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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממוטתלדיש

 בה המטפל הפסיכולוג עם מלשוחח אשתו לאסורתובע
  -תשש 113 מס' ממונותתיק

 זילבר י.  רבני טוען ב"כ עא א'התובע:
 ג' סו והפסיכולוג ב' גב'הנתבעים:

 הדיוןנושא

 בשיחות נפש, לשיחות נ' מר הפסיכולוג עם מלהפגש ב' אשתו על לאסור תובע א' מרהתובע
 מחיים הזוג בני נפרדו ביניהם והשיחות הפגישות שבעקבות מפני פרטיות, ובשיחותקבוצתיות
 גדרי את נוגדים אלה מפגשים מ"מ איסור, עברו לא היום עד אם שגם מבהיר הואמשותפים.
 להפגש תמשיך אם הדברים יגיעו להיכן חושש והוא היהודי, הבית ושלמות קדושת ואתהצניעות
 ובניגוד רשותו בלי כסף, הרבה לכ' משלמת שהאשה א' טוען המשפחה חיי הרס מלבדאתו.

 לב'. כסף לשלם עליה לאסור מבקש הוא הזוג בני לשני שייך שהכסף ומכיוןלדעתו,
 אחר. בבי"ד בענין לדון מבקשים ב' ומרהנתבעת

 דיןפסק

 שכר לשלם האשה על ואוסר ביניהם, להפגש ב' ועל האשה על ביניים בצו אוסר הדיןבית
 בד"ת. בירור בטרם הבעל הסכמת בלילפסיכולוג

 דומב חיים שמואל3-( וגייס יהושע3-( אב"ד לוין, דוב אברהם3-(

 לדיוןהשאלות

 אחר. אדם עם להפגש איש אשת על לאסור בי"ד מוסמר האםא.

 מדין אחר לבי"ד הדיון את לגרור זכאית זר אדם עם להפגש שלא בבי"ד שנתבעת א"א האםב.
 הנתבע. אחר הלךתובע
 עם להפגש לאוסרה כדי בפניה שלא עדות ומקבלים אשתו על הבעל טענות שומעים האםג.

 אחר.אדם



שלגממונות

תשובה

 מנתחרם מי - נרם"י( כפריקות מתנסגת on~b רו5ין ob - למן מקנין טני"ד וקלו 6: כד מוטס כממכסא.
 וכנמ' וכו'. מכתונתם לפוסלם bSb קמרו לסמקותס ל6 ס6מורין. נכית חכום מסיס 6ו נמתטס 16כעלס
 למדפסי כעלס ומסלך מעמוס וקמת טוטם 61טת חרם 6טת לרכות 6ים 6ים ת"ל מס 6ים ת"ר 6 כזטס

 ל6 קר5 דעיקר גר6ס טס: וכתום' מכמוסתן. לפוסלן לסן מקנין מבי"ד ס6םורין, ככית חכוםושסיס
 וכו'. זס קינוי ע"י ולבועל לבעל ל6וסרס 6ל6מימטריך

 or3 עומיס מסכי"ד 610 בי"ד סל סקינוי עיקר רכל קנט סי' 6כסע"ז כנוכי"ת כתב בי"ד סל סקינויוכגור
 כרם"י מכו6ר וכן כפניו, טל6 ל6דס וזכין כזס לסכעל ליס דנית6 ססתס מן ו6מרינן סכעל, מלמליחותו
 סו6 06 6כל חכום, מסוק 16 כסנתחרם ודוקק הכעל. מליחות מטעם סו6 בי"ד טקינוי עברינן ד"ס 6כס
 מלוחין סכי"ד ימיו ושיך סכי"ד, לס יקטלו ושיך ~ס, ניחך דל6 חזינן מקנך יזיינו כעלמו לקנך ויכולעמס
 סולחיס סול"ל קור6יס, כתכ למס וכו', לס קור6יס דכי"ד וסמו"ע מסרמכ"ס מדוקדק ועוד כרמו.כעל

 לס, לקנך דינך דכי טפוחך 56לס לסלוח מ5ו ול6 לס לקנך 5ריכין כסלמס טסכי"ד דנר6ס לס,ו6ומריס
 ע"י לקנך מ5י סכעל 6ס ו6פי' רממנ6 דרכי כי"ר ום6ני טליח, ע"י מקנך שינו כע5מו סכעל מ6ףדייל
 עיי"ם. לטלית. מימסרן ל6 דמילי יכוליס, שינס בי"דטליח,
 ליס, ילפינן דמקר6י ושע"ג לו, סו6 דוכות מסוס מקנין דכי"ד י 6ות מט סי' f"s~sb כחזותןוכעי"ז
 על לעכור ס6י כולי מקיפות זס ושין דכעל 6ימת6 דליכם A"sh קינוי דכי"ד קינוי למימטכ 6י5טריךקרשי
 לידי תכוף טל6 סו6 כקינוי סכוונס דעיקר מס מוטס חו"ב ועי' סכעל. סתר6מ על מלעכור כי"רסתר6ת
 מספק. עליו נשמרת מתס6 ו%עכירס,

 סכעל 6ס גס , נפם לטיחות לספגם ספסיכול1ג ועל ס6טס על מי6סרו מכי"ד מכקט מסכעל דידןוכנידון
 6כל תסתרי, Sb כט6ומר 6ל6 קינוי טלין כיון קינוי, דין לזם סיס bS ס6טס על זס 6ת 6וסר סיסעלמו
Sbכט6ומר ו6ף סוטס, ריס עי' קינוי, שינו תדכרי Sh דל6 קי מי' מ"כ מת"ס כטוית כתכ עמו תתייחדי 

 מסרבת וס6טס לקנ6, סכי"ד 6ת סולם 6ל6 כע5מו קינך ל6 כססכעל לומר 5ייך ושין מתירס, למוןסוי
 טכתכ וכמו ככתב, כי"ד מכסס s"D 16 טליח ע"י זו מלימות למלות יכוליס סכי"ד 6ין סכי"ד, כפנילמופיע
 על תעכור 06 כתוכתס מסמרת 6עס וגס סוטס מדין נקמרת ס6סס 6ין דירן שכנידון פרוט ע"כסנו"כ.
 עיקר סזס מ6יסור, לספריסס לבי"ד ים סוטס מדין מנקמרת כלי גס סמו"כ ממ"כ לפי 6מנסס6יסור.
 טמימגטיס חוטם מסכעל וכיון ממפק, עליו נמסרת טתס6 ול6 עכירס, לידי תכוץ סל6 כקינוימכונס
 בירור כטרם שפסיכולוג עם לספגט מל6 דין בית עלים מ5וויס ע"כ עכירס, לידי לסכיך עלוליסכקלס
כד"ת.



 ירושלים - דיןפסקישלד

 וקסתו כקיט דס"ס 6מכנזי סעםיל מוסרייי סרס"ג טל סטו"ע מגליון הכים ד מייק יד סי' תו"מ כפמפםב.
 כמו פכיו, 6תר לילך ם5ריך כן כמו - כעלס כככוד חייכת הי6 ט6ף סלים מקוס Sh לילך ס6טס5ריכס
 ספ~ש: וכתב ע"כ. וכו'. קטם דגכרb51DSD 6 וגס - ח סעי' רם סי' ויו"ד 6 מעי' מס סרמ"6טפ0ק
 עמ' 1 כרך כפד"ר וכתכ ע"כ. כן. נרמה ל6 5כ סי' f"s~lb 6כרסס כרית מתמו' וגס נסיר6, ל6ולע"ד
 לילך סכן ממוייכ ו6כ ככן דוקק ד סעי' יד סי' ממלחן כערוך וכתכ ספת"ם. כדעת סדין כתי סנסט272
 דלין זס, דין למס 6ין כככודס חייכ סהנתכע לע"פ 6נמיס ם6ר 6כל נתנע, מסוק לע"פ ס6כ טללעירו
 0כר6 דלין סתוכע, כככוד טחייכ ככל 5sb bS סמקוס, %נוד ככודס פסוקם ו6ס 6נ כככוד רקזס

 זס. מל ככורו מפני כיין hsa לנתבעמנטרים

 דכ"ק מס6 סנתכע 6חר לילך סתוכע פטל יח p"D הגרש טעס סלפי ח מי' ח"6 חו"מ ממס לנרותועי'
 סיכול b~Dbo5 למיזל קריך דהום זס דין גס מזה וממעינן 06י6, לכי 6זיל כ6יכ6 ליה דכ6יכ דמכן כסו
 יותר יוכלו ממס סנתכע מס סנמ65 המקוס לקותו לילך 5ריך 6חר כמקוס טסות וכיון לרפתות,יומר
 תוכע ככל 6ל6 טייך ל6 זס טטעס מסה הינגרות וכתג סמ%ס. מכמקוס כי"ר מקמר לפכיסס לדיןלסכינו
 סיט טיבעו סנתכע לסקוס לכוץ סתונע קריך ט%ן , סתכיעס טומעיס מקנו קורס נידןון מוס םליכ6ונתכע
 6מס כמו מסתוכע, טענות מדמעו קודס עוד נידון מיס סידוט כרכר 6כל לדון, לפניסס ויכי6וסו לדוןמס

 ם5ריכס נתכעת וסיף מורדת טסי6 ממכס תוכע סו6 מסכעל רו6יס מסכל 6%ן וכלס מבעלססנסעס
 n~sS לילך ם5ריך נתנע כדין לדון ים bSb זו, מכרך אייך ל6 6מי6, לכי כ6 טל6 ט6ף מנמ65לסטיכ,
 לוס, עכר סנחמכ ומלוס לוס כמו סו6 ונתכע תוכע וככל לססונריס מיכעי6 ל6 סתוכע, כמרו5ססועד
 מטעס למקס %ס כדין לסיות ים % טמסועכדת לכעלס כססה זס, וין ליכ6 תביעות כם6ר 06 6פי'6ל6
 עו ידוע ל6 תניעותיס %נין סרי ממנו, גס טתוכעת תכיעות לס ים 06 ו6ף לוס. כעכר מסוקזס

 טפריך מקומות מטני כטסן ונתכע תוכע כדין סנתכע כעלס למקוס לכוץ 5ריכס סי6 סרי ם%ןטתטעון,
 ע"כ. וכו'. סנתכע למקוסלילך

 נידון טים סיזוע כדכר סוי ספ0יכו%ג, עם מלמסגם ס6טס על למסור מבקם מסכעל דירן כנידוןלפי"ז
 הכעל. סל כמקומו לדון חייכת ע"כ b~Db, לכי טכ6 וקורס סתוכע טענומ מדמעו קודסעור

 וכרמש פיו. על דנין 6ין קכ% ו6ס כע"ד, כפני מל6 עדות מקכלין 6ין טו: סעי' כס סי' מו"מ כטו"עג.
 יט p"D וסם"ך כדיעכד. כסר כפניו מל6 מעדות נתקבל ד6ס ו6ומריס וי"ח כפניו. ומגידין וחוזריןמס:
 ופהק פוטקיס. רוכ כטס טז O"D י6 סי' t"uosb כ"מ וכ"פ פסול, כדיעכד ד6פי' סרם"ל כמססכים
 0ל6 - מזינתה - סטדות לקפל וקין מו: כלל סרוקם סו"ת DD"~ ד סעי' י6 סי' f"so3h כטו"עהרמ"א
 כר5לוני חכמי מס0כימו מגוזל פרק ב"ק המאירי סכיך יח ס"ק מס וכפת"מ כעלס. כפגי וםל6כפנים
 כפני סל6 מקכלין - טסרותיו מנטמ6ו 16 לפלוני סנתקדמס ומעידו עריס מכלו כגון - לייסוריןמבענין
 כע"ד. כפני טל6 סקדופין עדות ממקכליס יום מבכל ומעמיס האיסור. מן לספרים לו סו6 טזכותכע"ד,



שלהממונות

- -

 ססוכריס ולמיטות 6יסור6, ד6יתחזק כגון עריס כ' ם5ריך כמקוס דמיירי י סי' עדות סל' כינס קמריועי'
 סר6נ"ח כפו"ת וכ"כ כע"ד. כפני לסעיד 6י"5 ו6פ"ס דוקק, כי"ר כפני לסעיד קריך כ6יסוריןדככס"ג
 bSa עדות קבלת ~מר "ייך ל6 קימות חיסור דכעניני ומפריס סופריס מפי 56לינו דסמקובל סחסי'
 טעם ונתן ע סי' ח"6 כתמוכס סרוב"ז מכ"כ מס פת"מ ועי' כע"ד. מס ע5מס מסכי"ד בע"ד,כפני
 סס מעידיס סעדיס טכפניסס עימס וסדייניס נינתו, כע"ד כו"ע מביסורך לספרוני דמוי ומס~בריו
 לענין כז קדוםין ריטכ"6 עפ"י סרדכי,ז דברי הכיקר ד סי' t"DO~b יו6כ מלקת ועי' זו. כעדותכע"ד
 ס"ז כגלגול לס פותח כטכסן הכסוטת ד6וריית6, כמכועס 6ף פותחין 6ין מסוכר מלדעת מנועםגלגול
 פת"מ ועי' ככע"ד. מכסן נחסכ ולכן מס6יסור לספרים ומחוייכין זל"ז ערבין יטרלל כל הכליסורמטוס
 היכף Ssb מקימורם, ל6פרוםhSb 6 כעדותן דליכ6 סיכך דדוק6 ס סי' 6מכנזי כ5ל6ל ר' תמו' כטסמס

 ל6וסרס ם6ין לומר המולק ימלוק 06 ו6פי' ס6יסור, על 6פי' מקכלין 6ין דממונ5 דרר6 כסריסדפתיך
 סעדיס לסכיך עליסס וכעלס מסיף עד תלוי 6יסור6 מ"מ כפניסס, ~hS עדות קבלת עפ"ילחיטין
 5ט ר"מ h"pD1 תסו' ועי' נקורך. עיי"ט סיתר לס 6ין ודקי זס זולת 6למי, לכל דייניכן דסכילבי"ד,
 קכלת ומסני ד6וריית6 6דינ6 6וקמי 6יסור6 לענין טס h"Ou~o דכרי ולפי ע"כ. זס. כענין ג"ככסקריך
 ד'. סיתר כסתירת עב סי' t~uosb כנוכי"ק וכ"כ כהיעכב.עדות
 S"9h סכועל כפני וכעלס, ס6סס כפני לסטיר 5ריכיס זנות סעדי t"sbt י6 ס"ק י6 מי' ממ"מוכתב
 דלרוותhSh 6 ככע"ד, נחטב קינו מ"מ לבועל, תמורס לבעל ותסורס עליו, גס מנחסרת לע"פלסעיד,
 סכועל. כפני מקכליסבמילתך
 מפגטיס טל מליסור לספריסס רק 6ל6 כתוכתס, ו%פמידס %עלם ס6טס 6ת לניסור מדיון טליןוכנד"ד
 דסוי דמאי וסרדכ"ז סמ6ירי וכמש"כ כפניס, מל6 עדות כך על לקבל שלפ"ר נר6ס ספסיכו~ג,טס

 ומ5וויס זל"ז ערכיס ימר6ל כל שיסור דלענין יו6כ ממלקת וכמט"כ גינסו, כע"ד כו"ע משימורקלשפרוטך
 דממונ6 דרר6 גס ים זס מכדיון ושע"פ זו. כעדות סדין כעלי סס ע5מס וסדייניס מס6יסור,%פריט
 עתידייס טיפולים עכור סו6 ממופסד אסתכר כיון טיפוליו, עכור מסקנס סכר יקבל סל6לפסיכולוג
 וקין לו, לבלס מיכס לס תסיס ל6 לטיפול 55לו תכוץ מל6 טכיון דממיל6, תו65ה סו6 סספסד גתן,מטרס
 תפסס סככי מס מס6למנס לסו5י6 מדוכר דפס למכרזי, כ5ל6ל ר' כתמו' מדבר דממונ6 כדררךזס

 הממון ועל ס6יסור על סי6 קידוסיס על עדות וע"כ מידם, מו5י6ין לשחר גתקדמס ט6סלמזונותיס,
כשחד.




