אלא הוציאו לא הקל לממון
 ורק, האחרונים רבותינו מדברי כן נראה אינו מכל מקום – החמור גרשום

 דאדעתא, גרשוםחרם דרבנו  להתיר לא אבל, הכרזות צריכה כתובתה להפסיד
 שלא שכתבו המחברים עתד שהביא חמד בשדי איתירב שו .גזר לא דהכי
 כמו הגט והשלשת מאה רבנים היתר נצרך היותר ולכל, ומשיב השואל כדעת

 שצריך (פ סימן אבן העזר) חתם סופרה מדברי שנראה אף על פיו .בנשתטית
י וא בברחה מעכבת זו התראה אין בודאי מכל מקום, החרם שיתירו להתרותה

  .ל ידי זהע שיעוגן אפשר ואי, ועומדת כמותרת היא והרי, להתרותה אפשר

 התראות היו שלא מורדת מדין הפסידה שלא, כתובה להשלשת ובנוגע
 עשר בשהה תבכ ניינא(ת)דע ביהודה והנו, להשליש שצריך נראה, והכרזות

 שאנוסה בנשתטית דדוקא, הכתובה להשליש ין צריךשא ילדה ולא שנים
 אינו – להתגרש רוצה ואינה להתגרש שבידה בזה מה שאין כן, הגט לקבלת
 בידה שהרי שר לומראפ ואי, מקומה נודע ולא בברחה אבל .להשליש מחויב

 .המחברים מדברי נראה וכן .הכתובה להשליש שצריך בודאי, כעת להתגרש
 נמנה והנני, להתגרש תרצה אם אחר כך תתעגן שלא כדי הגט בהשלשת וכן

 .בזה התנאים כל לכשיקוים להתיר י"נ שפירא רפאל ה"מו הגאון עם בזה

 שהרי היא יודעת, נדון דידןנראה דאינו שייך ב – ן השלשת כתובהיהאחיעזר לעני תבכה שמו
, יקבל את תנאיה אלא אם כןוהיא מסרבת להתגרש  על רצון הבעל להתגרש באמצעות אביה וכנ"ל

 ואין צריך להשליש כתובה. 'יתנשתט'ב כגירושיןולכן לא הווי 

 אישהלשאת למי שאשתו ברחה שדן להתיר  ה( סימןד חלק )משיב דבר ומצאנו גם בנצי"ב 
 ייתכןו, התרו בה אלא אם כןדאף שמצד המרידה לא הפסידה , ן הכתובהייושם כתב לענ, שנייה

 ויש לה טענות מדוע מגיעה לה כתובתה: 

, מוקמינן לא לדקנני ואפוטרופיא, לה להזדקק מחוייבים אנו אין מכל מקום
 אם כי כתובה להשליש הגאונים תקנת מצינו ולא .לה המגיע תתבע וכשתבא

 . כתיב "לאלם פיך פתח"ד, וכדומה בנשתטית

מא קיי קטטא במקוםש ףדא – קבלה שליח על ידיבנצי"ב שכתב לזכות לה גט  עיין שםאך 
 שזכות אפשר אחרת אישהכשמתירים לו לישא  מכל מקום – דו טן למיתב דטב, לה מזכין שאין לן

 טובנקט שו, ממזרים תרבה או שת אישא באיסור ותכשיל כשליתשלא . חשש הנצי"ב לה הוא
 אלא גט לזכות יןשא ף"הרי בדעת הראשונים שדעת אףביאר שו .ודאי שת אישא מאיסור להוציאה

אף אם כך מכל מקום  ,לידה שיגיע עד גט אינו אולם, רושיןיין הבעל יכול לחזור בו מהגשא ןילענ
 תן" ובאומר חרורש בגט אלא תב דבריוכ לא ף"הרי דגם ונראה, עליו החולקים רבו – דעת הרי"ף

תדרוש לקבל  אישהאם השי גט. ואף ודהו אישהאולם מודה בגט , קאודו "לעבדי זה שחרור שטר
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ויש לזכות לה גט , יסרב ליתן גט אחר אחר כךיש לחוש שמא  מכל מקום, יש ליתן לידה הגט, גט
 באמצעות שליח קבלה.

יד אחרי החופה ברחה ישמ אישהנשאל ב מב( סימןא חלק  משיבת נפששו"ת )מהרא"ל צונץ 
 המהר"ם שהובא תשובתשנים. והביא מהרא"ל צונץ  עשרולא נודע לבעל מקומה כבר , מבעלה
מורדת,  אישהכאשר ה שנייה אישהלהתיר לבעל לשאת  יג( סימן)פאדווה  םמהר" תשובתו במרדכי
ופשיטא שלא יעלה על הדעת לעגן , במשך זמן כה רב נאסרה לבעלש ייתכןש – הוסיף –ובפרט 

למהרא"ל צונץ דכאשר המניעה  סבירא ליהו .דלא כמהר"י מינץ, יגוןאת הבעל ולאסרו בכבלי הע
, מאה רבניםגם מהר"י מינץ מודה להתיר. ואף הוסיף שאין צריך היתר , אישההיא מחמת פשיעת ה

אולם כשהדבר בא מחמת , לא מיירי רק כשהיא בת כתובה וראוי לפקח בתקנתה רבנו גרשוםד
 סימן) תשובהמהרש"ל בש . והביא שאףמאה רבניםפשיטא שאין צריך , ואינה בת כתובה, פשיעה

בברחה.  מה שאין כן .שם אין זה מחמת פשיעתה –ין רואה דם מחמת תשמיש יהחמיר בענ סה(
 :וזו לשונו, ולכן מסיק מהרא"ל

ואין צריך להאריך ]...[  להתיר לו אשה אחרת נדון דידןנראה עיקר ב אם כןו
שיש , לבטל אדם מפריה ורביה להיות שרוי בלא אשהכי אין שום חומרא  בזה

בפרט עכשיו שכבר כלה האלף , נדון דידןבפרט ב, לחוש לכמה תקלות
היינו במקום , לדעת המחמירין במקום מצוה אפילונראה  אם כן]...[  החמישי

לא תיקן  לכולי עלמא, אבל היכא דאסורה עליו ומצוה לגרשה, פריה ורביה
ליכא מאן , נדון דידןהיכא שפשעה היא ומעגנת הבעל כמו ב. וכן רבנו גרשום

וערוקה , מילתא דפשיטא להתיר לו לישא אשה אחרת אם כןו]...[  דפליג
 .מסתייע

יש להתיר , עזבה את מקום הבעל בפשיעתה ומרצונה אישהשאם ה מבואר גם ממהרא"ל צונץ
 .מאה רבניםואין צריך להיתר  על אשתו אישהלו לשאת 

ואין ידוע מקומה כמה שנים.  שברחה מביתה אישהדן ב ד( סימן)אור גדול ממינסק גם הגדול 
 )אות י(כתב שם , רבנו גרשוםלאחר שהאריך להוכיח כדעת הפוסקים דבמורדת יש להתיר חרם ד

לא  ובוודאי, דין ל פישאינה רשאית לעשות כן ע כיוון, יש אמתלאות לבריחתה אישהדאף של
 ואף לשיטתה וגם לא ידעו היכן מקומה כיום, יכולה לחזור למקומהלהתרחק באופן כזה שאינה 

לא היה מונע , תה מבקשת להתגרשיודאי אם היוד, היה עליה לבקש מהבעל גט קודם עזיבתה –
 ממנה:

, נראה פשוט במה שהרחיקה נדוד זה כמה שנים בלי שום ידיעה מאתה על כן
ראה דכולהו מודו דנ כהאי גוונאדנתבאר לעיל במורדת , דהוי ליה מורדת

 . דמותר לישא אחרת

שמא יש להמליץ עליה דתחילת עזיבתה היתה על דעת לשוב בזמן קרוב ולא  :והמשיך לדון
חרם דרבנו וכתב לדחות דאין בזה טעם שלא להתיר , ו'רע לה אונס וכיא אחר כךו, לשהות זמן רב

 .אף שיכולה לשוב עם בנה( ארץ ישראלדכעת ודאי אינה רוצה לשוב ל, נדון דידןואינו נוגע ל .עיין שם) גרשום

  בכגון זה: מאה רבניםין אם צריך היתר יולענ

מאה שלא שמע להתיר בלא  פט( סוף סימן)ברית אברהם  תשובתהביא מ תשובהבתחילת ה
, שזינתה ונאסרה על בעלה אישהדאף ב, הביא מהשבות יעקב צד( סימן). ובברית אברהם רבנים

דאף שיש מקום , כו( סימןב חלק , )מהגאון מלובליןנודע בשערים  תשובת. וכן במאה רבניםצריך היתר 
דול ממינסק בסוף לא חזינן לרבנן קשישאי דעבדי הכי. והג, מאה רבניםלצדד להתיר בלא 

 כיוון, מאה רבניםכתב דמשמעות הפוסקים שבמורדת אין צריך להיתר  )אות יד(הנ"ל  תשובהה



 מדינת ישראל 
 בתי הדין הרבניים

 

6 

. מאה רבניםנראה להתיר בלא , מאה רבניםשבנידון שלפניו הבעל עני ולא יכול להשיג חתימת 
אף  מאה רבניםהא נהגו בו איסור לבל להתיר בלי  ,מעיקר הדין: "אמנם מצד המנהג כל זהאך 

שמרדה והרחיקה  כיוון, מאה רבנים על ידילפחות  נדון דידןבזינתה". ומזה מבואר דיש להתיר ב
את ואין יודעים  מתחבאת מפני שלטונות החוק, ארץ ישראלאינה רוצה לשוב ל, לארץ אחרת

 מקומה אלא קרוביה הקרובים בלבד.

, כתב להתיר מי שברחה ולא ידוע מקומה י( סימן , אבן העזר)לובאוויטש צמח צדק תשובתגם ב
 :וזו לשונו, חרם דרבנו גרשוםיש להתיר לבעל  חודש שנים־עשרדלאחר  כדין מורדת

 אולי יודע מי כן ואם, ביניהן שהיו הקטטות מתוך נפרדה כאן גם אך]...[ 
 דין לה אין לומר יש, לה קורא אינו שהוא וכיון, ליפרד הוכרחה מחמתו
 מה, לה לקרוא שיוכל לבעלה ידוע במקום היתה אילו יתכן כל זה אך. מורדת

 שנים כלום ממנה לו נודע ולא כלל מקומה לו מודיעה שאיננה זו כן שאין
 דאינה יש לומר. הודיעה שהיא ולא ושבים מעוברים סיבה על ידי רק טובא
 היתה לא בתחלה אם אף. חדש ב"י אחר מורדת כדין וי ליהווה לעגנו יכולה

 עקבותיה נודעו שלא במקום העיכוב זה מחמת מקום מכל, מורדת דין[ עליה]
 .מורדת כדין וי ליהוה טובא שנים

עזבה  אישהזה שש שנים הש, נדון דידןמכל הפוסקים האמורים לעיל מבואר שיש להתיר ב
ובפועל , מקומה אלא הקרובים ביותרואין יודעים , וכעת היא בורחת מאימת החוק, את בית הבעל

 .גירושיןיחתום על הסכם  אלא אם כןמסרבת לקבל גט 

 מורדת

)אך  הם בין השאר מטעם שהיא מורדת שברחה אישהב חרם דרבנו גרשוםדברי האחרונים להתיר 

. וכבר האריכו האחרונים טפי ממורדת הנמצאת לפנינו( אעיגר שהרי מי שמקומה אינו ידוע, לא רק מטעם זה
 אבן העזר)דהנה הרמ"א  ,חודש שנים־עשרן מורדת תוך יאור דעת הרמ"א והחולקים לענייהנ"ל בב

 : וזו לשונוכתב  (ב, עז

 אם חדש ב"י לה משהינן לא, נשים שתי נושאין שאין הזה דבזמן ש אומריםוי
 שאין חולקין ויש. אחרת לישא לו מתירין, רוצה אינה ואם, לגרשה רוצה

 . עיקר וכן, אחרת לישא לו להתיר

וזו , כתובות קפו()אב"ן המובא במרדכי בר חודש שנים־עשרמקור דברי הרמ"א להתיר אף תוך 
 : לשונו

 נושא אדם שאין – הללו בדורות ,כרבותינו שהלכה פי על אף :תבכ ן"וראב
 קנסינן – שתווסרנה אחרות בשביל ואם .לה משהינן לא – ביחד נשים שתי

 . ותתעגן תשב והיא אחרות לישא להתיר

 ואר שם. כמב, ומהרי"ק תשובההאוסרים הם הרשב"א בו

 לכולי עלמא, חודש שנים־עשראבל לאחר , חודש עשר־אך כל מחלוקתם היא תוך שנים
 משיך הרמ"א: ה. ושנייה אישהמתירים לשאת 

, לגרש רוצה הוא אם חדש ב"י לאחר אבל .חדש ב"י תוך דוקא ראה לי:ונ
 האשה ביד כח דאין, אחרת לישא לו מתירין או כרחה בעל ממנו לקבל צריכה
 .(להורות) נראה וכן, לעולם לעגנו

 . (יט, עז) בית שמואלועיין ב

 .שנייה אישהמתירים לבעל לשאת  לכולי עלמא, חודש שנים־עשרומזה מבואר דלאחר 
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, שנים־עשר חודשבמורדת לאחר  פב( סימןינא יתנבשו"ת, ) עקיבא איגרהגאון רבי וכן התיר 
 הזכיר ולא –ה עלי אחרת לישא מותר חודש שנים־עשר אחרש (ב, עז אבן העזר) א"הרמ תםסמדד

מהרשד"ם  תשובת. והביא מרבנו גרשוםמשמע שבמורדת לא תיקן  – שצריך היתר ממאה רבנים
 אבל, הפריצים בפני גדר לגדור אלא רבנו גרשוםדלא תיקן  מהרשב"אשהביא  קכ( סימן אבן העזר)

להתיר  משיך מהרשד"םוה .רבנו גרשוםלא גזר  אחרת לישא או לגרש מהחיוב או הדיןן שמ באלו
יבואו להתיר  ואם יתירו במורדת היו שלא רצו להתיר במורדת מחמת שהדור פרוץאף ש, במורדת

 : )כמובא שם בדברי רבי עקיבא איגר( שהיא מורדתשיאמר  – אף בהקדיחה תבשילו

 תמקומו בכמה שאמרו ידוע כי נדון דידןב להתיר נפשי ממשכן אני מכל מקום
 אפשר, דעלמא במורדת היה אם ובודאי .רבנן ביה א גזורל שכיחא דלא מלתא
 פשיטא, לשמשו רוצית שאינה שנים' ד קרוב שיש במורדת אבל, טובא שכיח
  .זהעל  לחוש דאין

 זמן עבר אם ספק :פק ספקאס הוי – בספק הדבר יהא לו :אומר אני עוד
כלומר ] כהאי גוונא במורדת דשמא' ג ספק, תיקן לא במורדת ספק, התקנה

על  יעלה לא –  [שנמשכת מרידתה כמה שנים. ר' בגוף דברי מהרשד"ם שמבואר כך
 בזה ויש, עליו שוחקת ואשתו בנחושתים אסור האיש שיהיה חלילה אדם דעת
 הרב ל דעתע עלה לא כזה ודבר, הם נועם דרכי התורה ודרכי, איסורים כמה

 .ם"המהרשד ל"עכ. חטא בידו המעכב ואדרבא ספק בזה אין על כן .לתקן

שאף  הגאון רבי עקיבא איגרהסכים לדבריו להתיר. והוסיף  הגאון רבי עקיבא איגרונראה ש
שלא עזבה את הבית אלא = ] דידיה בנדון דוקאד יש לומר", בזה חמירשה (מא סימן אחלק )לראנ"ח 

שהלכה  על ידימי שהפקיעה עצמה  מה שאין כן, בזה אין להתיר –" 'מאיס עלי' בטענת מרדה[
נדון כ, בכל מקרה שהיא עצמה פשעה יש לומר. וכן גירושין אזרחיים[ב] לערכאות להוציאה ממנו

 ומסרבת לכל דין ולכל דיין ובורחת אף מארצה מאימת החוק ארץ ישראלשהיא נעלמה מ דידן
 .ארץ ישראלשלא יחזירו בנה ל

 חרם דרבנו גרשוםשכתב להתיר  מאות יד ולהלן( ג סימן , אבן העזר)לגרי"אועיין בעין יצחק 
משמע שמתירים לו אף בלא  (ל"הנ) ן"וראב מרדכימדברי ד, מאה רבניםאף ללא חתימת , במורדת

, והטעם .תתעגן לא גט להשליש צריך ההי ואם, ותתעגן תשב היאכתבו שהרי ש, השלשת גט
לא גזר כלל  רבנו גרשוםד מוכח במורדת גט להשליש הצריכו ומדלא. רבנו גרשוםדמורדת לא גזר 

 . והוסיף הגרי"א:מאה רבניםאין צריך היתר  על כןו, במורדת

 ב"י אחר וכן. לגזירתו כלל רבנו גרשום תיקן לא דבמורדת ברור זה אם כן
 המרדכי וכדברי אחרת לישא לו דמתירין, ז"ע סימןב כן א"הרמ הכריע חודש
 דמוכח מודה ק"המהרי גם במורדת על כל פנים אבל]...[  ל"הנ ן"וראב

רבנו  גזר לא כהאי גוונאב כי כלל היתר אחר מהדרינן דלא ן"וראב מהמרדכי
 כתב הא וגם .ל"כנ ן"וראב המרדכי תבושכו כמ, לה וקנסינן כלל גרשום

 ממש דאין לאמת סבירא ליהד אלמא, זו הראי לדחות קצת דיש בלשונו
 עוד ק"המהרי כתב על כן, זו הראי לדחות קצת דיש דכתב כיון אך, זו הבדחיי

 . גוונאכהאי  גזר ולא לו ההראוי אשה זה אין, לו דנאסרה כיון – בזה טעם

 כהאי גוונאד ק"המהרי מודה אפילו הכי, זה טעם שייך דאין אף, במורדת אבל
 ברור על כן]...[  ל"הנ ן"וראב במרדכי וכמבואר, כלל רבנו גרשום גזר לא

 לזכות גט והשלשת רבנים מאה ין צריךא דלדינא ק"ממהרי דמוכח לדינא
 בלא להתיר יש דבמומרת שלמה החמדת דכתב כיון על כןו. המורדת לאשה

 היתר צד אחר מהדרינן דלא, הוא חדא והכל .גט השלשת ובלא רבנים מאה
 רבנו גרשום גזר לא כהאי גוונאב כי אחרת לישא לו מותר בלאו הכי כי כלל
 . במורדת וא הדיןה, כלל
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 בלא להתיר שלא הוא דהמנהג שכתב סופר להחתם דאף יש לומר ואדרבה
ו כמ סבירא ליהד הוא המנהג דטעם יש לומר, עליו בנאסרה אף רבנים מאה

 .ל"וכנ ל"הנ ן"וראב המרדכי של זו ראיה לדחות קצת דיש, ק"המהרי תבשכ

 בזה רחךעל כ – ל"כנ ן"הראב בשם במרדכי רושבפי דמבואר ,במורדת אבל
 על כן, המנהג הוא איך במדינתינו נתברר דלא כל זמןו. כן נהגו דלא יש לומר

. מה דוכתיבכ וכמבואר הברור להדין בעלמא מנהגא ספק משום מבטלינן לא
 ל"הנ המנהג היה לא ומסתמא, רושבפי להקל כתב מדת שלמהשהח ובפרט

 ןשכל וכ. מאה רבנים בלא אף ולהתיר במורדת להקל יש על כןו. במדינתו
 . ביחד ומורדת דת על עוברת כשהיא

 בפשיטות שכתב (ה סימןב) ל"זצ מליסא להגאון יעקב נחלת בספר מצאתי וכן
 כיון על כן. לדינא כן והסכים כלל רבנים מאה בלא ל דתע בעוברת להתיר

 דכן ובפרט. סמכינן עליו רבנים מאה ריךצין א דבמורדת מבואר ק"דלהמהרי
 וכבר. ק"המהרי על דסמך חמדת שלמהה וכן. יעקב והנחלת יעקב השב פסקו

, נדון דידןב עדים' ב היו אם על כן .להיתירא במורדת מודה ק"דהמהרי נתבאר
ד ע יפל ע רק נתברר דלא כיון אך, רבנים מאה בלא להתיר מסכמת דעתי היה

 שיסכימו רבנים מאה חותהפל לכ ובעי עלה לוסיף דלא הבו על כן, חדא
 .להתיר

מעדות ככל שמדובר בבעל שאינו , מאה רבניםנהגו תמיד לבקש היתר מ ובארץ ישראל
, שנייה אישהיש להתיר לבעל לשאת  מבואר מהגרי"א דבמורדת ברורה מכל מקוםהמזרח. ו

 ולדעתו אפשר להתיר אף ללא מאה רבנים.

 מסרבת לדין תורה

, פנינומאחר שהוזמנה לדין תורה ל, חרם דרבנו גרשוםיש להוסיף טעם נוסף להתיר לו  נדון דידןב
בית ורק במאמצי , עורך דיןואין לה  גיבה לכתבי בית דיןפנינו ואף אינה מוהיא מסרבת להופיע ל

 ואף הוא דיבר רק עם אביה. , הפעלנו את הדיין הרה"ג בצלאל לוי שליט"א הדין

הרי שהחובה עליה  שמקום מגוריהם היה בארץ כיווןובית הדין, בלה את כתבי יברור שהיא ק
שלא , תקנות הדיון מקום המגורים המשותף האחרון הוא הקובע על פישהרי , ארץ ישראללדון ב

בית לילך אחר  אישהמצד חיוב האף שמרחיק נדוד ומבקש שיתבעוהו במקומו.  יהיה כל אחד
לילך  אישהאין מקום לחייב את ה, רושיןיהפוסקים שאם מתדיינים על הגכתבו  של הבעל הדין

לגר"מ )אמרי יושר  ,(ד, יד חושן משפט) שובהפתחי תעיין בזה מחלוקת הפוסקים ב –אחר הבעל 

לגר"ע )וישכיל עבדי  (ה סימןא חלק  חושן משפט, לגר"מ פיינשטיין)אגרות משה , (לח סימןא חלק , אריק

 . ין כאן מקום להאריךוא .(ח סימן חושן משפטה חלק , הדאיה

, )עיין באמרי יושר הנ"ל( שנשלח לבית אביה שהיא לא התיחסה כלל לכתב התביעה כיווןו
לענייני  בית המשפטאותה בהליך ב שייצגה, הקודמת באת כוחה על ידיוכנראה ידעו מהתביעה גם 

 .חרם דרבנו גרשוםויש להתיר לבעל , הרי היא בכלל מסרבת לדון בדין תורהמשפחה, 

ואין בידינו , המסרבת לציית לדין תורה אישהלגבי  כתב צח( סימן, באב"ד)לגרי"ה בספר יהושע 
  ה לבוא לדין תורה:יפותה באמצעי כפיח לכוכ

ואם אינה רוצית לשמוע שום , פשיטא ופשיטא דהוי עוברת על דת יהודית
, כי אם עומדת על דעתה ולא תזוז לשמוע דברי כשרים כשרים בית דיןדברי 

לך אשה רעה בדעותיה שמצוה  אין, ה כן תעשהרק כפי מה שעולה בשכל
  [.].. לגרשה
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סיבה  והוא גופו 'עוברת על דת יהודית'רוב לבוא לדין תורה הוא בבחינת יומבואר דעצם הס
 . רבנו גרשוםויש להתיר לו חרם ד דינה כעוברת על דתד, שנייה אישהלהתיר לו לשאת 

 : וזו לשונו, שנייה אישהלשאת  מח( סימןה חלק )התיר מהרש"ם  הנ"ל תשובהובהסתמך על ה

 את גם ם מעלתורו שהזמין באם ורהתין ד מלציית מסרבת שהאשה מחמת וגם
ו וכמ, בעל כרחה לגרשה דמותר יש לומר, מסרבת והיא בה והתרה האשה
 בדיעותיה רעה על כל פנים אדהוי (צח סוף סימן) יהושע ספר ת"בשו שכתב
יש ד ומהגם ביטשאטש. ק"לק דאשתקיד בשנה השבתי וכן לגרשה. ומצוה
 דאף, שמתא[, חרם, נידוי –]ש "נח עונש עליה יש, דמסרבת דכיון לומר
 אבל, כנודע המלך מגזירת לפרסם תקיפה בית דין יד אין ונותינו הרביםשבעו

, המסרב ראש על וכרוך בתקפו תורה הקדושהב תורה הקדושה דת מכל מקום
על ב לגרשה יוכל אם כןו, מקיימת ואינה נודרת כדין מתים בנים זה ובעון

 . כתובה בלא ויוצאת כורחה

או  – חרם דרבנו גרשוםטעם וסיבה להיתר  הוא גופו ורהתרוב לבוא לדון בדין יהרי שהס
 ובנים מתים וכו'., או שבעוון סרבנות היא בחרם ונידוי, מטעם של רעה בדעותיה

שאם מסרבת לעמוד  כתב מ( סימן , אבן העזראב"ד סיגעט )לגרי"י טייטלבויםאבני צדק  תתשובגם ב
 יש להתיר גם מטעם עוברת על דת: , לדין תורה

ת העד העיד בנו שחותנו הגאון החוו ובשגם גיסי הגאון אבד"ק זלאטשוב נ"י
תיכף , ז"ל עשה מעשה כך באשה שסירבה לעמוד עם בעלה לדין תורה עתד

כי הרב  הרה"ג מסקאליט ר לו לעשות כרצונו. וכן כתב לי שאר בשריהתי
 רי חמיומו והרה"ג מוהרא"ל אבד"ק סטאניסלאוו ז"ל הגאון בעל החוות דעת

הרה"ג ז"ל מטאלטשווא נתוועדו יחדיו לדין באשה שמסרבת לעמוד לדין 
 . ואחריהם עוד מגדולי הדור והתירו לבעל,, תורה

רוצה לדור עם הבעל  אישהרואים אנו שאין הכשובהם ש, וצירף טעם זה לטעמים נוספים
 הגט אינו חוב לה אלא זכות., ובזה היא גם מעגנת את עצמה, אלא רק לעגנו

בספר  תבכה שלצרף לסניף את מ קמד( סימן)אוריין תליתאי  תשובתוכן נמצא לגר"מ תאומים ב
. ואף שהביא רבנו גרשוםואין עליו חרם ד שאם מסרבת לדין תורה הרי היא כעוברת על דת, יהושע

או  דאינה נקראת עוברת על דת אלא בדברים שיש בזה מכשול לבעל, מי שהקשה על ספר יהושע
הביא מהדברי ב'רעה בדעותיה',  מה שאין כן – שבעוון זה בנים מתים – בעוברת על נדר ושבועה

כשעוברת שוגם , רבנו גרשוםדבזה לא תיקן , רבנו גרשוםן חרם דיחיים שדינה כעוברת על דת לעני
דברים כוי גם וובזה ה, פרייה ורבייהות ומונעת מהבעל אפשרות של קיום מצ בית דיןבזה על ציווי 
 שמכשילתו.

 : וזו לשונו, נא מןסי אבן העזרהוא ב ומה שהביא מהדברי חיים

 דעל, לגרשה דמותר דת על עוברת היא הרי, דין הבית דברי תקבל לא אם והנה
 ין)עי הפוסקים בכל כמבואר, הגולה מאור גרשום רבינו תיקן לא דת על עוברת

 משמע בתשובה ל"ז מפאדווה ם"מהר דברי לפי והנה .בהגה( ד, קטו אבן העזר
 יד. סימןב ין שםיעו – כרחה בעל לגרשה מותר, שעוברת איסור דבכל בהדיא

 דדוקא ח(, )קטו מחוקק ובחלקת ח(, )קטו שמואל בבית דמבואר לפי אפילו אך
 מכל מקום, מעושר שאינו מאכילתו כגון לבעל דנוגע מה דת על עוברת בעי
 יוכל לא זה ידי על דהא, לבעל נוגע דין הבית צווי על שעוברת מה הוא זה גם

 . דת על עוברת נמצאת כן אם, בה דאגיד כיון ורביה פריה מצות לקיים
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שמונעת , יש לה דין של עוברת על דת רובה לעמוד לדין תורהימבואר בדברי חיים דבעצם ס
 סיבה להתיר לו לשאת אחרת. וא גופווה, פרייה ורבייהת וממנו לקיים מצו

 כתב לסמוך על דעת הפוסקים דבמסרבת לדין תורה ו( סימן אבן העזר)חבצלת השרון  תשובתוב
שסירבה לעמוד לדין  כיווןאלא  אך לא מטעם עוברת על דת, אחרת אישהיש להתיר לבעל לשאת 

שהוא אומר  כיווןו, זקק להילה שוב אין חיוב על בית הדין – תורה אחרי כמה פעמים שהתרו בה
לא היו מאמינים לו וחוששים  שבית הדיןאף , ונותן אמתלאות טובות לדבריו שהיא מאוסה עליו

והוא לפי , נזקקין לה בית דיןאין  – עתה שסירבה לדין תורה מכל מקום, שמא עיניו נתן באחרת
הראשונה שולדבריו , א משום קטטההי רבנו גרשוםדכל תקנת  כיווןדבריו אינו עושה איסור. ו
 .עיין שם, נאמןלכן  – לא יעבור על החרם מהימאוסה בעיניו ולא ידור ע

נראה שאינו טעם בפני עצמו להחשיבה עוברת  קסז( סימןב חלק  אבן העזר) חתם סופר תשובתוב
יש , חודש שנים־עשררבה לעמוד לדין תורה יותר מיוס שהיא מורדת בבעלה כיווןאלא , על דת

א ולא הזכיר שהו, והיינו מטעם היותה מורדת ומעגנת את בעלה, אחרת אישהלהתיר לו לשאת 
 :וזו לשונו, עוברת על דת

 ומעגנת בעלה על מורדת, פיזינגר משה ה"מ אשת, הינדא' מ שהאשה]...[ 
 הן, אחת בכפיפה עמה לדור הן, המורים יורו אשר לכל נתרצה והבעל, אותו

 ולפי, בסרבנותה עומדת היא ואך, כדת משה וישראל גט פיטוריןב לפוטרה
 ובכל]...[  הרבה מי"ב חודש יותר הסירוב זמן נמשך י"נ הרבנים מכתב

 ישראל. דייני לפני בעלה עם כלל לעמוד מבלי בסירובה עומדת היא ההתראות

 הוא פשוט מי"ב חודש הרבה יותר בסרבנותה ששהתה כיון לכאורה הנה
 לה וישליש, כנהוג מאה רבנים יפעל  אשתו על אשה לישא לו להתיר שיכולים

 ם כןג, י"ב חודש שהינו וכבר, לקבלה רוצה אינו כשהיא אבל]...[  בתחלה גט
חרם דרבנו  לו נתיר או על כורחהב יגרש או אלא לעולם לענגו שאין פשוט

 שהוחזקה מפני מרידתה טעם ישראל ה"מ מפי ששמעתי לפי והנה]...[  גרשום
ל ע, עולם בשגעון ותלקה שתילד וחוששת בלידה שמשתגעת פעמים 'ב כבר

 תחזור ואז כנשים אורח לה היות בלתי עד ותשב מתשמיש היא מורדת כן
 שייך ושפיר, שלה בעיגון צער לה אין אם כןו .בשנים רכים והיא והוא, לבעלה

 הגאון תיקן לא וכזה ?ידה על מעוגןה ויהי יצטער והוא "וחדי הלה יאכל"
 ל."ז

אלא מטעמים , לדין תורהבמה שמסרבת לבוא , להתיר מצד עוברת על דת חתם סופרלא דן ה
טעם סרבנותה לבוא משמע שאין  אם כןו .וכמבואר בגוף התשובה, של מורדת ומצערת לבעל

ו וכמ, מטעם עוברת על דת או טעם אחר, חרם דרבנו גרשוםסיבה עצמאית להתיר לו  לדין תורה
שקבלה גט ונמצא  אישהשדן שם ב קטו( סימן אבן העזר)שיק  םבספר יהושע. ועיין גם במהר" תבכש

, ולא הזכיר להתיר מדין סרבנות ומדין עוברת על דת, ומסרבת לבוא לקבל גט נוסף, בו ספק פסול
 .עיין שם, ודן שם בצדדים אחרים

היא  דאף אם רעה ספר יהושעדברי ל כתב ע כ( סימןג חלק , )לגרא"ח דייטשפרי השדה  תשובתוב
עדיין לא מבואר דרשאי לגרשה בעל , ורהה לגרשה כשמסרבת לעמוד בדין תובדעותיה ומצו

וקשה  , ונעשה להם כהיתר, שמשמטין עצמם מלבוא לדין תורה רחה. ובפרט שיש הרבה אנשיםוכ
שכן רואה , 'רעה בדעותיה'. והיינו שאינה מזידה שתחשב 'רעה בדעותיה'לומר שיהיה זה בכלל 

 אבן העזר)משנה שכיר  תשובתב, הי"דהרבה שעושים כך. ועל דבריו סמך הגרי"ש טייכטל זצ"ל 

 .יש להתיר, ורק אם רוצה לעגנו ולצערו, רבנו גרשוםשאין בטעם זה לחוד להתיר חרם ד עד( סימן
 .עיין שם, רוב בלבד טעם להתיריאין בעצם הס – ברוצה להמשיך ולדור עימו מה שאין כן
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זה שש והיא ברחה , ושמסרבת לבוא לדין תורה וגם מסרבת לדור עימ נדון דידןב הזולפי 
ההלכה היא  על פידין ו על פיכאשר בית הדין, לכתבי  מגיבהואינה , ומקומה כיום לא ידוע, שנים

 .שנייה אישההרי שיש להתיר לבעל לשאת , תל אביבב בית הדיןחייבת לדון ב

 מסקנות

לאחר חתימת , חרם דרבנו גרשוםסבור שיש מקום להתיר לבעל  בית הדיןלאור האמור לעיל  א.
 רבנים והשלשת גט. מאה

בא עם  משא־ומתןלנהל  עורך דיןתמנה  אישהראוי שה, שבחלון הזמן שנותר, דעתנוהבענו  ב.
 לאור התמשכות העיגון.פסק הדין, אולם מאידך אנו סבורים שאין מקום לעכב את כוח הבעל, 

הרבני הגדול הגר"ד לאו שליט"א  בית הדיןת פסק הדין לכבוד נשיא יעביר א בית הדין ג.
 בה נאמר:( לתקנות הדיון ש3–1) בהתאם לתקנה קעד

הדין הרבני עבר לאישורו העקרוני של נשיא בית פסק דין להיתר נישואין יו (1)
 הגדול.

תעביר מזכירות הרבנות , זקוק היתר נישואין לחתימת מאה רבנים (2)
הדין הרבני אחרי אישור עקרוני של נשיא בית , לישראל את ההיתרהראשית 

הדין האזורי לאחר מכן יוחזר ההיתר לבית למאה רבנים לשם חתימה. , הגדול
 לביצוע התנאי או התנאים שבהיתר.

לאחר שיקבל אישור סופי מנשיא בית ביצוע אלא ־היתר הנישואין אינו בר (3)
 הדין הגדול.

אך אין צורך , גט תשמאה רבנים ובהשליש צורך בהיתר , קים דלעיללאור הנימו, נודעת ד.
 להשליש כתובה.

 (.4.11.2018) ן התשע"טוכ"ו במרחשוניתן ביום 

 הרב משה בצרי הרב יצחק הדאיה אב"ד –צבי בן יעקב הרב 

 
 עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה


