
   בס"ד
  שיעור כללי

  הגירושין בישראל והסיבות המצדיקות גירושין   

חלק מהשיעור יעסוק בעניינים מן המשנה הראשונה במסכת ואילו חלקו יעסוק  . הנישואין והגירושין בישראלבעזרת ה' ביסוד עניינם של בשיעורנו נעסוק 
   ים השונות.בהרחבה במשנה האחרונה העוסקת בסיבות המצדיקות גירושין לפי שיטות התנא

 הסוגייה בריש מסכתין 
o  המבאר מדוע פתחו דווקא בנושא זה. הרמב"ןב. 'המביא גט' ודברי משנה  
o בד"ה 'ממדינת הים'. תוס'בד"ה 'המביא' ו רש"י 
o ריש מסכתין. חתם סופר 
o  המביא גט בקטע המתחיל 'ומה שנוהגין לכתוב י"ב שורות בגט'.תוד"ה 

 הקדמת הרמב"ן לספר דברים.ו אלא חוזר על הקודמים עיין לגבי טעמו של התוס' שספר דברים אינ 
 הסוגייה בסוף המסכת 

o  כי שנא שלח' עד סוף המסכת. גמרא שם צ:עד 'א"ל רב משרשיא לרבא'. ועוד  , גמרא שםצ. 'בית שמאי אומרים' משנה' 
 כמי פסק הרמב"ם? -פרק י' מהלכות גירושין הלכה כא' רמב"םבפירוש המשניות למשנה שם,  רמב"ם. 
  שם. למשנההמאירי חידושי 
  דבריו מכוונים לפי הסוגיות שלנו. כיצד בביאור מה שאין מברכין על הגירושין. ת ברכת המצוותהלכואבודרהם 
  'צ. ד"ה בית שמאי סברי.תוס 
  על התוס' שם. פני יהושעחידושי  על התוס' שם. תפארת יעקבחידושי 

 מקורות נוספים לעיון: 
o .'גמ' שבת כה: בברייתא 'תנו רבנן איזהו עשיר 
o .'מסכת כלה רבתי פרק ט' הלכה א 
o  פרק ב' עם רש"י ורד"ק שםהפסוקים במלאכי  

  

  מב"ן מסכת גיטין דף ב עמוד אידושי הרח

שא אלא איידי דתקנתא ויש תימה תנא מהיכא סליק דקתני המביא, ואיכא למימר התם קאי דתנן וקונה את עצמה בגט בפ"ק דקדושין, ומיהו הו"ל לפרושי הלכות הגט ברי
  היא חביבא ליה ואקדמה.

  חתם סופר מסכת גיטין דף ב עמוד א

תנא אהיכי קאי תנא אריש מס' קידושין קאי דתנן וקונה א"ע בגט ומתחיל בשליחות הגט משום דהוה תקנתא חביבא לי', ולולי דבריו היה  המביא גט ממדינת הים, כ' רמב"ן
וע"כ התחיל לא לעגנה, נ"ל משום אתחולא בפורענתא לא מתחיל במגרש ע"י ערות דבר או קטטה כי לא מצאה חן בעיניו, ע"כ התחיל במשלח ממדינת הים לטובתה ורצונה ש

טין אחר קדושין דלא כסדר המבי"א גימטרי' ח"ן במקום אם לא תמצא חן, ובתוי"ט כתב דתנא קאי ארפ"ב דקדושין דיליף מושלחה שליח גט, הנה מדברי שניהם נלמד לסדר גי
הכתב מוכיח, וה"ה דהומ"ל מתני' שם כ"ה ע"א המביא גט הרמב"ם דלקמן אי"ה, ובעץ חיים על משניות כתב דתנא קאי אמתני' דמס' יבמות קי"ז ע"א מה בין גט למיתה ש

  ממ"ה לא ישא את אשתו, ונכון הוא:

  רמב"ן דברים הקדמה

ים ולא במעשה הספר הזה ענינו ידוע שהוא משנה תורה יבאר בו משה רבינו לדור הנכנס בארץ רוב מצות התורה הצריכות לישראל ולא יזכיר בו דבר בתורת כהנ
כהנים ובמעשיה' שכבר ביאר אות' להם והכהנים זריזים הם לא יצטרכו לאזהרה אחר אזהרה אבל בישראל יחזיר המצות הנוהגות בהם פעם הקרבנות ולא בטהרת 

וקול ר זו בתוכחות להוסיף בהם ביאור ופעם שלא יחזיר אות' רק להזהיר את ישראל ברוב אזהרות כמו שיבאו בס' הזה בעניני עבודת גלולי' אזהרות מרובות זו אח
עדים זוממין וזולתן פחדים אשר יפחיד אותם בכל ענשי העבירות ועוד יוסיף בספר הזה כמה מצות שלא נזכרו כלל כגון היבום ודין המוציא שם רע והגרושין באשה ו

כאשר נתפרש בו וע"כ לא נאמר בספר הזה  וכבר נאמרו לו כולן בסיני או באוהל מועד בשנ' הראשונ' קודם המרגלי' כי בערבות מואב לא נתחדשו לו אלא דברי הברית
יוצאי מצרים כי וידבר ה' אל משה לאמר צו את בני ישראל או דבר אל בני ישראל ואמרת אליה' מצוה פלונית אבל לא נכתבו המצות בספרי' הראשוני' שידבר עם 

מפני שאינן תדירות לא הזכיר רק בבנים נוחלי הארץ וטרם שיתחיל  אולי לא נהגו באותן המצות רק בארץ אף על פי שהן חובת הגוף כאשר בא בענין הנסכים או
עמה' ועוד בביאור התור' התחיל להוכיחם ולהזכיר להם עונותיה' כמה ימרוהו במדבר וכמה שהתנהג עמהם הקדוש ברוך הוא במדת רחמי' וזה להודיע חסדיו 

בהודיעו אותם כי במדת רחמי' יתנהג עמה' לעולם שלא יאמר אדם לא נוכל לרשת את הארץ שיוכחו בדבריו שלא יחזירו לקלקולם פן יספו בכל חטאתם ולחזק לבם 
והמחילה ממנו  כי אין אדם אשר לא יחטא ומיד תהיה מדת הדין מתוחה כנגדנו ונאבד ולכן הודיעם משה רבינו כי הקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים כי הסליחה

  אמר הכתוב כי עמך הסליחה למען תורא:ית' סיוע ועזר לבני אדם בעבודתו וכענין ש

  פירוש המשנה לרמב"ם מסכת גיטין פרק ט

שלא חטאה [י] בית שמאי נסמכין במלה ערוה. ובית הלל באמרו דבר. ודברי ר' עקיבה דחוים, לפי שאם מצא נאה ממנה ישאנה עליה ולא יגרש את זו בעוד 
  שום חטא והיא מתאימה לדעותיו. והלכה כבית הלל.

  הלכה כא הלכות גירושין פרק ירמב"ם 

ר לא ישא אדם אשה ודעתו לגרשה, ולא תהיה יושבת תחתיו ומשמשתו ודעתו לגרשה, ולא יגרש אדם אשתו ראשונה אלא אם כן מצא בה ערות דבר שנאמ
  +דברים כ"ד+ כי מצא בה ערות דבר, ואין ראוי לו למהר לשלח אשתו ראשונה, אבל שנייה אם שנאה ישלחנה.

  בית הבחירה (מאירי) מסכת גיטין דף פט עמוד ב

"ל דבר זמה ובית הלל אומרין אפי' הקדיחה תבשילו ר"ל אמר המאירי בית שמאי אומרין לא יגרש אדם את אשתו לכתחלה אלא אם כן מצא בה ערות דבר ר
נאה שאינה משתדלת בצרכי ביתו להושיבם על אפניהם והענין דרך כלל הוא שמסרבת לו ואינה מתנהגת על פי רצונו ור' עקיבא אומר אפי' מצא אחרת 

אי אלא כבית הלל ומכל מקום אף בלא שום סבה אם גירש גירש הימנה כלומר אפי' בלא שום טעם אלא מצד הרצון ואין הלכה לא כר' עקיבא ולא כבית שמ
  ואינו בעמוד והחזר שהרי באונס נאמר לא יוכל לשלחה כל ימיו כלומר שכל ימיו בעמוד והחזר הא שאר בני אדם לא:

  

  



   בס"ד
  ספר אבודרהם ברכת המצות ומשפטיהם

עבירה כגון אותן שכופין וכן אין מברכין על הגירושין דשנאוי המשלח (סוף גיטין צ, א) ואית בה עבירה. ואם נפשך לומר ליבריך על הנך נשי דמצוה לגרשן ולית בהו 
ירה. ויש לומר דלא פלוג רבנן בגירושין דגזרי הני אטו הני. א"נ משום דמי אותן להוציא וכן מי ששהתה עשר שנים ולא ילדה ובמאי דדמי להון שאין בגירושיהן עב

  ששהתה עשר שנים אית בה ספיקא דדילמא מניה הוא ולא זכה ליבנות ממנה ולא מצוה עביד בגירושין.

  תפארת יעקב מסכת גיטין דף צ עמוד א

וכו'. איכא למידק מה בקשו התוס' בהא לחקור אי ר"ע סבר כב"ש או כב"ה בחילוף  בד"ה ב"ש סברי וכו' ואית דגרסי ב"ש וב"ה וכו' ואומר"י דר"ע סבר כב"ש
רות דבר משמעות הלשון כיון דבעיקרא דדינא סובר בוודאי כב"ה דהא אפי' מצא אחרת יכול לגרשה וכ"ש הקדיחה תבשילו א"כ מה נ"מ אי בלישנא דקרא דע

  זה כלל:כב"ש ס"ל או כב"ה כיון שלא ישתנה דינו של ר"ע בשביל 

ב"ש תרי לגבי ונראה דאיכא נפקותא טובא לדינא והוא דאי נימא דבהכרח סובר ר"ע כב"ש א"כ כיון דעיקר מחלוקת ב"ש וב"ה בפי' הכתוב תלוי הוי להו ר"ע ו
' הכתוב וכה"ג כתב הכ"מ ב"ה לית הלכתא כב"ה בהא וכמו כן לית הלכתא כר"ע דבהא ב"ש וב"ה הוי להו תרי לגבי ר"ע רק הלכה כב"ש דמודה לו ר"ע בפי

ו רק פ"ה מהלכות סנהדרין על מה שפסק הרמב"ם שם כר"ע בנחש ואף דבעלמא הלכה כב"ה כיון דנחלקו עליו ב"ש ור"ע בפי' הכתוב לית הלכתא כוותייה
  ביאור דבריו בכללם בזה:כב"ש וכן נראה מדברי הרמב"ם דפסק כב"ש שכתב בפי' שלא יגרש אדם את אשתו רק בערות דבר ובחידושי לא"ה הארכתי ב

להקדיחה אמנם בעיקרא דמילתא אף שדברי הר"ר אלחנן שהביאו התו' לדחות דברי ר"י אינן מספיקין לפע"ד דמ"מ תיקשי בקרא גופא האיך ס"ד דקתני דבר 
ן דהך כי אי נמי הוא הוי לי' למיכתב תבשילו מה דלא צריך כלל רק אפי' מצא נאה הימנה יכול לגרש ולא שייך שיאמר הכתוב דבר שאינו בשביל לאשמועינ

ו קרא דדבר לישנא ברירא ולא אצטריך דבר, אבל מ"מ נראה לי בעיקר הכרח ר"י שאין להכריח דהקדיחה תבשילו הוא כ"ש מלא תמצא חן בעיניו דוודאי אי לא
שום דבר שאין בה בעצמותה שום דבר כיעור והיא מוצאת חן איכא למימר דוקא אם אין האשה מוצאת חן של נוי בעיניו יכול לגרשה כי אינה מקובלת לו אבל מ

דכתיב בעיניו רק שרוצה אחרת לצרכי הבית שזו אינה ראוי' לכך, בהא אינו יכול לגרשה קמש"ל דבר והא דקאמר ר"ע אפי' מצא אחרת נאה הימנה משום 
עה כלל קמ"ל אפי' מצא אחרת וכו' שלא פשעה כלל, אבל לולא קרא באמת דבר א"כ ס"ד דוקא דבר שיש גריעותא מצד מעשי' אבל לא בלא מצאה חן דלא פש

  קי"ט ע"ש: ליכא למילף חד מחברי' כלל ולפי זה מצי לסבור שפיר כב"ה אבל מ"מ דעת הרמב"ם נראה לי כדברי ר"י וכב"ש וכמו שהארכתי בחידושי לא"ה סי'

  פני יהושע מסכת גיטין דף צ עמוד א

סבר כב"ש כו' דאי תרי מילי נינהו כו' למה לי לכתוב דבר להקדיחה תבשילו כיון דכתיב כו' עכ"ל. ולולא דבריהם היה נראה לי  בד"ה וב"ה כו'. ואומר ר"י דר"ע
א בכה"ג דלר"ע נמי איצטריך קרא להקדיחה תבשילו, דנהי דאפילו לא מצאה חן בעיניו מחמת שהיא כעורה מרבינן דשרי מוהיה אם לא תמצא חן, סד"א דוק

ון שהיא כעורה והוא שונאה לגמרי א"כ לבו אונסו ואדרבא אם לא יגרשנה הו"ל כבני שנואה, משא"כ בהקדיחה תבשילו דאפשר דרתח עלה לפי שרי דמכי
תין וז"ל שעה ולבתר הכי מפייס לה סד"א שאין לגרשה קמ"ל דאפ"ה שרי. ועפ"ז נתיישב לי היטב מאי דאיתא בירושלמי הביאו הרשב"א ז"ל בחידושיו בשמע
דזקנים והדוה בנדתה זקנים הראשונים אמרו לא תכחול ולא תפקוס כו' עד שבא ר"ע ולימד א"כ נמצאת מתגנה על בעלה ומגרשה כו' ומסיק שם בירושלמי 
י לדר"ע כב"ש ור"ע כב"ה, ותמה הרשב"א ז"ל דהו"ל למימר דר"ע לטעמיה דנפשיה קאמר והניחו בצ"ע. ולמאי דפרישית אתי שפיר דההיא דירושלמי לא דמ

דמתני' דאיירי במצא אחרת נאה הימנה והראשונה כעורה ששונאה לגמרי, משא"כ התם דאף אם לא תתקשט בנדתה מ"מ לאח"כ תחזור לנויה הראשון 
  שהרי אם תתקשט מוצאת חן בעיניו וא"כ לא דמי אלא להקדיחה תבשילו ומש"ה איצטריך לאוקמי התם דר"ע כב"ה, כן נראה לענ"ד נכון:

  מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ט

כיצד מרקדין לפני כלה, בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא, ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה, אמרו בית שמאי לבית הלל, לדבריכם הרי 
מדבר שקר תרחק, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם מי שלקח מקח  שהיתה חיגרת או סומא, אומרין לה כלה נאה וחסודה, והתורה אמרה

  רע מן השוק, ישבחנו בפניו או יגננו בפניו, הוי אומר ישבחנו בפניו, לפיכך בית הלל אומרים תהא דעת אדם מעורבת עם הבריות.

בבישותא לא מחזקינן; ובית שמאי, מי כתיב משקר  ובית הלל, נמי ליכא הכא נאה במעשיה, דילמא נאה מבתי אבות וחסידה במעשיה, דאחזוקיגמ' 
  תרחק, מדבר, אפילו סתם; ובית הילל, כי קאמר רחמנא מדבר שקר תרחק, משום ונקי וצדיק אל תהרג

  טז-מלאכי פרק ב, י

ְּבָאִחיו ְלַחֵּלל ְּבִרית ֲאֹבֵתינּו: (יא) ָּבְגָדה ְיהּוָדה ְותֹוֵעָבה ֶנֶעְׂשָתה ְבִיְׂשָרֵאל ּוִבירּוָׁשָלִם ִּכי ִחֵּלל  (י) ֲהלֹוא ָאב ֶאָחד ְלֻכָּלנּו ֲהלֹוא ֵאל ֶאָחד ְּבָרָאנּו ַמּדּוַע ִנְבַּגד ִאיׁש
ְצָבאֹות: פ (יג) ְוזֹאת ֵׁשִנית ַּתֲעׂשּו ַּכּסֹות  'הי ַיֲעֹקב ּוַמִּגיׁש ִמְנָחה לַ ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשָּנה ֵער ְוֹעֶנה ֵמָאֳהלֵ  'הֲאֶׁשר ָאֵהב ּוָבַעל ַּבת ֵאל ֵנָכר: (יב) ַיְכֵרת  'הְיהּוָדה ֹקֶדׁש 

 ּוֵבין ֵאֶׁשת ְנעּוֶרי ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבַגְדָּתה ֵהִעיד ֵּבינְ  'הְּבִכי ַוֲאָנָקה ֵמֵאין עֹוד ְּפנֹות ֶאל ַהִּמְנָחה ְוָלַקַחת ָרצֹון ִמֶּיְדֶכם: (יד) ַוֲאַמְרֶּתם ַעל ָמה ַעל ִּכי  'הִּדְמָעה ֶאת ִמְזַּבח 
הִ  : (טו) ְולֹא ֶאָחד ָעָׂשה ּוְׁשָאר רּוַח לֹו ּוָמה ָהֶאָחד ְמַבֵּקׁש ֶזַרע ֱא ָׂשֵנא ים ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְּברּוֲחֶכם ּוְבֵאֶׁשת ְנעּוֶרי ַאל ִיְבֹּגד: (טז) ִּכי ָּבּה ְוִהיא ֲחֶבְרְּת ְוֵאֶׁשת ְּבִריֶת

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוִכָּסה ָחָמס ַעל ְלבּוׁשֹו ָאַמר  'הַׁשַּלח ָאַמר    ְצָבאֹות ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְּברּוֲחֶכם ְולֹא ִתְבֹּגדּו: ס 'הֱא

  לצורך השיעור לקט מקורות

  ג-ירמיהו פרק ב, א

ָתִי ֶלְכֵּת ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה: (ג)  'הֹּכה ָאַמר  ֵאַלי ֵלאֹמר: (ב) ָה ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר 'הַוְיִהי ְדַבר  ָזַכְרִּתי ָל ֶחֶסד ְנעּוַרִי ַאֲהַבת ְּכלּו
  : פ'הֵראִׁשית ְּתבּוָאֹתה ָּכל ֹאְכָליו ֶיְאָׁשמּו ָרָעה ָּתבֹא ֲאֵליֶהם ְנֻאם  'הֹקֶדׁש ִיְׂשָרֵאל לַ 

  ב-ק ה, אבראשית פר

ִהים ָעָׂשה ֹאתֹו: (ב) ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם ַוְיָבֶר ֹאָתם ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמם ָאָדם ְּביֹום הִ קֹדת ָאָדם ְּביֹום ְּברֹא ֱאֶזה ֵסֶפר ּתֹולְ    ָּבְרָאם: סים ָאָדם ִּבְדמּות ֱא

  ישעיהו פרק נ, א

  ְׁשֵעיֶכם ֻׁשְּלָחה ִאְּמֶכם:יתּות ִאְּמֶכם ֲאֶׁשר ִׁשַּלְחִּתיָה אֹו ִמי ִמּנֹוַׁשי ֲאֶׁשר ָמַכְרִּתי ֶאְתֶכם לֹו ֵהן ַּבֲעֹוֹנֵתיֶכם ִנְמַּכְרֶּתם ּוְבפִ ֵאי ֶזה ֵסֶפר ְּכִר  'הֹּכה ָאַמר 

  בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כד

 יקרא יט) ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורהבן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול בתורה, ר"ע אומר (ו


