
 מדינת ישראל 
 בתי הדין הרבניים

 

1 

 ב"ה
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 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים 

 לפני כבוד הדיינים:

 נשיא   – הרב דוד ברוך לאו    הראשי לישראל   הרב 

   (שרלי פז)ע"י ב"כ עו"ד  פלוני :בקשהמ
 נגד

 (אריאל וינדר )ע"י ב"כ עו"ד  תפלוני המשיבה:

 בתביעתה זואכיפת גט על אישה שחויבה בו ותובעת כתובה טרם הדיון הנדון: 

 החלטה

 רקע

אבל האישה רוצה   ין חייבת לקבל גטשה שבית הדין האזורי קבע שעל פי הדיאעניינה של  יפניל
 . לעכב את ביצוע החיוב עד לאחר הדיון על חיוב הבעל לשלם לה את כתובתה 

בית דיננו פנה לבית הדין האזורי בבקשה לבחון את האפשרות לדון בכתובה לפני החיוב 
 ובית הדין האזורי הבהיר שהדבר יעכב את כל ההליך. בגט, 

 דיון 

כפיית האישה להתגרש שעה שהבעל אינו יכול 

 לפרוע את כתובתה

מבואר בשו"ת   ואין לבעל אפשרות לשלם את הכתובה  בל גטשה לקילכפות על הא  הותרבמקרה ש
לבעל יכולת לשלם לה, כפי  שאינה יכולה לעכב את הגירושין עד שתהיה (א מןכלל מב סי)הרא"ש 
 :  (נכפית האישלגבי ) שכתב 

יתכן   ועתה שתיקן הגאון רבינו גרשום ז"ל שאין לגרשה בעל כרחה, איך
יפה כח האשה הרבה מכח האיש,  ,אם כן ?שיתחייב לה שאר כסות ועונה

אלא כופין אותו   ,להיות אצלהיכפוה    :דאלו נולד מום זה באיש אין אנו אומרין
 [ ... ] יכפוהו להיות אצלה ולפרנסה – להוציא ויתן כתובה, ואם נולד באשה

ואף אם תמצא לומר שהשוה מדותיו ששום אדם לא יגרש בעל כרחה, מכל  
  , כופין אותה לקבל גט  –אף האשה  ,מקום במה שהאיש כופין אותו להוציא

אין רצוני "ואינה יכולה לומר  .ועונהן לקבל ימנע ממנה שאר כסות ואם תמא
כיון דמן הדין היא חייבת  :, דזו אינה טענה"לקבל גט עד שיתן לי כתובתי
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לקבל גט כאשר הוכחתי, נמצא פריעת חוב כתובתה הוי כשאר חוב שהיה  
 .כאשר תשיג ידו – והמותר ,מחוייב לה, והנמצא אתו יתן

 :  (איף עיקיז ס מןסי רזהען  אב) לחן ערוךכן פסק השוו

כופין   – וצה לגרשה ואינו משיג כדי כתובתהמי שנודע לו שאשתו נכפת, ור
, ויתן הנמצא בידו בנו גרשוםאותה לקבל גט ואין בזה משום תקנת ר

קבל גט, ימנע ממנה שאר ואם תמאן ל .שתשיג ידוכ –לכתובתה, והמותר 
 ה.כסות ועונ

אין היא יכולה   שה לקבל גטיהרי שהדברים מפורשים שבאופן שהדין הוא לכפות את הא
דנים   ובכתובה בתה, אלא כופים אותה לקבל את הגטלעכב את הגט עד שיפרע לה הבעל את כתו

 ה.שאר חוב שהיה מחויב ל בכ

שה מום שמחמתו כופים אותה להסכים לקבל גט, וכמבואר ימנם כל זה במקרה שיש באוא
 : (שם)ברמ"א 

פין לגרש מדין התלמוד, ולא  ודוקא במום גדול כזה שאלו היה באיש היו כו
שתהא האשה עדיפא מאיש, אבל משום שאר מומין אינו  בנו גרשוםתקן ר

אבל מכל מקום אין כופין אותו להיות עמה, מאחר  .יכול לגרשה בעל כרחה
 . איסה עליו ורוצה לגרשה ולתת לה כתובתהדמ

וקא באופן שרוצה לגרשה ולתת לה את כתובתה אין כופים אותו ושד מבואר מסוף דבריוו
 . להיות עימה, אבל בלא זה כופים אותו להיות עימה

 :  (שם ס"ק כג)ן כתב החלקת מחוקק וכ

אבל אם אין ידו משגת ליתן כתובתה אפשר דנקרא מורד ומוסיפין על 
כיון שמן הדין היא " :תובתה. וכן משמע מלשון תשובת הרא"ש שכתבכ

  : משמע   ".נמצא פריעת כתובה הוי כשאר חוב  ,חייבת לקבל גט כאשר הוכחתי
 תב כן  וכ  .ן יכול לגרשה כשאין לו הכתובהאי  –  הא כל שאין הדין נותן לגרשה

. ועיין (זס"ק כ ק  מןסי)וכבר כתבתי מזה  (דאלף רנ  מן סי)הרשב"א בתשובה 
משמע קצת דמי שרוצה לגרש אשתו יכול לגרש   (אצ מןסי)בתשובת הריב"ש 

 .ואחר הגירושין תתבע כתובה

תמה איך אפשר לכפות אותו , אלא שלקת מחוקקלדברי הח (שם) ית שמואלכן הסכים הבו
רשאי לגרש, נראה שגם שאין הבעל  ,ןי, אבל כלפי עיקר העני'בני שנואה'להיות עימה ולהוליד 

 . חוקק מלקת וא מודה לחה

 כתב:    לקת מחוקקשהזכיר הח (אלף רנד מןסי)הרשב"א 

שמעתי משם הגאון ז"ל שאין אדם רשאי לגרש את אשתו אם אין לו לפרוע  
והביא ראיה ממה ששנינו  ,הכן מצאתי לרב אלפסי ז"ל בתשוב .כתובתה

 , הרי גיטה וכתובתה 'חייב לרפאותה, אמר  –לקתה " :א(דף נ רק ד,פ ת)כתובו
אבל שלא בכתובתה אינו   –"  הרי גיטה וכתובתה"  ."רשאי  –'  תרפא את עצמה

 1. זה לשון התשובה .רשאי. ואם לא קבל עליו את הדין מנדין אותו

 
ח דינו של הרי"ף היה אסור לבעל  וגרשום, שאז מכ דרבנו לפני חרם  הייינו עיקר הנידון של הרי"ף והרשב"א  1

רחה בלא כתובה, ואם גירש היו מנדים אותו. וכל זה אינו שייך לאחר החרם, שהגט תלוי  ולגרש את אשתו בעל כ 
הלכה  מ נפקא מינה שה, ואם רוצה יכולה ממילא למנוע את הגירושין. אולם גם לאחר החרם יבהסכמתה של הא

ן שמצידו  ו אין לו דין מורד כיו שה מאוסה על הבעלילעיל שאם הא לקת מחוקקכגון המובא בח זו לכמה דברים 
ם בו דיני מורד. וכן יתבאר להלן  אם אין לו לשלם את כתובתה, שאסור לו לגרשה, דני  ןכ ין  שאה  רוצה לגרשה, מ

 על הגט.  ךכ ר יש לדון תחילה על הכתובה ורק אח  ין מקום גביית הכתובה, וכן אםילענ  א מינהנפקד
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שה יכולה לעכב את  ימשמע מדברי הרמ"א שבשום מקרה אין הא  (ועיף  קיט ס  מןסי)להלן  אבל  
לפני  ) הכורחמתגרשת בעל  השהאיששם  לחן ערוך ן בגלל הכתובה, שכתב על דברי השוהגירושי

ואפילו אין לו לשלם לה הכתובה ונדונייתה, אינה יכולה לעכב משום זה ": ( גרשום דרבנוחרם 
 ." לההגירושין, אלא תתגרש ותתבע אותו מה שחייב 

 :  , שבבית יוסף כתבבבדק הבית (שם )כבר כתב כן הבית יוסף ו

שמעתי משם הגאון שאין " :(סימן אלף רנד אלק ח)כתוב בתשובות הרשב"א 
וכן כתב הר"ר   [..." ]אדם רשאי לגרש את אשתו אם אין לו לפרוע כתובתה 

   .רכג(  מןג סילק )תשב"ץ חצמח בתשובה שמשון בר 

   :דק הביתבבו

ם המפורסמים לכתוב  דלא לישתמיט חד מהפוסקי  ,ואינם נראים דברי סמכא 
  , והראיה שהביא מידחיא בגילא דחיטתאה כמבואר למבין .כן אפילו ברמז

ועיין בתשובת   [...] ]וכמה תשובות כתובות[ בשם הגדולים ואינה שלהם 
 ]...[ שכתבתי בסוף סימן א צא( מן)סיהריב"ש 

 כתב על דברי הרמ"א:  (שם ס"ק ה)אבל בחלקת מחוקק 

כתב שאין אדם רשאי לגרש   ( דאלף רנ מן סי)דהא הרשב"א  , אין דין זה מוסכם
כיון "  (בכלל מ)הרא"ש בתשובה    כתבשה  אשתו אם אין לו לפרוע כתובתה. ומ

וכו'   "דמן הדין היא חייבת לקבל גט נמצא פריעת חוב כתובתה הוי כשאר חוב
הרא"ש אלא במקום שחייבת   ןכתב דלא כפשר לומר א –" באשר תשיג ידו"

לקבל גט שבא בטענת מום גדול וכיוצא, אבל במוציא לרצונו אפשר דמודה  
ר משמע קצת שתקבל גיטה ואח (אצ מןסי)ומיהו מדברי הריב"ש  2. להרשב"א

תתבע כתובתה, ואינה יכולה לעכב הגט עד שתהיה הכתובה מוכנת כי  כך
 ה. כתובקודם הגט אין לה דין ודברים על ה

 כתב על דברי הבית יוסף:    (שם ס"ק ח)בפרי חדש ו

ב בפשיטות שאינו יכול שמאחר שהרשב"א כת ,אלא שאני תמה על הרב ז"ל
יש לו לשלם הכתובה והעיד שכן כתב הרי"ף בתשובה וגם   ןכם לגרש אלא א

וכן משמע  (אקפ מןבסי)וכן נמצא בתשובת הגאונים , שמע כן בשם הגאון
וגם   ,ויש קצת ראיות לסברתם ולא נמצא ראיה היפך מזה ,מתשובת הרא"ש

ולא נמצא שום פוסק שחולק עליהם בהדיא זולת  ,הרשב"ץ הסכים עמהם
ולכן אני  ?מנין לו להרב לחלוק עליהם ן,כם א – משמעות תשובת הריב"ש

ה שנמשך אחר משמעות תשובת "אומר שקבלת הגאונים תכריע ודלא כההג
וגם הריק"ש בהגהותיו פסק כתשובת הרא"ש וכתשובות  . וליתא ,הריב"ש

 .וכן עיקר ,הרשב"א וכדכתיבנא

לא כמו ושרא"ש, כתב שגם הריב"ש אינו חולק על הרשב"א וה (דעיף ע ס מןסי)בבית יעקב 
כוונתו רק שאין לאיש   – (קיט מןבסי)דד לומר שגם הרמ"א יצולכן  ,ל החלקת מחוקק הנ"שכתב 

דין מורד אם היא מעכבת את הגירושין, אבל אין כוונתו שהבעל יכול לגרשה באופן שאין לו 
 . לשלם את כתובתה 

 
גם   חוקקמלקת הח  תבכן משמע כרשב"א, וכתב שמדברי הרא"ש כ (שם)קיז  מןבסי לקת מחוקקיש לציין שהח  2

  לפרש את הרא"ש   פשר איישב את דבריהם, ומשמע שרק  חדש דלהלן, ואילו כאן    וכדברי הפרי  .(ס"ק כז)ק    מןבסי
אר בתחילה שהמקור לדברי הרמ"א היא שיטת הרא"ש,  יב  עיף ד(ע ס  מןסי)ובבית יעקב    כדעת הריב"ש החולק.  גם

פך שגם הרמ"א מודה לשיטת הרשב"א  להקט הרשב"א, אבל בסוף דבריו נולק על שהרמ"א הבין שהרא"ש ח
 .וכדלהלן
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 קט כדעת הרמ"א לפי ההבנה הפשוטה בדבריו:נ (קיט ס"ק ו מן סי) מואלשית אבל הב

אין אדם רשאי לגרש את אשתו אם אין  :כתב (דאלף רנ מן סי)בתשובת רשב"א 
תשובה זו מבואר לא כפסק  מ :כתב לקת מחוקקובח [...] לו לשלם כתובתה

הדין, היינו דשונא   יפ ל ול לגרש עהרב רמ"א איירי כשיכ ש לומר:רמ"א. וי
אף  – ול לגרש אותה אפילו אין לו כתובהאותה וזיווג שני איירי, אז יכ

ן בלקתה, דאי הרשב"א מודה בזה. אלא שם איירי היכא דאין ראוי לגרש, כמו  
בזה קאמר אם אין לו הכתובה אין רשאי    –  ראוי לגרש כמו שכתוב בסימן ע"ט

לגרש. וכן בזיווג שני אם אין שונא אותה אז אין ראוי לגרש, ואם אין לו  
הרב רמ"א,  ו שכתבאי לגרש. ובתשובת הרא"ש מבואר כמהכתובה אין רש

א בעלת נכפה כי  שהייכול לגרש כ בנו גרשום לו אחר תקנות רדהא כתב אפי 
היכא  ע מינה:מש ., אפילו אין לו לסלק הכתובהרשוםגבנו בזה לא תיקן ר
   .הריב"ש סקפן לעכב בשביל פרעון הכתובה, וכ נה יכולהידרשאי לגרש א

יא אינה חייבת לקבל גט, אין ה השהאישנמצא אפוא שלדעת הריב"ש והבית יוסף גם באופן 
מדברי הרא"ש   , ולדעתו כן משמע גם(קיט  מןסי)  ית שמואלבדד ה יציכולה לעכב את הגירושין. וכן  

במקרה שבלאו הכי אין ראוי קא וודבריו אמורים דו שמסכים לזה ש לפרשואף בדעת הרשב"א י
 אין לו לשלם את הכתובה אינו רשאי לגרש.  אי גוונא אם הכד לגרש, 

שהרשב"א והרא"ש חולקים על הריב"ש, ולדעתם   וקטוהפרי חדש נ לקת מחוקקואילו הח
עת הבית יעקב גם הריב"ש אין הבעל רשאי לגרש את אשתו אם אין לו לשלם את הכתובה, ולד

לקת מחוקק  הח  קטזה, וכן נראה שנסותרים ל  םאינ  בסימן קיט  מ"ארדברי התכן גם שיוי  מודה לזה
ית  וכן נראה מדברי הבקיז,  מןיוכן היא הכרעת הפרי חדש. וכן משמע מדברי הרמ"א בס עצמו

 3. שם שהסכים לזה שמואל

ובערוך  (קיט פירוש הקצר ס"ק ו מןסי) ובישועות יעקב  (שם ס"ק יח)כן הכריעו בגט מקושר ו
 . ואחרונים נוספים (יג–שם סעיפים יב)השולחן 

 כתב:   )שם(לחן והערוך הש

איכה )חז"ל על פסוק    וכמה ראיות יש מש"ס דבלא הכתובה אין לגרשה, דדרשו
יבמות )  "זו אשה רעה וכתובתה מרובה"  –"  נתנני ד' בידי לא אוכל קום"  (א, יד

 ", אשה רעה וכתובתה מרובה"]הנשוי ל[ד (ב ,אמ), וכן אמרו בעירובין (ב ,גס
באחד שחשד   (א ,חנ), וכן בגיטין "אינו רואה פני גיהנם" ,שאינו יכול לגרשה

תובה, וכן את אשתו ורצה לגרשה ולא היה יכול לגרשה מפני שלא היה לו הכ
ברבי יוסי הגלילי שהיה לו אשה רעה    (יז  רשהפרבה[  ])מבואר במדרש בראשית  

דלא   ראה ליונ .ולא גירשה עד שהלוו לו כתובתה ונתן לה הכתובה וגירשה
אף שהיא אשה רעה וסובל    –  דוודאי כשרק ביכולתו לחיות עמה  ,פליגי לדינא

לא הכתובה  ב  –  שות לגרשה, או ששונאה ובזווג שניממנה, והתורה נתנה לו ר
בזמן הש"ס שביכולתו לישא אחרת. אבל  כןשל אין ביכולתו לגרשה, וכ 

אי  לסבול, דכה  פשראי  כנכפית וכיוצא בזה, דטבע האדם א  כשהיא בעלת מום
 כן ש ל ין משגיחין על כתובתה. וכא – באיש היינו כופים לגרש גם גוונא

כשהיא פרוצה כשהדין נותן שמצוה לגרשה, דאין משגיחין על הכתובה. וכן  
  דש, חי הפר תבכן ה וכ ק"ס וקקחמלקת מהח ן משמעוכ)ראה מכמה גדולי אחרונים נ

 . (כן נראה עיקר לדינא כל מקוםמ  ,ו לא כתב כן ק"ס ית שמואלאף שהב

 
ל, לפרש כדברי הבית יעקב הנ"פשר אברמ"א אכן  ין זה. יבענ ית שמואלבסתירה בדברי הרמ"א והב ריך עיוןוצ 3

 יישב את דברי הרמ"א. מובא להלן הבישועות יעקב  אףו
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הכריע שבכל מקרה אין הכתובה    (]אות יג[  געד ענף    מן סי  רזהעבן  א אלק  ח )ל בשו"ת עין יצחק  אב
 מעכבת את הגירושין: 

ממני להודיעו דעתי היכא דאינן רוצין הקרובים  בוד תורתוומה שדרש כ
למכור הכתובה בטובת הנאה, וכן היכא דאין יד הבעל משגת לדמי טובת 

 אי גוונא: דיכולים להתירו בכה  בוד תורתוהנאה לפי דכתובתה מרובה, ודעת כ
הנני להשיבו כי כן דעתי מסכמת, מאחר דכבר כתבתי לעיל לדון בעיקר ראיות 

כיון דעיקר סמיכת הרשב"א הוא על ראיה זו לכן כיון דלדינא ו [...]הרשב"א 
ממילא יש לנו  ל כןוע [...] לפי הכרעת הפוסקים הללו אין מקום להוכחתו

בשם הרא"ש והריב"ש  (ו ףסעי טקי מןבסי)למנקט לדינא כפי הכרעת הרמ"א 
  .דאין הכתובה מעכב להגירושין

תם מודים שאין הדברים אמורים אלא והפרי חדש וסיע לקת מחוקקמנם כאמור גם החוא
חייבת לקבל גט, אבל במקום שניתן לכפותה לקבל גט אין היא יכולה לעכב   ההאישבמקרה שאין  

  4. את הגירושין בגלל הכתובה

לקבל גט, אבל במקום שאינה אלא   ההאישקא במקום שכופים את והיינו דודיתכן י ואומנם
להסתמך   אפשרחייבת להסכים לגירושין, יש בידה לעכב את החיוב עד לאחר קבלת הכתובה. ו

כנכפית וכיוצא בזה, דטבע    אבל כשהיא בעלת מום"שכתב:    לחן הנ"לובזה קצת על דברי ערוך הש
  ." גיחין על כתובתהגם באיש היינו כופים לגרש, אין מש וונאגאי לסבול, דכה פשראי האדם א

ה באיש היו כופים, מ גם לכןש ,לסבול ממש אי אפשררים אמורים אלא באופן שואולי אין הדב
יו כופים  לו כך היה השהרי )כשאין אלא חיוב, שהמצב אינו מוגדר כ"אי אפשר לסבול"  ןכין שא

  .תכן שחוזר הדין שיש בידה לעכב את הגירושין עד לאחר פירעון הכתובהי, י(לגרש

 ההאישבין מקרה שכופים את  ,שאין לחלק בזה משמע בבירוראך מדברי הפוסקים הנ"ל 
לבין מקרה שהדין הוא שחייבת לקבל גט, ורק במקרה שאין לאשה שום חיוב לקבל את    לקבל גט

 . הגט אין הבעל יכול לגרש בלא הכתובה

יתן הנמצא וך "לחן ערשכתב בביאור דברי השו (ס"ק יד שם)הגר"א אור כן משמע מלשון ביו
לפי זה ברור שאין וב." וחל אינו תלוי בכתובה, והיא כשאר בע דגרושין"וכו':  "בידו לכתובה

 . ה לבין אופן של חיוב בגטילחלק בין אופן של כפי

 כתב:  (א קיז ס"ק כ וכ מןסי)הרי בחלקת מחוקק  ,יתר על כן

שפסק וכתב שכשם שבאיש כופין כך    (בכלל מ)בגוף התשובה של הרא"ש    יןעי
השוה מדותיו ששום  םשרבינו גרשו מצי לומרתם וא ,באשה כופין לקבל גט

אם תמאן לקבל גט  כל מקוםמ ,נכפית לואפי ל כרחהאדם לא יגרש אשה בע 
ליה להרא"ש  אמשמע דלא בריר .כסות ועונה ,ימנע ממנה שאר – ברצון

כבר כתבתי לפני  ]...[   בגט זה  ושתהיה מותרת לשוק ל כרחהשיגרש אותה בע
גט רק למנוע ממנה שאר   הרא"ש שיכופו אותה לקבל  תב כןזה דלאו למעשה כ

 ה ]...[כסות ועונ

]ואין כאן אלא   שה נכפית לקבל גטיהרי שלדעתו למעשה סובר הרא"ש שאין לכפות א
דברי הרא"ש , ואף על פי כן מבואר ב'שאר כסות ועונה'רשאי למנוע ממנה    הבעלאלא ש,  'חיוב'[

משתנה כאשר אין לבעל אפשרות לשלם את הכתובה, וכלשונו של ]לגבי החיוב[ שאין הדין 

 
להלכה   ניםפל כ ל שהאריך, וע ין שם ולקים גם בזה, עיוהרשב"א חבגט מקושר שם כתב שיש סוברים שהרי"ף  4

 נראה פשוט שאין לחשוש לדעה זו. 
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יכולה לעכב את   ההאישהגר"א הנ"ל שאין הגירושין תלויים בכתובה. ונמצא שבכל מקרה אין 
 ה. בעל אינו יכול לפרוע לה את כתובתחיובה לקבל גט בגלל שה 

  ( קד מןסי ר זהען אב רא תניינאמהדו)שו"ת נודע ביהודה וכן  (שם) ית שמואל ואף על פי שהב
כל  שה נכפית לקבל גט, מיהיא שכופים א, ולדעתם שיטת הרא"ש לקת מחוקק ל החחולקים ע

  בה מודים שאין הגירושין תלויים בכתובזה כולם    ם כןלא מצאנו שחלקו עליו, וא  ון דידןבנד  מקום
 .]כשיש חיוב גירושין[

שבכל מקום שיש   (אות נג  ות הטורקנד הגה  מןסי  רזהען  אב)  סת הגדולהרי הכנכעין זה מבואר מדב
  :יכולה לתלות את הגט בכתובה  ההאישה לגרש אין ומצו

  . הגאון והרשב"ץ ז"ל מדברים במי שרוצה לגרש את אשתו בלי טענה ודהרי"ף  
ל האיש לגרש את  דיכו ימא לןדקי ף על גבועל זה פסקו הרבנים הנזכרים דא

אפילו הקדיחה  "דיכול לגרשה  ית הללכב ימא לןאשתו כשירצה, דקי
אבל אם אינו פורע לה כתובה לא   ,בפורע לה כתובה  ני מילי, ה"תבשילו

יגרשנה ותהא כתובה חוב עליו עד שתשיג ידו. אבל מי שרוצה לגרש את  
אשתו כדי לקיים מצות פרו ורבו, דלכלהו רבוותא חוץ מהר"י מינץ ז"ל אין 

או בטענה אחרת שיש מצוה  ,מונעו מלגרשה נו גרשום מאור הגולהבחרם ר
שיכול להוציאה ותהא כתובה חוב עליו עד   כריםודו הרבנים הנזי – בגירושיו

 .שתשיג ידו

כתב   גירושין עד שישלם הבעל את הכתובהטעם לעיכוב הבשהרי  נראה כך הגם מסבר
שעיקר הטעם לחיוב הכתובה הוא    (הקצר ס"ק ו ובפירוש הארוך ס"ק ד  פירושבקיט    מןסי)בישועות יעקב  

הרי לא הועילו   בידו לגרש והכתובה תהיה חוב עליוכדי שלא תהא קלה בעיניו לגרשה, ואם 
, (אעיף  ק ס  מןסי)חכמים בתקנתם, ושוב היא קלה בעיניו לגרשה. וכן מבואר גם מדברי הבית מאיר  

ן  אב ,)ליובאויטששו"ת צמח צדק ו (ד ענף ג אות יגע מןסי רזהעבן א אלק ח)שו"ת עין יצחק  ווכן כתב

חיוב בגט, שנראה לכאורה שאין מקום לחשש שתהא    ההאיש. ואם כן במקום שיש על  ( ו  מן סי  רזהע
קלה בעיניו לגרשה, אין טעם לתלות את חיוב הגירושין בתשלומי הכתובה, והכתובה אינה אלא 

 5. רגיל שעליו לפרוע לה כשיוכל חוב ממוני

 :  (בפירוש הקצר ס"ק ו)שכתב   (שם)הדברים מבוארים בישועות יעקב 

שלא   בזה יש סברא לומר כיון דתיקנו חז"ל כתובה – לשלם הכתובהבאין לו 
אם יכול לגרשה והכתובה תהיה חוב עליו,   ם כןתהא קלה בעיניו להוציאה, א

  [...]  תהיה קלה בעיניו להוציאה

כגון שהיא   ,ולדינא באם הוא מוכרח לגרשה באופן דמיירי הרא"ש בתשובה
אין הכתובה מעכבת הגירושין  – פית וכדומה, ואין לו לשלם הכתובהנכ

 רם דרבנו גרשום מאור מדינא. אבל כשמגרשה מרצונו במקום דלא נהגו ח
 הכתובה מעכבת.   – הגולה

רם דרבנו גרשום מאור חיש  כיהו סתם הרמ"א הדברים, דלדידן בלא ל כןוע
עיכוב הכתובה    , אףרבנו גרשום מאור הגולה  , ובמקום דלא שייך תקנתהגולה

 ן ]...[ אינו מעכב הגירושי

  כל מקוםרחה, מולהבין שאין הכתובה מעכבת רק במקרה שיכול לגרש בעל כאפשר ש ואף
, אין הכתובה מעכבת, ובכלל זה בלבד  מתוכן דבריו נראה שבכל מקום שאין הבעל מגרש מרצונו

 
תכן  יכתב טעם שונה במקצת, שלא י (נד מןטור א סי ,דלק ח)מנם בשו"ת חוט המשולש שבסוף ספר התשב"ץ וא 5

ואולם גם   .רחה בלא לשלם לה את כתובתהושהבעל יוכל לגרש את אשתו בעל כ ,שתהיינה בנות ישראל הפקר
 שה חיוב לקבל גט. יטעם זה נראה שאינו שייך באופן שיש על הא
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בכל  א מינהכן נראה מפירושו לדברי הרמ"א שלדידן אין נפקו  .חייבת לקבל גט השהאישבמקום 
הנידון הזה אם הכתובה מעכבת, ומשמע שהדברים אמורים גם במקום שיש רק חיוב בגט, שאם 

  .ין זהינפקא מינה לענלא כן הרי יש 

 : ( שם)כעין זה כתב גם בשו"ת צמח צדק 

הובאו  – (אצ מןסי)והריב"ש  (בכלל מ) בההרא"ש בתשו ה שכתבוממ [...]
שאפילו אין לו לשלם   עיף ו(קיט ס מןסי) ולחן ערוךת רמ"א בשלהלכה בהגה 

הכתובה ונדונייתה אינה יכולה לעכב משום זה הגירושין אלא תתגרש ותתבע 
 מה שחייב לה.  

 והנה הגם שמשמעות הרמ"א דהרא"ש והריב"ש הן שוים לדינא, מכל מקום 
  ( ה  ק"שם ס) וקקחמלקת הח  ו שכתבוהוא כמ ,איכא לאיפלוגי בינייהו

אלא היכא  דמהרא"ש לא למדנו שאינה יכולה לעכב הגירושין מצד הכתובה 
דמן הדין היא חייבת לקבל גט, שאז דייקא נמצא פריעת חוב כתובתה הוי 

כיון דמן "להדיא שם בשלהי תשובתו  ו שכתבלה, וכמכשאר חוב שמחוייב 
כיון דמדינא למיפק קיימא ולא מצד בחירתו לבד  צונו לומר:כו', ור "הדין

אם אינה מחוייבת לקבל גט,   ןכין שאה כשאר חוב. מ וויא להמגרשה, לכן ה
, מכל  ל כרחהף גם לדין הש"ס שהאשה מתגרשת בע אלא שמדעתו מגרשה, א 

לשאר חוב, דאדעתא  מידא לה לעכב הגט עד שיסלק כתובתה. ולמקום יכו
תיקנו כתובה שלא   כיהום ה בלא כתובה, דמשאת לו שלא יגרשנדהכי ניש

לגרשה   פשראי גב שאין לו אאף על  ם כןוא [...] תהא קלה בעיניו להוציאה
 . עד שיסלק כתובתה

מבואר כפי שכתבתי שעיקר הטעם שאינו יכול לגרש בלא הכתובה הוא משום שבאופן כזה 
א"ש שבמקום שחייבת לקבל חוזר החשש שתהא קלה בעיניו להוציאה, וזה הוא הביאור לדברי הר

גט יכול לגרשה גם בלא לשלם על הכתובה, שבאופן כזה אין לחשוש שתהא קלה בעיניו להוציאה. 
ומבואר מדבריו שבכל מקום שהבעל אינו מגרש מבחירת ליבו החופשית, אין הכתובה מעכבת  

 .את הגירושין

יכולה לעכב את  שמעיקר הדין בכל מקרה לחןוכל זה הוא שלא כמשמעות דברי ערוך הש
אפשרות לסבול את החיים  שהטעם לכך הוא שאין לבעל    –  גירושין, אלא שבאופן שכופים לגרשה

פירעון לגרש גם בלי    בעלהתירו ל –  (שמטעם זה כופים גם את הבעל לגרש במקרה המקביל)המשותפים 
שכופים לגרש    שלפי זה היה מקום לחלק בין מקרה  ,, וזה כעין פטור של אונס]אם אין לו[  הכתובה

 . לבין מקרה שמחייבים וכמו שהתבאר

 כתב טעם אחר לדעה זו שהגט תלוי בכתובה:   (שם ענף ב)ק חאולם בשו"ת עין יצ

ראה  דלכאורה צריך ביאור באמת דאיזה שייכות הוא חיוב כתובה להגט. נ
שהובא בשיטה מקובצת   הרשב"א תבכשה מ יפל בכוונתם ע לעניות דעתי

דאינו רשאי לשחוט במקום שאין לו במה לכסות את דמו,  ע"ב( )דף חלביצה 
דאינו רשאי להביא את עצמו לידי חיוב עשה ושידחה להעשה מפני טענת 

ות עשה דאם יגרש אשתו אז יהיה עליו חיוב מצ ,כאן וא הדיןוה [...] אונס
דרבנן, וכל   אן דאמרהן למ דאורייתא  אן דאמרדפריעת חוב הכתובה, הן למ

לגרשה כדי   אסור ןכל ע .זמן שלא יגרשה לא יהיה עליו חוב הכתובה כלל
, ואף דיהיה אונס על ובחל דפריעת בע  צוות עשהשלא יצטרך לעבור על מ

הא אסור לו להביא   כל מקום ה הזאת לפי שאין לו במה לשלם, מקיום המצו
 ]...[ עפר לכסות לידי זה וכמו בשחיטה דאסור לשחוט אם אין לו
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]דברי בן המחבר, כאן בשם אביו ובסוף התשובה הובאו דברי    עח אות סט  מןסי)עוד  כן כתב העין יצחק  ו

 : ( אביו שהסכים למסקנתו וציין לדבריו הנ"ל[

נ"י לפרש טעמו של  אוןהג בוד אדוני אביה רבות בשנים אשר שמעתי מכוז
הסוברין דלא יכול אדם לגרש את אשתו אם אין לו לפרוע כתובתה, משום 

ל רק ע   ,וע הכתובה דלא ניתנה לגבות מחייםדעד הגירושין אין עליו חיוב לפר
לאונס היכא שיודע    צמו עת  לכן אסור להכניס א  .י הגירושין חל עליו החיוביד

 ראסו כל מקוםף שאנוס הוא מוא ,שלא יהיה לו במה לשלם אחר הגירושין
לאונס. וכמו שאם אין לו עפר אסור לשחוט אף שיהיה    ת עצמולאדם להכניס א

 ר כך. אנוס אח

שייך הטעם הנ"ל.   גם לפי זה היה מקום לדון שגם אם יש לאשה חיוב לקבל גט מכל מקום
אר ברא"ש כך גם כשכופים אותה להתגרש, ואם כן הרי מבו  היה מקום לכאורה לומר  ם כןאלא שא

לחלק בזה בין מקרה שכופים את   וגם אם אפשר .ובכל הפוסקים דלא כדבריו ובשולחן ערוך
להתגרש, שאז אולי נחשב הבעל כאנוס גמור בזה שרוצה לגרש, וכמבואר לעיל מדברי  האישה

 קום אין זה ברור כלל. מכל לחן, לבין מקרה שאינה אלא חייבת להסכים לגירושין, מוערוך הש

שלדעתו עיקר דברי  מלבדוינו נוקט טעם זה להלכה, הרי העין יצחק עצמו א :מזאתיתרה 
]בדברי בן המחבר, כנ"ל, בנוגע    עח שם  מןבסי)רי לפי טעם זה כתב העין יצחק  הרשב"א אינם להלכה, ה

 :  (לדברי אביו האמורים[

ין לו לשלם לה  ולפי דבריו היקרים גם היכא דמשלם לה העיקר רק אם א
דהא עד הגירושין לא היה עליו שום  ה,אין לו לגרש ןכם הנדוניא והתוספת ג

 . הגירושין מכניס עצמו לאונס ל ידיחיוב וע

 : ]עצמו[ סיק העין יצחקה ( עד ענף יג מןבסי)לעומת זאת 

ש  דכתב דכתובה הוי עיכוב להגט, י  דאף להרשב"א עתידעניות לראה ועוד נ
ח מזה דבתוספת ומוכ  [...פת ]רק בעיקר כתובה אבל לא להתוס  ינואה  דז  לומר

ספת  דיכול לגרשה אף דאינו משלם התו בירא ליהכתובה גם הרשב"א ס
רשב"א הוא  הסברא של ה ש לומר. והטעם פשוט דדוקא בהכתובה יכתובה

העיקר שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, ולכן אם   הדכיון דתקנת הכתובה הי
תהיה    ם כןאם אין לו יכולת לשלם הכתובה, אול לגרשה אף  היה הדין דיהיה יכ

קלה בעיניו להוציאה, כיון דלא יהיה לו במה להגבות הכתובה ממנו ותיעקר 
דלא ישלם לה הכתובה דלא יהיה   מןזל  תקנו חז"ל דכ  ל כןעיקר התקנה בזה. ע

  .יכול לגרשה. וזה אינו אלא בהכתובה אבל לא בהתוספת

גם  הוציאה'שלא תהא קלה בעיניו ל' בכל מקום שלא שייך הטעם  מבואר מדבריו שלמעשה
חייבת    השהאישידן,  דתלוי בכתובה. ואם כן מסתבר שהוא הדין לנדון  ו  הרשב"א מודה שהגט אינ

 . , שאינה יכולה לעכב את הגירושין עד שיפרע לה הבעל את כתובתהלקבל את הגט

  )חלק ב סימןמובא בשו"ת רדב"ז  טעם נוסף שמצינו לעיכוב הגירושין עד תשלום הכתובה

כן כתב הרדב"ז בעוד  )ו" .ותקנת הגאונים היא שלא יגרש אדם אשתו עד שיתן לה כתובתה " :(תש

שה חיוב לקבל גט. יתה גם באופן שיש לאיהתקנה היוגם לפי זה יש מקום לדון אם  (כמה מקומות.
, לא נפסק להלכה, שהרי הרי"ף והרשב"א הביאו ראיה לדין זה מהגמרא לאו הכיאבל טעם זה ב 

מבואר שאין זו תקנה חדשה אלא מעיקר הדין, וכן משמע מכל הפוסקים שהביאו את   ואם כן
 .דבריהם, ואם כן למעשה אין לקבוע הלכה על פי טעם זה

וא כדעת  דעת הרבה אחרונים שהעיקר להלכה ה –שאינה חייבת לקבל גט  האישלסיכום: 
הסוברים שיכולה לעכב את הגירושין אם אין לבעל לפרוע לה את כתובתה, אבל גם זה אינו ברור 
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  ה אישסמוך על דבריו למעשה. אבל אם יש לבעין יצחק הכריע שלא כדעה זו, וצריך עיון לגמרי ו
אינה יכולה לעכב את הגירושין אם אין  –שכופים אותה לקבל גט  ה איששחייבת לקבל גט או 

   .שאר כחוב על הבעלייד והכתובה תילבעל לשלם לה את כתובתה, אלא עליה להתגרש מ

האם אפשר לחייב בגירושין ולאוכפם אף טרם 

 הדיון בכתובה?

קיז ס"ק    מן מובא בפתחי תשובה סי)כ   כתב  (קד  מן סי  ר זהען  אב  ניינא ת רא  מהדו )מנם בשו"ת נודע ביהודה  וא

 כתב:  (ד

למדנו מדבריו שאם   – בסוף הפסק בשם גאון אחד    (בכלל מ)מתשובת הרא"ש  
מחוייב לישבע שתיכף אשר    ,אין בידו די כתובתה והוא נשאר חייב לה המותר

תשיג ידו שיתן לה ומחוייב לכלול בשבועתו שכל מה שתשיג ידו וכל מה  
שלא יאכיל ממנו לאשתו אשר יקח ולא לבניו ולא ילבש אותם ולא   – שירויח

מזון שלשים יום לעצמו ]מ[חוץ  ,ע הכל לאשתו הגרושהרק יפר –יטפל בהם 
נט   סימן ) ושן משפטוכסות י"ב חודש לעצמו ככל חומר שבועה המבואר בח

 . כפיה שתקבל הגט  ל ידייכול לגרשה ע ר כךואח (אעיף ס

מנם אין לעכב את הגירושין עד שיהיה לבעל לשלם את הכתובה, אבל מאידך  ומבואר שא
מוטל על בית דין לדאוג שכשיהיה לו לשלם את הכתובה הוא אכן יעשה את זה, ורק אחר גיסא 

לכאורה פשוט שאין כוונתו לדיני ממונות רגילים, אלא הוא דין מדיני ו .כך כופים אותה להתגרש 
חו שכשיהיה לבעל לשלם את הכתובה  עד שיבטי  יןשורילכפותה לגהגירושין, שאין לבית דין 

 .שביכולתם כופים אותה להסכים לגירושיןכל יפרע לה את חובו, ורק אחרי שעושים את 

לפי זה היה מקום לדון שגם באופן שעדיין לא דנו על הכתובה, יש לסיים את הבירור על 
רים אלא כשאין לבעל לשלם, שאז העיכוב  הכתובה לפני הגירושין, וכל דברי הפוסקים אינם אמו

  .של הגירושין אין לו גבול ברור

שהסיבה שבמקום  ןהשולחעל פי המבואר לעיל בערוך  גם בלי דבריו היה מקום לומר כךו
היא משום שהבעל אינו יכול לסבול את חיי הנישואין,  כופים לגרש אין לעכב את הגירושיןש
ים, שלם והעיכוב אינו מוגבל לזמן מסוא באופן שאין לו ליתכן שדברים אלו אינם אמורים אליו

תכן שאין לחשוש כל כך לאונס  ילהקדים את הדיון על הכתובה, יאם  כשכל הדיון הוא    ןכין  שאה  מ
 . של הבעל

 (שם)על דברי הרמ"א  :נראה לכאורה שלא כדברים אלו (ק ס"ק כז מןסי)אולם בחלקת מחוקק 
על מקרה שהבעל כתב לאשה בכתובה מעות סתם, ויש הבדל בשווי המעות בין מקום הנישואין 

אחר מקום  למקום שהבעל נמצא בו, שאם שלח הבעל את הגט לאשה למקום הנישואין, הולכים
 :  (שם) לקת מחוקקהנישואין ולא אחר מקומו של הבעל, כתב הח

שגביית   בירא ליהיה דסדין זה הוא מתשובת הרשב"א, והרשב"א אזיל לטעמ
  ינה צריכה דא (ד אלף רנ מןסי) בהה הוא במקום הגירושין, שכתב בתשוהכתוב

קצת   כן משמעהמשנה. ו  שוןשאין כתובה מוכנת, והביא ראיה מללקבל גט כל  
כיון שמן הדין היא חייבת  " :[ ]בשינוי לשון קל שכתב (בכלל מ)הרא"ש  שוןמל

הא כל שאין חייבת   :משמע  –"  כשאר חובנמצא פריעת חוב כתובה    לקבל גט
לקבל גט רק שהוא מגרשה מרצונה צריך ליתן לה כתובה, אבל כל שחייבת  

  , ן כם  וא  .תתבע היא אותו ואם יש לו ישלם לה  ר כךלקבל גט יכול לגרשה ואח



 מדינת ישראל 
 בתי הדין הרבניים

 

10 

  בת בתשו יןתן לה מעות מקום שהוא דר שם. ועיצריכה היא לילך אחריו ונו
  ר כך ת דכל אשה צריכה לקבל גט תחלה ואחמשמע קצ ,( אצ מןסי)הריב"ש 

לפי דבריו אף ששלח לה גט למקום הנשואין צריכה  ןכם תתבע הכתובה, וא
 . היא לילך אחריו ולתבוע כתובה במקום שהוא דר

יכולה לעכב את הגירושין עד שישלם לה הבעל את   ההאישמבואר מדבריו שהנידון אם 
אם  , היא וע לה את הכתובה, אלא שאלה עקרוניתרק למקרה שאין לבעל לפר נוגע אינו הכתובה

וממילא גם גביית הכתובה צריכה להיות במקום  הכתובה היא חלק מתהליך הגירושין פריעת
תכן י, ולפי זה י(וכלשונו של הגר"א שהובא לעיל)ם תלויים בכתובה  הגירושין, או שהגירושין כלל אינ

 .תהיה במקום אחרשהגירושין יהיו במקום אחד ותביעת הכתובה 

אינה יכולה לתבוע את עיכוב   לי עלמאלכודחייבת לקבל גט,  השהאישבמקום  :אם כן
, וכמו גירושין אינם תלויים כלל בכתובהליה יהגירושין, וכמו שהתבאר, הרי שהחיוב או הכפ

תתבע היא אותו   ר כךאבל כל שחייבת לקבל גט יכול לגרשה ואח" :)הנ"ל( לקת מחוקקשכתב הח 
ואם " צריכה היא לילך אחריו ונותן לה מעות מקום שהוא דר שם. ן,כ ם וא .ואם יש לו ישלם לה

גם כלפי הנידון שלפנינו יש לומר שיכול לגרשה, ואחר כך תתבע היא אותו, ואינה יכולה לעכב    ,כן
 ה. ן הכתוביאת הגירושין עד לאחר בירור עני

דעת הריב"ש  )סימן קיט ס"ק ה( שהוזכר לעיל לקת מחוקקלהוסיף עוד שלפי המבואר בחיש 
ואינה יכולה לעכב הגט עד שתהיה הכתובה מוכנת כי קודם הגט אין לה דין ודברים על "היא: 

היינו שעיקר החיוב בכתובה אינו אלא לאחר הגירושין, ולכן אינה יכולה לעכב את  ".הכתובה
דאי שייך גם באופן שעדיין לא התקיים הדיון והגירושין עד שיפרע לה את הכתובה, וטעם זה בו

כל  דברי הריב"ש לא נפסקו להלכה, מ  על הכתובה. ואם כי כפי שהתבאר לדעת הרבה אחרונים
הם  אלא כפי שכתבו הבית מאיר והישועות יעקב שחכמים עשו חיזוק לדברייתכן שאין זה י מקום

חייבת לקבל גט, שלא שייך טעם  השהאישאבל באופן  ".ההוציאכדי שלא תהא קלה בעיניו ל"
 . חוזר הדין הרגיל שאין לה זכות לתבוע את הכתובה אלא לאחר הגירושין ,זה

כדי שלא תהיה  "כוב הגירושין הוא נראה כך על פי המבואר שהטעם העיקרי לעי הגם מסבר
מסתבר שכשיש חיוב לגרש חוזר הדין   ןכם  אינו שייך כשיש חיוב לגרש, וא  , וטעם זה"קלה בעיניו

 . המקורי שהגירושין כלל אינם תלויים בכתובה 

חייבת לקבל גט, כשם שאין היא יכולה לעכב את הגירושין בגלל   השהאישלסיכום: באופן 
את כתובתה, כמו כן אינה יכולה לעכבם עד לאחר הדיון על הכתובה,  שאין לבעל מעות לפרוע 

 . אלא חייבת לקבל את הגט, ואחר כך תתבע את כתובתה

שאפשר כדי להבטיח שאם לאחר הגירושין   את כלמנם נראה שמוטל על בית הדין לעשות  וא
כעין שמצינו להימנע מלקיים את חיובו, והוא  יתברר שהבעל חייב לשלם לה את כתובתה, לא יוכל  

דרכים  מוטל על בית דין לנקוט ב  ון דידןבנודע ביהודה שמשביעים אותו שיפרע כשיוכל, ואף בנד
אכן תקבל את המגיע לה לאחר   השהאישלהבטיח  כדי בית הדין הראויות כפי שנראה בעיני

 . ב כלפיהא תפסיד מזה שהבעל כבר אינו מחויהגירושין, ול

 –לכתחילה, ואיחורו  –הקדמת הדיון בכתובה 
 במקום שהקדמתו תעכב את ההליך
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יני הממון שביניהם, ילכתחילה ברור שעדיף לסיים קודם את הדיון בכתובה ובשאר ענ:  בנוסף לזה
 : (אפעיף בסדר הגט ס)וכמו שכתב הרמ"א 

בה או תמחול לו, כדי שלא  וישאל הרב אחר הכתובה, ושתחזיר לבעל הכתו
חמת הכתובה ושיאמר הבעל על מנת כן לא גירשה לידי קטטה מ  ר כךיבאו אח
 . בסדר מהר"י מינץ( צאתי כתוב)הטעם מ

אין ים להימשך זמן רב אולם מנהג בתי הדין היום שאם רואים שהדיונים הממוניים עלול
בוודאי כשיש חשש כדי שלא יבואו לידי חטא וחששות ויד, יגרש מילעכב את הגירושין אלא 
ל דיני הממון שביניהם. והחשש שיאמר הבעל שעל דעת כן לא גירשה,  נוספים, ואחר כך ידונו ע

יתר על  .אינו אלא חשש לעז בעלמא, שהרי הוא אומר בשעת הגירושין שמגרש בלא שום תנאי
במקרה שלפנינו שהבעל תובע את הגירושין ודורש שהם יתקיימו לפני הדיון על הכתובה,  :כן

ים את הדיונים הממוניים במהירות לסי  אפשר  ובן שאםמשאין לחשוש אפילו להוצאת לעז. ו  נראה
 . לעשות זאת, אבל אין לעכב גירושין לאורך זמן בגלל דברי המהר"י מינץ מוטב

לסיכום: לאור הבהרת בית הדין האזורי, אם היה אפשר לסיים את הדיון על הכתובה במהירות 
שין לאורך זמן, אלא יש לחייב  לעשות זאת לפני הגט, אבל אין לעכב את ביצוע הגירו י מוטבודא
   .חוב הכתובהבן הממוני ובכלל זה ייד, ואחר כך ידונו בעניילהתגרש מ ההאישאת 

 מסקנות ומתן הוראות

   :אשר על כן

דש ימים מעת והנני מאשר את החלטת בית הדין ומורה על אישור צווי ההגבלה החל מעוד ח א.
 חתימת החלטה זו.

בשאלת הכתובה וגובה החיוב, והבקשות והסיכומים שהפנו הצדדים  בית הדין האזורי ידון  ב. 
 לבית דיננו יסגרו ויופנו לבית הדין האזורי.

 המזכירות תפנה החלטה זו גם לבית הדין האזורי.

 ההחלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים.  ג.
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 נשיא   –   לאו דוד ברוך  הרב  
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