
 

 

 בסייעתא דשמיא

 סימן קי"ט –פתיחה להלכות גירושין 

 אפשרות או מצות גירושין, עילות הגירושין

 ד' –דברים פרק כ"ד פסוק א' 

י( א) ח כִּ קַּ יׁש יִּ ה אִּ שָּׁ ּה אִּ לָּׁ יָּׁה ּוְבעָּׁ ם ְוהָּׁ א לֹא אִּ ְמצָּׁ יו ֵחן תִּ י ְבֵעינָּׁ א כִּ צָּׁ ּה מָּׁ ר ֶעְרוַּת בָּׁ בָּׁ ב דָּׁ תַּ ּה ְוכָּׁ  לָּׁ

יֻתת ֵסֶפר ןְונָּׁ  ְכרִּ ּה תַּ ּה ְביָּׁדָּׁ ְלחָּׁ ֵביתֹו ְוׁשִּ ה( ב) :מִּ ֵביתֹו ְויְָּׁצאָּׁ ְלכָּׁה מִּ ה ְוהָּׁ ְיתָּׁ יׁש ְוהָּׁ ֵחר ְלאִּ ּה( ג) :אַּ  ּוְשֵנאָּׁ

יׁש אִּ ֲחרֹון הָּׁ אַּ ב הָּׁ תַּ ּה ְוכָּׁ יֻתת ֵסֶפר לָּׁ ן ְכרִּ ּה ְונָּׁתַּ ּה ְביָּׁדָּׁ ְלחָּׁ ֵביתֹו ְוׁשִּ י אֹו מִּ יׁש יָּׁמּות כִּ אִּ ֲחרֹון הָּׁ אַּ  ֲאֶׁשר הָּׁ

ּה חָּׁ ה לֹו ְלקָּׁ שָּׁ ל לֹא( ד) :ְלאִּ ּה יּוכַּ ְעלָּׁ אׁשֹון בַּ רִּ ּה ֲאֶׁשר הָּׁ ְלחָּׁ ׁשּוב ׁשִּ ּה לָּׁ ְחתָּׁ ְהיֹות ְלקַּ ה לֹו לִּ שָּׁ ֲחֵרי ְלאִּ  אַּ

ה ֲאֶׁשר אָּׁ מָּׁ י ֻהטַּ ה כִּ וא תֹוֵעבָּׁ ְפֵני הִּ יא ְולֹא ה' לִּ ֲחטִּ ֶרץ ֶאת תַּ אָּׁ ה ְלָך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ה' ֲאֶׁשר הָּׁ  :נֲַּחלָּׁ

 ספרי שם, אבן עזרא

 ין בבן נחגירוש

  ה סימן יח פרשה בראשית פרשת( וילנא) רבה בראשית

 או גירושין להם שאין אמר יוחנן' ר בשם חנין' ור סימון' בר יהודה' ר, גירושין להם שאין "ומנין

 חייא' ר תני ,דופורון לו ונותנת מגרשתו אשתו יוחנן רבי אמר, זה את זה מגרשין ששניהם

 עליו קורא איני, ונתגיירו שניהם והלכו לאחר ונישאת לכהוה אשתו את שגירש כוכבים עובד

 אמר פפא בר חנינא' ר בשם אחא רבי' וגו שלחה אשר הראשון בעלה יוכל לא( כד דברים)

 שלח שנא כי( ב מלאכי) שנאמר ישראל אלהי כתיב ובכאן, צבאות' ה כתיב מלאכי ספר בכל

 בלבד." לישרא על אלא שמו יחול לא כביכול ישראל אלהי' ה אמר

 )וראה שם בפירוש רש"י שם וביפה תואר שם(

  א הלכה א פרק קידושין מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 חונה' ר בשם חנין' ור פזי בן יודה' ר גירושין להם שיהא מהו קידושין להן אין גוים למדנו הרי

' ר אחא' ר פריןדצ יוחנן' ר זה את זה מגרשין ששניהן או גירושין להן שאין או דציפורין רובה

 ישראל אלהי' ה את עד' וגו שלח שנא כי[ טז ב מלאכי] נחמן בר שמואל' ר בשם חיננא

 הפרשה כל פינחס' ר בשם חנניה' ר העולם באומות גירושין נתתי לא גירושין נתתי בישראל

 בגירושין שמו הוא ברוך הקדוש ייחד שלא ללמדך ישראל אלהי כתיב וכאן צבאות ה' כתיב

 גוי בן חייה' ר דתני גירושין להן אין גוים אמרה רבה חייה' דר מילתיה בלבד ראלביש אלא

 עליה קורא אני אין שניהן נתגיירו כך ואחר וגירשה לאחר ונישאת והלכה אשתו את שגירש

 לקחתה לשוב שלחה אשר הראשון בעלה יוכל לא

 



 

 

 הלכה ח' ט פרק מלכים הלכות ם"רמב

 עליה חייב ואינו, חבירו אשת משום עליה נהרג זה הרי יהעל ובא לעבדו שפחה שייחד נח בן

 משיפרישנה להתירה תחזור ומאימתי, פלוני עבד דבית זו העם לה ואמרו הדבר שיפשט עד

 מביתו משיוציאנה שלנו כגרושה חבירו אשת תהיה ומאימתי, בשוק ראשה ויפרע מעבדו

 ואין, בכתב גירושין להם שאין, לה ותלך רשותו מתחת היא משתצא או, לעצמה וישלחנה

 .פורשין מזה זה לפרוש היא או הוא שירצה זמן כל אלא, לבד בו תלוי הדבר

  ב עמוד נח דף סנהדרין מסכת ן"הר חידושי

 נ"לב כדעבדה איש אשת אותה עושה אינה אחת ביאה אבל' פי. דפלניא רביתא ליה מדקרו

 דאמרינן הא וכן. שמו על ראשתק גמור יחוד צריכה ולפיכך אישות לשם ביאתה שאין לפי

 שהחמירו שאחר בשפחה דוקא שהוא כן כמו נראה. בשוק ראשה משפרעה התרתה מאימתי

 לשם ממנה שפירש כיון אחר נ"ב אבל בשוק ראשה בפריעת אלא התירה אין כך בייחודה כ"כ

 ןגירושי להם שאין גירושיו זהו לה ותלך רשותו מתחת היא שתצא או לעצמה וישלחנה גירושין

 הוא שקרוב בחדושיו כתב ל"ז דוד ר"ה אבל. מלכים' מה ט"בפ ל"ז ם"הרמב כתב וכן בכתב

 ה"הב ייחד לא ישראל אלהי אמר שאמר כמו בגירושין לעולם היתר לו אין נ"שב שנאמר

 נ"ב כשאר בביאה איש אשת נעשית שלא זו בשפחה אבל ישראל על אלא הגירושין על שמו

 שאסרה שהיחוד בשוק ראשה בפריעת שהותרה אמרו ובז לו שייחדה היחוד בכח אלא

 על שמו ה"הב ייחד שלא דאמרינן דמאי לומר דאפשר בעיני' ראי אינה וזו. הפריעות מתירה

 :שבכתב בגירושין דוקא היינו הגירושין

 עילות הגירושין

 משנה סוף מסכת גיטין

 י"א –תוספתא סוטה פרק ה' הלכה ט' 

 הלכה א' א פרק וטהס מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד

 רבי בן לעזר רבי אמר. רשות אמר יושוע רבי. חובה ליעזר רבי בשם אמר יהושע רבי "הקינוי

 כבית ליעזר דרבי. הלל כבית יהושע ודרבי שמאי כבית ליעזר דרבי אתייא יסא רבי קומי יוסי

 בה מצא. ערוה בה מצא כן אם אלא אשתו את אדם יגרש לא אומרים שמאי דבית שמאי

 דברים בה שמצא יכול אינו לקיימה. ערוה בה מצא שלא יכול אינו לגרשה כאורין בריםד

. ערוה משום היוצאת אלא לי אין שמאי בית משום תני והא. חובה אומר הוא כן לפום. כאורין

 בה מצא כי[ א כד דברים] ל"ת. חלוצות וזרעותיה מפורמין וצדדיה פרוע וראשה היוצאה מניין

 דבית הלל כבית יהושע ודרבי. בעדים שלא וכאן. בעדים קיימתיה מנא ביר אמר. דבר ערות

  לגרש רצה. יקנא לקנאות רצה. רשות אומר הוא כן לפום. תבשילו הקדיחה' אפי אמרי הלל



 

 

 

 דבר. קינוי זה דבר. סתירה זו ערוה. דבר ערות בה מצא כי ליעזר דרבי טעמא ומה. יגרש

 שנים פי על כאן האמור דבר אף עדים שנים פי על להלן האמור דבר מה. דבר[ טו יט שם]

 עמה שהיתנה בתנאים בו ומעלה[ יב ה במדבר. ]עצמו פי על או אחד עד פי על ומשקה. עדים

. עצמו פי על או אחד עד פי על מקנא ליעזר' ר משום אומר יודה' ר בי י"ר תני. אחרים פי על

. בעדים אלא מקום בכל מציאה ואין. דבר ערות בה מצא כי כאן נאמר. שנים פי על ומשקה

 ".ערוה לידי לבא מרגיל שהוא דבר. דבר ליעזר' ר מקיים מה

  יא הלכה ט פרק גיטין ירושלמי מסכת

 צדדיה פרוע וראשה היוצאה ומניין. בלבד ערוה משום היוצא אלא לי אין אומרים ש"ב תני "הא

 שלא. ש"דב מקיימין מה. דבר ערות בה מצא כי לומר תלמוד. חלוצות וזרועותיה פרומין

 קרייא תמרתא דכפר שילא ר"א. מותרת אחר דבר משום אסור ערוה משום היוצא תאמר

 אם מקיימין אנן מה. לקחתה לשוב שלחה אשר הראשון בעלה יוכל לא ש"דב על מקשי

 טו ויקרא] כתיב. תעשה בלא עליו ליתן קיימין אנן כן אלא. לו אסורה היא כבר עליו לאוסרה

 ולא תכחול לא בנידתה תהא אומרים היו הראשונים זקנים זובו את והזב בנידתה דוהוה[ לג

 עצמה היא אוף כן אומר את אם. ראייה משם עקיבה' ר להן אמר. במים שתבוא עד תפקוס

 ה"."כב עקיבה' ודר. ש"כב דזקנים ואתייא. לגרשה בה עיניו את נותן והוא כעירות לידי מביאה

 המסכת.עד סוף  –בבלי שם צ'. 

 ס"ג: אמר רב אסי אין בן דוד בא –בבלי יבמות ס"ג. רב הוה מיפטר מרבי חייא 

 שם למאירי הבחירה בית

 נוחה אם ורגזנית קפדנית היא אם במדותיה האשה אחר לבדוק בנשואיו אדם יזהר "לעולם

 מיניה מיפטר הוה כי רב אמרו צחות דרך רעה מאשה יותר בעולם מר דבר לך שאין ושלמנית

 ממותא דקשי מידי איכא ומי ליה אמר ממותא דקשי ממידי ליצלך רחמנא ליה אמר חייא' דר

 כפי יסבלנה לגורלו שנפלה מי מקום ומכל האשה את ממות מר אני ומוצא ואשכח דק

 "לשלום מקום ויניח היכולת

  א עמוד צ דף גיטין מסכת למאירי הבחירה בית

 ערות בה מצא כן אם אלא לכתחלה אשתו את אדם יגרש לא אומרין שמאי בית המאירי אמר

 בצרכי משתדלת שאינה ל"ר תבשילו הקדיחה' אפי אומרין הלל ובית זמה דבר ל"ר דבר

 רצונו פי על מתנהגת ואינה לו שמסרבת הוא כלל דרך והענין אפניהם על להושיבם ביתו

 ואין הרצון צדמ אלא טעם שום בלא' אפי כלומר הימנה נאה אחרת מצא' אפי אומר עקיבא' ור

  גירש אם סבה שום בלא אף מקום ומכל הלל כבית אלא שמאי כבית ולא עקיבא' כר לא הלכה



 

 

 

 בעמוד ימיו שכל כלומר ימיו כל לשלחה יוכל לא נאמר באונס שהרי והחזר בעמוד ואינו גירש

 :לא אדם בני שאר הא והחזר

 תחרש אל אומר הכתוב עליו ומשמשתו תחתיו יושבת והיא אשתו את לגרש בלבו שהיה מי

 גרושת מבני זה שהרי שבצנעה תשמיש דבר סוף ולא אתך לבטח יושב והוא רעה רעך על

 מודיעה הוא כ"אא הימנה לקבלו לו אסור שבבית בשמוש אף אלא' ב' כ בנדרים הנזכר הלב

 לגרשה ודעתו אשה אדם ישא לא אמרו יבמות ובמסכת לנו אין וקבילא סברא ואי בכך שדעתו

 ':גו תחרוש אל שנאמר

 באשתו שרואה כל סיבה שם שאין במקום ונמאסים מרוחקים שהגירושין פי על אף

 אמרו עליו בכך מדקדק שאינו וכל לגרשה עליו מצוה זמה סרסורי שהם פריצות טכסיסי

 אדם מדת היא וזו ואוכלים ומוצצים שלהם בתמחוי זבוב הרואים אדם מבני שהוא משל דרך

 בני עם ומדברת צדדין משני ופרומה פרוע וראשה בשוק וטווה יוצאה אשתו רואה ופחות רע

 כיוצא ועל מקפיד ואינו רוחצים אדם שבני במקום ורוחצת בשוק בנה את ומניקה בשוק אדם

 :לגרשה מצוה רעה אשה' ב ג"ס יבמות במסכת אמרו בזו

 זבוב םרואי שאם אדם מבני שהוא משל דרך אמרו ועליו מדאי ביותר מדקדק אדם לך ויש

 אחיהן עם מדברות נשותיהם שרואים שכל נוהגים הם כך שבכוס מה כל זורקין בכוסם

 בפניהן נועלים מבתיהם שכשיוצאין עד אותן חושדין הם עסקים שאר על אף או וקרוביהן

 וזו הכוס את ושותה הזבוב את שזורק בכוסו זבוב המוצא כאדם אלו שבענינים בינונית ומדה

 יותר בה רואה ואם מקפיד ואינו וקרוביה אחיה עם מדברת אשתו הרוא אדם כל מדת היא

 ומשוקץ שנאוי לכך הראויה סיבה בלא המגרש אבל נוכחת והיא ומוכיחה מיסרה מדאי

 כרחה על שיגרש מי כל על קדום מזמן הרבנים וגדולי הישיבות ראשי החרימו וכבר ומתועב

 המלכיות עם גדוליהם תדלוהש מקומות בהרבה ואף העיר טובי בהסכמת כן אם אלא

 קנס העיר טובי בהסכמת או האשה בהסכמת שלא המגרש כל לקנוס שלהם והשולטניות

 :הבא לכל פתוח הפתח יהא שלא כדי גדול

 וכל לגרש התירו ולא ליחד התירו שהרי גירושין קשים כמה אמרו' א ב"כ סנהדרין ובמסכת

 והפרת בגידה בזו שכיוצא באהבתו ונשקעה עמו שנתגדלה באשה מכוער שהדבר שכן

 בה ואין קטיגור לו נעשין סניגוריו שאף כלומר דמעות עליו מוריד מזבח' אפי אמרו ועליו ברית

 אתה אשר נעוריך אשת ובין בינך' יי העיד כי על שאמר והוא זכות עליו ללמד אדם לשום

' ב ב"ס ותיבמ ובמסכת תבגוד אל נעוריך ובאשת וכתוב נעוריך ואשת חברתך היא בה בגדת

 אהלך שלום כי וידעת אומר הכתוב עליו מגופו יותר והמכבדה כגופו אשתו את האוהב אמרו

 :תחטא ולא נוך ופקדת



 

 

 

 כ"ב ובמשנה למלך שם הלכה כ"א ולא יגרש וכו' –רמב"ם פרק י' מגירושין הלכה כ"א 

 

  תקנז סימן א חלק א"הרשב ת"שו

 גרשון רבינו בזה תיקן אם. שזינתה באשתו מראים' דברי שראה ראובן דברי אודות על שאלת

 ? יגרשנה שלא ל"ז

 ל"ז הרב אדרבה. יגרשנה שלא ל"ז הרב יתקן שלא ושלום חס גוונא האי כי כל אברא תשובה

 או בסינר חוגרת ואשה יוצא מרוכל גרע דלא. ביתו בתוך רשעה יהא שלא כדי לגרשה מצריך

 חסידות מדת שהוא לומר תמצא אם ואפילו'(. ב ד"כ דף ב"פ יבמות) הכילה מן למעלה רוק

 ועוד. חסידות במדת יתנהג שלא ל"ז הרב יתקן והיאך מוציאה חסידות מדת מפני מקום מכל

 בה מצא כן אם אלא אשתו את אדם יגרש לא דאמרי שמאי מדבית לה דשמעינן לי מסתברא

 דבר ערות בה מצא כי הכא כתיב. שוה בגזירה בגמרא לה דיליף גב על ואף. דבר ערות

 אף בעדים להלן מה(. ט"י/ דברים/ שם) דבר יקום עדים שני פי על הכא וכתיב( ד"כ דברים)

 יוכל שם( לא) לומר הכתוב הוצרך למה כן דאם קאמר ממש בעדים דלאו נראה. בעדים כאן

 ועוד. לכתחילה לגרשה וחייב לו היא אסורה והלא? לקחתה לשוב שלחה אשר הראשון בעלה

 על לגרש חייב הא בכי אדרבה ממש בעדים ואי. בה מצא כן אם אלא יגרש לא קאמרי דהא

 לגרשה מצוה עדים בשני מכוערים דברים בה שמצא זמן כל שמאי בית ק"ה אלא? כרחו

 קברתו לא ואם ושלחה( שם' )שנא משלחה שני זכה שאמר וכמו. ביתו מתוך רשעה ולהוציא

 לתוך הכניסה וזה ביתו מתוך רשעה הוציא שזה במיתה הוא כדאי. ימות כי או( שם) שנאמר

 ונסתתרה בעדים אלא פלוני עם תסתתרי לא לאשתו שאמר דמי לומר בעיני אני וקרוב. ביתו

 דאמר דהא. לגרשה מצוה מקום מכל מתגרשת אינה תורה שמדין פי על אף עדים בלא בעיניו

 לא דאמרינן איתאד גב על אף אלמא. אפקה תרי כבי לך מהימן אי סמיא לההוא שמואל ליה

 עלה יצאו שהרי מאשה גרע ולא. לגרשה מצוה תרי כבי ליה דמהימן כל הכי אפילו מתסרו

 מהם שאחד ויהודית משה כדת נוהגת ואינה זו היא רשעה ובודאי. ליה ומהמני קולות כמה

 תדבר שלא לה ואמר מזה שחשדוה כיון להם חשודה שאינה פי על ואף. אדם כל עם מדברת

 וחס. שיניה בין כריסה שנמצא ש"וכ ש"כ התראות כמה ואחר אמתלאות כמה ואחר עמו

 .בשוטים מוציא היה שהרב אומר אני אדרבה. יוציא שלא הרב באלו שיאמר ושלום

 מצוות גירושין

רמב"ם ספר המצוות עשה רכ"ב, רמב"ם תחילת הלכות גירושין, חינוך מצוה תנ"ה, רמב"ם 

 תחילת הלכות גירושין.



 

 

  יח סימן א חלק א"הרשב ת"שו

 עברה דבר בה מצא שלא כגון בעברה שהן הגרושין מקצת דיש משום הגרושין על וכן

 בעברה שנשאו נשים אותן כגון במקצתן מצוה שיש פי על ואף. המשלח ששנוי ומגרשה

 .במקצתן יברך ולא הגרושין במקצת שיברך לגרושין רבנן פליגי לא לגרשן שמצוה

 

, ירושלים ין שלום לגירושין, הרב יקותיאל כהן אב"ד אשדודב –ראו ספר משפט השלום 

 תשס"ב

 סימן קי"ט

 שאלות לבירור

 זוג הבא לפנינו ורוצה להתגרש האם מוטל על בית הדין לשולחם ל'שלום בית'? .א

 האם יש ענין בעיכוב תהליך הגירושין כדי שלא יהא קל בעיניו? .ב

 מתי מצוה לגרש? .ג

 רע'(מי היא 'אשה רעה' )מה הדין ב'איש  .ד

 זוג הנמצא בהליך גירושין האם מותרים בקיום יחסי אישות? .ה

 


