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  בעל שמונע מאשתו לבוא לבית אביה

, מתי ובו יבואר: א. בעל האוסר את אשתו ללכת לבית אביה

 . ב. באיזה אופן יכול לאסוריוציאה ויתן כתובה, ומתי לא יגרשנה

, ומה הדין כשאינו אוסר ממש. על אשתו שלא ללכת לבית אביה

  ג. האם יכולה האשה למחול על תקנת חז"ל.

  הנידון

הסיבה היא אך ורק בעיה לי שנראה . נובוא לבית"חתני מונע מבתי ל

   לדון בזה". ,צדק פסיכולגית. האם אפשר לתבוע את חתני לבית דין

  תשובה

  .אין האב יכול לתבוע את החתן על זה

  ביאור התשובה

  דין בעל שאסר על אשתו לבוא לאביה

מן המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה, בז) "עא, ב(כתובות תנן ב

יוציא ויתן כתובה;  -יקיים, שנים  -שהוא עמה בעיר, חודש אחד 

יוציא ויתן  -יקיים, שלשה  -ובזמן שהוא בעיר אחרת, רגל אחד 

 -הא גופא קשיא, אמרת: רגל אחד ". ע"כ. וגרסינן בגמרא: "כתובה

יוציא ויתן  -יוציא ויתן כתובה, אימא סיפא: שלשה  -יקיים, הא שנים 

אמר אביי: סיפא אתאן לכהנת, ורבי יהודה  ,יקיים –כתובה, הא שנים 

היא. רבה בר עולא אמר, לא קשיא: כאן ברדופה, כאן בשאינה 

  " ע"כ.רדופה

שלא  ,אסר עליה בעלה בנדרהנה מבואר, דאם דר אביה עמה בעיר, ו

 ויתן גרש אותהייכולה האשה לתבוע ש ,תלך לבית אביה יותר מחודש

אסר עליה בעלה בנדר, שלא בעיר אחרת, ו אביה כתובה, ואם דר לה

ואם אסר  ,אינה יכולה לתבוע שיוציא אותהרגל אחד  תלך לבית אביה

, יכולה האשה שלושה רגלים עליה בעלה בנדר שלא תלך לבית אביה

אסר עליה שלא תלך לבית . ואם כתובה לה ויתן היוציאש לתבוע

נחלקו אביי ורבי יהודה. לאביי בכהנת בשניים  ,שני רגלים אביה

ה לא יכול להחזירה, ובבת ישראל יוציא ויתן ניקיים, כי אם יגרש

כתובה. ולרבי יהודה, אין הבדל בין כהנת לבת ישראל, אלא בין אשה 

 בשני רגלים היוציאש אז יכולה לתבוע שרגילה לרדוף לבית אביה,

  ק בג' רגלים.לא יוציא ר ,, ובאינה רדופהויתן לה כתובה

אלא דבר שלו על אחר, או לאסור  ,אין אדם יכול לאסור בנדרהנה ו

דבר  ,אחראדם על עצמו דבר של אחר, אבל אין אדם יכול לאסור על 

על אשתו  בנדר איך יכול הבעל לאסור ,תמוהלפי זה יש ל .שאינו שלו

  .שלא תלך לבית אביה

(שיטה מקובצת בשם הר"י מגא"ש ועוד)  ראשוניםלכן פירשו ה

דהיינו שאסר על  דאיירי שתלה תשמיש המטה בהליכתה לבית אביה,

ולכן חל הנדר.  עצמו לשמש עמה מטתו, אם תלך לבית אביה,

  ולהלכה פסק המחבר כאביי. 

אם הוא , ד) וז"ל "עד(אבן העזר בר בובזה יתבאר לך לשון המח

אומר: קונם תשמישך עלי אם תלכי לבית אביך יותר מחדש, אם הוא 

דר עמה בעיר, או יותר מרגל אם הוא דר בעיר אחרת,  יקיים ז' ימים 

  " עכ"ל המחבר.ואז יוציא ויתן כתובה

לפי זה, אם לא תלה באיסור תשמיש, אלא סתם אמר לה שלא תלך, 

רה, לא יוציאה, כי לא אסרה ממש, רק אמר לה שלא כיון שלא נאס

תלך לאביה, לכן לא יוציא ויתן כתובה, כי מותרת לילך. ואף על פי 

שהיא אשה כשרה ועושה רצון בעלה, כיון שאינה כפויה לעשות כן, 

אינו חייב להוציאה, כך נראה לי פשוט. דאם אפילו במבקש שלא 

  מדיר.תלך יוציא ויתן כתובה, מדוע תנן דוקא 

, ותלה הנדר אשתו שלא תלך לבית אביהלעשה נדר העולה מזה: 

ולאחר  ,יקיים חודש ,דר עמה בעיראביה אם  ,מיש המטהשתב

עד  ,דר עמה באותו העיר ן אביהואם אי .ויתן כתובה מכן יוציאה

 ואז יוציא ויתן כתובה. ,יותר מרגל יקיים ז' ימים ,רגל אחד יקיים

אינה הולכת לבית ה מאפילו שמעצ ,אינו מגרשה ,ואם לא הדירה

  .של בעלה אביה לכבודו

  מחלה האשה לבעלה שלא תלך לבית אביה

ויש לעיין, מה הדין באופן שהדיר את האשה שלא תלך לבית אביה, 

חלת לו וותלה בתשמיש כדין הנ"ל, אלא שהיא אינה תובעת אותו, ומ

  על זה, האם בית דין כופין אותו לגרשה.

בוד בית אביה, וצדדי הספק הן, האם יכולה האשה למחול על כ

ותמנע מללכת לאביה, או דלמא אין בידה למחול על כבוד בית אביה. 

ואף על פי שפסק המחבר (יורה דעה רמ, יז) שאשה פטורה מכיבוד 

אב כי היא משועבדת לבעלה, מכל מקום, לענין ללכת פעם בחודש 

לאביה,  או ברגל אם הוא בעיר אחרת, הוא דינא דמתני' דחייב הבעל 

, ולענין זה אינה משועבדת, אם כן לכאורה חייבת בכבוד להניח לה

  אביה ואין בידה למחול על כבודו.

) דפשיטא להו שיש סימן סה(תשובות חכמי פרובינציה ומצאתי ב

שהענין  ,ועוד יש קצת ראיה לעניות דעתיבידה למחול על זה. דז"ל "



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ב

, כגון שכל השנויין במשנתנו פ' המדירתלוי בדעתה וברצונה, 

וכן המדיר את אשתו שלא תטעום  ,יר את אשתו מליהנות לההמד

או וכן שלא תתקשט באחד מכל מיני צבעונין  ,אחד מכל מיני פירות

כלהו  ,או לבית האבל או לבית המשתה שלא תלך לבית אביה

וכשאמרו יוציא ויתן כתובה, ודאי לתקנתה צערא דידה נינהו, 

בודאי זאת  ,וואם היא אינה רוצה בתקנה זולתועלתה תקנו, 

" , דמאי שנא מאיני נזונית ואיני עושה ושומעין להשומעין לה

  עכ"ל.

הנה מבואר, שפשיטא להו שלא תיקנו חז"ל שיניח הבעל לאשתו 

ה בלבד, ואם היא אינה רוצה בתקנה ללכת לבית אביה, אלא מפני צער

בודאי שומעים לה, וכיון שלא מצאנו מי שחולק על דבריהם יש  ,זו

  כדבריהם. וגם כך באמת נראה פשוט. לפסוק

אין  ,העולה מזה: אשה שמחלה לבעלה שלא ללכת לבית אביה

 שתלך לבית אביה, קנויכי לא ת ,כופין לגרשה ולתת לה כתובה

  .אלא לרצונה בלבד

  נידון דידן

לבית דין לאור המבואר, בנידון דידן, אין ביד אביה לתבוע את החתן 

ים: א. שלא אסר עליה על זה שמונע מבתו ללכת לביתו משני טעמ

בקונם, וכבר נתבאר, דאפילו אם אינה מוחלת לבעלה, אין כופין 

לגרשה כל זמן שלא הדירה כדין. ב. כיון שהאשה אינה תובעת את 

  ושומעים לה. -בעלה, ומוחלת, כבר נתבאר שלא תיקנו אלא לרצונה 

  

  

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם בינת גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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