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 אזורי צפתהבית הדין הרבני ב

 :פני כבוד הדייניםל

 הרב יוסף יגודה, הרב חיים בזק, ד" אב–ביא לרב אוריאל ה

 )ד רות אשרף ממן"כ עו"י ב"ע( תלוניפ :תתובעה

 גדנ
  לוניפ :נתבעה

 ירושין ג:נדוןה

 סק דיןפ

ו  דיונים  במעמד  שני והתקיימ,  וחצי  תביעת  האישה  לגירושין  הוגשה  לפני  חמש  שנים

לאחר  מכן ).  26/05/2013(ג  "ז  סיון  תשע"הדיון  האחרון  התקיים  בפנינו  ביום  י.  הצדדים

נמצא ,  ל  למרות  צו  עיכוב  היציאה  מהארץ  שעמד  כנגדו"הבעל  מצא  את  הדרך  לצאת  לחו

ההחלטה  לנהוג .  ומזה  כשלש  שנים  וחצי  שלא  שב  לארץ  ומעגן  את  אשתו,  כעת  באוקראינה

וכן  כל  השליחים  שנשלחו  לבעל  מטעם  בית  הדין  לשכנעו ,  ת  לא  הועילה"רבו  הרחקות  ד

ובית  הדין  התבקש  לדון  האם  בנסיבות  אלו  אפשר ,  העלו  חרס  בידם,  לתת  את  הגט  בהסכמה

 .לפסוק לכפות את הבעל לתת גט

פסק , על ידי הדיינים החתומים מטה, יתןנ) 10/10/2013(ד "שע תשוןח'  ווד יצוין כי ביוםע
אלא  שבאותו ,  וזאת  על  יסוד  הנימוקים  המפורטים  באותו  פסק  דין,  יוב  הבעל  בגירושיןדין  לח

אך  כעת  לאחר שהבעל .  ישהאה  קיימת  העילה  של  עיגון  היתמועד  הבעל  עדיין  היה  בארץ  ולא  הי
מצדיקות  פסיקת  כפיית ו  נסיבות  אל,  מסרב  לשוב  ומעגן  את  אשתו  ללא  הצדקה,  עזב  את  הארץ

 .ישהאלה היא עיגון הכשהעי, ירושיןגהבעל ל

 :ש וכתב"נד הביא מתשובת אביו הרא ק'י סעזר הבן אטורה

 ו  איגרשנה  ששואלת  וחרת  אארץ  לילך  שבעלה  מיראה  שישה  אוששאלת"
 ו  אלך  ילא  ששביעוהו  יילך  לדעתו  שדוע  יםא  –  שובה  ת.לך  ילא  שישבעש
 .ילך שודם קזמן ליגרשנה שכפוהוי

 מלכות לוכתב מהוא שפני מרשנהיג שבעלה ליכפוהו שטוענת שי מששאלתו
 כנת  ספני  מחד  אמקום  בעמוד  לשאי  ראינו  ומקום  למקום  מורח  בהואו
 שאי  ראינו  שדוע  ידבר  הם  א.דיינין  החקירת  בלוי  תה  זברד  –  שובה  ת.פשותנ
 יון  כ,זו  מדולה  גענה  טך  לין  א,פשות  נכנת  ספני  מנישאת  שמקום  בעמודל
 ,חרת  אארץ  לחריו  אילךל  ייבת  חינה  אהיא  וצלה  אישאר  לשאי  ראינוש
 ."גרשה לותו אכופיןו

 .'ט-ו' ע סעיפים ח"כן פסק בשוו
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 :סח כתב ק'י סוב טום יונגת ע"בשוו

 שובות  תהביאש)  ד"נ  קסימןב  (מחבר  הברי  דל  עתבל  כ"א  ז"הגר  שואף"
 כנת ספני מנשאה שמקום בעמוד  לשאי  רינו  אהאיש  שדוע  יאםל  ש"ש  ז"ראה
 אינו  שכלל  ד"ר,  ל"נכ  כ"ז  ג"ל  ע"א  ז"גר  הבכתו.  גרשה  לותו  אופין  כפשותנ

 מזונות  ושמיש  תמונע  דב  גל  עאףו.  ופין  כין  אכופין  דגמרא  בהדיא  בפורשמ
ל "כ  עכופין  דהדיא  ביתמר  אא  לחריו  אצאת  לוצה  ראינה  שפנימ  מ"  מופיןכ
 שבי  בהוא  שכיון  דכל  וכל  מונע  מובדא  עהאי  בכאמ  ה"מ.  ל"א  ז"גרה
 נוס  אהוא  שאףו.  עולם  ליתו  בל  אבא  יא  לם  גפרנסנה  ימה  בשה  קעבודהל
 ."נוס אהואי ש"עפ אכופין דפה היח רו לנולד מדיף עא לאה. כשיו עדברב

 :תבכ) ימן קמטס, לויה (ת זקן אהרן"כן בשוו

הוא  משום  שחכמים  שיערו ,  דהא  דאין  כופין  אלא  באותם  שמנו  חכמים"
 כופיןשיה  ל  סביראדם  "הרמבו  (שיכולה  האישה  לעמוד  עם  בעלה  בשאר  מקרים

אך , כל זה כשדר עם אשתוו ,)ליה דאי אפשר לעמוד בזה סביראשמשום י על מאיסב
לא  אמרו  חכמים  תעמוד  האישה ש,  אין  צורך  למשנת  כופין,  כשאין  דר  עמה

כי  אין  היקש  בין  ההעדר   ,ואין  צורך  שימנו  אותו  עם  המומין',  בלא  בעל  וכו
טב  למיתב 'דרך  שאמרו  על  ,  ובין  מציאות  אף  על  פי  שאינה  מציאות  שלימה

ולהכי  האומרת  שאין  לבעלה  גבורת  אנשים  וכן  באינו '  טן  דו  מלמיתב  ארמלו
, כופין להוציא אף שאלו לא נימנו במשנה, מוליד  וטוענת  בעינא  חוטרא  לידי

כן מי ו, ועל זו הדרך מי שמוכתב למלכות שאינו יכול לעמוד עם אשתו כופין
כופין ',  ו  זן  ואינו  בא  עליה  וכושהניח  אשתו  עגונה  באלמנות  חיות  ואינ

ש  שכתב  דאין  כופין  אלא  השנויין "ומעתה  לא  יקשה  עוד  לדעת  הרא.  לגרש
מפני  שאותם  שאין  כופין  הם  אותם ,  והאיך  כופין  מוכתב  למלכות,  במשנה

, אבל  נסתמא  בשתי  עיניו',  היושבים  עם  האישה  אלא  דיש  בו  איזה  מום  וכו
 ."כופין, ישותרגליו או ידיו דיצא מכלל א' נחתכו ב

 :כתב' א' בתשובת חכם צבי סיו

 חליצות  וגיטין  בלבד  מופין  כמצות  הבכל  דוא  הכון  ני  לראה  ניותר  הבלא"
 ".פירוש בכמים חמנו שנך הל כו אידה דיגון עשום מלא א,ופין כאין דואה

, ולפי  דרכו.  מצד  עצמו  הוא  עילה  לכפות  גט  על  הבעל  ישהאשעיגון  ה,  שמעות  דבריומ
 :כתב החכם צבי, לא' בתשובה סי

כ "אח  ו,ובים  טת  בישה  אנשא...  ר  זאיש  בראטשיןק  ק"ק  בירע  איש  בעסקב"
 ."א"ע ייסאק ל"ק בנלכד ורחב

דן  החכם  צבי  בשאלת ,  לאחר  אריכות  בבירור  הלכה  כיצד  לכתוב  בגט  את  שמו  של  הבעלו
 :ל"וז, הכפיה בנידון זה

 יכא  אמומר  באפילות  ד"מכ  מעלם  נא  לודאי  וכפיה  היקר  עענין  לבלא"
 הוא  שחלוקת  ממקום  בעשות  לאשו  רכניס  ימי  ו,א  לי  אייפינן  כי  אלוגתאפ
 דונייתא  נל  כיוציא  שכופו  לוכל  ניהא  מאה.  ו"  חישראל  במזרים  ממרבהכ
 אנן  דבועה  שריכה  צינה  אישהאהל  ו"  זהאחרונים  וראשוניםש  ה"מ  כ,ידומ
 לות  אבכלו  מורות  חשבועות  בהשביעו  לוכלכ  נ"ג  ו,ו  בואסת  מכדין  דהדיס
 ,השבע  לרצה  יא  לאם  ו,דוד  נמנה  מרחיק  ילא  שתורה  באמורות  הקללותו
 ,שוטיםע  ב"כ  דליבא  אותו  אופין  ככן  ב,מנה  מברוח  לרצונו  שאמר  ילאא
 בזה  ו.עונתה  וסותה  כארה  שהם  שישות  אניני  על  כמנה  מונע  מוא  ההריש
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 ,דים  ישתי  ב,לי  עאיס  מאומרת  בכפיה  הרחיקל  ה"ש  ז"הרא  שאף  ש,יושבמ
 כון  נחרת  אארץ  לילך  לוצה  רבעלה  שישהג  וא"י'  יג  ס"  מכלל  בתבז  כ"כע
 ו  להולך  בבל  א,ופין  כין  אאיס  מבדיןי  ש"אעפ  ש,זמן  לט  גתת  לכופו  לראויו
 זמן  לגט  להוצרך  שמהו.  ע"כ  דליבא  אופין  כישות  אניני  על  כמנה  ממונעו
 פרקש  ב"מכ,  הוא  שפי  מה  לחד  אל  כעיר  הן  מצאת  לבעל  לשות  ריש  שפיל
 ל  כמנה  מונע  מוא  הרי  ה,ראוי  ההזמן  מותר  ישהא  יאם  שנמצא  ו.י  פל  עףא
 ל עט גיתן לוהגין נאין שללו המדינות בבל א.דין כעושה מהגט  וישות  אניניע
 ,ברוח  לוצה  ראינו  שאמר  ילה  ההרי  ש,יד  מגרש  לכוף  לדבר  השה  קמןז
ש "ראו'  תוס  בבואר  מכל  זה  ו.כופנו  נהאיך  ורעה  החשבתו  מל  עשנתחרטו
 ".אשונים ואחרונים רוסקים פשאר וטורו

ש  בתשובה  לא  ֵיָאמרו  אם  אנו  רואים  שהבעל  חזר "שדברי  הרא,  עולה  מתשובת  החכם  צביה
, אך  כשאין  ספק  שהבעל  עושה  כל  מאמץ  לברוח  מאשתו,  בו  ממחשבתו  הרעה  שברח  מאשתו

 .בגירושיןיהיה מקום לכפותו , וכמו בנידון עליו השיב החכם צבי, הרי בעת שנתפס, ולעגנה

אמנם  בטרם  ברח  לא ,  וכמו  שהדבר  בנידון  דידן,  מאסה  בו  עוד  קודם  שברח  ישהאם  אם  הג
הבעל  מצידו  מוכן ,  מאסה  בו  ישהאמאחר  וגם  לאחר  שה,  היינו  כופין  אותו  בגין  עילה  זו  בלבד

אך  לאחר  שכבר  ברח  ובכך  בהכרח  מונע  מאשתו  כל .  וראוי  לכך,  לקיים  את  חובותיו  לאשתו
ואין  להימנע  מכך  בטענה  שהרי  בין  כה ,  יש  לכופו  בגירושין,  ת  גם  לולי  שמאסה  בוענייני  אישו

כבר  אין  לה  בעל ,  מאחר  וכעת  גם  אם  תשוב  ממאיסותה,  וכה  כבר  מאסה  בו  עוד  קודם  בריחתו
 :שכתב, ח" חג כתיב נישרים מספר ברוחם יוכן עולה מדברי רבינו. לשוב אליו

 עינא  בא  לאמרה  שישה  שאו  לראה  ניכ,  שמעאל  אן  בברהםר  א"  הורי  מתבכ"
 יתן לוצה ריני אבל אך לעינא בא למי ננא אמר אהואו, כתובה וט גי לתן  ייהל
 תובה  כעיקר  מלום  כהפסידה  למורדת  בותה  אנים  דאין  דסתבראמ,  טג
, הו  בדרי  הילמא  דגיטא  אתא  שרחי  יריסר  תה  לשהינן  מיהו  מלאא,  נדוניאו
 "גרש לותו אופין כנה שאחרל

כדעת ,  ואין  כופין  או  מחייבים  את  הגירושין,  החלה  במרידה  ישהארות  שההיינו  למד
אך  אם  לאחר  מכן  גם  הבעל  הודיע  שאינו  רוצה  בה  אך  אינו ,  ם"הראשונים  החולקים  על  הרמב

כבר  אינו  דומה  לטוענת ,  וזאת  מפני  שבנסיבות  אלו.  ב  חודש  כופין  אותו"לאחר  י,  רוצה  לתת  גט
יש  לה ,  ין  מכיון  שאם  תחזור  בה  מטענתה  ומרצונה  להתגרששאין  מחייבים  גירוש"  מאיס  עלי"

 .כ כאן"משא, בעל לשוב אליו

 :שכתב, בכך יתפרשו דברי החכם צביו

ז "כ  ע,דים  ישתי  ב,לי  עאיס  מאומרת  בכפיה  הרחיקל  ה"ש  ז"הרא  שאףש"
 ראוי  וכון  נחרת  אארץ  לילך  לוצה  רבעלה  שישהג  וא"י'  יג  ס"  מכלל  בתבכ
 מונע  וו  להולך  בבל  א,ופין  כין  אאיס  מבדיןי  ש"עפא  ש,זמן  לט  גתת  לכופול
 ."ע"כ דליבא אופין כישות אניני על כמנהמ

וכפי  העולה  מהסוגיא ,  הנה  כל  פסק  דין  לכפיית  גט  חייב  להינתן  בבית  דין  של  שלשהו
 :א,במסכת גיטין דף פח

 דיוטות  הנן  אהאל  ו"א,  גיטי  אעשה  מקא  ויתיב  דוסף  ירב  לשכחיה  אאביי"
 ובדי  על  שגוריאות  אוצא  מאתה  שקום  מל  כומרט  א"  ריהה  תניאו,  נןא
, הם  להיזקק  לשאי  רתה  איא,  שראל  ידיני  כדיניהם  שי  פל  עףא,  וכביםכ
 ובדי  עפני  ללא  ופניהםל,  פניהם  לשים  תשר  אמשפטים  האלה  ונאמרש
 א  קליחותייהו  שנןל  א"  אדיוטות  הפני  ללא  ופניהם  לחר  אברד,  וכביםכ
 "בדינןע
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 :כתב' וף חלק אבספר בית הלוי בסו

שהוא  מאותן  שכופין  אותם ,  מבואר  בגיטין  דבעל  המוציא  בעל  כרחו"
 ."ורק דאנן שליחותייהו דקמאי עבדינן, להוציא דבעי בית דין מהתורה

אינן  יכולות  להתברר ,  סיבות  בהן  העילות  לחיוב  או  כפיית  הגירושיןנותן  אש  דבר  ברורה
  חיוב  או  כפיית  גירושין  בלא  דיון  במעמד  שני לא  ניתן  לפסוק,  בטרם  דיון  במעמד  שני  הצדדים

. ק  על  פיו  המציאות  שהתבררה  בפניוודיון  שלאחריו  בית  הדין  יקבע  את  העובדות  ויפס,  הצדדים
אך  יש  לברר  מה  הדין  כשהעובדות  העומדות  ביסוד  הפסיקה  לחיוב  או  כפיית  גירושין  ידועות 

  האם  בנסיבות  אלו  בית  הדין  רשאי ,לכל  וברורות  לבית  הדין  גם  בלא  דיון  במעמד  שני  הצדדים
 .לפסוק על יסוד הידוע גם בהיעדר הבעל

, שאלה  העקרונית  האם  בדין  תורה  ניתן  לדון  ולפסוק  במעמד  התובע  בלבדבקדים  כי  נ
נחלקו , הא בזכגון שהנתבע חולה וכיוצ, כשהנתבע  אינו כאן ומחמת אונס אינו יכול להגיע לדיון

ק "מקבלים  עדים  שלא  בפני  בעל  דין  כמבואר  בסוגיא  בבהאם  כשם  שבנסיבות  אלו  ,  הפוסקים
או  שהקולא  בסוגיא  מתייחסת ,  כמו  כן  גם  את  הדיון  גופו  יכולים  לקיים  ולפסוק  בהיעדרו,  ב,  קיב

וגם  במקום  אונס  לא  ניתן  לפסוק ,  אך  לא  לעצם  הדיון,  רק  לקבלת  עדים  שלא  בפני  בעל  דין
 .בהיעדרו של הנתבע

 :פז כתב ר'יס'  אלקט ח"מביה

 יינו  ה,ין  דעל  בפני  בלא  שקבל  לכולין  יווני  גבהני  וו  לבשלחו  דב  גל  עאף"
 כרונוה ז"הרמ לצאתי מכן ו.דון לא לבלא', כו וו לשלחו דעם טאותו מ,קבלל
 לא  דכא  הא  ה,ולין  חדיו  עו  אולה  חוא  ההיה  שגון  כדאמרינן  מכתב  שברכהל
 ."וא הלחוד בדות עקבלת לכא הלא א,פניו בלא אינא דמפסק לפשרא

שמוע  בין "שאין  יכולים  לדון  בלא  לקיים  '  ב'  מ  סי"ם  שיק  חלק  חו"כן  הוא  בתשובת  מהרו
 .גם אם הנתבע מסרב להתייצב לדיון ולא ניתן לכופו לעמוד לדין, "אחיכם

א "יטת ריבשת אביאו ה) כח' מ סי"וח (הטורו) 'ג' סי' בא  קמא פרק יב  (ש"הרא,  עומת  זאתל
 :בלשון זו

 חיי  בדות  עיקבלו  שתובע  האומר  וולה  חנתבע  היה  הםא  בלא  א"יב  רוכתב"
 צטרך  ימות  יאם  שחייו  בנתבע  הנכסי  ביחזיקוהו  שדי  כפניו  בלא  שנתבעה
 ומעין  שין  אטנים  קעודם  בעדות  השמעו  יא  לי  כיתומים  היגדלו  שד  עהמתיןל
 רם  גלו  שע  רזל  מיכ,  יד  מובו  חיגבה  שדיכ  פניו  בלא  שעדות  הקבל  לול
 "דין כלא שיתומים לחוב לפניו בלא שדות עבליןק מאין ונתבע החלהש

, "נתבע  החלה  שרם  גלו  שע  רי  מזלכיד    מובו  חיגבה  שדיכ:  "ש  והטור  שכתבו"לשון  הראמ
ה  שגובין  את  החוב "ה,  משמע  שבשאר  המקרים  שנפסקה  ההלכה  ששומעים  עדות  שלא  בפניו

 .לאחר שהעדות התקבלה

 :כתב, )'י' סי'  ירקפ (מא קבא במסכת בלמה של של בים"כן מהרשו

, אידנא  הפשר  אאיו,  נאי  פי  ליןד  א"ב  למר  אלאא,  ען  טא  לפילוה  א"וה"
 כולי.  א  בלאו,  דין  לעמוד  לחריוד  א"ב  הלחוש'    גביוםו.  '  גום  יד  עדחהו
 דניןו,  ותם  אקבליןד  מ"הבו.  פניו  בלא  שיעידוו,  ד"ב  לדותיו  עהביא  לתובעה
 ."יו פלע

בזה  בספר   ע  מה  שכתב"וע.  ב  אות  כא,  ם  דף  מוסקיפל  דיסקין  "כן  עולה  מתשובת  מהריו
 .ב"יג סק' מ סי"שושנת יעקב על חו
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מאחר  שלא  ניתן  לאכוף  על  הבעל ,  ם  שיק"ט  ומהר"המבי,  ה"אליבא  דשיטת  הרמ,  כאורהל
 פסוק  חיובמלובית  הדין  מנוע  ,  אין  אפשרות  לדון  בהיעדרו,  כמו  בנידון  דנן,  להתייצב  לדיון
וככל שנבצר מבית , ת שהדיון אינו מתקיים עקב פשיעתו של הבעללמרו, ירושיןגוכפיית הבעל ל

 .לא ינתן פסק דין לחיוב או כפיית גירושין, הדין לאכוף על הבעל את ההתייצבות לדיון

ך  נראה  שבנסיבות  בהן  העובדות  העומדות  בבסיס  פסק  הדין  לכפיית  גירושין  ידועות א
 .פיית גירושיןכיוב או ח ידון ויפסוק אין מניעה שבית הדין, וברורות לבית הדין בלא ספק

) ונטרוצו-ט  תמריג  (,ו"שאלה  זו  דנו  אודות  הגט  שניתן  בוונציה  שבאיטליה  בשנת  שכב
ודבריהם  נאספו  בסוף ,  דנו  בסוגיא  זו  רבים  מגדולי  הדור,  לאחר  שהבעל  ערער  על  כשרות  הגטו

ירושלים ,  רןרון  אהיכי  הוצאת  ז"ע,  יצא  לאור  לאחרונהש  (ם  החדשות"ת  מהרשד"ספר  שו
 ).ה"תשע

וסרב  לכנוס  או ,  המגרש  היה  ארוס  שעזב  את  עירו  עקב  סכסוך  עם  אבי  הארוסה,  אותו  נידוןב
ם  פדוואה  נדרש  להצלת  הארוסה  מעיגון  לאחר  שחלפו  שלוש  וחצי  שנים "המהר.  לפטור  בגט

 ):קלד' ם עמש (ם פדוואה בפסק דינו כתב"מהר. שהארוס נמנע מלכנוס או לפטור

והלך  לו  ועיגן ...  ת  תמר"אירס  הבתולה  מר...  שהיקר  כמר  שמואל  דוע  לכלי"
על   באה  הבתולה  לפַני  להתרעםו.  הבתולה  זה  ימים  רבים  ולא  בא  לכונסה

. הארוס  שלה  ובקשה  לכוף  אותו  שיבוא  לכנוס  אותה  או  לפטור  אותה  בגט
אני  לא  פסקתי ,  אמרה,  ואף  אם  אולי  אביה  פסק  לו  נדוניה  ופושט  לו  הרגל

הנני  גוזר ...  לכן  הנני  יוצא  למלחמת  מצוה.  בוא  לכנוס  או  לפטורדבר  לכן  י
ש  שתוך  חודש  ימים  אחרי  יראה  כתב  זה  או  ישמע  ממנו  דבר "עליו  בגזרת  נח

כי .  יבוא  הנה  לכנוס  את  ארוסתו  או  ישלח  לה  גט  כשר  לפטור  אותה,  הגזרה
. דין  פסוק  הוא  שהלכה  כאדמון  בפרק  שני  דייני  גזירות  שהדין  עם  הבתולה

כל  מיני   בל"נני  מבקש  את  כל  מי  שהכח  בידו  שיכוף  האיש  שמואל  הנוה
 ."ל או לכנוס או לפטור"כפייה שאפשר לו לעשות שיעשה אחת משתים הנ

הארוס  ערער  על .  ם  פדוואה  כפו  את  הארוס  לתת  גט"י  פסק  דינו  של  מהר"עפ,  אותו  נידוןב
) קכא'  ם  עמש  (ארוס  טעןובנוסף  ה,  כשרות  הגט  וטען  שכפו  אותו  שלא  כדין  וגם  מסר  מודעה

כל  גדולי  הדור  שדנו  בכשרות  הגט  התייחסו .  דנו  אותו  שלא  בפניו  ובלא  הזמנות  והתראותש
אך  לא  מצאו  לנכון .  מתן  הגט  ביטל  מודעות  כנהוג  וקף  המודעה  כשבמעמדתלשאלת  הכפייה  ול

 .ניתנה ללא דיון במעמד שני הצדדים ,נזכרתה, ם פדוואה"לערער על כך שפסיקת מהר

דחה  אחת ,  ע  מפאנו"בתשובת  רבי  יצחק  פואה  חותנו  של  הרמ,  פו'  ע  מפאנו  סי"פר  הרמסב
ם  פדוואה  שניתנה  בהיעדר "וכן  התייחס  גם  לפסיקת  מהר,  לאחת  את  הטענות  על  כשרות  הגט

 :וכתב, הנתבע

 ארץ  בזרו  גריעיו  והואו  ש"צ  יזיאל  ערוךר  ב"הר  מל  עמגרש  העןט,  חמשית"
 ב  רשום  לשאין  וענותיו  טמעו  ששלא  וןדי  לזמנה  הלי  בשפסקו  והם  לאל
 .ו  ביחזור  שמנו  מבקש  מלה  אל  כעל  ודין  לעמוד  לסדר  ללא  אין  דפסוקל
 לתא מן למספקא דיכא הלא אללו הברים דאמרו נלאש רב השיב הפה ימנםא
 דבר בבל א,תובע להשיב למש מהם ביש שעם טל שברים דנתבע לש ימאש
 ענות  טריקות  ששמוע  לינו  דתא  ענין  מין  אתובע  הם  עהדין  שפשוט  ובוארמ
ט "קמח  ו"מק'  יל  ס"ייי  ו"הר  מתשובת  בזה  בכיוצא  בב  רמעשה  ו,בל  הלש
 דין  הן  מהשמט  לנתבע  ליו  המתלאות  אל  שבילות  חרבה  הי  כם  שעוייןי
 תובע  הת  איפייסש  ש"ח  נגזירת  ורוץ  חמשפט  בפוסק  הרב  הו  לתבז  כ"עכו
 י  כמגרש  לו  לה  מודעו,  טנה  קתומה  יכסי  נל  עם  גתביעה  הייתהי  שה"עפא
 מופלא  החרי  אגזרתו  בגרר  נוא  הריהו  "צ  יזיאל  ערוךר  ב"הר  מל  עזעקנ
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 בולה גצה קעיר בהיה שמאורע הטוב בידעו שליו אהנלוים ופדווהם מ"הרמ
 ."ארוסין השעת בחלקים הין בנעשו שתנאים ההם לנתבררוא ו"ויניציב

 .עמו וחיזק דבריוהסכים , סא הביא מתשובה זו ק'יס'  ותשובה חלקם ב"הרשמ

, סד'  ע  סי"בתשובה  חלק  אה,  שנשאל  גם  הוא  אודות  הגט  הנזכר,  ם"הרשדהמוד  יצוין  כי  ע
 :וכתב על פסק דינו הנזכר, ם פדוואה"הסכים עם מהר

 י  כם  ג,דין  כיה  הם  אבא  להכריחוהו  שהכרח  הציאות  מבאר  לאנו  בם  אאך"
 ברי  דםהל  "  זפדואהם  מ"הר  ממופלא  הרב  הברי  דכל  שודאי  בודע  יניא
 י  מי  כחריו  אהרהר  לאין  שפק  סין  א,הכרח  היה  המידו  שאחר  ו,יים  חלדיםא
 ."מלך החרי אבאי

ם  פדוואה  יצא  פסק  הדין  הראשון  שהורה "ם  קבע  שמאחר  ומידו  של  מהר"רי  שהמהרשדה
 ."כי מי יבא אחר המלך", אין ספק שאין להרהר אחר פסק דינו, "או כנוס או פטור"לבעל 

קלח  השיב  באריכות  רבה  ביחס  לכל  הטענות  שעלו  כנגד '  ב  סי"  חט"כן  בתשובת  מביו
ובתוך דבריו התייחס גם לפסק דינו של , כשרות הגט וביחס להליכים שננקטו והעלה שהגט כשר

 :וכתב כדלהלן, ם פדוואה"מהר

 ו  אכנוס  לוםי'    לתוך  שארוס  הל  עכתבו  שהחרמות  ונידויים  הונס  אבר  דועל"
 ל  עשונו  לטריוויש  מרב  האריך  ה,רימוהוח  היים  קלא  שבשביל  ופטורל
... גדם  נזה  בכתב  שה  מכל  בדק  צא  לכבודו  מחוץ  ו.גט  הכשירי  מרבניםה

 מאיר  הרב  הליו  עגזרו  של  עיו  החרמות  הלו  אי  כתבו  כ"ר  נחזק  הוהחכם
 יבוא  שרחוק  מו  להלך  וקדש  שרבה  המן  זחר  אמו  עבנים  רשני  ופדואהמ
 ל  שמלחמתה  בלוחם  ההרב  ו.דין  כונידוה  וזרתם  גל  עעבר  ופטור  יו  איכנוסו
 נוס  כו  אומר  לכולה  יייתה  הלא  שליו  עגזרו  שה  מדין  כלא  שהיה  שמר  אורהת
 החרמים  שזה  מנמשך  וה  לתת  לנדר  שנדונייא  הביו  או  ליתן  שד  עטור  פוא
 ה  מתו  אאמת  הייתה  שהם  גי  כומר  אאניו.  דין  כלא  שיו  הטור  פו  אנוס  כלש
 עמודכ ת"אח וטור פו אנוס  כו  איא  האמרה  וויניצייא  לשבא  כיינו  ה,ן  כאינוש
, שם  מותה  אפטור  לו  אכנוס  ליבוא  שזרה  גליו  אששלחו  כ,בל  אבי  אם  עדיןב

כ "אח  ויכניסנה  וושבה  מקום  מה  פבוא  לייב  חכנוס  לרצה  יאם  שזרו  גכדין
 אותהל  ב"ש  ז"יב  רכתב  שכמו  וושבו  ממקום  לו  אהתנו  שמקום  לוליכנהי

 נידוייו  בזלזלו  ילא  שברו  חםל  ע"  זאירמ  הרב  היה  הכדאי  והביאו  ששובהת
 גבהכ  ת"אח  וטור  פו  אנוס  כענת  טי  כהדיא  בראה  נה  זומכל...  טירתו  פחרא
 ."יתה הדיןכ

שמקבלים   הגם,  שגם  במקום  אונס,    הנזכרתפז  ר'יס'    אט  בתשובה  חלק"אחר  ושיטת  המבימ
ט "פ  כן  המבי"  ואע,אי  אפשר  לקיים  את  הדיון  בהיעדרו  של  הנתבע  ךא,  עדות  שלא  בפני  בעל  דין

 .שהתקיים שלא בפני הנתבע, ם פדוואה"אישר את ההליך שננקט על ידי מהר

אך ,  ט  לא  נכנסו  להדיא  לשאלת  דיון  שלא  בפני  בעל  דין"ם  והן  המבי"גם  שהן  המהרשדה
וקבעו  שההליך  שננקט  על  ידי ,  פשיטא  מאחר  והם  הכירו  את  כל  פרטי  הנידון  ואת  הטענות  שעלו

הרי  ברור  שהסכימו  שבנסיבות  אלו  שהדבר  היה ,  כדין  ושפסק  דינו  נכוןם  פדוואה  היה  "מהר
ומהטעם  שהתבאר  בתשובת  הרב ,  מניעה  לדון  ולפסוק  בהיעדרו  של  הנתבע  ייתההלא  ,  ידוע

 .יצחק פואה הנזכרת

ם  פדוואה  שפסק  לכוף  את  הבעל  לכנוס  או "בפנינו  מעשה  רב  של  מהר:  עולה  מהאמורה
ומפורש . פו  את  הבעל  לתת  גט  לאחר  שלא כנס במועד שנקבע לוועל  פי  פסיקה  זו  כ,  לפטור  בגט
אלא ,  לא  ניתנה  לאחר  דיון  במעמד  הצדדים  שניתנה  על  ידו  ם  פדוואה  שהפסיקה"בדברי  מהר
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שהארוס "  ידוע  לכל"ולאחר  שהיה  ,  הארוסה  באה  לפניו  לקבול  על  הארוס  שברח  למקום  אחר
.   טענות  שיש  לו  ביחס  לאבי  הארוסהושאין  להצדיק  את  העיגון  עקב,  הלך  ועיגן  את  ארוסתו

ם הסכימו עמו "מהרשו) ע מפאנו"ת הרמ"בשוש (שובת רבי יצחק פואהת,  ט"המבי  ,ם"המהרשד
ת "ונאספו תשובותיהם בסוף ספר שו, וכן רבים מגדולי הדור שדנו בכל פרטי אותו אירוע,  לדינא

 .ינו בהיעדרום פדוואה לא נהג כראוי כשפסק את ד"לא טענו שמהר, ם החדשות"מהרשד

אך ,  ולא  פסיקת  חיוב  או  כפיית  גירושין  בלבד,  "או  כנוס  או  פטור:  "היאמנם  הפסיקה  שם  א
ם  פדוואה  פסק  כאמור  רק  מאחר  שהיה  פשוט  לו  שבהלכה  העקרונית  של  סדרי  הדין "מהר

אין מניעה לדון ולפסוק בהיעדרו של הבעל שברח ומסרב להתייצב לדיון , בפסיקת חיוב גירושין
ככל .  אם  הנתונים  העומדים  ביסוד  פסק  הדין  ידועים  לכל  וברורים  לבית  הדין,  את  אשתוומעגן  

ובין ,  מ  בין  פסיקת  חיוב  וכפיית  גירושין"אין  נ,  שהדבר  נוגע  לשאלת  סדרי  הדין  העקרוניים
 ."או כנוס או פטור"פסיקת 

ום יש  מק,  וכאמור  פסיקתו  זו  מוסכמת,  ם  פדוואה  הוא  אחד  מעמודי  ההוראה"אחר  ומהרמ
 .לנהוג כן גם בנידון דנן

יד  פסק  חיוב  הבעל '  יבס,  )היה  נכדו  של  בעל  עבודת  הגרשוניש  (ת  רבי  יהודה  מילר"בשו  םג
לא "ל  שהיה  במעמד  של  עכשפסק  הדין  ניתן  על  פי  טענות  האשה  ובהיעדרו  של  הב,  בגירושין

ובתוך  דבריו .  יו  ברוריםהטעם  האשה  מלאחר  שהנתונים  שהוצגו  לרבי  יהודה  מילר  ,  "ציית  דינא
 :כתב

פשיטא  ופשיטא  בנידון  דידן  בצירוף  כל  הני  אמתלאות  אשר  רובם  ככולם "
, אמיתיות  כידוע  ומפורסם  ויודו  על  זה  כל  יושבי  שער  עירנו  כל  ישרי  לב

ותקח  כל  הבלאות  שעדיין  הן  בעין  הן   שראוי  לכופו  אף  בשוטים  שיגרשה
רר  בבירור  גמור  דלא כ  זה  יכולין  לב"וא...  מנכסי  צאן  ברזל  הן  מנכסי  מלוג

ציית  לדיני  ישראל  וזה  עדותו  מבורר  דעדיין  עומד  במרדו  דלא  ציית  לדיני 
 ."ישראל ודאי מהראוי לכופו

 :לאחר סיום נימוקי התשובה כתבו

מ  בזאת  לבי  בטוח  דכל "אבל  מ.  ובאופן  הכפיה  גם  מזה  אדבר  בעת  הצורך"
מת  לאמיתו מורי  הוראות  בישראל  אשר  לבם  שלם  בדבר  הזה  והדנים  דין  א

דלא ,  צוה  עליו  לגרשהמהוא  מחוייב  ול  "של  תורה  יסכימו  עמדי  ששמעון  הנ
פ  דת  תורתנו  הקדושה  הניתנה  לנו "תהא  אגידא  ביה  יותר  להלכה  ולמעשה  ע

 ."למורשה

בדבר "צוין  כי  גם  ביחס  לקבלת  עדות  שלא  בפני  בעל  דין  מצינו  שניתן  לקבל  את  העדות  י
 :ף כתב"דפי הריב) ב, ט לףד (ב, ף קיב דמא קבא בל מסכת עוסף יבנימוקי". ברור

 לא  שדים  עקבלין  מאין  דאמרינן  דהאל  ד"  זבו  רשםל  ב"א  ז"ריטב  התבכ"
 בל  אשש  חו  ביש  ורור  באינו  שדבר  ביינו  המי  דפניו  בשלא  כקטןד  ו"ע  בפניב
 פלוני  לנה  מנו  תאמר  וקטן  הבי  אצוה  דגון  כשש  חו  באין  שרור  בדברב
 זה  ביוצא  ככל  לכןו.  מידי  למיחש  לליכא  דקיןנזק  וך  כצוה  שדים  עקבליןמ
 ".ין דעל בפני בלא שדים עקבלין משש חום שלא בעדים הי פל ערור בהואש

 .'קי סעיף ט' מ סי"א חו"וכן ברמ, כח' מ סי"הובאו הדברים בבית יוסף חוו

גם  מקבלים  העדות  שלא  בפני  בעל  דין  וגם  פוסקים  את ,  מבואר  מדבריהם  שבדבר  ברורו
 . דיון במעמד בעל הדין שהוא קטןהדין ללא

 :שכתב בלשון זו, ה מ'יס'  אלק חעזר הבן איים חכן הוא בספר דבריו
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 קידושין  הודות  אונו  ענשא  וגיד  יא  לם  אדות  עתורת  בהעידו  שדים  עאלהש"
 או  רלא  ומעו  שלא  שעולם  מברים  דיו  הלא  שפניהם  בקידש  שאובן  ראמרש
 פני  בהםל'  הי  שחד  פחמת  מדוגי  הה  זכל  שין  דהבית  לתבו  כך  כאחר  וללכ
 ברים  דאמת  הגידו  יהם  מדות  עין  דבית  הקבלו  ים  אעכשיו  ובתולה  הביא
 רמתם  עי  כנראה  הלפי  ומורים  גפוחזים  ודעת  הלי  קללו  ההעדים  והווייתםכ
 בית המסופקים ונבלים הדרך כחבולה תאיזה לו אנערה האבי ממון  מהוציאל
 על  בפני  בלאש'  י  הראשונה  ההגדה  שחמת  מחדש  מדות  עהם  מקבל  לם  איןד
 חזור  להימני  מא  לו  אלהעיד  וחזור  לכולים  ין  כאם  ובתולה  הפני  בלא  ויןד
 בי  אי  כמור  גקר  שוא  החד  פחמתמ'  הי  שאמרו  שמה  ועידו  הכבר  וואילה
 :כל לוח נרך בפל שוח רקר יוא הבתולהה

: עמיםט'    דחמת  מחדש  מדות  עקבל  לין  דבית  הריך  צאין  די  לראה  נ.שובהת
 רור  בבדברד'    כעיףט  ס"קמו'    טעיףי  ס"ק'  י  סשפט  מחושן  בבואר  מיכ'  א
] ב"ב  ע"יק  ק"ב[ל  "  זוסף  ינמוקי  מהוא  וין  דעל  בפני  בלא  שדות  עקבליןמ
 ברי  דפי  להוא  שבדבר  דבוארמ]  ג"  נותי  א"גבח  ה"כ'  יס  [גדולה  הבכנסתו
 פילו  אין  דעל  בפני  לריך  צין  אסכסוך  ויחוש  מום  שלא  ברור  בעדיםה
 ".זה בדים ענו אין אאמרו שזה מרור בבר דך ליןכ א" א.כתחילהל

 מעגן  את  אשתו  ל"לא  כל  ספק  שהבעל  ברח  לחולבכל  מקרה  שברור  לבית  הדין  ,  פי  זהל
ועל  יסוד  דבר  ברור ,  "דבר  ברור"ֵיָחשב  כ,  ומתחמק  מלהתייצב  לדיון  ולא  ניתן  לאכוף  זאת  עליו

 .לכופו בגירושין כזה לפסוק

 :כתבו ש"טק' י סופים צופת נבתהתאם לאמור מתבארת תשוב

 מה  כין  דבית  מו  לשלחו  ונים  שמה  כה  זשתו  אל  עדוד  נהרחיק  שאובןר"
 ליח  ששכור  לעלה  בנכסי  ממכור  לישה  האכולה  יםא,  בא  לצה  רלא  ועמיםפ
 יא  האםו,  זה  כתשמיש  מורד  מך  לאין  שוא  הרורב,  שובהת.  יטה  גה  להביאל
, ז"ע'  י  סריש  בכתבו  שכמוו,  תובה  כליתן  והוציא  ליד  מותו  אופין  כוצהר
 ."עבדה קברשותד, ו למצא תשר אכל מתובתה כפרעון לנכסיו מיא המוכרתו

ועל  יסוד ,  פסקו  על  הבעל  כפיית  גט  וכתובה,  ד"שהוא  כפי  המקרה  בנ,  רי  שבאותו  נידוןה
ובהכרח  מאחר  ועילת  כפיית  הגירושין .  פסיקה  זו  הורו  שניתן  לרדת  לנכסיו  לגבות  את  הכתובה

למרות  שלא ,  מניעה  לדון  ולפסוק  בהיעדרו  ייתההלא  ,  רורה  לבית  הדין  ללא  כל  ספקב  ייתהה
לבירור  הנסיבות  העומדות "  שמוע  בין  אחיכם"ולא  התקיים  ,  התקיים  דיון  במעמד  שני  הצדדים

 .ביסוד הפסיקה לכפות את הגט

ט  לא  התקיים  דיון גשבה  בטרם  דנו  לכפותו  ל  י  הנזכרתבכן  מתפרשת  תשובת  החכם  צו
אלא  די  בכך  שהבעל  נלכד  בעיר  אחרת ,  "שמוע  בין  אחיכם"מד  שני  הצדדים  במתכונת  של  במע

דהיינו  לאחר  ששמעו  זאת .  ושומעים  ממנו  שאינו  מבקש  לשוב  לביתו,  לאחר  שברח  מאשתו
ודי  בכך  גם  ללא  דיון  במתכונת  היסודית ,  ידיעה  ברורה  שהבעל  מעגן  את  אשתו  ייתהה,  מהבעל

 ."שמוע בין אחיכם" מתקיים הליך של שבה" ועמדו שני האנשים"של 

 .ישהאט שאם הבעל ברח יש לכפותו גם ללא דיון במעמד ה"כן עולה מתשובת המביו

 :ו כתב ע'י א סחלקט ב"מביה

 ה  מאינו  ראשתו  ליוליכנו  שעמןט  נ"י'  ר  לעקב  ין  ברוך  במסר  שגט  העל"
' לפי  אשרת  עמנו  מתבעו  וערכאות  בהביאו  להוצרכו  שבארות  משם  מכתבוש
 ה  מל  כיעשה  שאמר  שד  עסוהר  הבית  בנאסר  ווב  חתורת  בליו  ענכתבו'  וטע
 מן  ומזונותיה  וישה  האכתובת  מפוטרו  לרבים  עיכנסו  שזאת  בך  או  ליצווש
 צה  רך  כאחר  וה  זל  ערבים  ענכנסו  וכל  הן  מותו  אפטרו  ששו  עכןו',  נז  החובה
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 היה  תאת  זכפיה  שם  גי  כנו  לנראהו.  'נז  הוב  טוםר  י"  כיד  במסרו  וגט  הכתובל
 ה  מקיים  מיה  הא  לזה  ההאיש  שיון  כ,שר  כהגט  ודין  כפיה  כיא  המורה  גפיהכ
 גונה  עהניחה  שנים  שמה  כש  יי  כעונתה  ושארה  בתורה  הן  מאשתו  לחייבש
 ום  שה  ללח  שא  למעולם  ומוצא  שקום  מכל  בנישא  ועיר  לעיר  מנד  וע  נהולךו
 וצה  ראינו  שוא  פרנס  מאיני  ון  זיני  אאומרד  ה"נ  קימן  סטור  בתוב  כהרי  וברד
 נים  שמה  כיש  שזה  מדול  גוצה  ריני  אך  לאין  ויד  מיוציא  וותו  אופין  כשמשל
 חרות  אשים  ננשא  וליה  ארב  קלא  וזון  מה  לשלוח  לצה  רלא  ומנה  מנפרדש
 ישות  אהלכותד  מ"ל  פ"ם  ז"רמב  הכתב  שכמו  ומקום  למקום  מבורח  והולךו
 תרצה  שמן  זלכ'  וכ  וה  לוסיפיןמ'  כו  וליה  עא  ביני  אאומר  ושתו  אל  עמורדה
 יון  כגרשה  לותו  אופין  כצתה  רא  לאם  שפימ  ל"  מעל  בכתבו'  כו  וישב  ליאה
 ה  ליתן  לכול  יינו  אאםב  ש"י  פכתב  שה  מל  עכן  ומה  עהיות  לוצה  ראינוש
 ליו  עוב  חתובתה  כתהיה  והוציא  לותו  אכופין  שו  לריכה  צהיא  שחם  לפילוא
 זון  לכופו  לכולין  יןי  אםא'  כו  ושמואל  כפסק  דמאן  לאפילומ  ש"  מתבכ'  כוו
 זון  לאיש  הה  זכוף  לכולין  יאינם  שה  זנדון  בדוע  יבר  דהוא  והוציא  לכפוהוי

 ו  זפיה  כלכן  ואשתו  לזונות  ממנו  מתובע  שמי  ממשתמט  ועיר  לעיר  מהולךש
 ונא הרב דא הי כה למגרש וגומר ותובתה ככי סל כו למחלוש ש" כ,יא הדיןכ
 .תשובותיול  ב"א  ז"רשב  הבכת  שכמו  וכר  ממו  כהויד'  כו  וזבין  ולוהת
 ליו  עסמוך  לנו  לראה  נה  זל  כעם  ו,מגומין  גמה  כן  כם  גאינו  רגט  הבכתיבתו
 טרח  והשתדל  שנזכר  השליח  הלבקשת  וגונה  עו  זשאר  תלא  שדחק  השעתב
 ."נו לנראה שה מתבנו כגונה עישה האשאר תלא שדי כהז

 .קל' ע סי"ת לב מבין אה"ט הובאה בקצרה בשו"שובת המבית

ט  שבאותו  נידון  לאחר  שהבעל  נטש  את  אשתו  והותירה  עגונה  ונדד "ת  תשובת  המבישמעומ
ט  במקומו  של "בנידון  המבי.  לא  התקיים  דיון  בבית  דין  במעמד  שני  הצדדים,  ממקום  למקום

 .הבעל כפו אותו לשלוח גט על ידי שליח לאשתו כדי שלא תשאר עגונה

ב  נאמרה  רק  ביחס ,  ק  דף  קיב"  בבט  הוא  מהסוברים  שהסוגיא"המבי,  מרות  שכאמור  לעילל
אך הדיון עצמו לא יוכל להיעשות שלא בפני בעל , לקבלת  עדים שלא בפני בעל דין במקום אונס

ט  לנכון  להורות  שיתקיים  דיון "לא  מצא  המבי,  אך  ככל  שהדבר  נוגע  לפסיקת  כפיית  גירושין,  דין
.   שהבעל  ברח  מאשתואלא  די  בכך  שבית  הדין  במקומו  של  הבעל  נוכח,  במעמד  שני  הצדדים

ניתן  לכופו  בגט  גם  ללא  דיון  במעמד  שני ,  וכשקיימת  ידיעה  ברורה  שהבעל  מעגן  את  אשתו
 .הצדדים

לו  פסק  בנידון  דומה  לנידון  דנן  לחייב  את  הבעל   ת'יס'    אלק  חשרים  ישפטיםת  מ"שוב
 :ל"וז, ט"והסתמך על תשובת המבי, בגירושין

 עיר  לעיר  מולך  הוא  ההנה  ו,הות  אקד  פא  לנזכר  הבעלה  וימים  הרבו"...  
 נשאס ו"ונ תיר עד עגיע העלה בי כנו להוגד  שלא  אוד  עלא  ו,מקום  לממקוםו

 ה  לר  צאשר  כהיא  ו.חרת  אשא  ילא  שלדים  אבועת  של  עעבר  וישה  אםש
 נוח  מצאה  מא  לם  שגם  ו,בותיה  אמקוםש  ל"ראכ  ממתא  ללתה  גה  זמחנינוב
, צ"די  בעשה  מה  לתבו  כש"ראכ  מחכמיו'  כו  ובצמא  ורעב  בהיא  וגלה  רכףל
 שתו  אזב  עשר  אל  עזה  האיש  להוכיח  ללשםד  ש"ב  לונס  תמתא  לשולחול
 ישהאשה  ו,חרת  אישה  אישא  ללא  שלדים  אבועת  של  עוברו  עעל  ובניוו
. ח"וכ'  נזד  ה"  בעשה  מראינו  שמו  ככתובתה  ויטה  גתובעת  ופניהם  למדהע
 בעל  ליןד  היחייב  שה  מהם  לכתוב  לישה  האעד  בדברי  מפנינו  למדו  עכןב
 נזכרת  השתו  אגרש  לבעל  החויב  מדדים  צמשני  שומרים  אנחנו  אלכן  ונזכרה
 שא  יאם  שלמוד  נתובתה  כמספר  ו,חרת  אנשא  שצד  מן  התובתה  כלפרועו
 גט  בותה  איפטור  וצמו  על  עה  להחזיקמ  ש"  כה  ליפרע  שליה  עחרת  אישהא
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 זובה  עהניחה  וליה  עברח  שצד  מחרת  אשא  נא  לם  אאפילוו.  'כו  וריתותכ
ח "קד ס"נט ק"אהש ב"כמ ותובה כלפרוע וגרש לייב חעונה וסות כאר שלאב
 יש  שזה  מדול  גוצה  רינו  אך  ליןט  א"נ'  יא  ס"  חטראניי  מ"הר  מכתבל  ו"זו
 בורח  והולך  וליה  ארב  קלא  ושלוח  לצה  רלא  ומנה  מנפרד  שנים  שמהכ
 יכא  הלכ'  ק  א"ס  בכתב  ו.מש  מה  זדון  נוא  הכןו.  ל"כש  ע"י  עמקום  למקוםמ
 ישהאה  ומן  קליתיה  דגון  כגרש  לכפוהו  יא  לם  אתובה  כליתן  והוציא  ליןכופד
 לכןל ו"כע'  כוך  ו"רד  התובתה  כה  למגבין  ונכסיו  לורדיןד  י"  בתובה  כובעתת
 כל  לודמת  קהיא  ו,נכסיו  ליורדין  וליה  עמא  קכתובתה  שו  זישה  באוא  הינאד
 ".ה למאוחריןח ה"עב

לאחר  שברח  ועזב ,  ת  הבעל  בגט  ובכתובהפסקו  לחייב  א,  ט"רי  בהסתמך  על  תשובת  המביה
. שלא  התאפשר  עקב  בריחתו,  וכל  זאת  גם  ללא  דיון  במעמד  הבעל,  את  אשתו  ונשא  אחרת

 .הורו לרדת לנכסיו ולגבות כתובתה, וכתוצאה מפסיקה זו

ש "ואף  הוסיף  הרשב,  מו  שיש  לכפות  גט  בנסיבות  אלו'  ש  סי"כן  עולה  מתשובת  הרשבו
ובהיעדר  הליך  משפטי  מקובל  במעמד  שני   ישהא  תביעה  מצד  הלחדש  שניתן  לכפות  גם  בלא

 :ל"וז, "שמוע בין אחיכם"הצדדים שבו מתקיים 

 ין  דבית  הםא,  ים  המדינת  לחרת  אעיר  להלך  וגונה  עשתו  אהניח  שמי"
 א  להיא  שף  על  פי  אדינא  מאשתו  למן  זט  גתת  לכופו  לכולים  יעיר  הבאותהש
 ינן  אאם  שינה  מן  לנפקאו.  בעתו  תלא  שיון  ככך  בשאין  רינן  אוא,  גט  בבעתות
 דין  כלא  שישראל  בעושה  מט  גיה  לוה  הכפאוהו  ודין  הן  מכפותו  לכוליםי
 עושה  מט  גיה  לוה  הכך  בשאים  ראםו,  פוסל  ופסול  דמגרש  הפרק  באמרינןד
 .כשר ודין כישראלב

 ל  כהריש,  בעתו  תלא  שף  על  פי  אכך  בין  דבית  הם  הרשאים  שי  לנראהו
 לא  שדות  עקבלים  מין  אהרי  שך  לתדעו.  גון  עחמת  מינים  דעלי  בם  השראלי
 ום  יכל  בעשים  מישה  אבעדותו,  תרא  בגוזל  הפרק  בדאמרינן  כין  דעל  בפניב
 .מהגמרא והמשנה מקומות מכמה משוט פראה נכןו. מקבליםש

 גםו,  ערוה  למסור  שבר  דכל  בין  דעלי  בשראל  יל  כי  כוא  ההטעם  שי  לנראהו
 עצומים  ורבים  ופילה  הללים  חמה  כיהר  שרבא  חיניה  מנפיק  דעונות  הדברב
. פרוצו  ילא  וזנוו,  רצו  פרצות  פמנו  עפריציו,  השפילה  וכריעה  הארץ  הדע
 שועלים  השוטטו  יבל  לרצות  פגדור  לינים  דתי  בכל  ושראל  יל  כל  עחובהו
 תביעתם  בכןו,  דותם  עקבלת  בדבר  בין  דעלי  בהו  לוו  הלכךה.  חוצותב
 ."דבר בין דעלי בוו הכלהו ד,ישה האבעתו תלא שף על פי אט גענייניל

 :ש"מו כתב הרשב' קל המשלימה את התשובה בסי ת'סי בבתשובה נוספתו

 מה וחייב מהדין שה מלא אתבתי כאל, זמן לגרש  לכוף  לצויתי  שגט  הבענין"
 לחתיהש,  ו  זסברא  לאיה  רני  אהבאתי  שמהל  ו"  זראשונים  לזה  בנמצאש
. כתבו  בי  לכתב  שמוכ  דברי  בשמח  ונקייא  קברהםא'    רחכם  היד  לספרדל
 וצה רהבעל וכאן באינה וט גובעת תישה האין אאפילו שברים דוספתי העודו
 מעלהש  ל"מ  כזמן  לט  גה  לתת  לותו  אכריחין  מין  דבית  שדוד  נהרחיקל
 לא  דסתיא  מאל,  שונם  לסן  רמשלחין  הסכלים  הנבלים  האותםו.  ו"  מסימןב
 בא  ראיסורא  כאוט  זאיסורא  דמאןו,  גמיר  וסבר  דאן  ממשבשי  דלא  אמריג
 ן  מאף  שבריהם  דל  עהשיב  לדאי  כאינםו,  מיר  יא  לרע  בטוב  ומיר  אעיניהב
 ."ניהם פל אהביט לסור ארעים המעשיהם מדיןה
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בספר דבר שמואל להגאון רבי שמואל עמאר  ,)ק כ"רלח  ס  ימןסע  "הא (יין עוד בספר אבני נזרע
 ןמיז  סי  לקח  (יז  ובספר  משנה  הלכות'  יס)  רדיטיא  (בספר  דברי  שמואל  ,)מד  ימןסע  "ה  אלקח  (ל"זצ

 .ש והסכימו עמו"הביאו מתשובת הרשבש) פב

ש "אר  את  דינו  של  הרשבב)  35  מוד  ב  עלקחר  "פדב  (ל"גאון  רבי  אליעזר  גולדשמידט  זצה
 :וכתב

 ין  בכסוךס,  חברו  לדם  אבין  שנין  עעיקרו  בואש  ה"רשב  הנידון  שאף  שריה"
 לי  בדון  לבית  הדין  לין  ארוחב  לדם  אבין  שבריב  שוא  הכללו,  אשתו  ועלב
 ללי כבר דוא השראל יתב ל שעיגונהו, גון ענין עאן כיש וואיל הבלא, ביעהת
 שראל  יבת  שכך  לדאוג  לייבים  חראשם  בבית  הדין  ושראל  יכלו,  רטי  פלאו
 מש  מה  זהריו,  תובעים  ההם  וין  דעלי  בם  הבית  הדין  ושראל  ילכ,  תעגן  תאל
 ."עצמה בדין העלת באישה הבעה תאילוכ

ש  לא  יכול  להתקיים  בירור  טענות  שני  הצדדים  בדרך "אין  ספק  שבנידון  הרשב,  מרות  זאתל
שהוא  בית  הדין  במקומו  של ,  והגם  שגורם  אחר.  מהדיון  ישהאוזאת  בהיעדרה  של  ה,  נכונה
היכול  להציג "  בעל  דין"עדיין  הדבר  ברור  ופשוט  שאין  זה  ,  "בעל  דין"קיבל  מעמד  של  ,  הבעל

ובנידון ,  הא  בזופה  של  תביעת  הגירושין  ולהבהיר  את  הרקע  לפירוד  וכיוצטענות  מהותיות  לג
אלא  רק  להביע  את ,  דורשת  להתגרש  ישהאש  אותו  בעל  דין  אפילו  אינו  יכול  לטעון  שה"הרשב

לאחר  הליך  כזה  המתקיים  במעמד  הבעל .  התנגדותו  לכך  שהבעל  עזב  את  אשתו  ומעגן  את  אותה
, ין  לא  ניתן  לקבוע  שבטרם  כפו  על  הבעל  את  הגירושיןעדי,  ואותו  בעל  דין  חסר  יכולת  טענה

ש "הורה  הרשב,  למרות  זאת.  ראוי  הנדרש  בכל  הליך  שיפוטי"  שמוע  בין  אחיכם"התקיים  
וזאת ,  די  בכך  לפסוק  לכפותו  בגירושין,  פק  שהבעל  מעגן  את  אשתוסין  אית  הדין  בשמאחר  ול

 .מאחר שבפני בית הדין דבר ברור שהבעל מעגן את אשתו

ם  ונופת  צופים  מתאימות  לפסק ימשפטים  ישר,  ט"המבי,  ש"ן  בהכרח  שתשובות  הרשבל  כע
שהדבר  נוגע  לכפיית  הבעל   נו  למדים  שהיותאומהם  ,  ורבי  יהודה  מילר  ם  פדוואה"של  מהר  דינם

, די  בכך  שלבית  הדין  התברר  בדרך  שאין  בה  ספק,  בעזיבתו  אותה  ישהאבגירושין  עקב  עיגון  ה
בנסיבות  אלו  הבעל  אינו  יכול  לטעון  כנגד  בית  הדין  שעליהם .  תהשהבעל  עזב  אותה  ומעגן  או

שמוע  בין "ין  לכפיית  הגט  בכך  שלא  ניתן  לקיים  דיון  משפטי  במתכונת  של  יקת  דלהימנע  מפס
 ."אחיכם

 :ם שיק"ל מהר"וז, נזכרת מסכים לאמורה) 'ב' מ סי"וח (ם שיק בתשובתו"נראה שגם מהרו

 מנםא.  הביאו  שאחרונים  השארך  ו"השע  ו"סמ  העת  דפי  ליארתי  בה  זלכ"
 פניו  בלא  שפילו  אדיעבד  במו  עהסכימוח  ש"הקצה  והתומיםח  ו"הבל'  פיא
 דעו  יא  לם  אבלא.  פניהם  בלא  שפילו  אענותיו  טמעו  שבר  כם  איינוה.  הנימ
 :"א" לותז א"י' יג ס"כנהכ ה"כ ו,ין דיניהם דין אוודאי בענותיו טללכ

טענותיו   םא'  ק  א"ן  סושוקצות  הח'  ק  ד"התומים  ס,  יג'  מ  סי"ח  חו"שיטת  הבדרי  שאליבא  ה
וכשבעל  הדין ,  של  בעל  הדין  ידועות  לבית  הדין  בדיעבד  דינם  דין  גם  בלא  דיון  במעמד  הצדדים

) יז  אות  לא'  יס  (ג"אמנם  כנה.  כדיעבד  דמי,  בורח  מהדין  ולא  ניתן  לאכוף  עליו  להתייצב  לדיון
ין  מקום  לפסוק  בלא  שמיעת  בעלי  הדין פז  שא'  ם  שיק  מביא  מתשובת  לחם  רב  סי"הביא  מהרש

היינו  כשהדין  תלוי  בטענות  אלו  או .  כשהדיין  סבור  שכבר  יודע  כל  מה  שיש  בלבבם  לטעון
אבל .  שכבר  ברור  לו  בלא  דיון  מה  שבעל  הדין  יטענו,  ין  לדיין  לקבוע  מראשא,  אחרות

מעגן  את כגון  שידוע  לכל  שהבעל  ברח  ו,  כשהפסיקה  מיוסדת  על  נתונים  שאין  בהם  כל  ספק
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ם  פדוואה  הוא "ומעשה  רב  של  מהר,  די  בכך  לפסוק,  וזו  מצד  עצמה  עילת  כפיית  גירושין,  אשתו
 .היסוד לפסיקה זו

 יחס  בכתבו  ש"  סגי'  י  סהרן  אן  חושספרו  בכן  וכזק'  י  סניינא  תהרן  אקןת  ז"ע  בשו"עו
 תםבאוש,  ח"ב  השיטת  כהוכיחא  ל"ק  סןושח  הקצותד  ו"ג  סקי'  י  סתומים  ההביאו  שראיותל
 :ל"זו. דין העלי בשמיעת בורך צין ארור בהדין שאחרמ, קריםמ

 נכסי  דההיאכ  ב"שאמ,  ענות  טו  ביש  שזה  כדין  בם  אי  כפניהם  בצרך  נאל"
 אין  ונו  לדועות  יהטענותכ  ש"ע  ביירימ,  פניו  בלא  שנפרעין  וקטן  ותומיםי
 ה  זדין  לחסר  ילא  שדים  עו  אטר  שיש  שכגוןו,  ינין  דבעלי  משמוע  לורךצ
 שהיה  כאולי  דזה  לזקקין  נאין  ששיטאה  פ"אלד,  ענה  טום  שוד  עשמועל
 דועות  יהטענותכ  ד"  עלאא,  זכותו  לגורמים  הברים  דוען  טיה  הפנינוד  ב"בעה
 ."פניהם בלא שם גדין הוסקיןג פ"כה בלכן וליהם עהוסיף לה מאיןו

ד  המקבל  טענות  נשים  יקרות  שאינן "ן  אהרן  טעם  נוסף  המתאים  לשליח  ביושש  בח"ייע
לבית   ועיםדפ  ביסוד  הדברים  הסכים  לכך  שאם  הנתונים  והטענות  כבר  י"אך  עכ,  גיעות  לדיוןמ

 .ניתן לדון בהיעדר הנתבע שאינו מגיע לדיון, הדין

ך בסוף "ע  והש"ח  והסמ"עתו  במחלוקת  הבים  פדוואה  וס"לתלות  את  הוראת  מהר  ל  כן  איןע
גילות  שחייב  להתקיים  דיון מאחר  שמחלוקת  זו  מתייחסת  לנסיבות  הר.  יח  שחלקו  עליו'  סי

לבירור  התביעה  ובלא  שמיעת  טענות  בעלי  הדין  אין  לבית  הדין  את  הידיעה  הברורה  אודות 
ולכן  בנסיבות  אלו  קיים  הכרח  לקיים  את  הדיון  במעמד  שני .  העובדות  העומדות  ביסוד  הפסיקה

  לסתור  את ואם  ירצה  יוכל  לבקש,  אלא  שנחלקו  האם  בדיעבד  מהני  שלא  בפני  בעל  דין,  הצדדים
 י עלמאללכו בכהאי גוונא, לא ספקבבית הדין לוהעובדות ידועות ם הנתוני כשמה שאין כן.  דיןה

 .לרבות חיוב או כפיית גירושין, אפשר לפסוק על פיהן

 קפא'  א  סי"ל  שהובא  בספר  קובץ  תשובות  ח"ש  אלישיב  זצ"עיין  בתשובת  הגאון  רבי  יו
רב  המתייחסת  לאותו  נידון  וממנה  עולה  שככל '  ג  סי"חו)  ודפסה  בספר  כפיה  בגט  בתחילתוה(

אין  לקיים  דיון ,  הצדדים  טענות  שעילת  הכפייה  אינה  ברורה  וחייבת  להתברר  באמצעות  שמיעת
תוכל  לטעון  ככל  העולה  על   ישהאמאחר  שה,  ולפסוק  לכפות  גירושין,  בלבד  ישהאבמעמד  ה

שבנידון  דנן ,  יש  לבאר  בדבריוי  האמור  "אך  עפ.  רוחה  ביודעה  שהבעל  אינו  מוכן  להתייצב  לדיון
אין  צורך  בשמיעת  טענות  במעמד  של  דיון  בבית  הדין ,  והבעל  בורח  מהדין,  שהעילה  ברורה

 .לצורך פסיקת חיוב או כפיית הגירושין

למרות  שלא  התאפשר  לקיים  דיון  במעמד  שני  הצדדים  לבירור  הנסיבות ,  בנידון  זה  ל  כןע
מעגן , ל  ולא  שב"שברח  לחו,  מאחר  שהבעל  במעשיו  פיית  הגירושיןכהעומדות  ביסוד  הפסיקה  ל
 .כל ספק אין מניעה לפסוק כפייתו בגירושין בכך יןאו את אשתו ומונע את הדיון

 :כתב, )סופוב (קסח' ט סי"ספר עונג יוב

 הממשלה  משפטו  מיצא  שעללים  מע  רחר  אאיש  בבודו  כנסתפק  שמה"
 גרש  לוצה  ראינוו.  שות  קבודות  עמה  שלעבוד  וזירה  גארץ  לשלחו  לרוממהה
 .יגרשנהי ש"י א" עכופו לכולים יםא. שתו אתא

... ותיםי  כ"  עף  אהוציא  לכופין  שאותן  מוא  הדינא  מזה  האיש  הוודאי  בהנהו
 מה  בשה  קעבודה  לשבי  בהוא  שכיון  דכל  וכל  מונע  מובדא  עהאי  בהכא

 א  לאה.  כשיו  עדבר  בנוס  אהוא  שאףו.  עולם  ליתו  בל  אבא  יא  לם  גפרנסנהי
 הודיע  לריך  צא  דרםב.  נוס  אהואי  ש"עפ  אכופין  דפה  היח  רו  ללדנו  מדיףע
 יגידו  שלשה  שלד  ש"  בהושיב  לריכין  צמתחילהז  ש"כומי  ע"ע'  פי  כעניןב
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 ישויי  ע"  עגרש  ים  אאז  ושתו  את  אגרש  לייבק  ח"וה  תיןי  ד"עפ  שהבעלל
 ריך  צתחילה  מבלא.  הני  מך  לומריםד  א"ב  שה  משה  ענכרים  הו  ליאמרוש
 ...גרש לצריךש'  גלד ש" ביפ משמוע לבעלה

 ודאי  ולכן...  ך  לומרים  אישראל  שה  משה  עו  לאומרים  שיתא  אמשנה  בהנהו
ד "הב  שה  משה  עו  למרו  אהנכרים  שבעינן  דאומרים  הדעת  לחוש  לישד
 ."גרשה לחויב מיןי ד"עפד ש"ב הו להגידו שחר אך לומריםא

במעמד ,  "שמוע  בין  אחיכם",  ט  שאין  צורך  לקיים  מעמד  של  דיון"עולה  מתשובת  העונג  יוה
והבעל ,  אלא  רק  הפסיקה  לכפיית  הגט  חייבת  להינתן  על  ידי  בית  דין  של  שלשה,  ישהאהבעל  וה

אך  נראה  פשוט  שאין  צורך  שהבעל  ישמע  זאת  מחברי  בית  הדין .  צריך  לשמוע  מהם  שכך  פסקו
ובכך ,  אלא  די  בכך  ששלשת  חברי  בית  הדין  חתמו  על  פסק  הדין  ושלחו  לו,  בדרך  בלתי  אמצעית

שהם  בית  הדין  שפסק  את  כפיית   רי  חכמיםדבה  לשמוע  לוהוא  יודע  שמוטלת  עליו  המצו
ותכלית  זו  מתקיימת  גם  בדרך  של  העברת  פסק  הדין ,  מאחר  וזו  תכלית  הפסיקה,  הגירושין

אך  כפייה  למינוי  השליח ,  בתשובה  שם  שהכפייה  על  הגירושין  היא  כפייה  כדין  ועיין  עוד.  לעיונו
נכון  שלא ,  הכיו  ובלא.  ויש  להסדיר  את  הגט  שלא  באמצעות  שליח,  ייה  כדיןאינה  נחשבת  כפ

 .להסדיר באמצעות שליח הולכה מחשש שהבעל יבטלו

התקיימו  דיונים  במעמד ,  תביעת  הגירושין  הוגשה  לפני  חמש  וחצי  שנים:  סקנת  הדבריםמ
פורטות  באותו מהעילות  המ,  שני  הצדדים  לבירור  התביעה  וניתן  פסק  דין  לחיוב  הבעל  בגירושין

על ,  ל  ומסרב  לשוב  ומתחמק  מלהתייצב  לדיון"מזה  שלוש  וחצי  שנים  הבעל  ברח  לחו.  פסק  דין
 .כן יש לכפות את הבעל בגירושין מאחר שהוא מעגן את אשתו שלא כדין

ובית  הדין  שמע  את  טענותיהם  ובית  הדין  פסק ,  מנם  כבר  התקיימו  דיונים  במעמד  הצדדיםא
עקב בריחתו , ל  העומדת  ביסוד הפסיקה לכפיית הגירושין"ס  לעילה  הנאך  ביח.  לחייבו  בגירושין

, מאחר  שהבעל  במעשיו  מונע  קיומו  של  דיון,  מרות  זאתול,  לא  התאפשר  לשמוע  את  טענותיו
די  בכך  והפסיקה ,  ובנוסף  הדבר  ידוע  לכל  ואין  ספק  בכך  שהבעל  ברח  ומסרב  לשוב  לארץ

למרות  שלא  התקיים  דיון ,  ים  הידועים  לנודברלכפיית  הגירושין  תוכל  להיעשות  על  יסוד  ה
 .לבירור עילה זו

 .ובתיאום עם בית הדין, הסדרת הגט תיעשה לאחר שהבעל יקבל לעיונו את פסק הדין
 ד"אב –הרב אוריאל לביא 

. א  שיש  לכפות  את  הבעל  למתן  גט"ג  אוריאל  לביא  שליט"אני  מצטרף  לדברי  ידידי  הרה

אלא  טענה  כנגדו ,  ר  באישה  שטענה  מאיס  עלי  בעלמאאין  מדוב,  בנדון  דידן:  אוסיף  הערה

הבעל  סירב .  הנובעת  מהפרעה  נפשית,  טענות  על  התנהגות  של  אלימות  חמורה  כלפיה

חויב  בגירושין  וייתכן  שהיה  מקום  גם ,  משום  כך.  להיבדק  ולברר  לנו  מהו  מצבו  הנפשי

וסירב להתייצב לאחר שברח מהארץ , הדברים לא הגיעו לידי כך. לכפותו רק בשל עילה זו

או ,  לדיונים  בבית  הדין  למרות  שליחים  שנשלחו  אליו  מטעם  בית  הדין  שיסכים  למתן  הגט

, לאחר  שנוספה  עילה  נוספת,  בוודאי  שכעת.  לחזור  לארץ  ולהופיע  לדיונים  בבית  הדין

 .ניתן לכפותו ללא פקפוק, כאשר הוא מונע מאשתו כל ענייני אישות

 הרב חיים בזק

 . הבעל לגרש את אשתואתנה שיש לכפות אף אני מצטרף למסק

 הרב יוסף יגודה



 דינת ישראלמ 
 תי הדין הרבנייםב
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אך  קודם  לכן  יש .  בהתאם  לאמור  אנו  פוסקים  שיש  לכפות  את  הבעל  עד  שיאות  לתת  גט

להמציא  לידי  הבעל  את  פסק  הדין  החתום  על  ידי  שלושת  חברי  בית  הדין  שפסקו  לכפותו 

 .בגירושין

ר  שוטף  עם  בית  הדין  על  מנת מבוקש  שהגורמים  המופקדים  על  ביצוע  הכפייה  יהיו  בקש
 .בנסיבות שיגיעו לשלב זה, לרבות הדרך הנכונה לסידור הגט, שההליך יוסדר בדרך נכונה

. ניתן  לפרסם  את  פסק  הדין  באמצעות  הנהלת  בתי  הדין  לאחר  השמטת  פרטי  זיהוי  הצדדים
 .זיהוי הבעל מאושר ככל שהדבר נחוץ לקיום פסק הדין

 ).08/05/2017(ז "ב אייר תשע"ניתן ביום י

 רב יוסף יגודהה הרב חיים בזק ד" אב–הרב אוריאל לביא 


