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        עילות לגירושיעילות לגירושיעילות לגירושיעילות לגירושי

א א א א """"רשברשברשברשב; ; ; ; י ומאירי על אתרי ומאירי על אתרי ומאירי על אתרי ומאירי על אתר""""רשרשרשרש, , , , משנה וגמראמשנה וגמראמשנה וגמראמשנה וגמרא. . . . גיטי צגיטי צגיטי צגיטי צ; ; ; ; גגגג    אאאא, , , , דדדד""""דברי� כדברי� כדברי� כדברי� כ) ) ) ) אאאא ( ( ( (––––מקורות מקורות מקורות מקורות 

' ' ' ' משנה למל�משנה למל�משנה למל�משנה למל�, ', ', ', 'אאאא""""י הכי הכי הכי הכ""""גירושי פגירושי פגירושי פגירושי פ' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב; ; ; ; אאאא""""ט היט היט היט הי""""ירושלמי גיטי פירושלמי גיטי פירושלמי גיטי פירושלמי גיטי פ; ; ; ; ה ירושלמיה ירושלמיה ירושלמיה ירושלמי""""דדדד

גט גט גט גט , ', ', ', 'גגגגק ק ק ק """"ש� סש� סש� סש� ס' ' ' ' פרי חדשפרי חדשפרי חדשפרי חדש'''', , , , שולח ערו� ש� גשולח ערו� ש� גשולח ערו� ש� גשולח ערו� ש� ג; ; ; ; ח ש�ח ש�ח ש�ח ש�""""בבבב, , , , טטטט""""קיקיקיקיטור אב העזר טור אב העזר טור אב העזר טור אב העזר ; ; ; ; ש�ש�ש�ש�

        ....ק וק וק וק ו""""סססס' ' ' ' פשוטפשוטפשוטפשוט

; ; ; ; תקנזתקנזתקנזתקנז' ' ' ' א סיא סיא סיא סי""""א חא חא חא ח""""ת הרשבת הרשבת הרשבת הרשב""""שושושושו; ; ; ; ..."..."..."..."איבעיא להואיבעיא להואיבעיא להואיבעיא להו. ". ". ". "סוטה כהסוטה כהסוטה כהסוטה כה; ; ; ; ....משנה כתובות עבמשנה כתובות עבמשנה כתובות עבמשנה כתובות עב) ) ) ) בבבב((((

            ....וווו""""טטטט' ' ' '  סי סי סי סי""""ת הרת הרת הרת הר""""שושושושו

, :)צ .צ(נעבור לסוגיה האחרונה במסכת גיטי , החות� את לימודנו, בשיעור זה

כבר בפסוקי התורה בפרשת הגירושי נית למצוא , למעשה. העוסקת בעילות לגירושי

  :ות לגרו� לאיש לגרש את אשתומספר עילות העשוי

"ÂÈ�ÈÚ· ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡ ‰È‰Â ,«Â¯Ú ‰· ‡ˆÓ ÈÎ¯·„ ˙ ,À̇È¯Î ¯ÙÒ ‰Ï ·˙ÎÂ˙...    
˙˙È¯Î ¯ÙÒ ‰Ï ·˙ÎÂ ÔÂ¯Á‡‰ ˘È‡‰ ‰‡�˘Â"    

                                                                   )Î ÌÈ¯·„"„ ,‡-‚.(  

 מתמקדת דווקא בעילות המובילות את ,כמו ג� הפסוקי� שציטטנו, סוגייתנו

קיימות סוגיות אחרות העוסקות , במקביל לכ�. הבעל להחליט לגרש את אשתו

. המשנה במסכת כתובות עז. במקרי� שבה� העילה לגירושי באה מכיווני� אחרי�

שבה� האישה אינה מסוגלת להמשי� ולחיות ע� בעלה מחמת , מפרטת מצבי� שוני�

ג� א� אינו , במקרי� אלה כופי� את הבעל לגרש את אשתו. ועומצבו הגופני או מקצ

  .1רוצה בכ�

המשנה . סוג נוס� של מקרי� מפורט במשנה אחרת באותו הפרק במסכת כתובות

  :כיוו שה עוברות עברות, ש� מפרטת נשי� שנית לגרש ללא כתובה

"‰·Â˙Î· ‡Ï˘ ˙Â‡ˆÂÈ ÂÏ‡Â :˙È„Â‰ÈÂ ‰˘Ó ˙„ ÏÚ ˙¯·ÂÚ‰.    
„ ‡È‰ ÂÊÈ‡Â‰˘Ó ˙ ?¯˘ÂÚÓ Â�È‡˘ Â˙ÏÈÎ‡Ó ,‰„� Â˙˘Ó˘ÓÂ ,‰ÏÁ ‰Ï ‰ˆÂ˜ ‡ÏÂ , ˙¯„Â�Â

˙ÓÈÈ˜Ó ‰�È‡Â.    
˙È„Â‰È ˙„ È‰ÂÊÈ‡Â ?ÚÂ¯Ù ‰˘‡¯Â ‰‡ˆÂÈ ,˜Â˘· ‰ÂÂËÂ ,Ì„‡ ÏÎ ÌÚ ˙¯·„ÓÂ"...    

  )·Ú ˙Â·Â˙Î ‰�˘Ó.(.  

  

 .ה יוציא" עיי תוספות ש� ד–.) ע(ייתכ שכ� הוא הדי ג� במשנה בראשית הפרק ש�   1
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ברור מהי הפגיעה . שהמשנה מפרטת דווקא עברות שיש בה פגיעה בבעל, יש לציי

ג� לגבי . ה מאכילה אותו מאכלות אסורי� או משמשתו נידהבבעל כאשר האיש

והיא , הגמרא על אתר איננה מסתפקת בכ� שזוהי עברה, הנודרת ואינה מקיימת

שעצ� העובדה שהאישה , לאור זאת נית להבי. מבארת כיצד עברה זו פוגעת בבעל

וקא הגירושי מתאפשרי� דו. עוברת עברות אינה מספיקה כדי לגרשה בלא כתובה

  .משו� שהאישה פוגעת באופ ישיר בבעלה

הא� הבעל רשאי לקיי� את אשתו , הגמרא במסכת סוטה מסתפקת בשאלה

  :א� הוא אינו מקפיד על עברות אלה, העוברת על דת

"Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ :‰ÓÈÈ˜Ï ÏÚ· ‰ˆ¯Â ˙„ ÏÚ ˙¯·ÂÚ ,‰ÓÈÈ˜Ó Â�È‡ Â‡ ‰ÓÈÈ˜Ó?    
Ô�È¯Ó‡ ÈÓ :„ÈÙ˜ ‡Ï ‡‰Â ‡�ÓÁ¯ ‡Ï˙ ÏÚ·„ ‡„ÈÙ˜·,„ÈÙ˜ „ÈÙ˜„ ÔÂÈÎ ‡ÓÏ„ Â‡ ?"    

  )‰Î ‰ËÂÒ.(.  

א� עיקר הבעיה . שספק הגמרא ש� נובע מהבנות שונות של יסוד הדי, נית להסביר

.  הרי שאי חובה לגרש את האישה כאשר הבעל לא מקפיד–הוא הפגיעה בבעל 

 יתחייב לגרשה ג� א� אינו מסתבר שהבעל, א� הבעיה היא עצ� העברה, לעומת זאת

  .מקפיד

הגמרא מניחה שלכל הדעות . מלשו הגמרא לא נראה שזהו יסוד הספק, אמנ�

הספק הוא רק הא� מתחשבי� באד� . ולא העברה עצמה, הבעיה היא הקפדת הבעל

כפי (שבדר� כלל מקפידי� במקרה כזה , או שהולכי� על פי הרוב, בודד שאינו מקפיד

  ).י ש�"שפירש רש

        שיטת בית שמאישיטת בית שמאישיטת בית שמאישיטת בית שמאי

התנאי� .  במקרי� שבה� הבעל מחליט מיוזמתו על הגירושיסקתעוסוגייתנו , כאמור

  :נחלקו בשאלה מתי רשאי הבעל לגרש את אשתו

"ÌÈ¯ÓÂ‡ È‡Ó˘ ˙È· :‰Â¯Ú ¯·„ ‰· ‡ˆÓ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ Â˙˘‡ ˙‡ Ì„‡ ˘¯‚È ‡Ï , ¯Ó‡�˘
'¯·„ ˙Â¯Ú ‰· ‡ˆÓ ÈÎ'.    

ÌÈ¯ÓÂ‡ ÏÏ‰ ˙È·Â :ÂÏÈ˘·˙ ‰ÁÈ„˜‰ ÂÏÈÙ‡ , ¯Ó‡�˘'¯·„ ˙Â¯Ú ‰· ‡ˆÓ ÈÎ'.    
¯ÓÂ‡ ‡·È˜Ú È·¯ :‰�ÓÈ‰ ‰‡� ˙¯Á‡ ‡ˆÓ ÂÏÈÙ‡ , ¯Ó‡�˘' ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡ ‰È‰Â

ÂÈ�ÈÚ·'"    

                                                               )ˆ ÔÈËÈ‚ ‰�˘Ó.(.  
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. אי לאד� היתר לגרש את אשתו אלא א� כ מצא בה דבר ערווה, לדעת בית שמאי

שזנתה , אי היא שמותר לאד� לגרש רק אישה סוטהכוונת� של בית שמ, על פי הפשט

שהרי אישה סוטה אסורה , שיטת בית שמאי לפי הבנה זו מעוררת תמיהה. תחתיו

הא� לדעת בית שמאי לא . ולא רק שמותר לבעל לגרשה אלא הוא חייב בכ�, לבעלה

  ?קיי� כל מקרה שבו הגירושי ה� רשות ואינ� חובה

 לפי בית שמאי לכתחילה מותר לגרש רק אישה ובאמת, ייתכ שכ� הוא אכ המצב

. לאו דווקא בסוטה, ג� לפי הבנה זו הגירושי יחולו בדיעבד בכל מקרה, כמוב. סוטה

כ� שיכלול מקרי� נוספי� , "דבר ערוה"לחלופי נית לפרש בצורה אחרת את המושג 

 א מקשה על ההבנה"הרשב. א בתשובותיו"בדר� זו הל� הרשב. מלבד אישה סוטה

ובעקבות זאת מציע פירוש , שבית שמאי מתירי� לגרש רק אישה שזנתה בפני עדי�

  :רחב יותר לדברי בית שמאי

" È¯Ó‡˜ ‡‰„ „ÂÚÂ'‰· ‡ˆÓ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ˘¯‚È ‡Ï ,' ˘ÓÓ ÌÈ„Ú· È‡Â–‰·¯„‡  , ‡‰ ÈÎ·
ÂÁ¯Î ÏÚ ˘¯‚Ï ·ÈÈÁ !‰ ‡Ï‡"È‡Ó˘ ˙È· ˜ : È�˘· ÌÈ¯ÚÂÎÓ ÌÈ¯·„ ‰· ‡ˆÓ˘ ÔÓÊ ÏÎ

 ÌÈ„Ú–¯‚Ï ‰ÂˆÓ Â˙È· ÍÂ˙Ó ‰Ú˘¯ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ‰˘"    

                                                  )Â˘"·˘¯‰ ˙"Á ‡"ÈÒ ‡ 'Ê�˜˙.(  

בית שמאי מתירי� לאד� לגרש את אשתו בכל מקרה שמצא בה דבר , א"לדעת הרשב

א "שכוונת הרשב, בראשית התשובה מבואר. 2ולאו דווקא א� נתפסה בזנות, מכוער

א "הרשב, ע� זאת. י� על כ� שהאישה הייתה מעורבת במעשה זנותלדברי� המרמז

כפי שנלמד בסוגייתנו בגזירה שווה , דורש שני עדי� שיעידו על הדברי� המכוערי�

  ".דברדברדברדברעל פי שני עדי� או על פי שלשה עדי� יקו� "מהפסוק 

והרחיב , "ערוות דבר"התייחס א� הוא למושג ) ק ג"ט ס"ע קי"אבה ('פרי חדש'ה

 נית –ג� כאשר יש עד אחד בלבד המעיד שהאישה זנתה , לדעתו.  מכיוו אחראותו

א� הבעל מאמי לדברי העד , ואמנ�. והבעל רשאי לגרשה, להחשיב זאת כערוות דבר

 פרי 'א� ה. 3"שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא"כשני עדי� האישה אסורה עליו מדי

וג� במקרה כזה , לעד או לא עוסק במקרה שהבעל איננו יודע הא� להאמי 'חדש

 לא נאמרו כפירוש 'פרי חדש'יש לציי שדברי ה. א� שאינו חייב בכ�, מותר לו לגרשה

  

פירוש זה תלוי , אמנ�:. א לדברי� המכוערי� המפורטי� בגמרא ביבמות כד"ייתכ שכוונת הרשב  2

י ש� " עיי רש–במחלוקת הראשוני� ש� הא� במקרי� אלה יש חובה לגרש את האישה או רק רשות 

 .ה אמר רבי"ה ואיבעית אימא ותוספות ד"ד
  . .עיי במסקנת הגמרא קידושי סו  3
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המחבר ש� , אול�. שנפסקה להלכה, לשיטת בית שמאי אלא כפירוש לשיטת בית הלל

   .4 באי� כפירוש למושג זה'פרי חדש'ודברי ה, "ערוות דבר"נוקט בלשו

  :המרחיבה א� היא את שיטת בית שמאי, ברייתאהירושלמי על אתר מביא 

"È�˙ ‡‰Â ,ÌÈ¯ÓÂ‡ È‡Ó˘ ˙È· :„·Ï· ‰Â¯Ú ÌÂ˘Ó ‡ˆÂÈ‰ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ . ‰‡ˆÂÈ‰ ÔÈÈ�ÓÂ
ÚÂ¯Ù ‰˘‡¯Â ,˙ÂˆÂÏÁ ‰È˙ÂÚÂ¯ÊÂ ÔÈÓÂ¯Ù ‰È„„ˆ ?¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ :'¯·„ ˙Â¯Ú ‰· ‡ˆÓ ÈÎ '"    

  )Ù ÔÈËÈ‚ ÈÓÏ˘Â¯È"È‰ Ë"‡.(  

שלפיה כל דבר מכוער , א" לשיטת הרשבדבריה� של בית שמאי בברייתא זו דומי�

. נראה שקיי� הבדל בי השיטות, אול�. נחשב לדבר ערווה המתיר את הגירושי

א דיבר דווקא על דברי� מכוערי� המרמזי� שהאישה הייתה מעורבת במעשה "הרשב

אלא , עוסק בהתנהגויות שאינ בהכרח מעידות על זנות, לעומת זאת, הירושלמי. זנות

בכ� דומי� דברי הירושלמי למשנה . תי צנועות ולא ראויות מצד עצמנחשבות בל

. העוסקת בנשי� המתגרשות כיוו שעוברות על דת, שציטטנו לעיל ממסכת כתובות

  :ג� בסוגייתנו מופיעי� דברי� דומי�

" È�˘Ó ‰ÓÂ¯ÙÂ ˜Â˘· ‰ÂÂËÂ ÚÂ¯Ù ‰˘‡¯Â ‰‡ˆÂÈ Â˙˘‡ ˙‡ ‰‡Â¯˘ Ú¯ Ì„‡ ˙„Ó ‡È‰ ÂÊ
‰È„„ˆ�· ÌÚ ˙ˆÁÂ¯Â Ì„‡ È ...‰˘¯‚Ï ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ÂÊ ,¯Ó‡�˘ :' ˙Â¯Ú ‰· ‡ˆÓ ÈÎ

¯·„'"    

                                                                              )ˆ ÔÈËÈ‚.(.  

וא� כ יש , הגמרא בהווה אמינא סברה שמדובר באישה הרוחצת ע� אנשי� אחרי�

ומסבירה , את ההווה אמינאגמרא דוחה ה. רגליי� לדבר שהיא זינתה תחת בעלה

לפי מסקנת הגמרא . שהאישה רוחצת במקו� שבו רוחצי� אנשי� א� לא יחד את�

בדומה לאופ שבו פירשנו , מדובר בהתנהגות לא ראויה שאינה בהכרח מעידה על זנות

יש לציי שבבבלי לא מפורש הא� הדברי� נאמרו לשיטת בית . את סוגיית הירושלמי

  .5ית הללשמאי או ב

  

ביחס למקרה שהאישה יוצאת וראשה " וכא שלא בעדי�"אמר א שש� נ"א ה"ועיי בירושלמי סוטה פ  4

 .ג� לפי שיטת בית שמאי, פרוע
ט המסתפק "ע קי"ועיי בית יוס� אבה. ב בעניי אישה שרעה בדעותיה"י הכ"� פ"ורמב: עיי יבמות סג  5

ייתכ שיהיה הבדל בהקשר זה בי אישה המתנהגת באופ . במקור החיוב לגרש אישה שאינה צנועה

� משתמע שדווקא התנהגות "מהסוגיה ביבמות ומהרמב. בוע שלא בצניעות לבי מעשה חד פעמיק

 .ולא מעידה חד פעמית, עקבית וקבועה מחייבת גירושי
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        שיטות בית הלל ורבי עקיבאשיטות בית הלל ורבי עקיבאשיטות בית הלל ורבי עקיבאשיטות בית הלל ורבי עקיבא

, המאירי על אתר מעיר. בית הלל מתירי� לגרש אישה א� הקדיחה תבשילו, כזכור

אלא באופ כללי לתפקוד לקוי של האישה , שאי הכוונה דווקא להקדחת התבשיל

  :בבית

"ÔÈ¯ÓÂ‡ ÏÏ‰ ˙È·Â :ÂÏÈ˘·˙ ‰ÁÈ„˜‰ ÂÏÈÙ‡ , Â˙È· ÈÎ¯ˆ· ˙Ï„˙˘Ó ‰�È‡˘ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯
˘Â‰ÏÌ‰È�Ù‡ ÏÚ Ì·È ,Â�Âˆ¯ ÈÙ ÏÚ ˙‚‰�˙Ó ‰�È‡Â ÂÏ ˙·¯ÒÓ˘ ‡Â‰ ÏÏÎ Í¯„ ÔÈ�Ú‰Â"    

  )ˆ ÔÈËÈ‚ È¯È‡Ó.(.  

לא מבואר בסוגיה הא� בית הלל מצריכי� עדות על כ� שהאישה מתרשלת במילוי 

נראה שלפי , על כל פני�. או שנית להסתמ� על טענתו של הבעל בלבד, תפקידיה

 של הבעל כלפי אשתו כדי להתיר רגשותיו בלא די, לבית הלבדעת פירושו של המאירי 

, רבי עקיבא. 6אלא יש צור� ג� בנימוק אובייקטיבי המצדיק אות�, את הגירושי

מסתפק בכ� שהאיש מצא אישה אחרת נאה יותר כדי להתיר לו לגרש את , לעומת זאת

 שלפי רבי עקיבא הגירושי תלויי�, לדעת המאירי ש� משמעות הדבר היא. אשתו

  .והוא רשאי לגרש את אשתו ללא שו� טע�, ברצונו של הבעל בלבד

שיטותיה� של בית שמאי ובית הלל עומדות במחנה אחד אל מול , לפי המאירי

בית שמאי ובית הלל דורשי� הצדקה אובייקטיבית ברמה כלשהי . שיטת רבי עקיבא

. ראית לעיואילו רבי עקיבא מתיר לבעל לגרש את אשתו ללא כל סיבה נ, לגירושי

לדעת . וסבר שג� לפי רבי עקיבא יש צור� בהצדקה כלשהי,  חלק על כ�'הפרי חדש'

  :אפילו לשיטת רבי עקיבא, לא בכל מקרה אד� רשאי לגרש את אשתו, 'פרי חדש'ה

"‰�ÓÈ‰ ‰‡� ˙¯Á‡ ‡ˆÓ˘Î ‡˜Â„ ‡¯·˙ÒÓ Â‰ÈÓÂ , ‰�ÓÈ‰ ‰¯È˘Ú ˙¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡
¯˙ÂÈ· ,�È‡Â ‰˙‡�˘Ï ÔÈ‡ ¯˘ÂÚ‰ ÏÈ·˘·‰Á¯Î ÏÚ· ‰˘¯‚Ï ÏÂÎÈ Â"    

  )‰·‡ ˘„Á È¯Ù"È˜ Ú"Ò Ë"‚ ˜.(  

ההיתר של רבי עקיבא מצומצ� דווקא למקרה שמצא אחרת נאה , 'פרי חדש'לפי ה

ומביני� שהוא לא , כנראה במקרה כזה אנו מכירי� בעוצמתו של יצר האד�. הימנה

י� במקר. יוכל להמשי� ולחיות בצורה תקינה ע� אשתו כאשר לבו נתו לאחרת

וג� רבי ,  אי הצדקה לגירושי–כגו כאשר המניעי� של האד� ה� כלכליי� , אחרי�

  .עקיבא מודה שאסור לאד� לגרש את אשתו

  

ולא רק ליקוי כללי בהתנהלותה , הכותב שצריכה להיות פגיעה אישית של האישה בבעל, עיי בטור  6

,  שליקויי� אלה צריכי� להביא לידי שנאה של הבעל כלפיההמוסיפי�) ק ד"ש� ס(ש "ח וב"ועיי ב. בבית

 .ג� א� קיי� הצידוק האובייקטיבי, וללא שנאה זו אי היתר לגרשה
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שלפיו מותר לאד� לגרש את אשתו ללא , פירושו של המאירי לשיטת רבי עקיבא

נראה כי נית לחלוק על המאירי בפירוש , אול�. מסתבר יותר בפשט הדברי�, כל סיבה

ייתכ שבית שמאי ה� היחידי� הדורשי� הצדקה אובייקטיבית . יטת בית הללש

ואילו בית הלל ורבי עקיבא מאוחדי� בדעה שהגירושי תלויי� ברצונו של , לגירושי

הא� הבעל נדרש : המחלוקת בי בית הלל ורבי עקיבא היא רק בשאלה. הבעל בלבד

 להחליט על הגירושי באופ או שהוא רשאי, לבסס את רצונו על טיעו בעל משקל

, ג� לפי בית הלל אי צור� לבדוק ולברר את טענתו של הבעל, לפי פירוש זה? שרירותי

  .ובשורה התחתונה רצונו של הבעל הוא הקובע

ומסביר שלפי , מקרב את שיטת רבי עקיבא לשיטת בית הלל, כאמור, 'פרי חדש'ה

 טוע שרבי עקיבא כלל 'פרי חדש'ה, למעשה. שניה� יש צור� בהצדקה כלשהי לגירושי

רבי עקיבא הבי בדעת בית הלל . אלא לפרש את דבריה�, לא בא לחלוק על בית הלל

והוא מפרש שג� א� מצא אחרת נאה , שמותר לגרש את האישה כאשר יש לכ� צידוק

  .הימנה זהו צידוק מספיק

ירושלמי ה. א על הירושלמי" בא ליישב קושיה של הרשב'פרי חדש'הסבר זה של ה

הא� מותר לאישה להתייפות בימי : מביא מחלוקת תנאי� בשאלה) א"הי(בפרקנו 

ואילו רבי עקיבא מתיר , זקני� הראשוני� סוברי� שאסור לאישה להתייפות? נידתה

הירושלמי טוע שמחלוקת זו מתאימה . כדי שלא תתגנה על בעלה, לה להתייפות

וברי� כבית שמאי שאסור לגרש את זקני� הראשוני� ס: למחלוקת התנאי� במשנתנו

רבי . ולכ אי חשש שיגרשנה א� לא תתייפה, האישה א� לא מצא בה ערוות דבר

ולכ חשוב שהאישה תתייפה , עקיבא סובר כבית הלל המתירי� לגרש במקרי� נוספי�

  .כדי שלא תתגנה על בעלה

י מדוע הירושלמי מקשר את שיטת רב, תמה) ה ירושלמי"ד(א על אתר "הרשב

לכאורה פשוט הרבה . עקיבא בעניי הנידה דווקא לשיטת� של בית הלל במשנתנו

שמותר לאד� לגרש את אשתו אפילו א� , יותר לומר שרבי עקיבא הול� לשיטת עצמו

לפי שיטה זו מוב היטב מדוע האישה צריכה להתייפות ג� . מצא אחרת נאה הימנה

  ! לו לחשוק באחרתכדי שלא תתגנה בעיני בעלה ותגרו�, בימי נידתה

הירושלמי איננו תולה את שיטת . קושיה זו מתיישבת, 'פרי חדש'לפי שיטתו של ה

, כיוו שרבי עקיבא במשנה איננו אומר את שיטת עצמו, רבי עקיבא בשיטתו במשנתנו

לפיכ� תולה הירושלמי את שיטת רבי עקיבא בבית . אלא רק מפרש את שיטת בית הלל

א� יש בו , פירוש זה אמנ� מיישב את הקושיה. אשיי�שה� בעלי השיטה הר, הלל
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ופשט המשנה הוא שרבי עקיבא איננו מפרש את בית הלל אלא חולק , חידוש גדול

  .כפי שביארנו, עליה�

        האיסור לגרשהאיסור לגרשהאיסור לגרשהאיסור לגרש

קיימי� מקרי� שבה� ) ואולי ג� לפי רבי עקיבא(לפי בית שמאי ובית הלל , כפי שראינו

 בהלכות גירושי 'משנה למל�'ה? � האיסור הזהמהו תוק. אסור לאד� לגרש את אשתו

ד "יו ('כנסת הגדולה'בראשית דבריו הוא כותב בש� בעל . עסק בשאלה זו) א"י הכ"פ(

התנאי� במשנה עסקו . לא מ התורה ולא מדרבנ, שאי כל איסור בגירושי, )ט"רל' סי

  .ו� מקרהוכול� מודי� שאי איסור ממשי לגרש בש, בעצה טובה ודברי מוסר בלבד

וטוע שיש איסור דאורייתא ,  עצמו יוצא חוצ� נגד שיטה זו'משנה למל�'ה

אחת הראיות היא . הוא מביא מספר ראיות לשיטתו. בגירושי ללא הצדקה מספקת

ה רבי "ד. סוטה ג(המובא ג� בתוספות , )א"א ה"פ(מהירושלמי בתחילת מסכת סוטה 

ומקשר אותה ,  אד� לקנא לאשתוהירושלמי ד במחלוקת הא� חובה על). ישמעאל

 – הסובר שחובה לקנא –רבי אליעזר , לפי הירושלמי. למחלוקת התנאי� במשנתנו

הסוברי� שאסור לאד� לגרש את אשתו אלא א� כ , הול� לשיטת� של בית שמאי

ומכא שלדעת , החובה לקנא לפי רבי אליעזר היא מדאורייתא. מצא בה דבר ערווה

  .גרש לפי בית שמאי הוא בעל תוק� דאורייתאהירושלמי ג� האיסור ל

א כותב שלא "הרשב). ח"י' סי(א "ת הרשב" משו'משנה למל�'ראיה נוספת מביא ה

כגו כאשר , כיוו שבמקרי� מסוימי� הגירושי ה� בעבירה, תיקנו ברכה על הגירושי

מכא אמנ� אפשר ללמוד שיש איסור בגירושי ללא . לא מצא באשתו ערוות דבר

בהמש� , ואכ. אול� לא ברור הא� איסור זה הוא מדאורייתא או מדרבנ, קההצד

, כמוב.  ג� את האפשרות שהאיסור הוא מדרבנ בלבד'משנה למל�'הדברי� מעלה ה

וייתכ שלפי בית שמאי האיסור , התנאי� אינ� חייבי� להיות בדעה אחידה בעניי זה

  . מדרבנואילו לפי בית הלל האיסור הוא, הוא מדאורייתא

� דווקא מובילה לשיטת "לשונו של הרמב, 'משנה למל�'על א� ראיותיו של ה

� "כ� פוסק הרמב. שלפיה אי איסור בגירושי אלא עצה טובה בלבד, 'כנסת הגדולה'ה

  :בהלכות גירושי

"¯·„ ˙Â¯Ú ‰· ‡ˆÓ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ‰�Â˘‡¯ Â˙˘‡ Ì„‡ ˘¯‚È ‡ÏÂ , ¯Ó‡�˘' ‰· ‡ˆÓ ÈÎ
¯·„ ˙Â¯Ú 'Â‚Â' .ÔÈ‡ÂÔÈ‡ÂÔÈ‡ÂÔÈ‡ÂÂÏ ÈÂ‡¯ ÂÏ ÈÂ‡¯ ÂÏ ÈÂ‡¯ ÂÏ ÈÂ‡¯ ‰�Â˘‡¯ Â˙˘‡ ÁÏ˘Ï ¯‰ÓÏ  , ‰‡�˘ Ì‡ ‰È�˘ Ï·‡

‰�ÁÏ˘È"  

  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ÔÈ˘Â¯È‚"Î‰ È"‡.(  
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בהמש� השיעור נחזור ונדו בדברי . � מעורר מספר קושיות"פסק זה של הרמב

� מנסח את דבריו "הרמב, לענייננו. וכ בהבדל שבי אישה ראשונה ושנייה, �"הרמב

אלא רק דברי מוסר , משתמע שאי איסור ממשי לגרשמכא ". אי ראוי לו"במילי� 

  .'כנסת הגדולה'כפי שסבר ה, ועצה

 מעוררת קושי גדול בהבנת הרובד המוסרי 'כנסת הגדולה'ששיטתו של ה, יש לציי

הרי , א� נבי שקיי� איסור דאורייתא או דרבנ לגרש ללא הצדקה. של הסוגיה

, ג� רבי עקיבא. אליי� של איסור זהשמחלוקת התנאי� עוסקת א� ורק בגדרי� הפורמ

ודאי יודה שמבחינה מוסרית לא ראוי לאד� למהר , המצמצ� מאד את היק� האיסור

ועליו למצוא הצדקה משמעותית יותר מאשר מציאת אישה נאה , לגרש את אשתו

  .הימנה

הרי שמחלוקת התנאי� נמצאת כל כולה , א� אי כל איסור בגירושי, לעומת זאת

: שיטתו של רבי עקיבא מתפרשת בעל כורחנו כקביעה ערכית, לפי זה. ריברובד המוס

ואי בכ� כל איסור , אי כל פג� מוסרי בגירושי א� מצא אישה אחרת נאה יותר

קשה לקבל מסקנה ? האמנ� ייתכ שכ� סובר רבי עקיבא. אפילו ברמה של עצה טובה

שלכותיה המוסריות אינ שה, 'משנה למל�'ולפיכ� מסתבר יותר לאמ� את שיטת ה, זו

  .כה מרחיקות לכת

נית להציע . יש לברר מהו יסוד האיסור, א� אכ קיי� איסור לגרש ללא הצדקה

  :שתי אפשרויות

  . אסור לאד� לגרש את אשתו כדי למנוע פגיעה בערכי המשפחה ובמוסד המשפחתי....אאאא

  . אסור לאד� לגרש את אשתו כדי למנוע פגיעה באישה....בבבב

. ית בי ההבנות האלה היא במקרה שהאישה מסכימה להתגרשנפקא מינה אפשר

, ט"ע קי"אבה(א פוסק שאי איסור לגרש את האישה א� היא מסכימה לגירושי "הרמ

. שלפיה מוקד האיסור הוא הפגיעה באישה, פסק זה מוב על פי ההבנה השנייה). ג

' סי( בתשובה "ג� הר. ולכ האיסור אינו חל,  אי היא נפגעת–כאשר האישה מסכימה 

לפי ההבנה , לעומת זאת. סבר שאי איסור בגירושי כאשר ה� לרצו אשתו) ו"ט

ייתכ שהאיסור יחול אפילו כאשר האיש , שיסוד האיסור הוא הפגיעה בערכי המשפחה

  .7והאישה מסכימי� לגירושי

  

לעומת . א משמע שכאשר האישה מסכימה אי כל איסור בגירושי ג� לפי בית שמאי ובית הלל"מהרמ  7

ר המיוחד לגרש את אשתו הבית יוס� כותב שהסכמת האישה מועילה רק להתיר את האיסו, זאת



  415  לגירושי עילות

  
 

הא� האיסור לגרש ללא הצדקה קיי� ג� , ל ד בשאלה" הנ'משנה למל�'ה

ייתכ שג� שאלה זו תלויה בהבנות השונות בעניי יסוד .  דווקא בנשואהאו, בארוסה

ייתכ שפירוק כזה הוא , א� המטרה היא למנוע את פירוק המוסד המשפחתי. האיסור

א� המטרה העיקרית היא למנוע פגיעה , לעומת זאת. בעייתי כבר בשלב האירוסי

 שהיא עדיי לא חיה ע� הבעל כיוו, ייתכ שבארוסה הפגיעה היא נמוכה יותר, באישה

  .ואולי במקרה כזה האיסור לא יחול, בפועל

        זיווג ראשו ושניזיווג ראשו ושניזיווג ראשו ושניזיווג ראשו ושני

ומנסה , )טז', ב" (כי שנא שלח: "הגמרא בסו� הסוגיה מצטטת פסוק מספר מלאכי

  :ליישב בי הדרשות השונות לפסוק זה

"'ÁÏ˘ ‡�˘ ÈÎ ,'¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ : ‰˙‡�˘ Ì‡–ÁÏ˘  .¯ÓÂ‡ Ô�ÁÂÈ È·¯ : ÈÂ‡�˘ÁÏ˘Ó‰.    
È‚ÈÏÙ ‡ÏÂ ,ÔÂ˘‡¯ ‚ÂÊ· ‡‰ ,È�˘ ‚ÂÊ· ‡‰ ,¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó‡„ :‰�Â˘‡¯ Â˙˘‡ ˘¯‚Ó‰ ÏÎ ,

˙ÂÚÓ„ ÂÈÏÚ „È¯ÂÓ Á·ÊÓ ÂÏÈÙ‡"    

                                                                              )ˆ ÔÈËÈ‚.(:  

בזיווג . אתו אליהבזיווג שני הגמרא מצדיקה את מי שמגרש את אשתו מחמת שנ

כפי , נראה ששנאה כזו אינה מספיקה כדי להצדיק את הגירושי, לעומת זאת, ראשו

  .שמוכיחה הגמרא מפסוק נוס� בספר מלאכי

כדי שלא : ראינו לעיל את שתי ההבנות ביחס ליסוד האיסור לגרש ללא הצדקה

יעה א� החשש הוא לפג. או כדי שלא לפגוע באישה, לפגוע במסגרת המשפחתית

חילוק . לא מסתבר לחלק בי זיווג ראשו לשני כפי שמחלקת הגמרא, במוסד המשפחה

האישה ודאי . זה מוב הרבה יותר לפי ההבנה שהבעיה העיקרית היא הפגיעה באישה

. צ (שכפי שמתאר המאירי על אתר, נפגעת הרבה יותר כאשר מדובר באישה ראשונה

  ".ה עמו ונשתקעה באהבתונתגדל: "")ובמסכת סנהדרי"פסקה המתחלת 

ייתכ , אול�. שאיסור הגירושי הוא חרי� יותר בזיווג ראשו, מדברי הגמרא עולה

בהתא� . ג� א� בהיק� ובעצמה מצומצמי� יותר, שג� בזיווג שני האיסור עדיי קיי�

בזיווג . שיסוד האיסור שונה בזיווג ראשו ובזיווג שני, לדברינו לעיל אפשר לטעו

לפיכ� .  פגיעה במוסד המשפחה ופגיעה באישה–מי� שני הנימוקי� ג� יחד ראשו קיי

  

כיוו שהסכמת האישה אינה מתירה , ייתכ שזו הסיבה לכ� שבשולח ערו� לא מוזכר היתר זה. הראשונה

  .עיי להל בעניי היחס שבי שני האיסורי�. את כל האיסורי� שבגירושי
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בזיווג שני האיסור נובע א� ורק מפגיעה . איסור זה יחול במגוו רחב של מקרי�

  .ולכ הוא יחול במקרי� מעטי� יותר, במסגרת המשפחתית

 מהו היחס בי דעות התנאי� במשנה לבי החילוק של הגמרא בי זיווג ראשו

  :מסברה נית להציע שלוש תשובות לשאלה זו? שניל

המחלוקת במשנה עוסקת ברובד ההלכתי .  אי קשר ישיר בי שני הדיוני�....אאאא

. ללא כל חילוק, והיא נוגעת ה לזיווג ראשו וה לזיווג שני, הצרו� של גדרי האיסור

 ראשו  גירושי בזיווג–ערכי  החילוק בי זיווג ראשו ושני הוא במישור המוסרי

הבנה זו נראית . ג� כאשר מבחינה הלכתית ה� מותרי�, נתפסי� באופ חמור יותר

  .הפשוטה ביותר בלשו הגמרא

בזיווג ראשו כל התנאי� .  מחלוקת התנאי� במשנה עוסקת א� ורק בזיווג שני....בבבב

שאסור לגרש את , וכול� יקבלו את שיטת בית שמאי, מודי� שיש להחמיר יותר

  :הבנה זו עולה מדברי הטור.  נמצא בה דבר ערווההאישה אלא א� כ

"‰˘¯‚Ï ÏÂÎÈ Â„‚�Î ‰Ú˘Ù Ì‡˘ ÏÏ‰ ˙È·Î ‰ÎÏ‰Â , ‰‡� Á˜ÈÏ È„Î ‰�˘¯‚È ‡Ï Ï·‡
‰�ÓÈ‰ , ·È˙Î„'ÁÏ˘ ‡�˘ ÈÎ' .ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· ?È�˘ ‚ÂÂÈÊ· , ÔÈ‡ ÔÂ˘‡¯ ‚ÂÂÈÊ· Ï·‡

‰˘¯‚Ï ¯‰ÓÏ"    

                                                                  )‰·‡ ¯ÂË"È˜ Ú"Ë.(  

בזיווג שני כל התנאי� .  מחלוקת התנאי� במשנה עוסקת א� ורק בזיווג ראשו....גגגג

המתירי� , וכול� יקבלו את שיטת בית הלל או רבי עקיבא, מודי� שאפשר להקל יותר

  .לגרש את האישה בהיק� רחב יותר של מקרי�

שלפיה מחלוקת , יא כהבנה השלישיתי ה"כותב שדעת רש) ק ו"ס( ש� 'גט פשוט'ה

האומר שפירוש הפסוק , י מתייחס לדברי רבי יהודה"רש. התנאי� היא רק בזיווג ראשו

טוע שפירוש זה ) ה א� שנאתה"ד (י"רש".  שלח–א� שנאתה "מספר מלאכי הוא 

שמותר לאד� לגרש את אשתו א� מצא אחרת נאה , תוא� את שיטת רבי עקיבא

שההלכה במחלוקת התנאי� היא , וגד לכאורה את ההנחה הפשוטהפירוש זה נ. הימנה

י שמחלוקת התנאי� היא " מבי בדעת רש'גט פשוט'ה. באכבית הלל ולא כרבי עקי

, בזיווג שני כול� מודי� לרבי עקיבא. וש� אכ נפסק כבית הלל, דווקא בזיווג ראשו

  .י"כפי שפוסק רבי יהודה לפי פירושו של רש

� היא " טוע ששיטת הרמב'גט פשוט'ה. � בסוגייתנו"פסק הרמבהזכרנו לעיל את 

נצטט שוב את דברי . שלפיה מחלוקת התנאי� היא דווקא בזיווג שני, כהבנה השנייה

  :�"הרמב
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"¯·„ ˙Â¯Ú ‰· ‡ˆÓ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ‰�Â˘‡¯ Â˙˘‡ Ì„‡ ˘¯‚È ‡ÏÂ , ¯Ó‡�˘' ‰· ‡ˆÓ ÈÎ
¯·„ ˙Â¯Ú 'Â‚Â' .‰�Â˘‡¯ Â˙˘‡ ÁÏ˘Ï ¯‰ÓÏ ÂÏ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡Â , ‰‡�˘ Ì‡ ‰È�˘ Ï·‡

‰�ÁÏ˘È"    

                                                  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ÔÈ˘Â¯È‚"Î‰ È"‡.(  

הסוברי� שאסור , � נראה שהוא פוסק באישה ראשונה כבית שמאי"בפשט דברי הרמב

, זאת בניגוד להנחה הפשוטה. לגרש את האישה אלא א� כ מצא בה דבר ערווה

� עצמו בפירוש המשנה "וכ בניגוד לדברי הרמב, כבית הלל בכל מקו�שלפיה הלכה 

� הלכה " מפרש שלדעת הרמב'גט פשוט'ה.  ש� הוא פוסק במפורש כבית הלל,על אתר

  .הלכה כבית שמאיואילו בזיווג ראשו כול� מודי� ש, כבית הלל דווקא בזיווג שני

לא יגרש "� כותב "ייתכ שכאשר הרמב. � איננו הכרחי"פירוש זה לפסק הרמב

כפי שביארנו . אי כוונתו לאיסור ממש אלא לעצה מוסרית, "אד� אשתו ראשונה

, לפי הבנה זו". ואי ראוי לו למהר לשלח: "הבנה זו מדויקת מהמש� ההלכה, לעיל

החילוק בי . ללא כל הבדל, ההלכה היא כבית הלל בי בזיווג ראשו ובי בזיווג שני

� שלא ראוי לגרש אישה "וכא פוסק הרמב,  רק במישור המוסריזיווג ראשו לשני הוא

, פירוש זה תוא� את ההבנה הראשונה שהעלינו. ראשונה א� לא מצא בה ערוות דבר

  .שלפיה אי קשר ישיר בי מחלוקת התנאי� לבי חילוק הגמרא בי זיווג ראשו ושני

� "הרמב.  דבריוקשה להבי את הסיפא שלקצת , �"לפי כל הפירושי� לפסק הרמב

או לפחות , הא� נית לדייק מכא שראוי. כותב שאי ראוי למהר לשלח אישה ראשונה

� כותב בסו� דבריו שמותר לשלח "הרמב, ומאיד�? למהר ולשלח אישה שנייה, מותר

� אסור לאד� לשלח אישה "הא� לדעת הרמב. אישה שנייה א� הוא שונא אותה

  ?ראשונה אפילו כאשר הוא שונאה

שהחילוק בי אישה ראשונה לשנייה הוא רק , �"ראה יש לפרש בדעת הרמבכנ

בזיווג . בשאלה עד כמה ראוי לאד� להתעכב ולהסס לפני שמחליט לגרש את אשתו

, בזיווג ראשו.  הוא רשאי לגרשה ללא עיכוב והיסוס–א� האד� שונא את אשתו , שני

 ראוי לו להתעכב ולנסות ,אפילו א� הבעל מרגיש שהוא שונא את אשתו, לעומת זאת

בסופו של התהלי� מותר לו לגרש את , אול�. לשק� את מערכת היחסי� ביניה�

  .ג� א� זוהי אשתו הראשונה, אשתו במצב זה
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" שנייה"בגרסה זו אינה מופיעה המילה . �8"לטור הייתה גרסה שונה בפסק הרמב

  :בסו� ההלכה

"·Ó¯‰Â"·˙Î Ì :‰�Â˘‡¯ Â˙˘‡ ÁÏ˘Ï ¯‰ÓÏ ÔÈ‡ , Ï·‡ ‰‡�˘ Ì‡–‰�ÁÏ˘È "    

                                                                              )Ì˘ ¯ÂË.(  

אלא בי מצבי� , � כלל אינו מחלק בי אישה ראשונה לשנייה"לפי גרסה זו הרמב

, באופ כללי לא ראוי לאד� למהר לגרש את אשתו הראשונה. שוני� באישה ראשונה

לפי גרסה זו נראה שאי כל מגבלה על . רשאי לשלחה א� הוא שונא אותהא� הוא 

על כל פני� גרסה . ומותר לאד� לגרשה אפילו א� אינו שונאה, גירושי באישה שנייה

, על אישה שנייה"  שלח–א� שנאתה "הדורשת , זו אינה מתיישבת ע� הגמרא שלפנינו

  .והבית יוס� על אתר כותב שזוהי גרסה משובשת

        רבות בית הדירבות בית הדירבות בית הדירבות בית הדיהתעהתעהתעהתע

במקרי� שבה� אד� מחליט לגרש את . לסיו� השיעור נתייחס בקצרה לשאלה נוספת

בימינו אי ? הא� בית הדי מתערבי� ומונעי� את הגירושי, אשתו ללא צידוק ראוי

לפיכ� קל . והגירושי נערכי� תמיד בתו� בית הדי, אד� מגרש את אשתו בפני עצמו

ולנסות למנוע את הגירושי כאשר ה� אינ� , בהרבה יותר לבית הדי להתער

, א� בתקופת הגמרא אנשי� היו מגרשי� את נשותיה� בפני עדי� בלבד. מוצדקי�

הא� בתקופה זו בית הדי היו מתערבי� למניעת גירושי בלתי . שלא בבית די

  ?מוצדקי�

, ח יש לחלק בהקשר זה בי מקרי� שוני�"לדעת הב. ח"בשאלה זו עסק הב

ח "דבריו של הב. � כופי� את הבעל שלא לגרש ובאחרי� אי כופי� אותושבחלק

 –וא� גירשה , מתייחסי� לפסק הטור שאסור לאד� למהר לגרש את אשתו הראשונה

  :ח מנסה לברר באיזה מקרה בדיוק עוסק הטור"הב. אפילו מזבח מוריד עליו דמעות

"Â„‚�Î ‰Ú˘Ù· ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰Â , ‰Â¯Ú ¯·„ ‰· ‡ˆÓ· ÂÏÈ‡„–Ê ‰˘¯‚Ï ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ Â ,
˙ÂÚÓ„ ÂÈÏÚ „È¯ÂÓ Á·ÊÓ‰ ÔÈ‡Â.    

 Â„‚�Î ‰Ú˘Ù ‡Ï· È‡Â–‡ÈˆÂ‰Ï ‡Ï˘ ÈÓ� ‰ÈÏ Ô�ÈÙÈÈÎ  ,‰¯Â˙ ¯·„ ‰˘¯‚Ï ¯ÂÒ‡˘ ÔÂÈÎ ,
N„ ¯Ó‡˜ È‡Ó‡Â˙ÂÚÓ„ ÂÈÏÚ „È¯ÂÓ Á·ÊÓ‰Â „·Ï· ÁÏ˘Ó‰ ÈÂ� ,„È·Ú ‰�ÈÓ ‡ÙÈ„Ú ‡‰ ,

‡˙ÈÈ¯Â‡„ ¯ÂÒÈ‡‡ ¯·Ú„!    

  

 .� במהדורת שבתאי פרנקל בעניי מקורה של גרסה זו"עיי בשינויי נוסחאות ברמב  8
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Â„‚�Î ‰Ú˘Ù· È¯ÈÈÓ„ È‡„Â ‡Ï‡ ,Â ‡Ï˘ ‰ÈÏ Ô�ÈÙÈÈÎ ‡Ï„ È‰�„ ÈÈÂ¯Â‡Ï ‡¯˜ ÍÈ¯ËˆÈ‡
‡ÈˆÂ‰Ï ,N Â‰ÈÓ˙ÂÚÓ„ ÂÈÏÚ „È¯ÂÓ Á·ÊÓÂ ‡Â‰ ÈÂ�"  

  )·"‰·‡ Á"È˜ Ú"„ Ë"ÓÂ ‰"Ï·‡ ˘.(  

האיש איננו עובר על איסור , כגו שהקדיחה תבשילו, במקרה שהאישה פשעה

הנחיה א� זוהי , ואמנ� באישה ראשונה ראוי שלא ימהר לגרשה. דאורייתא בגירושי

במקרה כזה בית הדי אינ� מתערבי� כדי . ואי כא איסור הלכתי ממשי, ערכית בלבד

א� האישה לא פשעה והאיש החליט מסיבות אחרות , לעומת זאת. למנוע את הגירושי

הסוברי� שאסור ,  כא אנו פוסקי� כבית הלל–כגו שמצא אחרת נאה הימנה , לגרשה

ולכ בית הדי מתערבי� וכופי� , יסור דאורייתאח זהו א"לדעת הב. לגרש את האישה

 .את הבעל כדי למנוע את הגירושי

 




