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סימ עז

סידורגטלאחרששופטאייםעלהבעלבמאסר
תמוזתשנ”ג
פרטיהמקרה
המצבהחוקיהארץהואשעניינינישואיןוגירושיןנתונים

בנסיבותאלושהבעליודעשאםלאיתןגטיכלאלמחרת

לסמכותו הבלעדית של בית הדין ,אך את הסכם הגירושין

היום,הוטלעלביתהדיןלקבועאםניתןלסדרגטומהיהיו

ניתןלערוךהןבביה"דוהןבביתהמשפט.בטרםסידורהגט

התנאיםמכאןולהבאלזמנםלסידורהגט.

בית הדין מוודא שההליכים שננקטו בבית המשפט לא יצרו
כפיהעלהגירושין.

כפייתגטלבעלהמסכיםלתתגטלאחרשיקבלרכושמסויים

בנידון שלפנינו בין הצדדים התקיימו דיונים בבית

יש לדון מה הדין כשכפו את הבעל המעוניין בגירושין,

המשפטובסופושלדברנערךהסכםגירושין,וההסכםקיבל

אלאשהבעלמעכבאתהגירושיןעדשיקבלאתהרכוששלפי

תוקף חוקי מיד עם חתימתו ואישורו ,עוד קודם הגירושין.

דעתומוטלעלהאשהלהעבירלו.האםמאחרשבעיקרו של

לאחר מכן ,נושא חלוקת הרכוש היה עדיין כרוך בטענות

דברהבעלמעונייןבגירושין,איןכאןגטמעושה,וישלראות

הדדיות ,טענות על אי עמידה בהסכם ,הבעל טען שהרכוש

כפיה זו ככפיה המתייחסת לענייני הממון בלבד ,דהיינו כפו

שקבל היה פגום וכי ההסכם אינו מקויים כנדרש .במשך

אותולהמנעמתביעתהממון.אומאחרשלמעשההבעלכעת

החדשיםהבאיםהתנהלודיוניםבביתהמשפטשבהםהבעל

מסרבלתתגט,איןנ"ממהיהסיבהשמסרבלגרש,עכ"פהוא

הצהיר על הסכמתו לתת את הגט ,אך למעשה התחמק

אינורוצהלתתאתהגטכעתובמתכונתהנוכחית,וההסכמה

מביצוע הגט .לטענתו ההתחמקויות נבעו מרצונו להבטיח

לתת גט הושגה באמצעי כפיה ,ועל כן הגט יפסל כדין גט

שיקבלאתהרכושהמגיעלועפ"יההסכם.

המעושהשלאכדין.

האשההגישהתביעה בביתהמשפטלכפייתהבעלבציות

ראיתי באגרות משה )חלק אה"ע ח"ג סי' מד( שדן

לפסק הדין ,והתלונה כנגדו על ביזיון בית המשפט ובקשה

בשאלהזו ,וצידד להכשיראתהגטולקבועשאינונידוןכגט

לקנוס את הבעל או להושיבו בכלא עקב כך .השופט בבית

המעושה שלא כדין ,וז"ל " -אין הכפיה על רצון הגירושין,

המשפט נזף בבעל על שאינו מתייצב בבית הדין למתן הגט

אלא שהגירושין לא יהיו למשכון להשיג איזה דבר ממנה

כמסוכם בהסכם הגירושין ,וראה את הבעל כמהתל בבית

שיש טעם גדול שאין לזה דין אונס לפסול הגט .דהא כתבו

המשפט .הטרוניה כנגד הבעל היתה שבבית המשפט הבעל

התוספות ב"ב דף מח) :ד"ה קדיש( בטעם שגט לא חשיב

הצהירשהואעומדלתתגטבהקדם,ולמעשההתחמקמכך.

זביני מה שהבעל נפטר משאר כסות ועונה ,משום שהיה

בדיוןהאחרוןשהתקייםבביתהמשפט ,השופטהתרהבו

נותנם ברצון ולא היה מגרשה  ...וא"כ הוא שייך ברוצה

ואמר לו בלשון זו " -קבעו לך בבית הדין מועד לסדור הגט

שתהיה אשתו ,שהשאר כסות ועונה ועוד יותר מזה ,היה

ביוםרביעיהבא,ואניקובעלכםתאריךלדיוןבביתהמשפט

נותן שתהיה אשתו  ...וזהו כוונת השיטה מקובצת בשם

למחרתו ביום חמישי ,אם אינך עומד בדיבורך ואינך נותן

הרשב"א דשאר כסות ועונה לא חשבינן להו בהא לכלום

אתהגטביוםרביעי,ביוםחמישיאתהתכנסלכלא".

ולכן פסול בגט מעושה שלא כדין .דזהו גופיה הטעם שלא

באותו יום רביעי הבעל הופיע בבית הדין והצהיר על

נחשב לאדם דבר זה לריוח במה שעל ידי הגירושין יפטר

הסכמתו לתת את הגט .לאחר שהחל סידור הגט ,הבעל

מזה,דהאאדרבהרוצהכלאדםשתהיהלואשהולהתחייב

נשאל אם הוא נותן את הגט מרצונו החופשי .הבעל השיב

לה זה .אבל באינו רוצה בה לאשה או שיודע שלא תהיה

שהוא מוכן לתת גט ,מכיון שאם לא יתן את הגט השופט

אצלו כאשה ,שבשביל זה רוצה בעצם לגרשה ,רק שמחמת

יכניס אותו לבית הסוהר .בעקבות תשובה זו של הבעל,

שהיא צריכה הגט רוצה להשיג ממנה איזה דבר ,הוא רק

התבררו לבית הדין האירועים הנ"ל שהתרחשו בבית

כביתושדהשאינורוצהלמכורבסךשנותןלוהלוקחמשום

המשפטכמהימיםקודם.

שהשדהעדיףלומהמעותשנותןלואומפנישרוצהליתןלו

למרות האמור ,הבעל הצהיר בבית הדין שהוא מוכן

יותר משויה ,שכל הענין הוא רק ענין ממון ,שעל זה הא

לתת גט מרצונו החופשי אולם רק לאחר ש ֵיעשה עמו צדק

אר"ה דתליוהו וזבין זביניה זביני ,כיון שעכ"פ משלם לו

בחלוקתהרכושולאינתןלורכושפגוםוכו'.

השיויגמרומקניאגבאונסיה.וא"כגםבגטכה"גשנעשהרק
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ענין משכון לממון ,נמי יש לומר אגב אונסיה גמר ומקני.

לעלות.מ"ממישאינועולהלארץישראלמחמתחןמקומו

דמה שנפטר משאר וכסות וגם עוד דברים ,כהא דכל זמן

וארצו ולא מפחד הסכנה ,עוון הוא בידו .מאחר שגם בלא

שאגודבזולאיוכללישאאחרתלבדהאיסורדחרםרגמ"ה,

האונס לא היה עולה ,אין מתחשבים באונס המעכבו

ועוד כמה דברים יש שלא טוב לאדם שתהיה אשה אגודה

מלעלות,ולאאמרינןאונסרחמנאפטריה.

ביהכשאיןלוהנאתאישותממנה,שלכןישמקוםלהכשיר

אמנם דברי ההפלאה לא נאמרו בדין גט המעושה ,אך

אף אונס דשלא כדין ושל עכו"ם .אבל אף שהיא סברא

נראה עפ"י דברי ההפלאה ,שה"ה בגיטין ,אם הבעל רוצה

גדולהאיןלסמוךעלזהלבד,אבללצרףזהלעודטעםודאי

לתתגטאךגםכפואותולתתגט ,איןריעותא מחמתכפיה

היאסבראגדולהלצרף",עכ"ל.

זווהבעלנידוןכמגרשלרצונו.

בנידון האגרות משה ,בטרם העישוי לא שמענו מהבעל

אמנם הנידון בדברי ההפלאה בשתי הסוגיות ,ובספרו

שמסכים לגרש ,והסברא הפשוטה היא שאין תועלת

פניםיפות ,הואכשנאנסלהמנעממעשהולהשארבשבואל

באמירה כזו הנשמעת לאחר העישוי .אבל בנידון שלפנינו

תעשה ,ובזה כתב ההפלאה שלאחר שנשאר ברצונו בשב

שידוע לביה"ד עוד בטרם הופעל כנגדו העישוי ,שהוא חפץ

ואלתעשה,איןנ"מבכךשבנוסףארעאונסהמעכבולעשות

לגרשה ,אלא שמבקש לקבל ממון מסויים ,בכה"ג אף אם

אותו מעשה .לכאורה אין הכרח דה"ה במעשה של קום

לאחרזמן אנסוהו לגרש ,יש מקום להקל אםבמעמד סידור

ועשהשנעשהלאחרעישוי,כשהנאנסרוצהלעשותו.

הגטאמרשרוצהלגרש.

אך מתוך הראיה שהביא ההפלאה לדינו ,מוכח שאין

אמנם אמירת רוצה אני שבאה אחר העישוי אין בה

חילוק בזה .שהרי הוכיח דינו מאשה שנאנסה ותוך כדי כך

ממש.אךהיינודוקאבמקוםשידועשנאנסלומררוצהאני.

נתרצית ,שאינה כאנוסה והתם נידונת כעושה מעשה

אך בנידון דידן ,יתכן שכעת הוא רוצה לתת גט ורק נאנס

וחייבתעליו,דהנפשותהעושותקרינןבה.

לוותר על תביעת הממון ,בכה"ג הגט כשר ,ולהלן נברר
נקודהזו.
אךנקדים לבררשאלהעקרוניתאחרת,מההדיןבמקרה

העולהמדברינו,שבמקוםשמעיקראהיהרצוןלגרשאך
גם הופעל עישוי כנגד הבעל ,הוא נידון כמי שעשה את
המעשהברצון.

שהבעל רוצה לתת גט אך גם אנסוהו על הגירושין ,למרות

וכן בספר פני יהושע עמ"ס מסכת כתובות דף ב :כתב

שלא היה צורך באונס ,והעישוי לכשעצמו אינו כדין .האם

כסברת ההפלאה ,וז"ל – "דמידי ספיקא מיהו לא נפקא,

ישמשמעותלאונס,כשהבעללמעשהרוצהלתתגט.

דשמא אף אם לא אירע אונס נמי לא היה בדעתו לקיים
התנאי ולבא תוך י"ב חודש" .הפני יהושע דייק כסברא זו

שיטתההפלאה
ההפלאה כתב כלל יסודי בהגדרת אונס ,לשיטתו אין

מלשון הגמ' חזו דאתאי חזו דאתאי ,להורות שלולי האונס
רצונולבוא.

מתחשביםבאונס,אםהאדםעשהאתהמעשהמחמתרצונו

הגאון רבי חיים סולובייצ'יק ז"ל ,הובא בקובץ "אהל

ולא מחמת האונס .כלומר אם אנסוהו ,אך גם בלא האונס

אברהם"עמ"סכתובותעמ'שנה,כתבעלדבריהפנייהושע

הואהיהעושהאתהדברמרצונו,אינונידוןכאנוס.

– "מבואר דס"ל להפנ"י ,דכל דבר הנעשה לאונסו של אדם,

ההפלאה בחידושיו עמ"ס כתובות דף ג) .על תוס' ד"ה

שאף בלא האונס נמי היה עושה הדבר מרצונו ,כיון שרוצה

וסברא( בסוגיית אונס בגיטין כתב שאם ארע אונס המעכב

אין זה נקרא אונס כלל" .ועיי"ש בהמשך דבריו שחילק בין

את הבעל מלבוא ,אך בלאו הכי לא רצה לבוא וגם לולי

שני סוגי מקרים ,וכתב שבאותם מקרים שהמעשה קיים גם

האונס לאהיהבא,בכה"גאינונידוןכאנוס.וכתבההפלאה

באונס ,אלא שחסר ברצון העושה ,אם מלבד האונס קיים

" -והבאתי ראיה לזה מהא דאמר לקמן דף נא בתחילתה

רצון ,הוא מצטרף למעשה ואינו נחשב כאנוס ,משא"כ

באונס וסופה ברצון דס"ל לאבוה דשמואל דאסורה ,ולא

במקרהשבוהאונסגורםשלאיחשבכללכעושהמעשה.

אמרינןכיוןשעכ"פאנוסההיאמאיעבדאבמהשנתרצית".
)ואף דלהלכה לא קיי"ל כאבוה דשמואל ,היינו דאמרינן

ולכאורה לפי דרכו בנידון של אנוס על הגט אך מצד
עצמוהוארוצה,לאיחשבכאונס.

יצראלבשה,והכלנובעכתוצאהמהאונס,אבלאילוהרצון

ועיין בספר קובץ הערות )להגר"א וסרמן ז"ל( עמ"ס

לא היה מכח האנס אלא מצד עצמה ,לכו"ע היתה נאסרת

יבמותסי'מט)סי'תכדבהוצאותאחרות(שהעלהשבמקום

עלבעלה(.

שישרצון,איןהאונספוטרו.

וכן חזרו ונשנו הדברים בספרו על התורה פנים יפות
פרשתבהעלותך)ד"הבחודש(.

נראה שהלכה זו מוכחת מעיקר הדין של גט המעושה
כדיןבישראלכשר.עייןברמב"םבסוףפ"במהלכותגירושין

ובנוסף ההפלאה חזר על יסוד זה בסוף מסכת כתובות

שבאר הכשרו של הגט מאחר שהבעל בפנימיותו רוצה

)דף קי :על תוס' ד"ה הוא אומר( ,וכתב דאף שמבואר

להיות מישראל ,הכפיה רק מאלצת אותו להמנע ממעשה

בתוספות שדין "הכל מעלין לארץ ישראל" אינו נוהג בזמן

העבירה .וכתב הרמב"ם " -יצרו הוא שתקפו וכיון שהוכה

הזה ,מפני שיש סכנת דרכים ,ונידון כאנוס שאינו יכול

עדשתששיצרוואמררוצהאניכברגרשלרצונו".

עטרתדבורה
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מבואר מדברי הרמב"ם שאין הכשרו של גט המעושה

דמצוהמחמתמיתהשנתןכלנכסיו...אםעמדחוזר,משום

כדין ,מפני שאינו נחשב כאונס ,אלא למרות שהאונס עומד

דהני דברים שבלב כל אדם שעל דעת כן נתן וכדפרישו

בתוקפו ,בנוסף קיים הרצון לגרש ,והגט כשר בהסתמך על

רבותינוז"ל,והכאנמילהאדמיא".עכ"להריטב"א.

הרצוןשלהבעללתתגט.

מבואר בדברי הריטב"א שגט המעושה שלא כדין פסול

ובספר בית הלוי )עה"ת ,פרשת שמות( על הפסוק וירא

ולאמהנימהשאומררוצהאני,מאחרשבלבוובלבכלאדם

אלוקים את בני ישראל ,כתב .וז"ל " -והנה טענת אונס לא

שהוא אנוס ואינו נותן את הגט ברצונו ,על כן מתחשבים

שייךרקהיכאדאםלאהיההאונסלאהיהעושהאותודבר

בדברים שבלב ולא במה שאומר בפיו .אך בגט המעושה

והאונס הביאו לעשות ,ואז נחשב כאילו לא עשהו .אבל

כדין,אףאםישספקהאםהמגרשבלבורוצהלגרש,עכ"פ

היכאדגםאםלאהיההאונסהיהעושהו,הגםדעתההוא

אזלינןבתרמהשאומרבפירושבפיו,ומהשבלבוהואבגדר

אנוס,בכה"גלאמקריאנוסכלל.וכמודמבוארבהפלאה".

דבריםשבלבבלבד.

בהמשך דבריו כתב בית הלוי " -והנה ידיעה זאת היא

ונראהמהריטב"אדאףבגטהמעושהשלאכדין,אםאין

נעלמהמעיןכלבריהלירדלסוףדעתהאדםהחוטאבאונס

אומדנאברורה,שהגטעצמוניתןבאונס,איןמקוםלפוסלו.

או בשוגג לידע מה היה עושה אלולא זה האונס שמביאו

ולפי זה אמנם בספר בית הלוי כתב שידיעה זו נעלמה

לידי כך ,רק גלוי לפניו יתברך" ,עכ"ל .ועי"ש שכתב לבאר

מאתנו,וכשישאונסורצוןיחדיוישמקוםלספקהאםהאדם

אתהפסוקבהתאםלדיןזה.

עושה את המעשה ברצון או באונס .אך לשיטת הריטב"א

לפי זה ,אמנם בגט המעושה כדין ע"י בי"ד של ישראל,

היאהנותנתלהכשיראתהגט .מאחרשאין אומדנאברורה

לפי מש"כ הרמב"ם יש לנו ידיעה ברורה שאכן הוא רוצה

שהבעל בליבו אנוס במתן הגט ,אף אם האמת היא שאכן

לגרש .אך בגט המעושה שלא כדין ,אמנם בכה"ג שהבעל

הבעלבליבואנוס,כגוןשחזרבוומבקשלהמנעממתןהגט,

מודיעעלרצונולתתגטגםלוליהעישוי,הגטכשר.אךלפי

מ"מ מה שבליבו נידון כדברים שבלב ,ואינן בליבו ובלב כל

מש"כביתהלויידיעהכזוהיאבלתיאפשרית,מאחרשיתכן

אדם,ובכה"גאזלינןבתרמהשאמרבפיו,ומאחרשפיואמר

שלאחר שהופעלה כנגדו הכפיה ,נמלך בדעתו ומבקש

בפירוששנותןהגטברצון,איןלפסולאתהגט.

להמנע מהגט ולשוב לדור עם אשתו בשלום ,ורק מפני

ובספר ברוך טעם להג"ר ברוך תאומים פרענקיל ז"ל

האונס הוא נאלץ לגרשה .אך יתכן שבמקום שקיימת

)בשער הכולל ,בסופו( כתב לבאר את שיטת הרמב"ם בפ"ב

אומדנא ברורה שרצונו בגט יחשב כאומר בפירוש על רצונו

מגירושין ה"כ עפ"י דברי הריטב"א .בספר ברוך טעם )שם(

לתתגט.

הקשה על הרמב"ם שכתב בטעם הכשירו של גט המעושה
כדין דלאחר שהאדם הוכה ותשש כוחו של יצר הרע כבר

שיטתהריטב"א

מגרש לרצונו .וז"ל הברוך טעם " -דברי הרמב"ם הללו

יש מקום לדון להכשיר את הגט ,מאחר שלמעשה בעת

צריכין תבלין ,דאכתי קשה וכי פסיקא מלתא שתשש יצרו

סידור הגט הבעל אומר שהוא נותן את הגט ברצון .וזאת

דלמא עדיין עומד באיוולתו שלא לשמוע דברי חכמים.

עפ"ידבריהריטב"אבחידושיועמ"סקידושיןדףנ).ד"ההא

אמנם הא דאונס מבטל המעשה אף דבכל מקום אמרינן

דאמרינן(.

דברים שבלב אינם דברים ,הטעם דכיון דהוא אנוס הוה

הריטב"א מבאר את החילוק בין גט המעושה כדין לגט

כמחשבתו ניכרת מתוך מעשיו דכל הרואה ושומע יודע

המעושה שלא כדין .לכאורה היה מקום לקבוע אותו דין

שאין לבו של זה לעשות המעשה ובכה"ג דברים שבלב

ביחסלשניהמקרים,ממהנפשך,איאזלינןבתרדברי הבעל

דברים.וממילאכשישמקוםלומר,אףדרךספק,דלמאגמר

בעת סידור הגט ,בשני המקרים הוא אומר רוצה אני .ואי

בלבו לעשות זה ברצון שלם ,אף אם אין כן בלבו ,הוה

אזלינן בתר מה שבליבו של הבעל ,בשניהם יש לפסול את

מחשבה זו כדברים שבלב שאין מחשבתו ניכרת מתוך

הגט,מאחרולמעשהבשניהםהבעלאנוסלתתאתהגט.מה

המעשה שהמעשה קיים  ...וא"כ אתי שפיר טעם הרמב"ם

החילוקאיאנסוהוכדיןאושלאכדין.

הנ"לבהכשרהגטהנעשהבכפיה,דכיוןשישסבראשתשש

וכתב הריטב"א " -ומסתברא לי דבשלמא כדין הוה

כוחוויצרוומגרשבלבשלם,ע"כאףאםאיןבלבוכן,הלא

דברים שבלבו ,דהא אפשר דכיון דאניס כדין דגמר ומגרש,

אין מחשבתו הרעה ניכרת ,ושוה להיתר ,כי כל דברים

ואי לא גמר בליביה ,דברים שבלבו הם ואינם דברים .אבל

שבלבאינןדבריםהיכאדאיןמחשבתוניכרתלכל",עכ"ל.

כשהוא מעושה בעכו"ם ,א"נ בישראל שלא כדין ,אנן סהדי

ואם כנים דברינו ,הרי שבהתאם לסברת הריטב"א יש

שהואאנוסמתחילהועדסוףוהוהלהודבריםשבלבוובלב

מקום להכשיר בנידון שלפנינו ,מאחר וידוע שגם לולי

כלאדםדהוהדברים.כדאמרינןגבימברחתדלאקנהאע"ג

העישוי ,הבעל כבר בקש לתת את הגט אלא שתבע דברים

דלא גליא דעתה כדאיתא בכתובות  ...וכדאמרינן במי

נוספים ,ובעת סידור הגט הבעל אמר "רוצה אני" ,מניין לנו

ששמע שמת בנו ונתן כל נכסיו ואח"כ בא בנו שבטלה

לקבועשלמעשהכעתהואאינורוצהלתתאתהגט.אמנם

מתנתו אע"פ שלא אמר כלום בשעת המתנה  ...וכדקיי"ל

הופעלהכנגדוכפיה,אךאיןכאןאומדנאדמוכח,בלבוובלב

494אבןהעזר
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כל אדם' שאינו נותן את הגט ברצון .כל הרואה אותו נותן

הריטב"א קידושין )נ'( מקשה למאי דבעי למימר דטעם

את הגט יכול להבין מתוך מעשיו שהכפיה פעלה רק לאלץ

הכשר גט מעושה משום דברים שבלב אינם דברים ,א"כ

אותולהמנעמהתביעותהנוספות,ואתהגטעצמוהואנותן

למהשלאכדיןפסול,ותרץמשוםדהויבלבוובלבכלאדם

ברצון .עכ"פ אין לנו אומדנא דמוכח לומר אחרת .וגם אם

יעיי"ש .וא"כ בנ"ד כיון שאינו ברור שדעתו לשוב לאשתו,

הענייןמסופקלנו,איןריעותאבגט,גםאםבליבואינורוצה,

ואדרבה סתמא אין דעתו לשוב ,גמר ומקני ,א"כ אף באמת

עכ"פמהשבליבו,אינובליבוובלבכלאדם.

דעתולשובהוידבריםשבלב",עכ"להאבנינזר.

וכעיןסבראזומצינו בשו"תביתאפרים)מהדורהתניינא(

הרי שהאבני נזר העלה מתוך דברי הריטב"א שבמקום

אה"עסי'עג)עמ'ש'(שדןבמישנאנסלגרש,אךבטרםגרש,

שיש ספק אם גמר וגרש או שנשאר אנוס ,אזלינן בתר פיו

תשש כוחו של האנס .וכתב שם " -כל שנשתנה הענין ,אף

שאומררוצהאני.

דאפשר שעדיין יש כח ביד האנס לאנסו ,כיון שתשש כוחו

אלאשהאבנינזרכתבסבראזולהקלרקאםניתןלבעל

במקצת הו"ל כדברים שבלב .ונראה מזה דאף שנראין

סכום של כסף ומכח הסברא דאגב זוזי גמר וגרש .אבל

הדברים,דאףעתהעדייןהואמפחדמחמתהמציקשיאנסנו

בלא"ה לא הקל לומר שאם הבעל אינו חפץ באשתו אך

כבתחילה ולכן השליש הממון ,מ"מ כיון שאין הדבר ברור

מעלהתביעותממון,שהכפיהמתייחסתרקלמנועממנואת

שהואכן,דאפשרשעתהאיןלוכחזה,חשיבכדבריםשבלב.

העלאתהתביעותואינהמתייחסתלעצםהגירושין.מהעוד

ודוקא היכא שהדבר גלוי לכל שיש בו כח לאנסו כבתחילה,

שבסוף התשובה )באות כז( האבני נזר הביא את לשון

אע"פשעתהאיןעליואונסומשלישמעצמו,לאחשיבדברים

הריטב"א )שהביא בתשובת ר"ב אשכנזי( שכתב בשלמא

שבלב,כיוןדאומדנאדמוכחוגלוילכלשישבידולאנסוהרי

במכר ובקידושין בהני זוזי מקני ,אבל הכא בהני זוזי מגרש

זה כדבר שבלבו ובלב כל אדם דהוי דברים ,כמ"ש הריטב"א

)בתמיה( .וכתב ע"ז האבני נזר שסברא זו היא סניף לפסול

בקידושין בטעמא דתלוה ויהיב וגט מעושה .משא"כ היכא

הגט בכל גווני ,ולא מהני זוזי ,אף אם הבעל בגד באשתו

שאיןהעניןברור,אע"פשישלהסתפקשמאעושהכןמיראה,

ואינוחפץבהכלל.ולכאורהנראהשמסקנתהאבנינזרהיא

מ"מכיוןשלאגילהדעתולמסורמודעאהו"לדבריםשבלב.

שלאלסמוךעלהסבראהנ"למכחדבריהריטב"אבקידושין.

ובהכי ניחא לי במה שמעשים בכל יום כשמרגילין קטטה

אך נראה שאין סתירה מדברי האבני נזר ,למה שכתבנו

ומגרש,ואח"כהמגרשצווחככרוכיאשגירשמחמתאונס,אין

להקל עפ"י דברי הריטב"א בקידושין דלא להוי גט מעושה

משגיחיןבדבריוכלל,כשאיןמבררשהיהאונסבנתינתהגט,

בכה"ג שידוע שרוצה לגרשה אלא שתובע תביעת ממון

רקשהואאומרשהציקתוותאלצהועלידיאיזהאונסגמור...

ועקבהאונסויתרעלתביעתו.

כיון דעכ"פ גירש בפני עדים בסתם ברצון נפשו ,אף שהיה

האבני נזר איירי בכה"ג שבטרם שהופעל העישוי כנגד

בלבושעושהכןמחמתהאונס,דבריםשבלבנינהו,והריהיא

הבעל הוא לא אמר רוצה אני לתת גט ,אלא אנו סבורים

מותרתלכלאדם".

מאחרשעזבאתאשתולכמהשניםאינוחפץבהיותר,ולכן

ונראהשהאבנינזרהסכיםלעיקרהסבראשהעלנומתוך
דבריהריטב"א,וכמושנבארלהלן.
האבנינזר)חלקאה"עסי'קסזאותו'(,השיבבנידוןבעל
שעזב את אשתו לכמה שנים ואחר כך מצאו אותו וכפוהו

הסברא שכתב האבני נזר לדון ולהכשיר את הגט היה לה
קיום רק מטעם דאגב זוזי גמר וגרש .ובנקודה זו מסקנת
האבנינזרשישלחושולאלסמוךעלסבראזודאגבזוזיגמר
וגרש,מכחמש"כר"באשכנזיבשםהריטב"א.

לתתגטלאחרשנתנולוסכוםכסף.וכתבהאבנינזרדאמנם

ונראה שדברי הריטב"א )המובא בתשובת ר"ב אשכנזי(

לדעת הריב"ש והריטב"א לא אמרינן בגט ,תליוהו וגרש

היא כסברא המבוארת בריב"ש סי' קכז דלא מהני נתינת

מהני,דומיאדתליוהווזביןדאגבזוזיגמרומקנה.אךהוסיף

מעות בגט מעושה "דאין דמים לאשה" .וכן בשו"ת הריב"ש

האבני נזר " -נראה לי דאף לריטב"א וריב"ש דס"ל בגט לא

החדשות סי' כז בתשובת רב חסדאי קרשקש כתב " -אם

מהני מעות היינו בשהוא רוצה לדור עמה ומחזיקה ,דבזה

אמרובמקחוממכרשהדברעשוילמכורבעילוידמים,אבל

ודאילאנאמראגבאונסאוזוזי,דודאיאףאםיתנולאדםכל

אשה אינה עשויה להתגרש בדמים" .ונראה שזו כוונת

הון לא יגרש אשתו .אבל איש זה שבגד באשתו ועזבה

הריטב"אשכתבשלאבהניזוזימגרש,והיינושבגירושיןאין

מכמה שנים ,ודאי סברא הוא אגב אונסא וזוזי יותר

מתןמעותגורםאתהגירושיןמאחרשאיןדמיםלאשה,ולכן

מבשדהו,מאחרשאינורוצהבהכלל,רקשיהיהלושעבוד

לאקיימתהסבראדאגבזוזיגמרומגרש.ולכןמסקנתהאבני

עליה שלא תוכל להנשא לאחר בלא רשותו ויוכל להוציא

נזר שלא להקל בנידון שלו ,אלא לחוש לדעת הראשונים

ממנה ממון על ידי זה ,ובודאי נאמר שעבור זוזי גרשה ,וזה

הסובריםשאיןכלנ"מבמתןהמעות,וממילאמהיכ"תלהקל

מסתברמאד.ואםתאמרמייימרשעתהג"כאינורוצהבה,

לאחרשעישואתהבעלשלאכדין,ואיןידועלנומתוךדברי

שמא עתה רוח אחרת עמו ,או גם מעיקרא עזבה רק כדי

הבעלשגםלוליהעישויהיהמגרשה.

לקבץ ממון כדרך הריקים ,ואח"כ דעתו לשוב לאשתו .ואף

אבל בנידון שאלתנו הנ"ל שעוד זמן רב בטרם שהפעילו

שהואחששרחוקנחושלזהמשוםחומראשתאיש...דהא

כנגדו את העישוי הבעל אמר שהוא מבקש לגרשה ,בכה"ג

עטרתדבורה
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גם לאחר שעישו אותו ,אין אומדנא דמוכח שהוא נותן את

אונסאיןבדבריו כלום") .ואמנם רובהראשונים חולקים על

הגטמתוךאונס.

הרמב"ן ,עי"ש בר"ן בדעת הרמב"ם ובחי' הר"ן בדף מ:

וגםבמקרהשהבעלמבקשלקבלממוןובעקבותהעישוי
הוא כבר אינו תובע את הממון ,מנלן שהוא אנוס על עצם

וברבינו יונה והר"י מגאש בתוס' רי"ד וברא"ש ובטור ושו"ע
אה"עסי'קלדס"בובקצותהחשןסי'רהסק"ה(.

הגט ,יתכן שהוא נותן את הגט ברצון ,שהרי בין כה וכה

ומאחר וזו דעת מהר"ח אור זרוע ,הרי שלדעתו גם אם

בקש לגרשה ,ולפי מש"כ ההפלאה ובית הלוי ,בכה"ג אינו

נמסרה מודעא ,הכשרו של הגט תלוי בבירור השאלה האם

נידון כאנוס .וי"ל שהאונס מתייחס רק למנוע ממנו לתבוע

הבעל היה אנוס .וכשמהר"ח או"ז דן אם אכן הבעל היה

אתהממוןשבקש,והיינועפ"יסברתהריטב"אבקידושין)דף

אנוס הוא כותב שיש לבחון האם בעיקרו של דבר הבעל

נ'(.ומדבריהאבנינזרנראהשהסכיםשישלהוציאמסקנהזו

מעוניין בגירושין או שהוא אנוס על הגירושין .ובמקרה

מדבריהריטב"א.

שהבעל מעוניין לגרשה ,אך מבקש להשיג רווחים תמורת
הגט ,אין לראותו כמי שנתן גט לאנסו ,אף לאחר שאנסוהו

שיטתמהר"חאורזרוע

לגרשולאקבלאתמלואתביעותיו.

ביחס לשאלתנו במי שעיכב את הגט עקב תביעת ממון

ונראה שתהיה נ"מ לדינא בין סברת מהר"ח אור זרוע,

ועישוהו לגרש והיה ידוע שבין וכה רצה לגרשה ,מצאנו

לסברא שהעלנו מתוך דברי הריטב"א בקידושין .והיא מה

פתרון לספק זה בתשובה מאחד מרבותינו הראשונים.

הדין בכה"ג שהבעל אומר בעת מתן הגט שהוא אנוס לתת

בשו"תמהר"חאורזרועסי'קכונשאלבמישכפוהולתתגט

גט ולולי האונס היה עומד על תביעת הממון שלו .לדעת

וקודם למתן הגט התפשרו עמו שיקבל סכום כסף ואחר כך

מהר"ח אור זרוע ,אף בכה"ג אינו נידון כגט מעושה מאחר

מסרמודעאעלהגט.

שהוא רוצה את עיקר הגירושין ,משא"כ לפי מה שהעלנו

וז"ל השאלה " -אודות ר' נפתלי שתפס את חתנו בידי
גויםואחרכךפשרועמובמ"דליטראוהואמסרמודעא".
מהר"ח אור זרוע דן להכשיר את הגט גם אם נמסרה

מתוך דברי הריטב"א ,אין ראיה להכשיר ,מאחר ונאמרו
דברים מפורשים בפיו ,ודעתו כבר אינה בגדר דברים שבלב
בלבדאלאדבריםהמפורשיםבפיו.

המודעא לאחר שעשו פשרה ,ובתוך דבריו כתב בזה"ל -

בהמשך דבריו כתב מהר"ח אור זרוע שבנקודה זו שוה

"ואפילו אם אחר הפשרה מסר מודעא ,קודם שנתנו ליד

דין גט מעושה לדין גט מוטעה .וז"ל " -ויכול להיות אפילו

נאמן ברצונו ,איכא למימר דמחמת כן מסר המודעא שאם

אם הטעוהו שנדרו ליתן ממון כמו שתבע וכשגרש לא נתנו

לאיהיהבטוחמןהמעותכרצונולאיהאגטאבלאםיתנום

לוכלוםשהגטכשרמטעםזה.כיוןשתבעמעות,שמאאינו

ליד מי שהוא ירצה ויהא בטוח כרצונו יהא גט  ...ואפילו

חפץבהכללמחמתקטטהשביניהם.וכדישיפטרממנהגמר

אחרשבאוהמעותלידמישצוה,איכאלמימרמחמתשהיה

וגירש,ולאעלמנתשיתנולולומראםלאיתנו לאיהא גט.

יראפןיעשושוםפטפוטעלידיגויםאויהודיםבשוםטענה,

שאינורוצהלהיותקשורבה,אלאגמרומגרשלגמריליפטר

שהנאמןלאיהארשאיליתןלומעותיומידעשהמודעא.או

ממנה".

שמאמעידהיהבדעתושרוצהעלידימודעאזולכופםליתן

דהיינו לסברא שכתב מהר"ח או"ז שהכל תלוי האם

לויותראחרגטזהשיתןלהאחרמודעא.לאבשבילשאינו

הבעל רוצה את עיקרן של הגירושין ,דן מהר"ח דאף אם

מגרשברצון,וכלכוונתולהוציא מעותמהם,אבלבגירושין

הטעוהו ולא נתנו לו את אשר הבטיחוהו .מאחר וידוע

חפץ הרבה .ומעתה איך יוכלו עידי המודעא לומר ידעינן

שמעונייןלגרשה,איןלחושלפסולאתהגט.

באונסיה שלא גרש ברצון ,אדרבה שמא הוא חפץ יותר

ונראה להוסיף ולהבהיר את סברת מהר"ח או"ז

לגרש ממה שהיא חפיצה להתגרש ,אלא שפטפט להוציא

בהשוואתדיןגטמעושהלדיןגטמוטעה.הןבגטמעושהוהן

מעותמהם.וכשראהשלאהיהיכוללהוציאמהםיותרגמר

בגט מוטעה ,בסופו של דבר ,הבעל אומר לבית הדין שהוא

ומגרש בלב שלם .שהוא חפץ יותר להיפטר ממנה ממה

מבקשלתתגטמרצונו,אלאשבשניהםקיימתריעותאברצון

שהיא חפיצה להיפטר ממנו .כך יש לנו לומר כיון שאנו

של הבעל לתת את הגט .בגט מעושה הריעותא היא שהוא

רואין שנתן עיניו בממון .דדוקא אדם שכופין אותו להוציא

נאלץ להסכים ,ובגט מוטעה הרצון לגרש אמור להתבטל

והואאומרלא אקח כל ממוןשבעולם שאגרשאת זוגתי כי

מעיקרו כשהתגלתה הטעות .ביחס לשתי הלכות אלו קובע

היא חביבה לי כנפשי בזה יועיל מודעא ,אי העדים יודעים

מהר"ח אור זרוע שבמקום שידוע שהבעל ודאי רוצה

באונסיה,אבלבכה"גלאתועילהמודעאכלום",עכ"ל.

בגירושין ,אנו רואים לפנינו שני נושאים נפרדים ,הנושא

להבהרת דברי מהר"ח אור זרוע יש להקדים ולומר

הראשון הוא הגירושין עצמן ,והנושא השני הוא תביעות

שבהלכות מסירת מודעא על הגט ,כפי הנראה מתשובה זו,

הממון שהבעל העלה .ואם הבעל היה מעוניין בעצם

דעת מהר"ח או"ז כדעת הרמב"ן המובא בחי' הר"ן עמ"ס

הגירושין ,אנו קובעים שהעישוי או ההטעיה מתייחסים רק

ב"ב)דףמ.(:הב"יאה"עסי'קלדהביאשיטתהרמב"ן,וז"ל-

לנושא השני ,דהיינו עישו אותו לוותר על תביעות הממון

"נראהמדבריהרמב"ןז"לשכלשתלהמודעתובדברשאינו

שלו ,או שהטעוהו במשא ומתן הממוני ,העישוי וההטעיה

496אבןהעזר
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אינם מתייחסים לרצון בעצם הגירושין ,ולכן אינן פוגעים

שגנבה מנכסי בעלה הראשון יהיה גט בטל ובניה ממזרין,

בכשרותהגט.

ישתקע הדבר ולא יאמר ,דודאי יכול לתבוע אותה מה

בהתאם להשוואה זו של מהר"ח אור זרוע בין דין גט

שלקחהמשלואבלאיןזהעניןלקיוםהגטדביןכךוביןכך

מעושהלדיןגטמוטעה,שבשניהםהעיקרתלויהאםבעיקרו

לא נשתנה דעתו לקרב ולא לגרש ,ואם היה מעכב נתינת

של דבר הבעל מעוניין בעצם הגירושין ,יש לדון שדינו של

הגט עד שתחזיר לו שלו זהו דרך כפיה ולא שינוי דעת

מהר"ח אור זרוע תלוי בפלוגתת הפוסקים שנחלקו בדין

בגירושין",עכ"למהריא"זענזיל.

כשרות הגט במקרה שהטעוהו את הבעל בהשלשת חפצים
שהיהאמורלקבלבטרםהגט.

מבואר שעיקר סברת מהריא"ז היא שיש להפריד בין
סדור הגט לבין ענייני הממון שסוכמו קודם לכן .ומאחר

להלן בסי' פו בפרק ב' הארכנו בביאור פלוגתא זו ,וכאן

והבעל מעוניין בעצם הגירושין ,בין קודם שהטעוהו ועוד

נביא רק מתשובת מהריא"ז ענזיל )שהיה תלמידו המובהק

יותר לאחר מכן .ולכן אין לחוש לכשרות הגט ,מאחר

של בעל קצות החשן( .בסי' פא השיב בנידון שהוסכם עם

וההטעיהאינהפוגעתבמעשהגירושין,וכסברת מהר"חאור

הבעל בהסכם הגירושין שיקבל חפצים מסוימים ואכן הם

זרוע.

הוחזרו לו ,ולאחר הגירושין התברר שמלכתחילה לא ניתן

ולסבראזו,י"לדה"הבשאלתגטמעושהבנידוןשאלתנו,

לבעל כפי סוכם עמו ,מאחר והאשה החסירה מהם חלק

מאחר והבעל בין כה וכה מעוניין לגרשה ,הרי שהעישוי

מהחפציםבלאשדברהיהניכרמתחילה,והתעוררהשאלת

מתייחסרקלצדהממוןשבגירושין.

גטמוטעה.

אךלהלןסי'פובפרקב'הבאנו הרבהפוסקים שהחמירו

מהריא"ז ענזיל כתב ,וז"ל " -חלילה להוציא לעז על גט

במקרה שהריצוי לגט נכרך בתמורה מסויימת שהיתה

כשר כזה ,שהרי לא גירשה בשביל חזרת החפצים ,אלא

אמורה להתקבל ,ולבסוף הבעל הוטעה שקבל את התמורה

מחמתקטטותושנאהשביניהם,ומהשנתפשרואח"כשתתן

והגט ניתן ,בכה"ג הריצוי מתבטל .ואין דנים להכשיר הגט

לו חפציו והוא יתן לה ג"פ הם שני ענינים חלוקים ואינם

מכחסבראהטוענתשהבעלמעונייןבעצםהגירושין.ולפיזה

תלויים זה בזה כלל  ...מוציא את אשתו משום נדר ומשום

ה"הבנידוןשכפואתהבעללגרש.מאחרשהריצוילגירושין

שם רע דמקלקל ומבטל הגט  ...התם אמרינן בהדיא דאמר

הושג בכפיה ,אף אם הבעל למעשה היה מעוניין בעצם

אילוהייתייודעוכו'אפילואםהיונותניםלימאהמנהלא

הגירושין ,עכ"פ לא היה ריצוי לגירושין במצב הנוכחי

הייתי מגרשה ,נמצא דהטעות היה בגוף הגירושין כי חפצו

כשאינומקבלממוןמסוייםשדרשלקבל,ולשיטהזולאניתן

לקרב ולא לרחק בשום אופן .וכן במעשה דהגט שכיב מרע

לחלק ולטעון שמאחר וקיים ריצוי עקרוני לגירושין די בכך

שלהסמ"עלפידבריהמערעריםהיהאומראלוהייתייודע

שלאיחשבגטמעושה.

שלא תשוב אלי כשאעמוד מחוליי אפילו אם היו נותנין לי

ועדיין יש לדון שאין מדברי מהר"ח אור זרוע סתירה

מאהמנהלאהייתימגרשהכיכלחפציוכלישעילקרבולא

לסברא זו .אמנם מלשונו משמע דכתב דבריו בכל גווני .אך

לרחק .אבל הכא בנידון דידן וכי יכול לומר שאם היה יודע

יש לדון מאחר שלדעת מהר"ח או"ז בנידון שם היה מקום

שגנבההמוכיןלאהיהמגרשהאפילואםהיונותניןלומאה

לחייב את הבעל בגירושין ,עי"ש בתשובה ,אלא שהתעורר

מנה והיה בא לקרב ולא לרחק ,אדרבה היה מוסיף

ספקבכשרותהגטמפניהמודעאשהבעלמסר,בנסיבותאלו

לשנאותה ורוצה בריחוק ולא בקירוב  ...אין כאן טעות

קבע מהר"ח או"ז מאחר שהעדים צריכים לידע באונסו

בגירושין כלל שהרי עכ"פ חפצו בגירושין ואם היה מעכב

)לסברת מהר"ח או"ז( ,אם שהבעל מעוניין בעצם הגירושין,

מליתןלההגטעדשתחזירלוהכל...זהודרךכפייהונקימה

העדים נידונין כמי שאינן יודעים באונסו ,דשמא אינו אנוס,

שהיהמעגןאותהעדשתחזירלוואילוהיהבידולכוףאותה

ובהכי סגי שלא לחוש למודעא שמסר .אבל יתכן דשאילו

כפיהאחרתכגוןלאסרהבביתהאסוריםאולייסרהבשוטים

היינודנים במי שהדיןאינומחייבו לגרש,ולאמסר מודעא,

עד שתחזיר לו החפצים היה מגרשה בנפש חפצה ומייסרה

אלא שכפוהו לגרש ,יתכן דבכה"ג היה מהר"ח או"ז פוסל

להוציא את שלו ,אלא שאין בידו לכוף אותה בדרך אחרת,

אתהגט,אףאילוידענושהבעלמעונייןבעצםהגירושין,כל

כופה על ידי עיגון לעגן אותה ואת עצמו ותמות נפשי עם

עודאיןריצוילמעשההגירושיןבמתכונתוהנוכחית.

פלשתים הוא דהוי עביד ,דצערא דגברא קשה מדאיתתא

ולפיזה,איןראיהמתשובתמהר"חאו"זלסייעלתשובת

כדאמרינן גבי מורד .אבל עיקר מטרת חפצו לגירושין ,לכך

מהריא"זענזיל.למרותזאת,מפשטותלשונושלמהר"חאו"ז

אין כאן טעות כלל בגירושין ואין לו עליה כי אם תביעת

משמע שלא חילק בזה ,אלא סבר כאותה סברא שהבאנו

החפצים  ...הגע עצמך מי שנתברר לו אחר גירושין שגנבה

מתשובתהריא"זענזיל.

אשתוממנוממוןרבואנןסהדיאילוהיהיודעשגנבהממנו

ונראה שיש מקום לחלק בין דין גט מעושה לדין גט

הממון היהמעכב מלגרשה עדשתחזיר שלו ,וכי בשביל זה

מוטעה,וגםהמחמיריםבגטמוטעה)דומיאדהנידוןשהוזכר

יתבטל הגט ,א"כ לא שבקת חיי לכל אשה גרושה מאישה

לעיל( יקלו בגט מעושה )באותם מקרים בהם ידוע שהבעל

והיתה לאיש אחר וילדה לו בנים ואחר כמה שנים יתברר

מעוניין בעצם הגירושין וכפוהו לוותר על תביעות אחרות(.

עטרתדבורה
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בגט מוטעה ,הבעל כמובן לא ידע שהטעו אותו ,ומאחר

ולולי האונס לא היה נותן את הגט .אלא שלפי המבואר

שידועשסרבלתתגטעדשיקבלאתמהשבקש,משוםהכי

מדברי הריטב"א ,יש צורך שהידיעה על דעתו של הבעל,

כתבוכמהפוסקיםלדוןדהויבלבוובלבכלאדםשלאהיה

תהיהברורה,בליבוובלבכלאדם'.

מגרש ללא תנאי אילו היה יודע את העובדות לאשורן,

בתחילת דברינו כתבנו שיש לדון במקרים שבהם הבעל

והאמירהבפיושרוצהלגרש,בטעותיסודה.משא"כבדיןגט

מעכב את הגט עקב טענות צודקות לעומת אותם מקרים

מעושה מאחר שידוע שהבעל היה מעוניין בגירושין עצמן

שמעכבעקבטענותבלתימוצדקות.

עודבטרםהעישוי,ואמררוצהאני,ואמירהזואינהבטעות,

ולפי המבואר בדברינו אם כפו אותו והגט ניתן בעל

כל עוד אין אומדנא דמוכח שהיא בגדר ,בליבו ובלב כל

כורחו,אףשהבעלחפץבעיקרהגירושין,אםקיימתאומדנא

אדם'שהואנותןאתהגטעצמומתוךאונס,וגםמהשאמר

ברורה שלמעשה לא היה מגרשה לולי האונס ,הגט יפסל

רוצהאנינאמרמתוךאונסו,איןלפסולאתהגט.

לדעת הפוסקים שהבאנו ,ואין נ"מ אם יש צדק בטענותיו.

להשלמת הדברים ,ראוי להביא כאן את דברי החזו"א

אלאשעכ"פבמקרהשהואתובעתביעותשאיןלהןעלמה

אה"ע סי' צט סק"ו ,ונקדים להביא את דברי התורת גיטין

לסמוך ,מתחזקת האומדנא שהכפיה מתייחסת רק להסיר

שעליהןנסובודבריהחזו"א.

מעל האשה את התביעות הבלתי מוצדקות .משא"כ

הפת"שבסי'קלדס"קיאהביאמספרתורתגיטיןשכתב

כשהבעלתובעתביעותשישבהםממש,אףאםבעיקרושל

" -מעשים בכל יום שאשה לפעמים מצירה לבעל בגזילת

דברהואמעונייןלתתגט,מ"ממתחזקתהאומדנאההפוכה

ממון ובשאר דברים ומחמת זה מגרש ,ואין מי שחש לגט

הקובעת שמאחר ותביעותיו מוצדקות ,מסתמא הוא עומד

מעושה" .התורת גיטין מבאר הטעם שאינו גט מעושה,

עלשלוולאמחל,והאונסהואעלהגטגופו,שלאהיהניתן

מאחר שהיא אינה מזכירה לו את הגירושין ואינה תולה

כעתלוליהאונס.

בפירוש אתהפסדהממון בהימנעותהבעל מלתת את הגט,
עי"ש.

העולהמדברינו

החזו"א חולק על התורת גיטין וסובר שאין נ"מ אם

כשאדםרוצהלתתגטולמרותזאתהופעלהכנגדוכפיה,

הדברים נאמרים בפירוש ודי בכך שהבעל יודע שהפסד

הגטכשר,אךהיינודוקאכשהתבררלנורצונובגירושיןעוד

הממוןנגרםלוכלעודאינונותןגט.
וכתבהחזו"א" -ומיהומהשהעידהנה"מדכמהפעמים
האשהמצערתוכדישיגרשומפסדתממונוואיןאנוחוששין

קודם שכפוהו ,דבלא"ה מנלן שדבריו לא נאמרו רק מכח
הכרח האונס ,ואין להקל על סמך הסברא שהעלנו מתוך
דבריהריטב"א.

משוםגטמעושה.י"לדשאניהכאכיוןשהואממאןלגרשה

וכן כתבנו לברר הדין במקרה שידוע ללא ספק שהבעל

מפני שחפץ בה ומבקש שלומה והיא מחזקת בקטטה עד

מעוניין בעצם הגירושין ,אך הוא מעכב את הגירושין עד

שמגרשה ,ודאי ברצון מגרשה כיון דלא מתדר ליה וכבר

שיתמלאו תביעותיו ,וארע שכפוהו לתת גט ולוותר על

נתיאש מלהשלים אתה .ואין דברי הרשב"ץ אלא בתפסה

התביעות,כפיהשלאנעשתהבמסגרתבית הדין,האםהגט

ממונו ומחזרת לו אחר הגירושין ,ואם הגט בטל כבר הציל

יפסלכדיןגטהמעושהשלאכדין.

ממונו ,ולימים הבאים הוא נזהר בה ולא תתפוס עוד וידור

הבאנולהקלבמקרהכזההןעלסמךסברתהריטב"אוהן

עמה בבטחה ,או דאיירי בידעינן דחפץ לעגנה ,והלכך חפץ

עלפידברימהר"חאורזרוע.אךקיימתנ"מביניהםבמקרה

בביטולהגט".

שהבעלבעתסדורהגטלאהסתפקבאמירתרוצהאני ,אלא

מבואר בדברי החזו"א ,שקיים חילוק עקרוני בין שני

אמרשהואנאנסלתתאתהגטולהמנעמתביעתוהממונית,

מקרים .המקרה שאין לפסול את הגט הוא מקרה שבו עקב

ולסברתמהר"חאורזרועישלהכשיראףבכה"ג.אךלסברת

מעשיה של האשה הבעל מבקש לגרשה ,וקיימת אומדנא

הריטב"אאיןהכרחלזה.

שהאונס אינו העילה הישירה למתן הגט ,אלא רצונו של
הבעללגרשהמחמתדלאמיתדרליהעמה.

בסיום הדברים הסתפקנו שמא אין הכרח מתשובת
מהר"חאורזרועלענייננו.

לעומת זאת במקרה שלולי האונס הבעל היה נמנע

וכן כתבנו לתלות שאלה זו במחלוקת הפוסקים במי

מלתת גט ,הן מפני שחפץ להמשיך לדור עמה ,והן בכה"ג

שידועשמעונייןלתתגט,אךתבעתביעהמסויימתוהטעוהו

שהבעלחפץלעגנה,מאחרשלוליהאונסלאהיהמגרש,על

לחשוב שקבל את אשר בקש ונתן את הגט ,שיש מכשירים

כןהגטמתבטלודינוכגטמעושהשלאכדין.

מטעם שידוע שרוצה את עצם הגירושין הגט כשר ,ואף

ולפי"זבנידוןשאנועסוקיםבו,שהבעלמבקשלעכבמתן

החולקיםבגטמוטעהאיןהכרחשיחלקובנידוןשאלתנו.

הגט עד שיתמלאו דרישותיו ,אם ברור שהגט ניתן רק מכח

בנידוןשלפנינומאחרשהבעלאמרבעתסידורהגטשאם

אילוץוכפיה,ישלפוסלו.שהריברורשאיןחילוקביןמקרה

לא יתן גט הוא יכנס למחרת לבית הסוהר ,יש כאן דברים

בו הבעל חפץ לעגנה לזמן ארוך לבין מקרה בו חפץ לעגנה

שבפה,וסברתהריטב"אאינהשייכתלנדוןזה.ואיןלנובסיס

לזמןקצר,מאחרשעכ"פכעתהואמגרשהרקמחמתהאונס

מוצק לסמוך עליו לסדר את הגט ,מאחר שיתכן לפרש את

498אבןהעזר
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תשובת מהר"ח אור זרוע שכתב דבריו רק ביחס למודעא,

את הבעל שלא יצא מהעיר עד שיתן גט ,העיכוב נידון

ומאחר שמהריא"ז ענזיל לא התייחס בפירוש לדין גט

ככפיה ,ושלא כדעת הריב"ש סי' קכז והתשב"ץ .ובהתאם

מעושה,קשהלבנותיסודעלסמךתשובהזובלבד.
על כן במעמד סידור הגט ביה"ד הודיע לבעל ולאשה,
שהואאינורשאילסדראתהגטבמצבכזהשהבעלמאויים
עלידיביתהמשפטשאםלאיתןגטיושלךלביתהסוהר.
במהלך הדיון טען ב"כ האשה שהשופט לא התכווין
לכפותולתתגטאלארקלהענישועלבזיוןביתהמשפט.

לשיטתם פסקו שאף אם כבר הוסר העיכוב שלא יצא
מהעיר ,כל זמן שהבעל מאויים שאם לא יתן גט יחזור
העיכובלקדמותוהרישהגטנידוןכגטמעושה.
רב חסדאי קרשקש שהובא בתשובות הריב"ש החדשות
סי' כז כותב " -דבר פשוט הוא שאם עכבוהו גוים שלא
לצאתמןהעירעדשיבררולודיינים,אע"פשהתירואח"כ,

והביאורבטענה זוהוא,דלכאורהישלהשוותנידוןדידן

כל שסיפק בידם לעשות העיכוב ,אונס גמור מקרי ,דאיכא

למקרה בו הבעל נתפס על גניבה ונכלא והשופט מסכים

למימר דמחמת יראה הוא דעבד .דמשנה שלימה שנינו

לשחררואםיתןגט,שלדעתהריב"שסי'רלבאיןלחושבזה

)גיטין נה (:לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו

גטמעושה,וע"עבפד"רכרךיאעמ'303שהביאואתהדעות

בטל ,דתלינן דמחמת יראה עשה נחת רוח לסיקריקון ,וכ"ש

בזה.

כאן שהתחילו לעשותו ע"י גוים .והיינו מעשה דפרדיסא

אך נראה שכאן גרע טפי ,מאחר שמאסר על בזיון בית

)ב"בדףמ(:דבהפחדהבטל,כיוןשסיפקבידםלעשותאע"פ

המשפט אינו מופעל כעונש על ביזוי בית המשפט .אלא

שלא עשו דבר ,וכ"ש כאן שהתחילו לעשות האונס שדינו

כשאותואדםמסרבלצייתלהחלטתביהמ"ש,המאסרמוטל

כגטהמעושהע"יגוים,שהואפסולמדרבנן".

כאמצעי לכפיית ציות הוראות בית המשפט ,וגם כאן

ובתשובות הריב"ש החדשות סי' לב בתשובת רבי יוחנן

המאסר מוטל עליו עקב אי ציות להוראת השופט ,הוראה

ב"ר מתתיהו כתב וז"ל " -תמיד נקרא אנוס כל שהיה פעם

לבעל לתת גט .וע"ע בדברי הגרי"א הרצוג ז"ל בתשובת

אחת אונס בדבר ,ותמיד היה ביד המאנס הראשון לעשות

היכל יצחק חלק אה"ע ח"א סי' ה' סק"ח ששלל את

האונס אם לא יעשה בקשתו ,ואע"פ שאינו עושה לו שום

האפשרות לקבוע שהעונש בנידון שם הוא על בזיון בית

אונס ורמז אונס ,ואפ"ה קרינן באונס כל המעשה ואיכא

הדין,ולאעלאימתןהגט,מאחרשלמעשההסירובלתתגט

מודעארבה".

גורראחריואתהעונש.

למדנומדבריהםשאףשהאנסהסיראתאיומולפישעה,
כל שיש בכוחו לחדש את האיום הגט נידון כגט מעושה

הדרךלפתרוןהבעיה
במצב הנוכחי יש לברר מהי הדרך המוציאה את בי"ד
מכלחשששלגטמעושהשלאכדין.

שלאכדין.
מעיוןבדבריהמהרי"קשרשסגלכאורהנראהשמהרי"ק
נטה יותר להקל ,וז"ל " -ואשר שאלת היכא שיאנסו אחד

הלכה פסוקה היא שגט מעושה הוא בין אם עישו ממש

ליתן גט ואח"כ נתפייס ליתן גט אם מחמת ממון או מחמת

את הבעל ובין שרק איימו עליו להכותו או לאסרו או

יראה ומכירים אנו שמגרש לאונסו ,במה יודע שנסתלק

להפסידו ממון שאינו חייב בו אם לא יתן גט .וכמו שכתב

האונס .לענ"ד נ"ל דודאי עומד הוא בחזקתו הראשונה עד

הריטב"אבמסכתגיטיןדףפח":וגטמעושהבעובדיכוכבים

שיתברר לנו שנשתנה הענין ,כלומר שאין ביד האנס לאנסו

דפסול ,לאו דוקא שעישה אותו בשבט ובמקל ,אלא כל

כאשר בתחילה ,דאי אין לתלות ולומר מחמת האונס

שמגרש מחמת יראה שירא ממנו כיון שיש סיפק בידו

הראשון עשה כיון שנשתנה הענין חשיב דברים שבלב אם

לעשות ,זה עישוי ופסול" .וכ"כ במאירי שם ,ובתשב"ץ ח"א

באנו לתלות ולומר שעוד ירא פן יאנסו פעם אחרת ,כיון

סי'א'.
וע"ע במה שהאריך בזה בשו"ת רבי בצלאל אשכנזי סי'
טו ,וע"ע בספר מכתב מאליהו שער ז' סי' יח שסיכם את
שיטות הראשונים והאחרונים בזה ,והעלה שדעת רוב
הראשוניםוהפוסקיםדהויגטמעושהשלאכדין,אלאשלא
הסכיםלדונהכודאיאינהמגורשת.
וישלדוןמהיהדרךלהסירמעליואתהאונס,לאיזהמצב
אנוצריכיםלהגיעכדישנוכללומרשהאונסהוסר.
מלשון התשב"ץ )שם( עולה בבירור שכל שיש בידם
לבצעאתאיומםעדייןנקראאונס.

דסיבה הראשונה הלכה לה ,ואע"ג דאפשר לומר דעדיין יש
כח ביד האנס לאונסו ,מ"מ כיון שתשש כחו בקצת אין לנו
לבדותאונסאחרכדילבטלהמעשההנעשהבפנינו".
מבוארשדעתמהרי"קדאףאםבכוחושלהאנסלאונסו
דיבכךשתששכוחו,ונראהשאינונותןמחמתהאונס.
דברי המהרי"ק הובאו בב"י סי' קלד .אך עיין בשו"ת
רבינו בצלאל אשכנזי סי' טו שכתב לפרש את דברי
המהרי"ק ,דמתחילה האנס רצה לכפותו ע"י אונס מסוים
בלבדואח"כתשכוחוואינויכוללאנסובכך,רקבכה"גהקל
מהרי"ק ,אך אם תש כוחו מיכולת לאנסו באונס אחד ויכול

ונראהשישללמדמתשובותכמהראשוניםלנידוןדידן.

לאנסו באונס אחר ,בכה"ג עדיין הבעל נידון כמאוים ואינו

באותועניןשנידוןבתשב"ץשםח"אסי'א'השיבוכמה

גט .ולדעתו אין מחלוקת בין מהרי"ק לשאר הפוסקים,

מחכמידורושלהתשב"ץ,לפידעתםבעובדאההיאשעיכבו

והוסיף רבינו בצלאל אשכנזי שם " -ולדברי הפוסקים ז"ל

עטרתדבורה



ועיין בתשובות בית אפרים )שם( במה שהתווכח עם

דסגיבהפחדהובהגזמהלעולםהויאאונסעדשיחלישכוחו
מכלוכל".וכןבספרמכתבמאליהושערז'סי'כאפרשאת
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המשכנותיעקב,ונצייןכאןשתינקודותמדבריו.
בסי' עב הבית אפרים סבר שבאותו נידון שהשיבו עליו,

המהרי"ק דאף הוא ס"ל דבעינן שיסור מעליו האונס מכל

החוזה שנכתב בו הקנס לא נכתב בערכאותיהם ונשאר רק

וכלולאתהיהיכולתכללבידהאנסלחזורולאנסו.
והנה מצינו שנים מגדולי האחרונים שדנו באריכות

בסמכות בית הדין ,ומכיון שנאמר לו ע"י הרב שאין ממש

בשאלה זו ,הגאון בעל בית אפרים )בתשובות בית אפרים

בקנס ואפשר לקרעו הרי שאין לחוש לאונס .עכ"פ עולה

מהדורהתניינאאה"עסי'ע'  -עב(נחלקעםהגאוןמשכנות

שהבית אפרים מסכים שאם ביד הערכאות לכפותו על

יעקב )בתשובותיו חלק אה"ע סי' לח  -מא( בעובדא שהיה

תשלום הקנס לא יועיל שבית הדין יאמר לו שאינו מחויב

חשש גט מעושה שלא כדין במקרה שהבעל התחייב בחוזה

בקנסזה.

בערכאותשאםלאיתןגטישלםקנס.המשכנותיעקבבסי'

נקודה נוספת העולה מדברי הבית אפרים שהדרך לבטל

לח כתב שיש להחמיר אף כשהבעל בא ואומר שמגרש

אתהאיוםשלאיחשבכאונסהיאשאותואדםשאייםעליו,

מרצונוהטוב.

הואבעצמויודיעלושאיןעליוכלאיוםאואונס.בכה"גאין

וז"ל המשכנות יעקב " -ואשר אומרים לו קודם כתיבת

לחוש לגט מעושה ,דאמנם אם האנס ירצה לחזור לאונסו,

הגט שיסורו מעליו כל המכריחים ,קשה מאד לסמוך על זה

ישבכוחולחזורולאנסו,אךלאחיישינןשיחזורבומדיבורו

כלזמןשלאעשומעשה בפועללבטלההכרחועדייןחושש

האחרון ,והיינו מש"כ מהרי"ק שתשש כוחו של האנס,

הוא פן יחזרו לאונסו כבתחילה ,כאשר מבואר כל זאת

כלומרשאנסבעצמוהודיעשאיןבכוונתולאנסויותר.

באריכותבתשובתמהרי"קדלאסגילידעמשנסתלקהאונס,
רקכשידענושתששכוחושלהמאנסואיןבידולאנסוכלל,

וע"ע בשו"תשיבתציוןסי' צו ובשו"תבאר יצחקאה"ע
סי'י'מש"כלדוןבנידוןדומה.

ואכתילאסמכאדעתיהאולילאיתרצוהשניבורריםלבטל
הקאמפראמיס ואולי לא יעלה בידם אחר שנכתב

העולהמדברינו

בערכאותיהםואוליימחובידםמהצדהשניכמובן".

מכיון שהדרך היחידה לתת גט כשר היא שהבעל ידע

ובסי' לט ס"ק יב חזר המשכנות יעקב על דבריו ,וז"ל -

בבירור שסר מעליו האיום במאסר או בקנס ,וזאת ניתן

"כבר כתבנו מדברי כל הראשונים דבעינן שיסתלק האונס

להשיג לאחר שתימחק התביעה ויסגר התיק שנידון בבית

מכל וכל ,ולא יהיה כח בידו לאנסו כלל ,וכל שמתיירא פן

המשפטותביעהזו שביןבני הזוגתעבור לסמכותוהבלעדית

יחזרולאנסוהויאונס.והאודאילאסמכאדעתיהשהנבררים

שלביתהדין,אובכלדרךאחרתשתימצאלהבטיחשהבעל

יבטלוכלמעשיהםויפסידושכראשרלקחומזה,וכסבורהוא

אינו מאויים במאסר עקב אי מתן הגט .לא מבעיא לשיטת

שאומרים לו פטומי מילי בעלמא כדרך כל המגרשים

המשכנותיעקבכלזמןשישסמכותבידערכאותלכופולא

שאומרים להם כן ,ובפרט שטרחו והביאו הענין בערכאות

מהני אף שהבעל יאמר שנותן את הגט ברצונו הטוב ,אלא

לחיזוקלאיחשבלושיסתרוכלהבנין,וזהדברמובן".

אף לשיטת הבית אפרים כל זמן שהשופט לא יבטיח לבעל

וע"עבמשכנותיעקבסי'מ'שהוסיףלחזקדבריווהביאגם

שאיןבכוונתולאסרואולקנסואםלאיתןגט ,איןאפשרות

משו"תמהרי"טצהלוןסי'מ'"שאיןשוםתקנהע"יריצויופיתוי

לסדר את הגט ,ומכיון שקשה להניח שניתן לקבל מהשופט

ולא בנתינת מעות עד שיתברר שלא נשאר שום צד חשש

הבטחה כזו שתחייב את הערכאה השיפוטית ,הרי שגם

האונס,וכלשישלתלותבאונסהראשוןתלינןבאונסולחומרא".

לדעתהביתאפריםהדיןהואכאמורלעיל.

סימ עח

פסקדיןבשאלתמסירתמודעאבגט
בפסק הדין שניתן בסיום הדיונים נקבע שהתביעה
המקרההנידון

לשלוםביתנדחית,והבעלחוייבלגרשאתאשתו.חיובהגט

הצדדים נשואים כחמש עשרה שנים ,ולהם שלשה

נפסקלאחרשהתברר שהאשהסבלהבמשךתקופה ארוכה

ילדים .לפני ארבע וחצי שנים האשה עזבה את הבית עם

מהתעללות נפשית קשה מצד הבעל ,וכי חייה בביתו הפכו

הילדיםוסירבהלשובלבית.הבעלהגישתביעהלשלוםבית

לבלתינסבלים.הבעלערערעלפסקהדיןלביתהדיןהגדול,

ובקש לחייבה לשוב לבית ,והאשה הגישה תביעת גירושין,

אךהערעורנדחה.

וטענהשבעלהמתעללבה.
התקיים דיון בתביעות הנ"ל ובית הדין התרשם ממצבה
הקשהשלהאשה.

לאחר מכן נערך ונחתם הסכם גירושין שהיה מקובל על
שני הצדדים ,ובית הדין זימנם לסידור הגט .הבעל הופיע
לסידורהגט ,ובתחילההודיעשהואחוזרבומהסכמתולתת
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גט .לאחר שכנועים והפצרות ,הסכים לתת גט .בעת סידור

מודעא,ישלדוןהאםביטולהמודעותשנעשהבטרםשהגט

הגט ,הבעל אמר את הנוסח המקובל בסדר הגט וביטל

נמסריועיללבטלמודעאזו,והגטכשר.

המודעות.
לאחרהציווילסופרולעדיםכמקובל,הבעלהוזהרשלא
ידבר בכל דבר הנוגע לגירושין או להסכם הגירושין עד

כמו כן יש לדון האם יש לחוש שדבריו האחרונים ,כפי
המפורטלעיל,גרמוביטוללגופושלגט ,ובשלכךלאיועיל
ביטולהמודעותלהכשירו.

לאחרשינתןהגטלאשה.
אך בעת שהסופר והעדים התכנסו לתחילת כתיבת הגט

האםאמירת"אנוסאני"נחשבתכמסירתמודעא

והבעל ישב בסמוך לסופר ,החל לדבר אל עצמו ואמר -

השאלה הראשונה העומדת לבירור היא האם כשהבעל

"הכל בכפייה ,הכל בכפייה" .מיד לאחר מכן בהתאם

אומרשהואאנוסוכפועליושיתןגט,האםבדבריםאלויש

להוראתביתהדין ,הבעלחזרעלהציווילסופרולעדים,אך

משוםמסירתמודעה.שאלהזוצריכהלהבחןמשתינקודות.

באותומעמדהבעללאחזרפעםנוספתעלהנוסחשלביטול

א .האם הדברים צריכים להאמר בדרך של מסירת

מודעות.הבעלהתבקשלשבתבחדראחרשבולאהיהעמו

מודעא לעדים .בנדון שלפנינו ,בשתי הפעמים שהבעל אמר

אדםנוסף,וזאתכדישלאיהיהלואלמילדבר.ולאחרסיום

דבריו ,הדברים לא נאמרו בדרך של מסירת דברים בפני

כתיבת הגט וחתימתו בעת שהבעל הגיע למסור את הגט

עדים,אלאהעדיםשמעואתדבריהבעלכשהואמדברבינו

לאשה,הבעלהוציאמכיסומכשירטלפוןועשהעצמוכאילו

לביןעצמו.

מדבר עם אדם נוסף ,ואמר שכופים עליו לתת גט .יצויין כי

ב.בנידוןשבפנינו,איןידועלנועלאונסו,וישלדוןהאם

גם דבריו אלו לא נאמרו ישירות לנוכחים במקום ,אלא

דבריויחשבוכמסירתמודעא.יצוייןשבטרםנאמרוהדברים

בדרכו להכנס לחדר שבו ימסור את הגט ,עשה עצמו כמי

הנ"ל ,הבעל ביטל מודעות והצהיר שנותן את הגט ברצון

שמדברבטלפוןואמרדבריםאלו.
מיד לאחר מכן הבעל נשאל אם הוא מוכן לתת גט,

חופשי,ולאנולדאונס חדש במשךהדקותהספורותשעברו
מעתביטולהמודעותועדשאמראתדבריוהנ"ל.

ולאחר שהודיע על הסכמתו לתת גט ,התבקש לקרוא את
הנוסח של ביטול המודעות ,והצהיר שהוא נותן את הגט
מרצונווללאאונס,ולאחרמכןהגטניתן.

האםהדבריםצריכיםלהאמרבדרךשלמסירתמודעא
לעדים

יובהרכילאחרשהבעלאמרבפעםראשונהשהואאנוס,

המאירי במסכת בבא בתרא דף מ .כתב " -המודעא

באותומעמדסברו מסדריהגטשגםאםישלחוששבדבריו

נעשית בפני שנים ואין צריך לומר כתובו  ...ואין המודעא

ביטלאתהציווי,הרישיועילשיצווהמחדש,וניתןלהתחיל

צריכהקנין,אלאשלדעתיהיאצריכההזמנתאותםהשנים

מחדש בכתיבת הגט .וביחס לביטול מודעא ,יהא די בסדר

שהואמוסרהבפניהם.לאנסתלקהאלא,שאינהצריכהקנין

ביטול המודעות שהבעל יאמר אחר כך בטרם מסירת הגט.

ושאין צריך לומר כתובו .ואם הוא אומר הדברים באקראי

וכדמשמע מהב"י בסי' קלד שאין נפקא מינה אם הביטול

ואחריםשומעיםלפיתמם,איןזהקרוימודעא.שאיןמודעא

מודעות נעשה בטרם כתיבה או בטרם מסירה ,וכך אכן

אלאהודעהדרךכווןלמזומניםלה".

נעשה ,שהבעל ביטל מודעות בטרם מסירת הגט .אך לאחר

ולפי זה ,בנידון שלפנינו שלא זימן את העדים למסירת

עיוןנוסףועודבאותומעמד,התבררשהנחהזואינהברורה.

עדות,ואףלאדיברישירותאליהם,אלאהעדיםשמעואת

הבעל התבקש לסדר גט נוסף על אתר ,אך הלה סרב והלך

דבריו,לפיתומם,איןזומסירתמודעא.

לדרכו ואינו מוכן להענות לבקשת בית הדין לתת גט נוסף,
ונדרשנולשאלתכשרותהגטשכברניתן.

שאלה זו של מודעא שלא נמסרה בדרך מסירת מודעא
נשאלה לפני חכמי הדור בזמנו של הריב"ש .באותו מקרה
הבעל אמר בטרם מסירת הגט שהוא נותן את הגט בכח,

השאלותהעומדותלבירור
במשנה במסכת ערכין )כא" - (.וכן אתה אומר בגיטי

דהיינו בכפיה .דעת הריב"ש היתה שאין בדבריו משום
מסירתמודעא,ויששחלקועליובזה.

נשים,כופיןאותועדשיאמררוצהאני".ובגמראשם)עמוד

הריב"ש סי' קכז כתב בלשון זו " -יש לעיין במה שאמר

ב'(" -אמררבששתהאי מאןדמסרמודעאאגיטא,מודעיה

אחרכתיבתהגטוחתימתו,קודםנתינתו,כשהיהבוכהדודו

מודעא .פשיטא לא צריכא דעשאוה ואירצי ,מהו דתימא

על ענין נתינת הגט ,ואז אמר המגרש מה צורך לבכות אני

בטוליבטליה,קמ"ל,דא"כליתניעדשיתן,מאיעדשיאמר,

נותנו בכח  ...הלשון המוזכר בערכין כך הוא מאן דמסר

עדדמבטלליהלמודעיה".

מודעא אגיטא ,מודעיה מודעא ,נראה מזה הלשון שצריך

מפשטלשוןהגמראמשמעשלאחרשנמסרהמודעא,לא

שימסורדבריולעדים.וכןממ"ש)ב"במ(:מודעאבפנישנים

מהנישיחזורויתרצהלתתגטועליולבטלמודעאזו.לפיזה

ואין צריך לומר כתובו ,הודאה בפני שנים ,וצריך לומר

יש לדון בנידון דנן ,האם דבריו הנ"ל של הבעל שכפו עליו

כתובו .הנהשדימו מודעא להודאהשצריך לומראתםעדי,

שיתן גט יחשבו כמסירת מודעא .ואת"ל שיחשבו כמסירת

אלאשבמודעאא"צלומרכתובו",עכ"להריב"ש.

עטרתדבורה
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נראההטעםשבהכרחשהדבריםיאמרובדרךשלמסירת

ע"א( מי שאנסוהו למכור וליתן את שלו בעל כרחו ולכתוב

מודעא ,מאחר שבמודעא התחדש שהאדם יכול לקבוע

שטר מכירה או מתנה בעדים צריך להודיע קודם לכן לפני

שלדבריו ולמעשיו שיעשה בעתיד לא יהיה ערך ,ושלא

העדים ולומר להם דעו שהמכירה או המתנה של שדה זו

יתחשבו בדבריו האחרונים .על כן נחוץ שבעת מסירת

שאני רוצה לעשות לפלוני שלא ברצון נפשי אעשה כי

המודעא יאמר דברים שמשמעותם הודעה ברורה לעדים,

אונסני ומכריחני בעל כרחי דלא יהיה ממש באותו שטר

שידעו שלא להתחשב בדבריו ובמעשיו שיעשה אחר כך.

שאעשה וכו' .ובספר עטור סופרים כתוב דמודעא דגט או

אבלאםרקשמענוממנושאומרשאינורוצהלתתגט,ואחר

מתנההואכגוןשאמרדעושאניכותבגטלאשתיאומתנה

כך שמענו שאומר להיפך ומוכן לתת גט ,מנלן לבטל דבריו

לפלוניואיןדעתינכונהלזהובטלהגטוהמתנהעדכאן.וכן

האחרוניםמפנידבריוהראשונים.

בספראהע"ז)סי'קל"ד(כתבבזה"למסרמודעאבפנישנים

אלא ששלשה מחכמי דורו של הריב"ש )שהשיבו על

ואמר גט זה שאני נותן לאשתי דעו שאני אנוס ליתנו ולכן

אותו נידון שבתשובת הריב"ש הנ"ל( דחו בתוקף את דעת

אניאומרלפניכםשיהאבטלהריהואבטלע"כ.וכןבשאר

הריב"ש .בשו"ת הריב"ש החדשות סי' לב ,בתשובת הר"ר

חבורים כלם מסכימים שצריך שיהיו דבריו כמוסר עדות

יוחנן בן מתתיהו ,כתב " -העושה מודעא אין צריך לומר

לעדיו".

דעו ,ולא מודעא זו שאני מוסר בפניכם ,וכי לא די במה

מבואר בדברי התשב"ץ שיש למודעא תוקף לבטל את

שהיה מריד בשיחו ואומר שהגט שהיה נותן  ...היה מוכרח

מהשיעשהבעתיד,רקאםהדבריםנמסרולעדיםבדרךשל

מפנישרצונווכו',והלאלבטלמקחהיהדי".

מסירתמודעאואמרלהם"דעו"וכו'.

וכןבשו"תהריב"שהחדשותסי'כז,בתשובתרביחסדאי
קרשקש ,כתב" -אלאשישערעוראםאמרלעדיםדעוואם

מרןהב"יסי'קלד,הביאעיקרידבריהתשב"ץהנ"ל.
אך במקום אחר בהמשך דבריו ,כתב התשב"ץ על עדות

לא .ואין ספק שאין קפידא בזה ,מאחר דקיי"ל מודעא בפני

המתייחסת לאמירה הנ"ל של הבעל ,וז"ל " -שהוא אומר

שנים ואין צ"ל כתובו .ואין ספק בה שמודעא גמורה הוא

שלא אמר להם דעו ,ולא זכרו ,ולא הוו עדים .ואיני יודע

לבטלהגט".

למה לא תקרא מודעא בלא לשון דעו ,וכי מפני שקרויה

וכןבתשובתרביחייםברבישמואל,שבתשובותהריב"ש

מודעא צריך שיאמר להם דעו ,והא גילוי מלתא סגי .ואם

החדשותסי'ל' ,כתב" -וישמדקדקיםדכיוןשלאאמרדעו

יקשהלךאדםמודעאשהואלשוןהודעה,אףאתהאמורלו

איןזהמסירתמודעה.נ"לשהמדקדקעלדעו,לאוברדעה

כי הוא מלשון ויודע בהם אנשי סוכות שהיא לשון שבירה.

הואמכמהטעמים...כיהתוספותפי'בהדיאאיידעינן,אף

וכןכתבהרמב"ןז"לבחדושיובפרקחזקת.וא"כלאהרוחנו

עלפישלאמסרמודעא,לאהויאמתנה,כ"שכשהואמוסר

כלום בשסלק מעדותו לשון דעו ,וגם הוו עדים אין צריך.

מודעא אין צ"ל דעו .ועוד שאם היה צ"ל במסירת מודעא

דלא אצריכו רבנן אתם עדים אלא במודה לחברו היכא

דעו,לאלישתמוטשוםפוסקשהיהמודיעלנושצ"לבלשון

דאיכא למטען משטה הייתי בך ,כדאיתא בפרק זה בורר

דעו .ובסמ"ג פי' מודעא בפני שנים גט שאני כותב לאשתי

)כ"טע"א(אבלבשארעדותאיןאנוצריכיןלכך.ובכלהנהו

בטלהואכו'ואינומזכירבלשוןדעווגםהרמב"ם".

בטולי דריש פרק השולח )ל"ב ע"א( לא אמרינן אלא לבטל

שיטת התשב"ץ בתשובה ח"א סי' א' )שהשיב על אותו

גיטא ,דוק ותשכח .ומה שתקן עדותו האחרון שאמר שלא

הנידון שהשיבו הריב"ש וחכמי דורו הנזכרים לעיל( טעונה

היה כמוסר מודעא ,אלא כמספר בעלמא .אין בזה תיקון,

בירור,לכאורהדבריובשתימקומותבאותהתשובהסותרים

דכיון דבגיטא בגילוי מלתא סגי ,כבר גילה בדעתו שהוא

זהאתזה.

אונס ונגד רצונו הוא .והלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות

בתחילהכתבהתשב"ץבלשוןזו"-הדבריםשאמריצחק

ודברים שבלב אינם דברים ,וכיון שמה שמוציא בשפתיו

המגרש לדודו בשעת מסירת הגט בלשון הזה אני נותן בכח

מוכיחשאיאפשיבאותוגט.והכימוכחבפרקהשולח)ל"ד

זההגט.גםזההלשוןאינוגורםקלקולכללבגט...כיוןשלא

ע"א( בההוא דאמר אילו נסיבנא בראש חדש אדר להוי

היו דבריו לעדים כמוסר מודעא אליהם ,דבמודעא בעינן

גיטא,לסוףאמרבר"חניסןאמרי,ואפ"האמרינןלהויגיטא,

שימסורדבריואלהעדים...מוכחלישנאדגמרא)ערכיןכ"א

כ"שהיכאדהויאיפכאשמהשמוציאבפיומבטלהגט,ומה

ע"ב( מאן דמסר מודעא אגיטא וכו' משמע דבעינן שימסור

שבלבומקייםהגטדאזלינןבתרפיו".

דבריו לעדים ,שזהו לשון מסירה ,כדאמרינן מסר מילך קמן

ועייןבספרמנחתפתים)להגאוןרבימאיראריק ז"ל(על

דידן .ואמרינן נמי רבנן דבי רב אשי מסרי מילי אהדדי ,לא

אה"עסי'קלדס"אשהעירמדבריהתשב"ץהללועלדבריו

שישמע כן ממנו דרך שיחה ,דשמא היה משטה בדודו או

הקודמים)שהובאובב"י(,אךלאנכנסליישבהדברים.וצ"ע

דוחהובדברים .שאםלאהיתהדעתומפוייסתבדבריםאלו,

ליישבתשובהזושלהתשב"ץ.

לעדיו היה אומר כן .וכיון שלא מסר כן לעדים השומעים

יתכן ליישב את דברי התשב"ץ ,דס"ל כשיטת המאירי

אותם הדברים ,בודאי דרך שיחה בעלמא היה אומרם ,לא

שהבאנו .ולשיטה זו ,אין קפידא בנוסח מסויים של מסירת

דרך מסירת עדות  ...והרשב"ם ז"ל כתב בפרק חזקת )מ'

מודעא שיאמר לעדים ,דעו' או ,אתם עדי' וכיוצ"ב ,אך
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בהכרח שידבר ישירות לעדים בדרך שבה ניכר שכוונתו

אמר בפי' לדודו הריני אנוס בגט זה ואי אפשי בו או שאר

למסורלהםאתדבריו.

לשונות הפוסלים בגט ,אפילו הכי אין זה גט בטל כיון שלא

ועיין בבית מאיר על אה"ע סי' קלד סעיף א' שכתב על

היו דבריו לעדים כמוסר עדות להם .עוד הפליג לומר דאף

דברי הריב"ש והתשב"ץ – "מכל מקום מה דמשמע לשונם

עלגבדבממונאגילוידעתאדבשעתמעשהמילתא,היאגבי

שאפילו בלשון ברור למודעא צריך לומר לשני עדים שמעו

גטלאומילתאהיאאםלאשמסרמודעאבפי'.והוכיחכןמן

אואתםעדי,צריךעיוןלמעשה".

התוספות יע"ש .הרי שכל שהיה לו למסור ולא מסר אין

ויש להוסיף בזה מש"כ בשו"ת ברית יעקב חלק אה"ע.

בדבריוכלום".

בסי' נז כתב הברית יעקב " -הב"ש אה"ע סי' קל"ד סק"א

יצויין שהאחרונים ראו רק את המובא בב"י ,אך לא את

כתב ,ומדברי הרשב"ץ שהביא הב"י מוכח דגלוי דעת

שאר התשובות שנכתבו בעניין זה ולא את המשך דברי

במסירת מודעא לא מהני דדמי לגלוי דעת בגיטא בפלוגתא

התשב"ץעצמו.

דאבייורבאדקיי"לדלאמהניגלוידעתאבגיטאעיי"ש.זהו

ועיין בספר מכתב מאליהו שער ז' סי' כב ובשו"ת צמח

דוקא היכי דלא הוי אומדנא דמוכח .אבל היכא דהוי

צדק חלק אה"ע סי' רפט סק"ו שהביאו את דברי התשב"ץ

אומדנא דמוכח ,הוי כדיבור ממש ,והוי מסירת מודעא".

והריב"ש.

ובהמשך דבריו בסי' נח כתב " -ומש"כ מעכ"ת כי בנ"ד לא

ובספר שאלו לברוך חלק חו"מ סי' קנד כתב " -שוב

נזכר לשון ביטול או דעו שאני אנוס על כן לא הוי מסירת

מצאתי עזר לדברינו ממה שכתב הרב פני מבי"ן ז"ל בסי'

מודעא כלל .נפלאתי עליו ,הלא ראה את התשובות

ר"ה סעיף א' ד"ה לפיכך אם מסר מודעה ,וז"ל  -צריך

שכתבתיבזה,אשרמטעםאומדנאדמוכחטובאדקיי"לדהוי

שימסורבתורתמודעאולאבאמירהבעלמאהנניעושהבעל

כאילו פירש היטב .ה"נ דרצה למסור מודעא דהוי אומדנא

כרחי ,הרבמוראביע"כ .שובמצאתילהרה"גיעב"ץזלה"ה

דמוכח ,י"ל דהוי כאילו פירש בהדיא שיבוטל הגט ,או כמו

במשפט וצדקה ביעקב ח"א סי' פ"א דכל מודעא שאינה

שאמרתדעושאניאנוסבזה".

בתורת מודעא צריך להיות עמה מעט אונס אפילו במודעא



דמתנהכדישבצירוףשניהםתחשבמודעהע"כ".

אךישלצייןכימצינובכמהאחרונים,שראואתהדברים
כפישהובאובב"יבלבד,וסתמוכןבפשיטות.

העולהמדברינו

בשו"ת מהר"ם אלשיך סי' עח כתב " -ועוד טעמא

לדעת הריב"ש ,לא מיבעיא שיש הכרח שיאמר דבריו

אחרינא שהרי כתב מה"ר ז"ל בב"י סי' קל"ד בשם הרשב"ץ

ישירות לעדים ,אלא יתירה מזו ,אין דבריו נידונים כמודעא

וז"ל שאפילו אמר בפירוש לדודו הריני אנוס בגט זה ואי

כלעודהדבריםלאנאמרובנוסחמתאיםשלמסירתדברים

אפשי בו או שאר לשונות הפוסלים בגט אפ"ה אין זה גט

לעדים,כגוןשיאמרלהם,דעו'או,אתםעדי'וכיוצ"ב.

בטלמפניאותםהדבריםכיוןשלאהיודבריולעדיםכמוסר

המאירי כתב שיש הכרח שדבריו ימסרו ישירות לעדים,

עדות אליהם ,והאריך בזה עד אבל דברים שאמר לאחרים

אך לא הזכיר שיש צורך בנוסח מסויים ודלא כריב"ש .וכן

כגוןזהשהיהמדברעםדודואעפ"יששומעיםהדבריםכיון

העלנו בדעת התשב"ץ .ויש שכתבו בפשיטות שאף אם

שלאהיהדברועמהםאפילוגלוידעתאלאהוי,וכ"שלדידן

הבעל לא דבר ישירות לעדים ,אלא דבר אל קרובו והעדים

דקי"לכנחמנידגלויידעתאלאומילתאהיאשאיןכאןבית

שמעודבריו,שישבדבריומשוםמסירתמודעא.

מיחושעכ"ל.הרישכתבשאפילובשעתמעשהגלויימילתא
לדודו אפילו שמעו אחרים לאו מילתא היא אפילו לרבא

האםאמירת"אנוסאני"נידונתכמודעא,גםללאשיאמר

וכ"ש לאביי דקי"ל כותיה כיון שלא אמר כן לעדים כמוסר

בפירוששמבטלאתהגט

דבריו".
וכן בשו"ת גינת ורדים חלק ח"מ כלל ה' סי' א' כתב
בתוך דבריו " -הגם בגיטא ומתנה בלא מסירת מודעא לאו
כלום הוי ,וגדולה מזו כתב הרב ב"י אה"ע סי' קלד משם
הרשב"ץשאףאםסיפרדבריולעדיםוגילהלהםמהשבלבו,
כל שלא מסר להם דבריו דרך מסירת עדות ,דלא הויא
מודעא".
ובשו"ת דרכי נועם חלק א"ע סי' נג כתב " -וכן כתב

מצינושלשדעותבראשוניםבהגדרתנוסחהמודעא.
שיטת ראשונה היא שיטת הרשב"ם שהבעל צריך לומר
שנידברים.א.שהואאנוס.ב.שהואמבטלאתהגט.
שיטה שניה היא שיטת הרמב"ם שכתב בנוסח מסירת
מודעאשהבעלאמרשהגטשיתןיהאבטל.
שיטה שלישית היא שיטת הרמב"ן הסבור שאף אם לא
יאמרשהואמבטלאתהגט,אלארקיאמרשהואאנוס,הרי
זומסירתמודעא.

הבית יוסף בסי'קל"ד צריך שתהיה מסירת המודעא כמוסר

ונבאראתהדברים-

דבריולעדים,לאשיודיעםהדבריםבלבד,אבלצריךשיאמר

בגמרא במסכת בבא בתרא דף מ" - .אמרי נהרדעי כל

להםהרינימוסרלכםדבריםאלולהיותמודעאבידכםוכו'.

מודעא דלא כתיב בה אנן ידעינן ביה באונסא דפלניא ,לאו

גםמוהר"םאלשיךז"לסי' ע"חכתבמשםהרשב"ץשאפילו

מודעאהיא.מודעאדמאי,אידגיטאודמתנתא,גלויימילתא

עטרתדבורה



בעלמא היא .ואי דזביני ,והאמר רבא לא כתבינן מודעא
אזביני.לעולםדזביני,מודירבאהיכאדאניס".
וכתבהרשב"ם"-מודעאדמאי,איבמודעאדמסראגיטא
ואמתנה ,לאצריךכולי האי.אלא כיון דמודע לסהדידהאי
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שיטתהרמב"ם בהלכותגירושיןפ"והי"ט,וז"ל" -וכןמי
שאמר לשנים גט שאני כותב לאשתי בטל הוא ,וכתב אחר
כךגטונתנולהבפנישניםאחרים,הריזהגטבטל,וזוהיא
מסירתהמודעאעלהגט".

גיטאשאנינותןלאשתיאנוסאניבוולאברצוןנפשיעשיתי

הרי מפורש בדברי הרמב"ם שאין צורך שיאמר שהוא

לפיכך דעו שאני מבטלו בפניכם ,וכן המתנה שאני מקנה

אנוסבגירושיןאלו,אלאיאמרשהגטשיכתובבטל.וכןכתב

לפלוני אנוס אני ואיני מקנה אותה ברצוני ,תהא מבוטלת.

שםהמגידמשנה"-ובאררבינובכאןשמסירתהמודעאהוא

אע"גדלאידעיסהדיאונסאדיליה,הריגטוהמתנהבטלין.

שאומרשהגטשיכתובבטלהוא...וכןמתבארבגמראבפרק

גלוימילתאבעלמאהיא,כלומרהרבהבניאדםיוכלולידע

חזקתהבתיםשמודעתהגטאפילואיןלואונסכללהיא".

אונסו ,דכיון דאינו מקבל ממון במתנה ובגט זה שנותן ,אם

ובר"ן עמ"ס גיטין )דף טז :בדפי הרי"ף( כתב " -מודעיה

איתאדניחאליהליתנהמדעתולמהלולמסורמודעא,ואי

מודעא...ואיןהפרשנמיבמישאיןלואונסידועאושאיןלו

לא ניחא לו ליתן למה לו ליתן גט ומתנה ,אלא ודאי נאנס

כלל ,דהא אמרינן בפרק חזקת הבתים דמודעא דגיטא גלוי

בגטובמתנהזוהלכךאיןצריךלפרשאונסו".

מלתא בעלמא ,כלומר שאין אנו צריכין שנדע באונסו ,כל

וכתב בספר מכתב מאליהו )שער ז' סי' ז'( " -יש לדקדק

שהוא מבטל הגט שעתיד לכתוב ,זו היא מודעתו .וכן כתב

בדבריו ,דמאחר שכתב דמודע לסהדי שגט שהוא נותן אנוס

הרמב"ם בפ"ו מהלכות גירושין .ולא עוד אלא אפילו תלה

הוא בו ולא ברצון נפשו הוא עושה ,למה צריך להודיע עוד

מודעתו בדבר ,ונמצא שאינו ,מודעתו קיימת לדעת מקצת

שהוא מבטלו לפניהם .על כן נראה שהוא תופס ,שהאמירה

מפרשיםז"ל".

שהואאומראנוסהואולאברצוןנפשוהואעושה,לאמבטיל
גיטאבהא...ברםהכאדליכאאונסבהדיא,אלאשהואאומר

וכן כתב הר"ן בחידושיו למסכת בבא בתרא דף מ:
והובאודבריובב"יסי'קלד.

שהוא אנוס ,והרי אנו רואין שהוא מגרש ,הנה בכל כי האי,

והריב"שבסי'רלבכתב"-והרמב"םז"לסובר,דאףקודם

הגם שהוא אומר שאינו מגרש ברצון נפשו ,אמרינן דגמר

כתיבה יכול לבטל ,ואם אמר כל גט שאכתוב מכאן ועד

ומגרש ,עד שיאמר בהדיא שהוא מבטלו ,זה הנראה מבורר

עשרים שנה בטל הוא ,הרי זה בטל ,וזו היא מסירת מודעא

בדברי רשב"ם .ולא תקשי עליך איך אנו תולין בספק דגמר

עלהגט.נראהשדעתהרבז"ל,שכלדבורהבאלבטלהדבר

ומגרש היכא דאומר שאינו מגרש ברצון נפשו .דהא קיי"ל

העתיד ,קרוי מסירת מודעא ,ואפילו בלא טענת אונס  ...וכן

גילוידעתאבגיטאלאומילתאהיא,עדשיבטלבפירוש".

חזר והודה הרמב"ן ז"ל בחידושיו בפרק השולח לסברת

ובהמשך דבריו )בסי' ח'( כתב המכתב מאליהו בדעת
רשב"ם" -אשרמבוארבדבריודלדעתותרתיבעינן,שיאמר

הרמב"םז"ל,דכלהמבטלבעתיד,ואפילושלאבטענתאונס,
מודעאהיא,עדדמבטלליהלמודעיה".

שהוא אנוס ושיבטלנו .דעל ידי האונס הוי ביטול דקודם

ועייןבב"שסי'קלדסק"בשכתבבדעתהרמב"םשאפילו

כתיבה ביטול ,ולא אמרינן אנן סהדי דגמר בלבו בשעת

אומר שאינו אנוס נידון כמודעא ,וע"ע בספר דברות משה

מעשה".

עמ"סב"בסי'לאענףב'.

והנההריב"שבסי' רלבכתבעלמישנתפשעלשעברעל

וכתבבספרמכתבמאליהו)שערז'סי'ז'(שלדעתהרמב"ם

חרםהקהילותשלאלקדשאשהאלאבפניעשרה,ולכשישב

ישהכרחשהבעליאמרשהואמבטלאתהגט,ובלא"האיןזו

בתפיסה הסכים לגרש ,ועדי הגט נתרשלו ולא אמרו שיבטל

מודעא .ואע"פ שבהלכות מכירה )פ"י ה"ג( כתב הרמב"ם

כלמודעא,והמגרשמסרמודעאלפניהגט,וכתבבזההריב"ש

שבמודעא של מתנה סגי יאמר שהוא אנוס ונחשבת כמודעא

" -ועוד שהרי זה היה תפוש לעינינו ויודע כשיגרש יתירוהו

אע"פשאינואנוס,אפ"הלעניןזה,דיןהגטאינוכדיןהמתנה,

ממאסרו,א"כהריהואכאילונאנסלגרשכיוןשמסרמודעא

דהא לגבי גיטא קיי"ל דגילוי דעתא בגיטא לאו מילתא היא,

קודםלכןמחמתזההאונס.ואע"פשאונסזהאיןמספיקלבדו

משא"כבמתנה,עלכןבגטצריךשיפרשבהדיאשהואמבטלו.

לבטלהגטמדיןגטמעושההיכאשלאמסרמודעאמתחילה

והריב"שסי'תפבכתבבביאורדעתהרמב"ם"-אבלאם

כיון שלא נתפש על שגירש ,מכל מקום כשמסר מודעא

בטלו בפירוש ,אע"פ שאינו אנוס ,הרי הגטבטל .ואםמגרש

מתחילה,אףאםנאמרשאיןמסירתמודעאמועלתאלאע"י

בו,אפילוריחהגטאיןבו,אףבאומרזה,קודםכתיבה,כמו

אונס ,אפילו הכי קצת אונס מועיל להחשיב המודעא ,אע"פ

במבטלהגט,אחרשנכתב.והריהואכאלואמרהרינימבטל

שאינו אונס גמור מצד עצמו" .הרי מבואר שהריב"ש נקט

הגטמעכשיו,ולאחרשיכתב.אלאשאםבטלואחרשנכתב,

בדעת הרשב"ם שאין צורך שהבעל יטען טענת אונס גמור,

איןלותקנהכלל,לגרשבולעולםמכיוןשנתבטל.ואםבטלו

וסגי במקצת אונס .וכן כתב בספר נתיבות המשפט סי' רה

קודם שנכתב ,יש לו תקנה בבטול המודעא ההיא ,קודם

סק"זבשיטתהרשב"םאםמסרמודעאוישלורקמקצתאונס

כתיבה".

דבעלמא אינו נידון כאונס לבטל גט ,כגון באונסא דנפשיה,
אפ"הסגילהצטרףעםהמודעאלבטלאתהגט.

ומבוארבדבריושהמודעאהנזכרתבדבריהרמב"םהיינו
ביטול מפורש לגופו של גט .אלא שמשמעות דברי הריב"ש
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הם שאף לשיטת הרמב"ם אם אמר שהוא אנוס ,מאחר
ונאמןבדבריו,נידוןכמסירתמודעא.

וכתב בספר תורת גיטין " -מלשון השו"ע משמע דבעינן
שיאמר שני הלשונות,היינו שיאמרדעו שאני אנוס ,ושיהא

שיטתהרמב"ן-הובאהבביתיוסףסי'קלד,וז"ל"-וכתב

הגט בטל .ובודאי בלשון דעו שאני אנוס לחוד סגי שיהא

הרמב"ן בפרק חזקת )מ (:הא דאקשינן בהאי שמעתא אי

מסירתמודעאכדמוכחבתשובתתשב"ץשהביאהב"יבאחד

דגיטא ומתנתא גילויי מילתא בעלמא היא ,איכא למידק

שאמראנינותןבכחהגט.וכןמוכחמהרשב"םדס"לדביטול

עלה ובגיטא ומתנתא למה לי מודעא דאונס ,והא קיי"ל

הגט אינו מועיל קודם שנכתב ,רק כשאמר שהוא אנוס

שאםאמרלשלוחוקודםשיגיעגטלידהגטשנתתילאשתי

מאמיניםלושהואאנוס,אלמאדבאנוסלחודסגי.וכןבחו"מ

בטל הוא בטל כדאמרינן בהשולח )לב .(.והר"ש כתב ודוקא

סי' רה ס"א גבי מתנה מבואר בדעו שאני אנוס לחוד סגי.

מודעא שיש בה אונס אבל בלא אונס אמר גט שאעשה לא

ולהרא"ש בב"ב דף מ' מהני בדעו שאני אנוס אפילו ידוע

יהא גט אין זה ביטול דכיון דלא נאנס כלל אנן סהדי דגמר

שהאונס שקר ,ולהרמב"ן בחידושיו שם והרשב"א הביאם

בלבובשעתמעשהולאמהניביהביטולקודםכתיבהאלא

הב"יבס"סקמ"אדלאמהניכשאומראונסשהואשקר,דהוי

אםכןביטלואחרכתיבה,זהכתבהרבז"ל.ולפידעתייפה

כגילוי דעתא בגיטא דלאו כלום הוא ,וביטול מהני .ונראה

כיוןשהאומרגטשאניכותבלאשתיבטלהואלמהיבטלאם

דלטעם זה כתב שני הלשונות ,שלשונות אלו מהני לכו"ע

נאמרביטל סופר ועדים והרי כשחזרואמרלהם כתובוחזר

באונס שקר ,להרא"ש מטעם מודעא ולהרשב"א מטעם

ועשאן שלוחים וקיי"ל )גיטין לב (:אתי דיבור ומבטל דיבור

ביטול".

וכל שכן דגבי כתיבה דגט לא בעינן שליחות ממש כדמוכח

דברי התורת גיטין צריכים עיון במש"כ בדעת הרשב"ם

פרק קמא דזבחים )ב (:ופרק המביא תניין )כב (:ואם נאמר

דסגי להחשב כמסירתמודעא במה שאומרדעושאני אנוס,

ביטל הגט עצמו שיהא כחרס והלא לאחר כתיבה נמי אינו

ומפשטות לשון הרשב"ם נראה כמ"ש המכתב מאליהו

יכול לבטל גט עצמו שלא יהא מגרש בו לעולם דאמרינן

בדעתו,וכפישהובאלעיל.

בהשולח)לב(:נהידבטליהמתורתשליחגיטאגופיהמיקא

ובמש"כ בתורת גיטין לבאר את דברי השו"ע ,כבר תמה

בטליה...עודישלחלקולומרשאםאמרבטלהוא,מבוטל.

עליו הבית אפרים בתשובה )חלק אה"ע מהדורה תניינא,

אבל אנוס אני בו אלמלא שנאמן הוא בכך היה הגט כשר

הוצאת מוסד הרב קוק ,סי' עג( ,וז"ל " -נראה מדבריו שזה

שהרי לא ביטלו בפיו ואפילו חשבת ליה גילויי מילתא

כתבהמחברמדעתו,ולכןמפרשדבריודנקטהכישיועילאף

בעלמא הא קיי"ל )גיטין ריש לד (:דלאו מילתא היא וכו'

להרמב"ן דאונס שקר לא מהני ,מ"מ מהני ביטול .ובמחכ"ת

הילכך אין פיסולו של גט אלא בשביל שהוא נאמן באונסו

אשתמיטתיהשלשוןזהשלהשו"עהואלקוחמלשוןהטור,

עכ"ל.

והטור כתב כן על פי דברי הרשב"ם בפרק חזקת שכתב

וכתב בספר מכתב מאליהו )ש"ז ס"ז( בשיטת הרמב"ן -

כלשוןהזה.וא"כאיןהדבריםעלדרךפירושוכלל.וגםגוף

"הרי מבואר דלדעתו כל שאמר שהוא אנוס ואינו נותנו

הדברים שכתב שם משם הראשונים אינם מכוונים כלל,

ברצוןנפשוהוימודעא.גםהרבבעלהעיטורכתבבדיניגט

ובפרט כי הטור והשו"ע מבואר בדבריהם דמיירי אחר

וז"ל ,ומודעא דגט ומתנה הוא כגון שאמר לעדים דעו שאני

כתיבהקודםנתינה".

כותב גט לאשתי או מתנה לפלוני ואין דעתי נכונה לזאת
הגטוהמתנה,הריאלוהדבריםמבטליןהגטוהמתנה".

אךבספרמנחתפתים)עלאה"עסי'קלד(כתבבפשיטות
עללשוןהשו"ע" -ולכןאניאומרבפניכםשיהיהבטל.לשון

להלכה ,כתבבספרמכתבמאליהו)ש"זס"ז(" -סוףדבר

זה מיותר ,דגם בלשון דעו שאני אנוס לחוד הוי מסירת

הךמלתאפלוגתאדרבוותאהיא,ואםאמרשהואאנוסבגט

מודעא ,כמבואר בפוסקים וכ"כ בתורת גיטין .וכן גם לשון

ההוא ואין רצונו בו ,ולא אמר שהוא מבטלו ,הרי זה לא

שיהאהגטבטללחודא,ישבלשוןזהגםמסירתמודעא".

ינתן,ואםנתנוהריזוספקמגורשת".
והטור סי' קלד פסק " -צריך שיבטל כל מודעא קודם

מבוארדס"לדלהלכהנקטינןדבאחדמשתילשונותאלו
הוימסירתמודעא.

שיתןהגטשאםמסרמודעאבפניב'ואמרגטזהשאנירוצה

העולה מדברינו דהתורת גיטין נקט בפשיטות דלהלכה

ליתן לאשתי דעו שאני אנוס ליתנו ולכן אני אומר בפניכם

קיי"ל שאם יאמר דעו שאני אנוס זו מסירת מודעא ,ושגם

שיהאבטלהריהואבטלאע"פשלאלקחבקניןאע"פשאין

הרשב"ם סובר כן .המכתב מאליהו סובר שאין דעת

מכירין את אונסו ואפי' אינו אומר אמת שאינו אנוס כיון

הרשב"םכןולדעתרשב"םאםלאיאמרלשוןביטוללגטאין

שבטלואינוגט".

זומסירתמודעא,ולהלכהנקטינןשהיאספקמגורשת.ולפי

וכן השו"ע פסק כלשון הטור וכתב " -צריך שיבטל כל

דרכושלהביתאפרים,הטורוהשו"ענקטובפשיטותכשיטת

מודעהקודםשיתןהגט,שאם מסרמודעאבפנישניםואמר

הרשב"ם ,ולשיטה זו נראה שבלא שיאמר לשון אונס וכן

גט שאני רוצה ליתן לאשתי דעו שאני אנוס ליתנו ולכן אני

לשוןביטוללאיחשבכמסירתמודעא.

אומר בפניכם שיהא בטל ,הרי הוא בטל  ...אף ע"פ שאין
מכיריןאתאונסו.ואפילואםהאונסשאמרהיהשקר".

אךלמעשהאיאפשרלהקלכשאמרדעושאני אנוסולא
אמרלשוןביטול ,מאחרשהריב"ש)סי'קכז(והתשב"ץ)ח"א

עטרתדבורה
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סי' א'( ושאר חכמי הדור בתשובותיהם )בשו"ת הריב"ש

לשון ביטול על הגט ,ובלא"ה אינה כמסירת מודעא ,וכן

החדשות סי' כז  -לב( ,לא מצאו דרך לבטל דברים אלו של

עולהמדבריהרשב"ם,וכךהואפשטותלשוןהטורוהשו"ע.

הבעל מצד חסרון לשון שמשמעותו ביטול הגט .על כן יש

אך רבו הסוברים שגם אם רק אמר שהוא אנוס סגי בהכי

לחוש שדברי הבעל נחשבים כמסירת מודעא על הגט ,ואם

להחשבכמודעא.

לאנעשהביטולמודעותבטרםחזרוציווהלסופר,לאיועיל.

ושלישית ,מפני שטענת האונס שהבעל טען ,היא טענת
שקר.אךמאחרוהטורוהשו"עפסקובזהכדעתהרא"ש,אין

טעןטענתאונסבשקר

מקום להקל מפני כך ,ועוד אף לשיטת הרשב"ם הרי כתבו

במקרה שלפנינו ,לפי הידוע ,לעדים ששמעומהבעל את

הריב"ש והנתיבות דסגי באונס כזה שעל פי דין אינו נחשב

טענתהאונס ,וכןלפיהידועלביתהדין,לאננקטוכלצעדי

כעישוי ,ויש מקום לברר אם היה כאן אונסא דנפשיה

כפיהכנגדהבעל.אלא לאחרשכנועיםרביםמצדביתהדין,

וכדומה.

ורק לאחר שסודר הסכם גירושין כפי המקובל עליו ,הבעל
ניאותלתתאתהגט,ובטרםהציווילסופרולעדיםאמראת

התועלתשבביטולהמודעותבטרםהנתינה

הנוסח המקובל בסדר הגט ובכלל זאת אמר שהוא נותן את

בנידון שבפנינו ,הבעל חזר וביטל מודעות בטרם נמסר

הגט מרצונו .הרי שטענתו הנ"ל שטען בפני הסופר והעדים

הגט לאשה ,ויש לדון האם תהיה תועלת בכך להכשיר את

שהוא כביכול אנוס ,היא טענת שקר .במקרה זה נחלקו

הגט למרות שלא נעשה ביטול המודעות מיד לאחר דבריו

ראשוניםהאםישמקוםלדוןדבריםאלוכמסירתמודעא.

הנ"ל.

שיטת הרשב"ם הנזכרת לעיל שאם טענת האונס שאמר

הבית יוסף סי' קלד כתב " -ובספר התרומה כתב

אינה טענת אמת אין זו מודעא ,וכן דעת הרמב"ן בחידושיו

דבביטול דשעת נתינה סגי .ומכל מקום נראה דיותר עיקר

שם,וכפישהובאבב"י.אבלהרא"שבב"בפ"גסי'לבובגיטין

הוא מביטול דשעת כתיבה ,וגם סמ"ג בסדר הגט לא כתב

פ"דסי'ו'כתבשאפילוידועשאינואנוסוטענתוטענתשקר

ביטולאלאבשעתנתינהגםבהגהות)מיימוניותקושטנטינא(

המודעאקיימתמאחרשגילהדעתושאינורוצהלגרשה.

פרק שני )ה"כ( כתוב ולכך ראוי לבטל כל מודעא בשעת

וכתבבשו"תדרכינועםחלקחו"מסי'טז" -לעניןגטיש

נתינה".

לחוש לדברי הרשב"ם להחמיר ,אבל לא להקל .דהיינו אם

מדברי הב"י עולה בבירור ,שהביטול הנאמר בטרם

הוברר לנו שאותה מודעא שמסר דברי שקר הם ,דאליבא

מסירתהגט,יועיללבטלאתכלהמודעות.שאילוביטולכזה

דהרשב"םהויגיטאולדעתהנירבוותאלאהויגיטא,אזלינן

לא היה מועיל לבטל מודעא שנמסרה בטרם כתיבת הגט,

בה להחמיר וחולצת ולא מתיבמת ,או אם פשטה וקבלה

הריעלינולחושלמודעאכזושנמסרהבטרםכתיבתהגט.

קידושין מאחר חוששין לקדושיה .אלא שהטור כתב

אךכברתמהובזהעלהביתיוסף.

בפשיטות שאינו גט כלל ,אף על פי ששקר הוא מדבר הויא

בשו"תדבריחייםח"אחאה"עסי'פגכתב"-מהשנראה

מודעא והגט בטל .והבית יוסף בסי' קל"ד הביא דברי הר"ן

מדברי הב"י ז"ל דלספר התרומה אין צריך ביטול מודעא

וז"ל נקטינן השתא דבגיטא ומתנתא אף על גב דלא ידעינן

קודם הכתיבה רק בשעת נתינה ,דלפענ"ד נראה דגם הוא

באונסי כתבינן וכן נמי אם תלה מודעתו בדבר שאינו אונס

מודה דצריך ביטול מודעא מקודם הכתיבה ,רק לאפוקי

אפ"המבטלגיטיהומתנתיה,ואעפ"ישנראהמדבריהרמב"ן

מדעתהרמב"םז"לדס"לשאםביטלהגטלאחרהכתיבהלא

ז"לדכלשתלהמודעתובדברשאינואונסאיןבדבריוכלום,

מהני ביטול מודעא ,לכן אין מניחים הבעל לילך ,ולספר

מה שכתבנו נראה עיקר ,וכן נוטין דברי הרמב"ם ז"ל וכמו

התרומה מהני ביטול מודעא ,וזה כוונתו במה שכתב ולכן

שכתבנו....וכןכתבבהדיאבשו"עבסי'הנזכר".

בביטולמודעאבשעתנתינהסגי,היינודסגיבביטולמודעא,
והוא כדעת הרמב"ם ,אבל לא לאפוקי דלא צריך ביטול

העולהמדברינו
שבמקרה שלפנינו קיימות שלש סברות להקל) ,אך אף
אחתמהןאינהמוסכמתלהלכה(.

מודעאקודםכתיבהכאשרהביןהב"יז"ל".
ובספר מכתב מאליהו )שער ז' סי' טז( כתב " -גם מה
שכתב מרן שהרב בעל ספר התרומה כתב דבביטול דשעת

ראשית ,מפני שלא אמר לשון "הוו עלי עדים" וכיוצ"ב,

נתינה סגי ,ושגם הסמ"ג בסדר הגט לא כתב ביטול אלא

אמנםכךהיאדעתהריב"ששבלאלשוןמסירתמודעאלא

בשעת נתינה ,ושגם בהגהות כתוב כן .הנה ספר התרומה

תחשב מודעא ,אך נחלקו עליו כמה מחכמי דורו .ואמנם

וההגהות כעת אין בידי ,אבל בסמ"ג כן ראיתי ,שלא כתב

הביתיוסףהביאכןבפשיטותמהתשב"ץ,וכןנמשכואחריו

ביטול מודעות אלא בשעת נתינה .אמנם הדברים תמוהים

כמה מהאחרונים ,אך הבית מאיר פקפק אם אפשר לסמוך

בעיני ,דאם זה מסר מודעא קודם כתיבה ,הרי הגט נכתב

למעשהעלסבראזו.

בפסול,ומהיועילביטולמודעידאחרכך.לכןהנראהלע"ד

שנית ,מפני שלא אמר לשון ביטול על הגט אלא לשון

דמהשלאהזכירבסמ"גביטולהמודעאקודםהכתיבה ,הוא

אנוסאני,הרישאמנםנראהמלשוןהרמב"םדבעינןשיאמר

משום דסדר הגט שהוא כותב הוא לסתם מגרשין שמגרשין

506אבןהעזר
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ברצונם  ...אם אין רצונו לגרש לא יגרש ,ולמה ליה לגרש

אכתיב,ובעינאוכתבלרצונווליכא.אלאאפילוהיכאדאמר

ולמסורמודעא.אמנםבשעתנתינהישלחוששאחרשכתב

מקמיכתיבה נמי,כיון דלא אמר להוכתובופסול,דאמירה

הגט נמלך בו ומשום כיסופא שהטריח לחכם וסופר ולעדים

קמייתא ,כיון דאגיטא דמסר עליה מודעא אמרה כמאן

בוש לגלות דעתו ומוסר מודעא לבטלו ,לכן הצריך ביטול

דליתא דמיא .הא למה זה דומה ,לאומר לעדים כתובו גט

מודעאבשעתנתינה".

פסול לאשתי ,שאינן רשאין לכתוב לה גט כשר ,דכי כתבי

ובסי' יז כתב המכתב מאליהו " -ממהשכתבנו בסימנים
הקודמים מבואר הדבר ,שאם מסר מודעא על הגט קודם

לאו ברשותיה דבעל קא כתבי ,ואמטו להכי צריך למהדר
לבתרביטולולמימרלהוכתובו,וכןהילכתא".

כתיבה,ונכתבבלתיביטולמודעותשהגטבטל.ואפילוביטל

וכן מצאתי בתשובת אחד מהראשונים שכתב בפשיטות

מודעותקודםהנתינהלאוכלוםהוא,דכיוןשכברבטלהוא

שאם מסר מודעא בטרם כתיבת הגט יש הכרח שיבטל

משעת כתיבתו מה יועיל ביטול המודעא אחר כך .היוכל

המודעאבטרםיכתבהגט,ולאיועילהביטולשנעשהבטרם

לעשותמגטבטלשהואכחרסהנשבר,גטכשר.ולאמיבעיא

המסירה ,אך נראה מדבריו שנהגו בצרפת לעשות ביטול

לדעת הרמב"ם )פ"ו מגירושין הי"ט( ומאן דעמיה דס"ל ז"ל

מודעא רק לאחר הכתיבה בטרם המסירה ,ומשמע שסברו

דמסירת מודעא בגט היינו שאמר דגט שהוא עתיד לכתוב

דבהכיסגילבטלגםמודעאשנמסרהבטרםכתיבתהגט.

בטל הוא .אלא אפילו למאן דסבר דמסירת מודעא בגט הוי

בשו"ת חכמי פרובינציה ח"א סי' סב ,בתשובת רבי

בשיאמרשהואאנוסואיןרצונובו ,כאשרכתבנולעילבסי'

מרדכי ב"ר יצחק ז"ל ,השיב בנידון שארע ,שמיד לאחר

הקודמים ,אפילו לדעה זו נראה ברור ,דאם נכתב בלתי

שהבעל ציוה לסופר לכתוב ולעדים לחתום ,הבעל יצא

ביטול מודעא שוב אין תקנה .דכיון דעיקר טעמם הוא מפני

מחוץ לבית הדין ובטל את שליחותם בפני שני עדים ,אך

שאנו מאמינים בו שהוא אנוס ובאונס כותבו ,הרי גט בטל

קודםנתינתהגטביטלמודעותכנהוג ,וכתבשםרבימרדכי

הוא אליבא דכו"ע כמ"ש לעיל .וכבר ראיתי להרשב"א סי'

ב"ר יצחק ז"ל " -אבל אם זה הפורץ גדר מצא כיוצא בו

תקע"ג שכתב ,וז"ל וקרוב בעיני דגט זה מעושה וכו' ואם

תכףשיצאמב"דקודםשהיהשהותלסופרלכתוב,גםבזה

רצה לחזור ולגרש בו אינה מגורשת כיון שמתחילתו בטל

רבו הדעות בין החכמים ,כי לפי דברי הר"מ )הלכות

היהכו'יע"ש".

גירושין פ"ו הי"ט( והראב"ד ז"ל ויתר חכמי הארצות האל,

וראיתי במאירי עמ"ס בבא בתרא דף מ :שכתב בדין

נראהדתולאמהניבטולמודעאשעשהבשעתנתינהכיון

מודעאעלמקח,וז"ל" -במסכתערכיןיתבארשהמודעאיש

שנכתב בפסול ,ומשום הכי הנהיגו חכמינו כולם לבטל

לה ביטול ,ר"ל שהמוסר מודעא הוא יכול לבטלה אחר כך.

מודעא קודם כתיבה ,ולא יניחו המגרש ללכת אנה ואנה

מעתההרי שהתנההקונהעמולבטלבפניעדיםעלמודעא

כדי שלא יכול לבטל אחר שצוה לכתוב הגט ,אמנם הרב

עלמכירהזו,הריהמודעאבטלהוהמכירהקיימת...האכל

בעל התרומה ז"ל וגדולים אחרים מצרפת כתבו דאחר

שבטלהלאחרהמכירה,הואילועברהאונס,הןמחמתממון

שאמר לסופר לכתוב ולעדים לחתום שאינו יכול לבטלו

הןמחמתפיוס,בטלה".

שלא בפניהם כי אם על פיהם כיון שרצה לעשות מעשה,

ונראה מדבריו שמאחר שבטל את המודעא ,המודעא

והאריכו בזה ודבריהם כתובים בספריהם ,ויתר מכן נוהגין

נעקרת למפרע והמקח חוזר לתקפו ,למרות שבעת מעשה

בצרפת שאין חוששין לעשות בטול מודעי כלל עד שעת

קניןהמקח,הואלאהיהברתוקף.

נתינה ,והרבה פעמים בארץ אשר גרתי בה נתוכחתי עם

ובמסכתגיטיןכתבהמאיריעלביטולמודעאבגט" -אנו

גדוליהעלזה ,ולאהייתירוצהלמנותעמהם אםלאיעשה

אין נוהגין אלא לבטלה קודם נתינה .ומכל מקום ,כל

הבטול קודם ,והיה הדבר קשה בעיניהם לשנות מנהגם

שהמודעא בבטול הגט ,נוח לבטלה קודם כתיבת הגט" .הרי

שלא להוציא לעז על הגטין הראשונים .ויותר קשה בעיני

מדוייק מלשון המאירי ,שבסתמא נהגו לבטל מודעא רק

לשוויי גיטא חספא ,דכיון שהבעל ביטל בפירוש השליחות

בטרם נתינת הגט ,אלא שאם ידוע שמסר מודעא בטרם

שעשה לכתוב הגט ולחתום קודם שכתבו וחתמו א"כ אין

הכתיבה,והודיעשמבטלאתהגטֹ ,נחלבטלהקודםכתיבה,

יכולין לכתבו ולחתמו לשמו ולשמה והלא אינם שלוחיו

ומשמע שמדינאאינומעכב,ומהניאףאםבטלוהרקלאחר

ואינםכותביםוחותמיםבמצותו,והוהליהכשומעסופרים

כתיבהקודםהנתינה.

מקרים כו' )גיטין כד ,א( דתו לא יכול לאתכשורי כלל,

ומצאתישהמכתבמאליהוכיוןבדבריולדבריהריטב"א.

דיותר קשה זה להכשיר מן מוסר מודעא סתם ולא בטלה

בחי'הריטב"אעמ"סגיטין)חידושיםמכתבידהוצאתמוסד

עדשעתנתינה,משוםדהאיעובדאדאתינןעלההואבטל

הרבקוק(בדףפח:כתב"-ולאשנאהיכאדסגיאליהלמימר

בפי' הסופר והעדים מהיות שלוחיו בגט זה אם כן באי זו

רוצה אני ,ולא שנא היכא דצריך לבטולי למודעיה בפירוש,

דבריוכללהכשירואחרזה".

בעי למימר מקמי דלימא ליה לסופר כתוב ולעדים חתומו.

הרימבוארמדברירבימרדכיב"ריצחקז"לשאםנמסרה

דאי לבתר הכי ,לא מיבעיא היכא דלא אמר אלא לאחר

מודעא בטרם הציווי לסופר לכתוב ,לא יועיל ביטולה

כתיבהדליתליהתקנתאלההואגיטא,דכיאיכתבבמודעא

שנעשהבטרםנתינתהגט.

עטרתדבורה
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העולה מדברינו ,אם הבעל מסר מודעא בטרם כתיבת

המנחתפתים)בהמשךדבריושם(סיכםאתדבריווכתב

הגט ,אמנם יש הסוברים שמדינא הגט כשר כל שביטל

"-ומכלהאמורנתבארכמהחילוקיםבעניןלשוןביטולהגט.

המודעא קודם נתינתו לאשה .אך למעשה אין מקום להקל,

שאםאמרלשוןביטולהגטבטרםשציוהלסופרלכתובהגט,

ויש לחוש לדעת הפוסלים הסוברים שלא יועיל ביטול

לשון זה הוא כמודעא על כתיבת הגט ,ובעינן שיבטל דבריו

המודעות מאחר שהגט נכתב בפסול ואין כח בביטול

בטרם שיצוה לסופר לכתוב .ואם לאחר המינוי אמר כן

המודעותלהחזירולהכשרו,וכןמבוארבכמהמהראשונים.

כשאמר כן בפני הסופר ,הוי לשון זה ביטול השליחות ,ואם
יצוה אותו אחר כך מחדש לכתוב ,סגי .דכל שאפשר לומר

אמירת,אנוסאני'שנאמרהלאחרהציווילסופרולעדים

דלביטולשליחותנתכוין,איןאנודניןאותולמודעא.וקודם

בספרמנחתפתים)אה"עסי'קלד(העלהנקודהחדשה,

המינויהאאיאפשרלומרלביטולשליחותכיון,דהאעדיין

והיאשבנידוןכגוןנד"ד,שדבריהבעלנאמרולאחרשציווה

לא עשה שליח .וכשאמר כן שלא בפני הסופר בפני עדים,

לסופר לכתוב ולעדים לחתום ,אין לראות בדבריו מסירת

אין בזה ביטול שליחות ,רק אנו דנין אותו כמסירת מודעה

מודעאעלהגטאלארקביטולשליחותהסופרוהעדים.

על נתינת הגט וצריך לבטל מודעה לפני נתינה וכן הדין

המנחת פתים לאחר שהעלה בפשיטות ,כאמור לעיל,

באמצעהכתיבה.ולאחרשנכתבונחתםוהגטבידוואמרגט

שבאחד משני לשונות אלו הוי מסירת מודעא ,או שאומר

זהבטלהוא,גםגוףהגטבטלהואואינוחוזרומגרש",עכ"ל

שהוא אנוס או שאומר לשון ביטול על הגט )ולעיל הבאנו

המנחתפתים,ולפידרכובנידוןשבפנינוהגטכשר.

אתדבריו(,כתב" -אע"גדלקמןסי'קמ"אמבוארדאםאמר

וישלסייעלדבריהמנחתפתיםממש"כהריב"שסי'קכז

גטזהשנתתילשליחבטל,חוזרומגרשבו,א"כימנהשליח

בשיטת הרמב"ם .וז"ל שם " -שכמו שאם הגט הוא ביד

פעם אחרת ,יעו"ש סעיף סא .ואם איתא דיש בלשון זה

השליח ואמר יהא כחרס או יהא בטל אנו תולין שלא בטל

מסירת מודעא היה צריך לבטל מקודם ביטול מודעא .יש

הגטעצמואלאשליחותהשליחויכוללחזורולגרשבוכרב

לומר דשם כיון דהגט ביד שליח ואיכא למימר דלביטול

נחמן דקיי"ל כוותיה ,ה"נ בשאינו ביד שליח ,אין הגט בטל

שליחות קמכוין ,אין אנו דנין בלשון זה ענין מודעא ,רק

אלאא"כבטלובפירושבלשוןשיהאמבוארשכונתועלהגט

ביטול שליחות .וכשחוזר ומצוה סגי .אבל קודם כתיבה

עצמו ,אבל כל היכא דאיכא למתלי שלא בטל גופו של גט

וקודםמינוישליחלכתיבה,דאיאפשרלומרדלביטולשליח

תלינןויכוללחזורולגרשבו".ולפיזהנראהשאיןחילוקבין

קמכוין ,דהא עדיין לא עשה שליח ,ע"כ כוונתו למודעא על

ביטולבטרםכתיבהלביטוללאחרכתיבה,ואיןהגטמבוטל

הגט.וכעיןזהמחלקהרמב"םז"ללעניןלשוןביטולאםקאי

כל היכא דאיכא למיתלי שלא כיון לביטול הגט עצמו אלא

על גוף הגט או על השליחות ,דאם הוא ביד שליח קאי רק

רקאתהשליחות.

עלהשליחות,ואםהגטבידואמרינןדכוונתולבטלגוףהגט
כמבוארלקמןסי'קמ"אסעיףס"ו".

וכן ראיתי בשו"ת בית אפרים חלק אה"ע )מהדורא
תניינא ח"א סי' עג( לאחר שהזכיר את דברי הרמב"ם ביחס

יסוד דברי המנחת פתים נובעים משיטת הרמב"ם.

לביטול הגט קודם הכתיבה שנחשב כמסירת מודעא ,כתב

הרמב"ם בהלכות גירושין פ"ו הלכה כא כתב " -השולח גט

וז"ל " -אמנם בביטול קודם הכתיבה לסופר ועדים אחר

ביד שליח ובטל הגט הרי זה חוזר ומגרש בו כשירצה ,שלא

שעשאם שלוחים לכתוב ,מבואר בש"ס שהוא כדין הבא

בטלו מתורת גט אלא מתורת שליחות ,לפיכך אם היה הגט

לבטל שליח להולכה ,והרמב"ם מיירי בקודם שעשאם

ביד הבעל ובטלו כגון שאמר גט זה בטל הוא אינו מגרש בו

שלוחים".

לעולם,והריהואכחרשהנשבר.ואםגירשבואינהמגורשת.

)מש"כ הבית אפרים "מבואר בש"ס שהוא כדין הבא

וכן אם פירש בעת שבטלו והוא ביד השליח ואמר גט

לבטלשליחלהולכה"היינוהסוגיאבדףלג":ואףר'יאשיה

ששלחתיהריהואבטלמלהיותגטאינומגרשבולעולם".

דמן אושא וכו' שדנו בגמרא דין ביטול שליחות הסופר

הר"ןברישפרקהשולחהקשהעלדבריהרמב"ם" -ולא

והעדים כדין ביטול שליחות שליח להולכה ,דבשליחות זו

מחוור,דאםאיתאדגטגופיהאפשרלהתבטל,היכיאמררב

בלבד נחלקו רבי ורשב"ג ,ואפ"ה מוכיחים מהעובדא

נחמן דחוזר ומגרש בו משום דמסתמא לא בטל אלא

דחמישהסבידאיירילענייןחשששיבטלשליחותעדיהגט.

השליחות ,והא יהא חרס טפי משמע ביטול הגט מביטול

וסבור הבית אפרים דה"ה לענין הדין דאמרינן דבסתמא

השליחות.אלאודאימשוםדלאאפשר לקיומיהבגטגופיה,

מבטל השליחות ולא הגט ,שוים שליח להולכה עם שליח

לפישאיאפשרלולהתבטל,אמרינןדמשליחותקאמר".

לכתיבתהגטאוחתימתו(.

אך שיטת הרמב"ם היא שאף שאמנם הבעל יכול לבטל

אךעדייןישלפקפק ,אםישמקוםלבססהיתרעלפידרך

אתהגטגופו,אפ"הכלעודניתןלפרשדקאיעלהשליחות,

זו.התינחאםהבעלהיהאומרלשוןביטול,הרישהיהמקום

איןמפרשיםדבריוביחסלגופושלגט.וסוברהמנחתפתים

לפרש דבריו שביטל רק שליחות הסופר והעדים .משא"כ

דה"הלעניןלשוןמסירתמודעא,שאםהדבריםנאמרולאחר

כשאמרשהואאנוס.ונקדיםבזהאתלשוןהריב"שבסי'תפב

מינויהסופר,אנומפרשיםכוונתוכביטולהציוויבלבד.

)הובא בב"י סוף סי' קסט( " -סבירא ליה לרב )הרמב"ם( ז"ל
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דהואהדיןנמי,קודםשנכתבהגטשיכוללבטלו,אפילובלא

מבטלמודעאזולאחרכתיבתהגטומודהשמעיקראלאהיה

אונס.והאדאמרינןבפרקחזקת)מ':(:מודעאדמאיאידגיטא

כללאנוס,י"לדביטולהמודעהמועילה,אףשנעשיתלאחר

ומתנתא ,גלויי מילתא בעלמא הוא .דמשמע דבעינן במודעא

כתיבתהגט.

דגיטא ,שיהא אנוס .אלא דלא בעינן :דידעינן ביה באונסיה

נחזור לנידון דידן ,מאחר שהבעל טען שכפו עליו לתת

דגלויי מילתא בעלמא הוא ,ומהמנינן ליה דאניס .הא אם

גט,הרישישלחוששישבדבריומשוםמסירתמודעא.אמנם

ידענו בברור שאינו אנוס או שהוא מודה כן ,אלא שרוצה

אילוהיהמתבררשודאיאינואנוס,איןבדבריוממשכלעוד

לבטל הגט ,קודם כתיבתו אין זו מודעא .איכא לתרוצי

לא אמר לשון ביטול ,ואף אם היה נוקט לשון ביטול ,הרי

דלעולםאימאלךשאםאמרקודםכתיבה,שהוארוצהלבטל

שמאחר שדבריו נאמרו לאחר הציווי לסופר ולעדים ,יש

הגט,שהגטבטל.והתם,מייריבשאינואומרשהגטיהיהבטל.

לייחס דבריו לביטול שליחות הסופר והעדים .אך בנידון

אלא שאומר ,ומוסר דבריו לעדים ,שהוא אנוס .ובהא הוא

דידן,אמנםביתהדיןלאנקטצעדיםלכפותולגרש,אךלא

דאמרינן דמהמנינן ליה ,שהוא אנוס .דגלויי מילתא בעלמא

ידוע אם ננקטו צעדים כאלו על ידי אנשים אחרים ,כפי

הוא .וצריכין אנו בזה ,לנאמנותו .שהרי כיון שלא בטל הגט

שהבעל טען בעבר ,בסתמא הבעל נשאר נאמן בדבריו ,כל

בפירוש ,אינו מבוטל .ואע"פ שנראה מדבריו שדעתו שיבטל,

עוד לא יחזור בו ויבטל דבריו .על כן אילו בעת ביטול

הא קיימא לן דגלויי דעתא ,בגיטא לאו מילתא היא .ולכן,

המודעותהיהמודיעשמקודםשיקרבדבריו,ישסבראשלא

פסלותוהואמפנישאנומאמיניןאותו,שהואאנוס.ובזההגט,

לחוש לדבריו .אך מאחר שאמר בסתמא שנותן את הגט

פסול ופוסל ,כמו בגט מעושה .ואם ידענו בברור .שהוא

מרצונו ,עדיין אין הכרח שדבריו הקודמים נאמרו בשקר,

משקר ,ואינו אנוס הגט כשר .אבל אם בטלו בפירוש ,אע"פ

שמא התרצה אחר כך לתת את הגט ,אך בעת הכתיבה

שאינואנוס,הריהגטבטל.ואםמגרשבו,אפילוריחהגטאין

עדייןהיהאנוס.ועדייןצ"עבזה.

בו ,אף באומר זה ,קודם כתיבה ,כמו במבטל הגט ,אחר

אךישלהוסיףבזה,המשנהלמלךבפ"ומהלכותגירושין

שנכתב .והרי הוא כאלו אמר הריני מבטל הגט מעכשיו,

)הלכהכא(נשארבצ"עעלדבריהריב"ש.ושרשדבריוהוא,

ולאחר שיכתב .אלא שאם בטלו אחר שנכתב ,אין לו תקנה

שלאותןשיטותהסוברותשאםהבעלאומרשהואאנוסהרי

כלל,לגרשבולעולםמכיוןשנתבטל.ואםבטלוקודםשנכתב,

זומודעאהמבטלתאתהגטגםכשידועשהאונסהואבשקר,

יש לו תקנה בביטול המודעא ההיא ,קודם כתיבה .אבל

)דהיינולשיטתהרא"שוהטורוהשו"עשהובאהלעיל(,דברי

בחליצה ,אינו יכול לבטלה קודם חליצה ,בלא אונס .שהרי

הבעל על אונס מתפרשים כלשון ביטול הגט .ולא מטעם

כשאומראנירוצהשכלחליצהשאחלוץ,תהיהבטלה,וידענו

נאמנות הבעל באונסו אתינן עלה ,ועיי"ש במשנה למלך

שהואאינואנוס,אושהואמודהבזהאיןבדבריוכלום.דהא

שנשאר בצ"ע על הריב"ש) .ולהלן הבאנו מש"כ בספר נודע

אתימעשההחליצה,ומבטלדבריוהראשונים".
העולה מדברי הריב"ש שישנם שני סוגי מודעות ,יש
מודעא שמשמעותה ביטול הגט עצמו ,ויש מודעא

בשעריםלחלוקעלהמשנהלמלך(.
וישלהעירשאםנתפוסלעיקראתסברתהמשנהלמלך,
הרישבנידוןדידןישלקבועשלשהדברים.

שמשמעותה הודעה שהוא אנוס בגט זה .והחילוק העקרוני

א.אמנםהבעלבתחילהאמראתהנוסחהמקובלבסדר

בין סוגי המודעות הוא שביחס למודעה של ביטול הגט ,אין

הגט,ובכללדבריוהודיעשנותןאתהגטמרצונוהטוב,ומיד

כל צורך שיהא אונס כלשהוא ,אלא בדבריו אלו הבעל

לאחרשהלךעם הסופר והעדיםאמר להיפך.אךאין מקום

מבטל את הגט "והרי הוא כאלו אמר הריני מבטל הגט

לפלפל בזה האם נתפוס לשון ראשון או לשון אחרון .אלא

מעכשיו ,ולאחר שיכתב" כלשון הריב"ש .משא"כ במודעא

דבריו הראשונים מתפרשים כהודעה על אמיתות העניין

שבה מודיע על אונסו ,אם יתברר ששקר בדבריו ,אין בה

שאינואנוסלחלוטין,ובדבריוהשנייםמצאדרךלנקוטלשון

ממש,אלאשבסתמאהבעלנאמן.

ביטול על הגט .ואמנם שיקר בדבריו השניים ,אך לשיטות

ולפי דרך זו ,נראה שדברי הבית אפרים והמנחת פתים
מסתברים במודעא שבה הבעל נקט לשון ביטול ,אך לא
במודעא בה הבעל מודיע על אונסו .אלא שבסתמא הבעל
נאמן,אךאםיתבררששקר,איןממשבמודעאזו.

הרא"ש והטור ,אין לומר שעקב כך הדברים מבוטלים ,אלא
נחשביםכנוסחשבוהבעלמוסרדבריולבטלאתהגט.
ב.מאחרשדבריהבעלעלאונסמתפרשיםכלשוןביטול,
הרי שחזרנו לסברת הבית אפרים והמנחת פתים ,וי"ל

ונראהלומרדה"האםנמסרהמודעאקודםהציווילסופר

דהמשנה למלך איירי באם אמר דבריו לאחר שהסתיימה

ובוטלה רק לאחר הכתיבה ובטרם המסירה ,לעיל ראינו

כתיבת הגט ,אך אם הדברים נאמרו לאחר הציווי ובטרם

חילוקי דעות בזה ,הרי שלשיטת הריב"ש אם זו מודעא

הכתיבה ,יש לפרש דבריו כביטול שליחות הסופר והעדים

מהסוגשלביטולהגט,בזהמבוארבריב"ש"שאםבטלואחר

בלבד,ואיןלראותבדבריומסירתמודעאלביטולגופושלגט.

שנכתב ,אין לו תקנה כלל ,לגרש בו לעולם מכיון שנתבטל.

ג .אמנם מצאנו דרך שלא לחוש לדבריו הראשונים של

ואםבטלוקודםשנכתב,ישלותקנהבבטולהמודעאההיא,

הבעל,אךישלהחמירמצדדבריוהאחרונים,וכמושיבואר

קודם כתיבה" .אך אם זו מודעת אונס ,הרי שאם הבעל

להלן.
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האםבאמירת,אנוסאני'שנאמרהלאחרכתיבתהגטיש

לא אמרינן ,ויש לנו לסמוך בזה על הריב"ש ,כי י"ל דגם

לחושלביטולגופושלגט

הרמב"םז"למודהבהא".

ישלברר,מהטיבהשלאמירתהבעללאחרסיוםכתיבת

לעומת זאת ,בשו"ת הריב"ש החדשות סי' לב ,בתשובת

הגט ,שהוא אנוס ,האם יש בזה משום ביטול גופו של גט

מהר"ריוחנןבןמתתיהו,דעתולחלוקעלהריב"שוהתשב"ץ

אליבאדשיטתהרמב"ם.

בזה )התשובה נסובה על אותו נידון שבריב"ש ובתשב"ץ(,

הריב"ש סי' קכז ,שהובא לעיל ,דן בבעל שאמר לאחר

וכתב בדעת הרמב"ם בלשון זו " -ואין לחלק ולומר דהיינו

כתיבת הגט " -מה צורך לבכות אני נותנו בכח" .וכתב -

דוקאכשמבטלהגטבהדיאשאומרגטבטלהוא,וכדמשמע

"נראהברורכיאפילוהרמב"םז"לשסוברשיכוללבטלהגט

לפום ריהטא בגמ' כיצד מבטלו וכו' וכמו שהזכיר המיימוני

אחר כתיבה אע"פ שנכתב כתקנו ובכשרות ,זהו כשאומר

וז"לבאיזהלשונותמבטלהגטאמרבטלהואאואיאפשיבו

בפירוש שהוא מבטל גופו של גט ואומר יהא כחרס או יהא

וכו'דמשמעדוקאבאלוהלשונות.נ"לדטעותהואלומרכן.

בטלאולאיועילאולאיתיראואחדמןהלשונותהנזכרים

ומה דנקט בגמ' זה הלשון כיצד מבטל ,היינו כשלא הובן

בגמרא במבטל הגט ,אבל זה שלא אמר לשון בביטול הגט

מלשונו שיש לו טענה הכרחית או אונס לבטל הגט ולא

עצמו רק שאמר על הנתינה שהוא נותנו בכח ,אף אם היה

מודעא ,רק שמדבר מענין הגט .ואז דוקא אלו הלשונות

אומר בפירוש שאונסין אותו על הנתינה ,אין זה בטול על

מועילים ,דמשמע להבא ,ולמעוטי הוה שאמר לאחר מכן

הגט עצמו שלא יוכל לחזור ולגרש בו ,אלא מסירת מודעה

שאם אמר גט זה פסול הוא ,אינו גט ,אינו מועיל וכו' לא

היאעלהנתינהוגופושלגטאינובטל,שכמושאםהגטהוא

אמר כלום ,וכמו שפי' ,משום שאין זה לשון ביטול אלא

ביד השליח ואמר יהא כחרס או יהא בטל אנו תולין שלא

שמודיע לנו אמיתת הדבר ואינו כן .אבל אם פירש בהדיא

בטלהגטעצמואלאשליחותהשליחויכוללחזורולגרשבו

כדרך מודעא שהוא אינו רוצה נתינת הגט ,או שהוא נותן

כרב נחמן דקיי"ל כוותיה ,ה"נ בשאינו ביד שליח אין הגט

בהכרח או כיוצא באלו ,וכי לא יבטל הגט ,והלא מתנה או

בטל ,אלא א"כ בטלו בפירוש בלשון שיהא מבואר שכונתו

מקח בטל בעשיית מודעא וכל השטרות ג"כ .אלא שבשאר

עלהגטעצמו,אבלכלהיכאדאיכאלמתלישלאבטלגופו

שטרות יועיל ביטול מודעא ,והכא כיון שנתבטל הגט בכך

שלגטתלינןויכוללחזורולגרשבו".

פעם אחת ,הביטול לאחר מיכן אינו מועיל לפי הגרסאות

וכן התשב"ץ )בחלק א' סי' א'( כתב באותו נידון -

שאמרנו...אםאמרבהדיאבפיושאיןדעתולגרשבטלהגט

"הרמב"םז"לישבבזהלפיסברתודלאמיקריביטולגטאלא

וזהודאורייתא...וע"כהכיהוא ,דאםאיתאשאפילושאמר

כשהואבידוואומרגטזהבטלהוא,אבלאםאינובידואלא

בפירושאינימגרשמרצוניאובעלכורחילאיבטלהגט ,אי

ביד השליח אע"ג דאמר בטל הוא לא ביטל אלא שליחות

לא נאמר ממש גוף הגט בטל ,היכא פליגא שום אמורא

השליח  ...כאן יש לנו לומר לפי סברת הרמב"ם ז"ל שכיון

בגילוי מילתא כגון ברוך הטוב ומטיב יבטל הגט ,מי עדיף

שאינו בידו ,מה שאמר גט זה שאתן אותו אני אתן אותו

האיגילויכיאםשמגלהששמחשלאקבלההגטואיךיוכל,

שלא ברצון ונגד רצוני דהוי כאילו אמר אי אפשי בו ,דלא

והלאאםאמרכןבהדיאאפילוהכילאהיהמועיל...ונשוב

הוי ביטול הגט ,כיון שאינו בידו ,וכיון דלא הוי ביטול הגט,

למה שהיינו בו ואין להאריך ,שכל מודעא אונס או שאינו

חוזרומגרשבו".

חפץ לגרש יותר חשוב לבטל הגט מביטול הגט עצמו ,וזה

ועיין בשו"ת נודע בשערים ח"א סי' ח' שהביא דברי

כתוב בהדיא בקצת התוס'  ...שסברא פחותה היא שיבטל

הריב"ש ,והסכים עמו שהאומר שהוא אנוס ,אין זה אלא

הגט לגמרי כשאומר בטל הוא ,דאילו ספר תורה הנכתב

ביטול הנתינה שיעשה ,ויחשב כמוסר מודעא .דבסתמא,

לשמה אפילו יאמר אדם יבטל ,מי יבטל בהכי שלא יהא

אמרינן שבא לבטל דבר העתיד ,ולא מה שכבר עבר .ודייק

נכתב לשמה ,אבל כשמגלה בפירוש שאינו רוצה לגרש

כן מלשון הרמב"ם "כגון שאמר גט זה בטל הוא" ,ומבואר

אשתו אז ודאי הגט בטל ,וא"כ גט זה בטל דאורייתא ולא

שצריך לומר לשון ביטול על הגט גופו ,ולהלן הבאנו המשך

יגרש בו לעולם ,ואינו מועיל ביטול לפי הגירסאות שתפסו

דבריהנודעבשעריםבנקודהזו.

עיקרכלהגדולים".

מלבד זאת כתב הנודע בשערים " -ובאמת לענין עיקר

הרימבואר ,שמהר"ריוחנןבןמתתיהוחולקעלהריב"ש

הדין בשעת הדחק ראוי לסמוך על רוב הפוסקים דלא ס"ל

והתשב"ץ ,וכתב שאליבא דשיטת הרמב"ם ,ויתכן שאף

כדעת הרמב"ם ,רק דאינו יכול לבטל גוף הגט .כי הרשב"א

אליבא דהחולקים עליו ,בין אם אמר שאינו רוצה לגרשה

לא כתב רק דראוי לחוש לכתחילה מלגרש בו .רק הרא"ש

וביןאםמסרמודעא,הגטגופו בטלואינויכוללגרשבגטזה

כתב סתם להחמיר ,והר"ן דחה בזה דברי הרמב"ם בהחלט.

לעולם,ולאיועילביטולמודעא.

וכןדעתהרמב"ןוהריטב"אבקידושיןפרקהאומר.לכןנראה

ומצאתישהמשנהלמלךבהלכותגירושיןפ"והכ"א,נטה

שיטת רש"י ותוס' .וא"כ די לנו לומר היכא שביטל הגט

מסברת הריב"ש ,וכתב שלדעת הסוברים שאם מסר מודעא

בפירוש ,אבל דנחוש עוד דמסירת מודעא על הגט יהיה

ואמרשהואאנוסוידועשאינואנוס,אפ"ההמודעאקיימת.

כביטול גופו של גט לבל יהיה עוד יכול לחזור ולגרש בו זה

והיא דעת הרא"ש בפרק חזקת )סי' לב( ועוד ראשונים,

510אבןהעזר
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והטור והשו"ע סי' קלד ,אליבא דשיטה זו ,אף לאחר

וכן דעת העונג יו"ט סי' קמג במי שאמר אחר כתיבה

הכתיבהאםהבעלאומרשהואאנוס,הו"לכאילוביטלאת

שאינו רוצה לגרש ,וז"ל " -ביטול גופו של גט ודאי לא הוי,

הגט עצמו .וכוונתו של המשנה למלך היא ,דמאחר שידוע

דהא כתב הרמב"ם דביטול גופו של גט היינו באומר גט זה

שאינו אנוס ,הרי שאין לפרש דבריו אלא כביטול הגט .ועל

בטלמלהיותגט.אבלאינורוצהלגרשהלאהויביטולהגט

כן לדעת הרמב"ם וסיעתו שיכול לבטל גופו של גט ,יש

בשוםאופן".

לראותבדבריואלוביטוללגטעצמו,עיי"ששסייםעלדברי
הריב"ש"-ודבריהרבצל"ע".

וכן דעת השואל ומשיב מהדורא קמא ח"ב סי' קנה
)הובא בשדי חמד מערכת גט סי' א' אות כא( בבעל שאחר

אךהנודעבשעריםבתשובהסי'ח')שהבאנולעיל(כתב

כתיבת הגט וחתימתו אמר לפני הנתינה שלא יתן גט או

על דברי המשנה למלך " -לדעתי אין זה מוכרח ,די"ל דלא

שאמר שלאיתןהגטאושאמרשלאיגרש)הרבהשואללא

הוי רק כביטול על הנתינה שיעשה ,והוא כשאר מודעות

זכראיזהמאחדמלשונותאמר הבעל(.וכתבהשואלומשיב

דסתמא הוא בא לבטל דבר העתיד ולא מה שכבר עבר,

" -אין כאן בית מיחוש כלל ,דבאמת רוב הפוסקים הסכימו

וכדברי הריב"ש סי' רל"ב אשר הבאתי לעיל .וגם מדוקדק

דאינו יכול לבטל גוף הגט ,רק הרמב"ם דעתו דיכול לבטל

לשוןהרמב"םשכתבולפיכךאםהיההגטבידהבעלוביטלו

הגטוחידושהואואיןלךבואלאחידושורקכשאמרגטזה

כגון שאמר גט זה בטל אינו מגרש בו ,שהוא לכאורה שפת

בטלהואולאכשאמרלאאתן,ואףשנסתפקאםאמרשלא

יתר דלאיזה צורך כתב לשון הביטול ,דהא כבר ביאר

אתןהגטבה"אהידיעה,מ"ממאןלימאלןשרצהלבטלהגט

לשונותהביטול,ודיהיהשיבארהיההגטבידהבעלובטלו

רקשלארצהליתן".

דבזה אינו חוזר ומגרש בו ,כיון דאינו שייך לומר שביטל

ועייןבשו"תדבריחייםח"בסי'פד ,ונראהשדןבעובדא

לשליחות השליח כיון דלא עשה עדיין שליח .אלא נראה

זו של השואל ומשיב ,ופסק שאין בדברי הבעל לשון ביטול.

דהרמב"ם הורה לנו במתק לשונו דדוקא אם מורה ומבאר

וכן הביא השדי חמד )שם( בשם ספר רוב דגן וספר ויקרא

דהביטול הוא על גופו של גט ,הוא דאינו חוזר ומגרש בו.

אברהם שכתבו להקל אם הבעל אמר שאינו נותן גט .וכן

אבל אם אינו אומר גט זה ,רק אומר בטל הוא ,י"ל דהוה

כתב העונג יו"ט בעובדא שאמר שאינו רוצה לגרשה .וכן

מסירת מודעא על הנתינה שתהיה לבל תעשה הפעולה,

דעת המהרש"ם ח"א סי' ריח שבאומר לא אגרשך אין כאן

אבללאבאלבטלשליחותהסופרוהעדיםמעיקרא".

לשוןביטול.וכןבתשובותמשכנותיעקבחלקאה"עסי'לא

יש לציין ,שכמה אחרונים כתבו להקל במקרה שהבעל

כתב שאם אמר שלא יתן הגט אין בזה לשון ביטול הגט,

אמרשאינורוצהלגרשהושובחזרונתרצהלתתגט .מאחר

וכתב המשכנות יעקב לבאר דאמנם מצינו בדף פח ברש"י

שלא נקט לשון ביטול הגט אלא שכעת אינו רוצה לגרש,

שבנמלך באמצע כתיבת הגט נידון כביטול" ,נראה לפרש

ולדעתםבכה"גאיןלחושלביטולגופושלגט.
כן פסק בכתב סופר אה"ע סי' צ' שאם הבעל לא אמר
שמבטל הגט ,אלא אמר שנמלך ואינו רוצה לגרש ,ואח"כ

דהתםשכתברקמקצתהגטושובחזרומנעהסופרמלכתוב
הרי בפירוש ביטל שליחות הסופר כיון שבטלה שליחותו,
משא"כאחרגמרהכתיבהשכברעשההסופרשליחותו".

חזר בו ורוצה לגרש ,שיכול לגרש בגט זה .ומבאר הכתב

והנה לכאורה היה מקום לומר שכל הפוסקים שהזכרנו

סופר " -דלא נתבטל הגט רק כשאמר בפה מלא שמבטל

יסכימו דה"ה אם הבעל אמר שהוא אנוס ,מאחר שאין בזה

הגט ,אבל במה שאמר שאינו רוצה לגרש עוד לעולם ,אין

ביטול לגופו של גט ,וכסברת הריב"ש .אך לפי המבואר

במשמעות שמבטל הגט שיהיה כחרס ,אולי יעלה בדעתו

במשנה למלך ,שנטה מסברת הריב"ש ונשאר בצ"ע בדבריו,

לגרש .ואפילו היה כוונתו לבטל הגט ,לא אתי דבור סתום

הרישישחילוקביןאומראינירוצהלגרשה,שלאביטלגופו

כזה ומבטל דבור המפורש ,כמ"ש לעיל בביאור טעמא דר"נ

של גט ,למי שאמר שהוא אנוס ,שדבריו מתפרשים כביטול

לרמב"ם דלא מהני ביטול הגט כיון שיש לתלות בביטול

הגטעצמו.

השליחותגםאםכוונתולביטולהגטכיווןשאיןברורמללו
לאמהני,כ"שכאןכשלאאמרכללשמבטלהגטרקשאינו
רוצה לגרש דאפילו התכוון על הגט דלא אתי דבור כזה
ומבטללדבורהראשון".
הכתב סופר הוכיח את דבריו מריש פרק כל הגט -
במשנה שנינו "כתב לגרש את אשתו ונמלך מצאו בן עירו
ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך פסול לגרש
בו" .ומבאר הכתב סופר " -מוכח מתוכו דהוא בעצמו יוכל
לגרשואחרלאמשוםשלאנכתבעלשמו,ואיתימאנמלך
הריהואכמבטלהגט,גםהואאינויכוללגרש".

מסקנתהדברים
בנידוןשלפנינו ,הבעלאמרשהואאנוס,הןלאחרהציווי
לסופרולעדיםוהןבטרםהמסירה.
ביחס לדבריו שנאמרו לאחר הציווי ,ראינו שעניין זה
תלויבכמהמחלוקותבפוסקים-
א .מחלוקת הפוסקים בדין מסירת מודעא בלא שאמר
דבריולעדיםבדרךמסירתמודעא.
ב .מחלוקת הראשונים האם יש מקום למודעא בלא
שהבעלאמרבפירושלשוןביטולהגט.

עטרתדבורה
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בספר עונג יו"ט סי' קסז כתב " -מבואר באחרונים ז"ל,

ג .המחלוקת בשאלת ביטול מודעא לאחר כתיבת הגט

דאםהגטהראשוןפסולישלכופוליתןגטאחר...דלאוכל

בטרםהנתינה.
אך מאחר שאין הכרעה ברורה להקל באף אחת

כמיניהלעגנהשתהיהמגורשתואינהמגורשת".ובשו"תעין

מהמחלוקות האלו ,והאשה בחזקת אשת איש קיימא ,אין

יצחק ח"ב סי' יט ס"ק מה כתב " -והנה זה ברור דהיכא

להוציאהמכללספקמגורשת.

דהבעל גירשה בגט פסול יכולין לכופו שיגרשה בגט אחר

וביחס לדבריו האחרונים של הבעל ,מאחר שנעשה מיד

כשר ,כמבואר בירושלמי פ"א דגיטין ה"א בזה"ל נתן לה

ביטול מודעות ,לדעת הריב"ש והתשב"ץ על עוד הבעל לא

גיטהאשכחוני' גט בפסול כפוני' ויהיב לה חורן אתי עובדי'

הזכיר לשון ביטול הגט ,אין בזה ביטול .אך לדעת מהר"ר

קמי'דרבנןואכשרוןמשוםדנקראגטמעושהכדיןע"ש.וכן

יוחנן ב"ר מתתיהו שבשו"ת הריב"ש החדשות ,יש לראות

הוא באה"ע סי' קנ"ד סעיף כ"א ברמ"א בקצרה ולא כתבו

בדבריו ביטול גופו של גט ,וכסברא זו נקט המשנה למלך,

שם מקור לזה .ובעז"ה שמצאתי מקור לזה מהירושלמי

אליבא דשיטת הראשונים הסוברים שהמודעא מועילה אף

הנ"ל".
ובספר שו"ת כוכב מיעקב ח"א סי' מד כתב – "היינו

כשהבעלאמרשהואאנוסוהתבררששקרבדבריו.
והנה ברמ"א סי' קנד סעיף כא פסק " -מי שגירש אשתו

טעמא דכופין אותו לגרש ביצא לעז על הגט ,דהנה מבואר

בגטכשר,ויצאקצתלעזעלהגט,מותרלכופולתתגטאחר".

בשו"תהרשב"א)ח"אסי'אלףרל"ו(מובאברמ"אסי'קנ"ד

ואמנם בשו"ת שם אריה חלק אה"ע סי' ס' סבר שדינו של

ס"זדאםקידשאשהשאינהמסורהלביאהכופיןאותולגרש

הרמ"אנאמרדוקאכשהגטמדינאכשראלאשיצאעליולעז,

כיון דאינו ראוי לדור עמה ולבוא עליה .ולפ"ז י"ל דהיינו

משא"ככשהואנפסלבפסולגמור.וכןבספראורשמחהלכות

טעמאביצאלעזעלהגטשכופיןאותולגרשכיוןדמןהתורה

אישות פרק ז' הלכה כג כתב – "בשו"ע הלכות גיטין )א"ע

היאמגורשתהויבעילתובעילתזנות,משוםהכיכופיןאותו

סימן קנ"ד סעיף כא( כתב מי שגרש אשתו בגט כשר ,ויצא

לגרש שנית דהוי כמו קידש אשה קידושין שאינן מסורין

קצת לעז על הגט מותר לכופו לתת גט אחר ,ויש מקור לזה

לביאהשכופיןאותולגרש",עכ"ל.ולסבראזואיןחילוקבין

מדברי ירושלמי )פ"ק דגיטין הלכה א'( נתן לה גיטא,

ספקגירושיןוביןגירושיןגמוריןשיצאעליהםלעז.

אשכחינהבפסול,כפוניהויהיבלהחוריןכו',וזהמורהדכופין

ועלכןגםבנידוןדידןמאחרוישעיקוליופשוריבגטזה,

לתת גט אחר,ועיין במפרש שם שפירש שיש לומר דכהן היה

והאשהבחזקתאשתאיש,ישלחוששדינהכספקמגורשת,

והיה אסור לישא אותה יעו"ש .אולם גם בשו"ע לא נזכר רק

על כן יש לזמנם לסידור גט מחדש ,ואם הבעל יסרב יש

בשהגט כשר ,אך קצת לעז איכא ,אבל בספק גט צ"ע אם

מקוםלכפותאתהבעללתתגטאחרכדישלאלעגנה.
סוף דבר ,לאחר זמן קצר הצדדים הופיעו בבית הדין

רשאיןלכוףאותולתתגטאחר,ואוליהויגטמעושה",עכ"ל.

וסודרגטמחדשללאטענותומענות.

אךדבריהםאינםמוסכמים.

סימ עט

פסקדיןבשאלתכשרותגט
שבטתש"ס
בפניביתהדיןעומדתלהכרעהשאלתכשרותגטשניתן.

הדין,והבעלאמרלואתהמיליםהבאות"-תגידלהםשאני

קודם לסידור הגט ,בני הזוג הופיעו בבית הדין לדיון

לאמוכןלתתאתהגטכיהםכפועליאתהגטהזה".

בתביעת האשה לגירושין ,ולבירור טענות חמורות שטענה

הסופרוהעדיםלאשמעודברמהבעלוהמשיכובכתיבת

כנגד הבעל .לאחר שהאשה סיימה להציג את טענותיה,

הגט ובחתימתו .לאחר סיום חתימת הגט ,הבעל אמר את

ביה"ד הציע לבעל להסכים לסידור גט לאלתר ,ובכך לייתר
את הדיון ולהמנע מבירור מפורט בטענות ,ולמנוע מהבעל
אתהקושיהכרוךבבירורטענותהאשה.
הבעל הסכים לתת גט ,הדיון בתביעה לגופה הופסק,
והחלסידורהגט.

הנוסחהמקובללביטולמודעותומסרלאשהאתהגט.
באותו מעמד ,לאחר שאותו עובד הודיע לבית הדין את
הדברים שנאמרו לו ,בית הדין העדיף שלא לקרוע את הגט
ולהתחיל בציווי מחדש ,וזאת מתוך הכרת טיבו של הבעל
והתנהגותוהנוקשה,היהנראה שהבעליסרבלצייתלבקשה

סידור הגט נעשה כמקובל .הבעל הוזהר ,כמקובל בכל

זו ,להתחילמחדשבסדרהגט,והיהמקוםלחוש שבתוךכדי

סדורגט,להמנעמלדברבכלדברהקשורלגירושיןאולסדור

הדברים עמו יבוטל הציווי שכבר נאמר ויתבטל סידור הגט

הגט .בהתאם להנחיית בית הדין ,הבעל ישב בחדר צדדי,

שהיההכרחהמציאות.

ללאנוכחותאדםנוסףוהמתיןלסיוםכתיבתהגטוחתימתו.

מאחר שהגט כבר נכתב בחלקו ,בית הדין העדיף לסיים

באמצע כתיבת הגט נכנס לאותו חדר ,אחד מעובדי בית

את כתיבת הגט ומסירתו לאשה ,ולעיין בדבר אם הבעל
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יסרבלתתגטנוסף,וזאתבמקוםלהסתכןשהבעליבטלאת

לשון ביטול אין זו מסירת מודעא ,אך מתשובת הריב"ש סי'

הצוויויסרבלתתגטחדש.

קכז והתשב"ץ ח"א סי' א' ושאר חכמי הדור שהשיבו על

ואמנם,מידלאחרשהגטהנ"לכברנמסרלאשה,ביתהדין

אותו נידון ,והובאו בשו"ת הריב"ש החדשות סי' כח-לב,

בקשמהבעללסדרגטנוסףעלמנתלצאתמכלספק,אךהבעל

עולה שגם אם הבעל אומר שהוא אנוס על הגט ולא אומר

התנגד ועמד בסירובו לתת גט נוסף ,למרות הפצרות של בית

יותרמכך,נחשבכמסירתמודעא,וכןכתבבתורתגיטיןסי'

הדין.בנסיבותאלוהוזקקנולעייןבשאלתכשרותהגט.

קלדס"א,ועייןלעילסי'עחשהארכנובזה.
אך ישמקוםלדוןשאיןכאןמסירתמודעא ,וזאתמכמה

הבעללאהיהאנוסבנתינתהגט
ראשית ,נצייןשלאהופעלה כפייהעלהבעלללחוץעליו

טעמים.
ראשית,המודעאנמסרהבפניעדאחדבלבד.

לתת גט ,אלא ביה"ד פנה אליו באמצעי שכנוע בלבד,

שנית,המודעאלאנמסרהבדרךמסירתמודעא.

והומלץ לבעל שהאינטרס שלו הוא ,שבית הדין ימנע

ושלישית,בנידוןדנןהבעלקבלהתחייבות,שישבהשוה

מלהכנס לעובי הקורה של תביעת הגירושין וימנע מבירור

כסף במסגרת הסכם הגירושין ,כשהאשה התחייבה לפרנס

הטענותשהושמעועלידיהאשה,מאחרשאםיתבררבבית

את הילדים במקומו מלבד סכום נמוך שהבעל התחייב

הדין שאמת בפיה ,הדבר עלול להסב לו עגמת נפש רבה.

לשלםעבורמזונותיהם.

ומכיון שאשתו כבר אינה מעוניינת בו והוא אינו מתגורר
עמהוגרבמקוםאחר ,הומלץלבעללהמנעמכלההליךשל
בירורתביעתהגירושיןלגופהולתתגטלאלתר.

שתי הסברות הראשונות נזכרות בדברי התשב"ץ
בתשובהח"אסי'א')עיקריהדבריםהובאובב"יסי'קלד(.
וז"ל התשב"ץ " -הדברים שאמר יצחק המגרש לדודו

כמובן שאין בכל האמור כפייה .למרות זאת ,הבעל

בשעתמסירתהגט ,בלשוןהזה  -אנינותןבכחזההגט.גם

בדבריו לאותו עובד כאמור לעיל ,טען שכפו עליו את הגט.

זה הלשון אינו גורם קלקול כלל בגט ,ולא במסירתו ,מפני

וכןאמרשאינומוכןלתתאתהגט.

שני דברים .האחד ,שאפילו אמר בפירוש לדודו הריני אנוס
בזההגטואיאפשיבואושארהלשונותהפוסליםאתהגט,

האםישבדבריהבעלמסירתמודעה
יש לדון האם יש לראות בדבריו אלו של הבעל ,מסירת
מודעהעלהגט,באמירתושהואאנוסעלהגט.

אפילוהכי איןגטזהבטלמפניאותןהדברים,כיוןשלאהיו
דבריולעדיםכמוסרמודעאאליהם.דבמודעאבעינןשימסור
דבריו אל העדים ,ובעינן נמי שיהיו שנים כדאיתא בפרק

אמנם יש אומרים ,שאם אנו יודעים שהבעל אינו אנוס,

חזקת)מ'ע"א(מודעאבפנישנים.ושלאבפנישניםלאהויא

אין לחוש שטענת הבעל שהוא אנוס לגרש תחשב כמסירת

מודעא ,אע"פ שהלה מודה לו שמסר מודעא בפניו ,משא"כ

מודעה ,אך מסקנת הב"י אה"ע ריש סי' קלד שאמירה כזו

בקנין אע"גדבעינןשניםאימודולהדדילאצריךמידידלא

נחשבתכמודעא,גםאםידענושאינואנוס.

איברו סהדי אלא לשקרי כדאיתא בפרק האומר בקידושין

וז"ל הב"י " -הר"ן כתב שם ,וזה לשונו ,נקטינן השתא

)ס"הע"ב(.ואפילומסרמודעאלפניוובפניעדאחד,מפקפק

דבגיטיןומתנתאאע"גדלאידעינןבאונסיהכתבינן,וכןנמי

הרמב"ןז"לבפרקחזקתורפוימירפאבידיה.וכיוןשכן,צריך

אםתלהמודעתובדברשאינואונסאפילוהכימבטלגיטיה

שתהא מסירת המודעא כמוסר דבריו אל העדים  ...והכי

ומתנתיה ,ואע"פ שנראה מדברי הרמב"ן ז"ל דכל שתלה

מוכח לישנא דגמרא )ערכין כ"א ע"ב( מאן דמסר מודעא

מודעתו בדבר שאין בו אונס אין בדבריו כלום ,מה שכתבנו

אגיטא וכו' משמע דבעינן שימסור דבריו לעדים שזהו לשון

נראהעיקר,וכךמטיןדבריהרמב"םז"לוכמושכתבנו".

מסירהכדאמרינןמסרמילךקמןדידן.ואמרינןנמירבנןדבי

והטורבסי'קלדכתב"-אםמסרמודעאבפנישניםואמר

רבאשימסרימיליאהדדי,לאשישמעכןממנודרךשיחה,

גט זה שאני רוצה ליתן לאשתי דעו שאני אנוס ליתנו ולכן

דשמאהיהמשטהבדודואודוחהובדבריםשאםלאהיתה

אניאומרבפניכםשיהאבטלהריהואבטל,אע"פשלאלקח

דעתומפוייסתבדבריםאלו,לעדיוהיהאומרכן.וכיוןשלא

בקנין,אע"פשאיןמכיריןאתאונסו,ואפילואינואומראמת,

מסר כן לעדים השומעים אותם הדברים בודאי דרך שיחה

שאינו אנוס ,כיון שבטלו אינו גט ,ואע"פ שנותנו אח"כ לא

בעלמא היה אומרם לא דרך מסירת עדות  ...והרשב"ם ז"ל

אמרינן שבטל המודעא שמסר עד שיאמר בפירוש שמבטל

כתב בפרק חזקת )מ' ע"א( מי שאנסוהו למכור וליתן את

המודעאואזהיאבטילה".

שלו בעל כרחו ולכתוב שטר מכירה או מתנה בעדים צריך

הרי מבואר ,שאם הבעל מוסר מודעא בפני שני עדים

להודיעקודםלכןלפניהעדיםולומרלהםדעושהמכירהאו

וטועןשהואאנוסעלהגירושין,אףשאיןאנומכיריןבאונסו

המתנה של שדה זו שאני רוצה לעשות לפלוני שלא ברצון

ואפילו ידוע לנו שאינו אומר אמת ,מ"מ יש בדבריו משום

נפשיאעשהכיאונסניומכריחניבעלכרחידלאיהיהממש

מסירתמודעא.

באותו שטר שאעשה וכו' .ובספר עטור סופרים כתוב

אמנם במקרה שבפנינו ,הבעל לא אמר בפירוש שהגט

דמודעא דגט או מתנה הוא כגון שאמר דעו שאני כותב גט

יהאבטל,ולשיטתהרשב"םבמסכתבבאבתרא)דףמ(:בלא

לאשתי או מתנה לפלוני ואין דעתי נכונה לזה ובטל הגט
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והמתנה עד כאן .וכן בספר אהע"ז )סי' קלד( כתב בזה"ל

קדושיה קדושין ,אי לאו משום טעמא דהוא עשה שלא

מסר מודעא בפני שנים ואמר גט זה שאני נותן לאשתי דעו

כהוגן ,כדאסיק רב אשי )ב"ב מח ,(:אע"פ שהיא מתקדשת

שאניאנוסליתנוולכןאניאומרלפניכםשיהאבטלהריהוא

בפרוטה .דשאני אשה ,שכך דרך כל הנשים להתקדש

בטל ע"כ .וכן בשאר חבורים כולם מסכימים שצריך שיהיו

בפרוטה ,וגם שהבעל מתחייב לה בשאר כסות ועונה ,וגם

דבריוכמוסרעדותלעדיו".

דאתתא בכל דהו ניחא לה .אבל לכוף האיש לגרש אשתו

וכןהריב"שסי'קכזשהשיבעלאותונידון של התשב"ץ

בקבלתמעות,לאנאמראגבאונסאוזוזיגמרומגרש,ואפילו

כתב בלשון זו " -עתה יש לעיין במה שאמר אחר כתיבת

בכלממוןשבעולם,דאיןדמיםלאשה.אמנםאניאומר,דכל

הגט וחתימתו ,קודם נתינתו ,כשהיה בוכה דודו על ענין

שמקבלמעותבגירושיןדמילזביני,לעניןשאםימסורמודעא

נתינתהגט,ואזאמרהמגרשמהצורךלבכותאנינותנובכח

צריך שידעו העדים באונסו ,ואי לא ,מודעיה לאו מודעא.

...הלשוןהמוזכרבערכיןכךהואמאןדמסרמודעאאגיטא,

דכיוןשמקבלמעות,מעתהלאוגלויימילתאהוא,וא"כאין

מודעיה מודעא ,נראה מזה הלשון שצריך שימסור דבריו

כאןמודעאכלל".

לעדים .וכן ממ"ש )ב"ב מ( :מודעא בפני שנים ואין צריך

העולה מדברי הריב"ש והתשב"ץ שאין לדון את דבריו

לומר כתובו ,הודאה בפני שנים ,וצריך לומר כתובו הנה

שלהבעלכמסירתמודעא,וזאתמשלשהטעמים -א.מפני

שדמו מודעא להודאה שצריך לומר אתם עדי ,אלא

שדבריו נאמרו בפני עד אחד בלבד .ב .מפני שהדברים לא

שבמודעא א"צ לומר כתובו  ...ועוד י"ל ,שאף אם היינו

נמסרו בדרך של מסירת מודעא .ג .מאחר והבעל קבל שוה

אומרים שהלשון שאמר ,שהוא נותנו בכח ,יהיה כוונתו

כסףתמורתהסכמתולתתגט,

שהוא אנוס ומוסר מודעא על זה ,עדיין י"ל שאין מודעא זו
כלום ,לפי שאפילו כתבו לו העדים שטר ממודעא זו ,אינה

ונבאר בעז"ה את הדברים ,והאם כל אחד מטעמים אלו
מוסכםבפוסקים.

כלום ,לפי שהיו צריכין לכתוב בה שהם יודעין באונסו.

ראשית ,הבעל אמר את דבריו בפני עד אחד ,וקיי"ל

כדאמרינן בפרק חזקת )מ :(:אמרי נהרדעי כל מודעא דלא

דמודעא בפני שנים .וכן פסק בשו"ע אה"ע סי' קלד ס"א,

כתיב בה אנן ידעינן באונסיה דפלוני ,לאו מודעא היא.

והרמ"א שם החמיר במוסר מודעא בפני שני עדים זה שלא

ואמרינןהתםמודעאדמאיאידגיטאומתנתא,גלויימילתא

בפניזה,ומבוארדבפניעדאחדלחודלכו"עלאמהני.

בעלמא היא ,אלא דזביני וכו' .ופירש רש"י ז"ל בפירושיו,

ועייןבחו"מסי'פאבש"ךס"קכבשהאריךלהוכיחכדעת

דבגיטא ומתנה ,כיון שאינו מקבל ממון בגטאומתנה ,גלויי

בעל המאור שהודאת בעל דין בפני עד אחד אין בה ממש,

מילתאבעלמאהואשהואאנוס,שאםלאהיהאנוס,מהלו

וגם אינו מחוייב להשבע מכח עדותו .ובתוך דבריו כתב

לגרש או לתת ולמסור מודעא עליהם ,לא יגרש ולא ימסור

הש"ך " -וכן משמע לפע"ד פשטא דסוגיא בפרק חזקת

מודעא ,דלא דמי לזביני ,דהתם איכא למימר שהוא צריך

הבתים ]דף מ' ע"א[ דקאמר מחאה בפני שנים ואין צריך

למעות ,ומוכר ברצון ,ומוסר מודעא כדי שכשיהיו לו מעות

לומר כתובו ,מודעא בפני שנים ואין צריך לומר כתובו,

יאמר לבטל המכר .ולזה אין מאמינים אותו שיהיה אנוס,

הודאה בפני שנים וצריך לומר כתובו ,קנין בפני שנים ואין

וצריך שידעו העדים באונסו ,ואי לא כתבי הכי לאו מודעא

צריך לומר כתובו ,וקיום שטרות בשלשה .משמע דקאמר

היא .זהו תורף פירושו ,וכן עיקר .וא"כ ,בנדון זה ,שלוקח

דומיאדמחאהומודעאבפנישנים,מהמחאהומודעאבפני

ממון בגט זה ,הדר הוה ליה כזביני ,ואין מודעתו כלום ,כל

שניםדוקא" .עיי"ש,הרי שהש"ךסוברשמודעאבפנישנים,

שלאכתבוהעדיםבמודעא,אנןידעינןבאונסיה.ובדבורזה,

לעיכובא,ומודעאבפניעדאחדאיןבהממש.

שאמר שהוא נותנו בכח ,לא ידעו באונסו אותן העדים

אלא שבספר תורת גיטין בסוף סי' קמא )סוף ד"ה

ששמעו דברים אלו ,אדרבא ,ידעו שאינו אנוס ,ולכן אין

ומעשה( כתב להחמיר במודעא בפני עד אחד ,כשם

דבורו כלום לבטל נתינת הגט .ולא שאני אומר שיהיה זה

שמחמיריםבקידושיןבפניעדאחד.

כזביני ממש ,מפני המעות שמקבל על נתינתו ,שנאמר אף

וכן בשו"ת ברית יעקב חלק אה"ע סי' נז כתב כסברת

אם יהיה אנוס ,דאגב אונסיה וזוזי גמר ומגרש .כמו שאנו

התורת גיטין ,וציין למש"כ הט"ז באה"ע סי' קלג דלמ"ד

אומרים כן בזביני דתלוה וזבין ,זביניה זביני ,דאגב אונסיה

דחוששין לקידושין בע"א ה"ה עד אחד בגיטין .וכתב עוד

וזוזיגמרומקנה.דהכאאיכאטעמאאחרינא,דליכאלמימר

הברית יעקב " -ואף לרוב הפוסקים באה"ע סי' מב דס"ל

בשוםפניםשיהיהמןהדיןלכוףהאישלקבלמעותושיגרש

דלא מהני עד אחד בקידושין ובגיטין ,אפ"ה אפשר לומר

את אשתו ,וכיון שאינו מן הדין ,אם עשה כן הרי הוא גט

דבמודעאמהניעדאחד.דהאדבעינןשניעדיםבגיטיןהיינו

מעושה שלא כדין .ועוד ,דאפי' בזביני הסכימו המפרשים

להוציאמחזקתאיסוראשתאישדהויקיימא,והויג"כדבר

ז"ל ,דלא אמרינן תלוה וזבין ,זביניה זביני ,אלא כשנתנו לו

שבערוה ,ודבר שבערוה אין פחות משנים .אבל להעיד על

כלשוויהקרקע,אבלבפחותמשוויו,לא.שאיןלומרבשום

ביטולהגטלאחזוקיבחזקהקמייתאבאיסוראשתאיש,דהוי

פנים ,שאם אונסין אותו למכור קרקע שוה אלף זוז בדינר,

קיימא דהחזקה מסייע להעד יש לומר דמהני ג"כ עד אחד.

דאגב אונסיה וזוזי גמר ומקנה .ואע"ג דתלוה ואקדישה,

ועוד דשאני גיטין וקידושין דאפילו שניהם מודים לא מהני
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בלא עדים .וה"ה בעד אחד לדעת הפוסקים ,ולאו מתורת

וא"כ י"ל דלכך מהני הודאת עד אחד .וכל זה לא שייך

נאמנות נגעו בה דלא מהמנינן להו .אלא דלא הוי קיום

במודעאדהטעםהואמשוםדכלשלאאמרובפנישניםהוי

המעשהבלאעדים,אע"גדהדבראמתשקדשה.אבללבטל

מילי דכדי ולא כיוון אלא להשטות ,ולאו משום נאמנות

הגטבמודעאדאיהויידעינןדבלבי'לאניחאלי'בגטזה,לא

אתינןעלה".

היה מהני הגט .ורק מתורת נאמנות בעינן שני עדים ,דלא

וכן בשו"ת חבלים בנעימים ח"ב סי' צה הביא את דעת

מהימן הבעל בזה רק אם מסר מודעא בפני שני עדים דאז

התורתגיטיןוהבריתיעקב,ודחהדבריהם,וז"ל" -לאנראה

ידעינן דלא ניחא לי' בגט זה .א"כ אפשר אפילו עד אחד

כן ,דמה שהביא הברית יעקב מט"ז סי' קל"ג ,הנה הט"ז לא

במודעאמהניומהימןבזה".

החליט הדבר רק סיים בצ"ע .והבית מאיר השיב על דבריו

ובסוף דבריו כתב הברית יעקב " -עולה לנו מכל מש"כ,

דמפורש בתוס' ב"ב קס"ה) :ד"ה מה התם( דעד אחד בגט

דישמקוםלומרדע"אבמודעאמהני.והאדאיתאבב"ב)דף

בטלמדאורייתא.וכןקיי"לבסי'ק"לס"כאםנתןלהגטבעד

מ'(מודעאבפנישניםואיןצ"לכתובו.י"לדלאודוקאשנים,

אחד אינו גט .ושאני קידושין דמצרפים את הודאתה שהיא

דה"הבפניעדאחדמהני,רקמשוםדאיןצריךלומרכתובו,

לחובתה לעדות העד אחד ,והוי כשני עדים .וכ"כ שו"ת

נקט בפני שנים ,כמ"ש התוס' והרא"ש שם דהא דאמרינן

רעק"א סי' רכ"ב אות י' לחלק בין גט לקידושין .א"כ הכא

התם קנין בפני שנים וא"צ לומר כתובו ,דאפילו בינו לבין

דליכא צירוף הודאה לא מהני בפני עד אחד .ומ"ש הברית

עצמו מהני קנין ,אלא משום דבעי למימר א"צ לומר כתובו

יעקב דהכא לא הוי דבר שבערוה ,הוא נגד כל הראשונים

ע"ש.ה"ני"לבמודעא.ועודי"לדהתםבב"באמרינןמודעא

הנ"ל .ומ"ש דאלו הוי ידעינן דלא ניחא ליה לא היה הגט

בפני שנים דמיירי גבי ממון ,ובממון ע"א אינו קם להוציא

מועיל,תמוהדהאקיי"לגלוידעתאבגיטאלאומילתא".

מידהמוחזק,עלכןאיןמבטליןקניןברורמפניהספקכמ"ש

ויש להעיר הערה נוספת על מש"כ הברית יעקב מדעת

הט"ז בחו"מ )סי' ק'( ,ה"נ אינו נאמן ע"א במודעא לבטל

הראב"דובעה"מוהש"ך,שבדבריהש"ךשהבאנולעילובהם

המכירהמשוםדאיכאלמימרדאמרבדדמיאומשקר.אבל

מבוארשאיןחילוקביןמודעאמחאהוהודאתבעלדין.

בגט דאיסורא ,וכבר איתחזק איסורא אמרינן דאינו יוצא

מסקנת הדברים  -מפשטות לשון הגמרא והריב"ש

מחזקת איסור קמא עד שיהא היתר ברור ,על כן עד אחד

והתשב"ץ וכן הטור והשו"ע סי' קלד ,המודעא צריכה

מהימןבגטבמודעא"

להימסר בפני שני עדים ,וזהו לעיכובא .אך התורת גיטין

ובסי' נח הביא הברית יעקב מה שנחלק עליו רב אחד

חידש לחוש להחמיר כשם שמחמירים בעד אחד בקידושין,

שסבר שכל שלא נמסרה המודעא בפני שנים אינם אלא

והברית יעקב האריך לבסס שיטה זו שמודעא בגט מועילה

דברי גזום ופטומי מילי בעלמא ודברי השטאה הן ,וכדין

אף בפני עד אחד .אך כמה פוסקים חלקו על התורת גיטין

מחאה המבואר בחו"מ סי' קמו ס"ב ובסמ"ע .אך הברית

והבריתיעקב.

יעקב חלק עליו ,וכתב " -לענ"ד דבריו אינן נראין ,דהא אנן

אלא שבנידון דידן יש לדון דגרע ממסירת מודעא בפני

קיי"ל בחו"מ )סי' פ"א ס"י( דהודאה בפני עד אחד אם אמר

עד אחד וזאת משני טעמים .ראשית ,אותו עד אחד הוא

אתה עד מהני .ולא אמרינן כיון דלא הודה בפני שנים הוי

אחד מעובדי בית הדין שבית הדין סומך עליו ,ודינו כשליח

מילידהשטאה.א"כה"הבמודעאדלאבעינןאתםעדימהני

בית דין ,ויש לדון שנאמנותו עדיפה מנאמנות של עד אחד

בפניעדאחד...ואפילולדעתהראב"דובעלהמאורוהש"ך

בעלמא ,יעויין בחו"מ סי' יא שרק לעניין להוציא ממון על

דהודאה בפני עד אחד אפילו אמר אתה עד לא מהני עד

פיואינונאמן,אךמשמתיןעלפישליחביתהדין.

שיאמר לפני שני אתם עדי .יש לומר במודעא מהני  ...אם

אך גם אם סברא זו אינה ברורה ,יש לדון שהבעל בעת

מסר מודעא בפני עד אחד דמהני ולא אמרינן מילי דכדי

שאמרדבריםאלובפניאותואדם,לאנחיתלכךשהואכעת

נינהוודבריהשטאההוי.ולאדמילמחאהדבעינןדוקאבפני

מבטל בפניו ,אלא הבין שהביטול צריך להעשות בפני בית

שנים ,דהתם המערער רוצה למחות ,דירא שיחזיק המחזיק

הדין ,ובדבריו אלו הבעל בקש ממנו להעביר את הדברים

בגזלנותא ויכפור ויאמר שלקוח הוא בידו ,א"כ מאי מועיל

בשמולביתהדין,וממילאבאמירתהעדאתעדותובפניבית

שיעשה מחאה בפני עד אחד ,דאכתי יכול המחזיק לגזול

הדין הוא נידון כשלוחו של הבעל .אמנם בנידון דנן נוסח

ולכפור העד שלא מיחה כלל בפניו ,על כן מחוייב למחות

הדברים שהבעל אמר בפני אותו עד "תגיד להם" וכו' ,אינו

בפנישניםדוקא,כדישלאיוכלהמחזיקלכפורולומרשלא

מתפרשכביטולבפניהעד,אלאכבקשהמאותואדםהשומע

מיחה".

את שדבריו שיעביר את דבריו לחברי בית הדין היושבים

אךבשו"תבניןעולםחלקאה"עסי'לזסק"ודחהסברת

בחדרהסמוך.וכשםשמצינוברישפרקהשולחשהבעליכול

התורתגיטין,וכתבלחלקביןמסירתמודעאלקידושין,וז"ל

למנות שליח לביטול שליח להולכת הגט ,נראה שיוכל

" -שאני קידושין דילפינן קיחה קיחה משדה עפרון ,וכמו

למנות שליח למסירת המודעא .ובכך מודעתו נמסרה בפני

בדברשבממוןהאדבעינןשניעדיםאינואלאלבררהאמת,

שניהדייניםששמעואתדבריאותושליח.אמנםלעתעתה

דלא איברו סהדי אלא לשקרי ,כמו כן י"ל גבי קידושין ...

לאמצאתיבגמ'ובפוסקיםמפורשדיןמסירתמודעאעלידי

עטרתדבורה
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שליח ,אך בפשוטו נראה שלא גרע משליח לביטול שליח

זו ,וקרובה היא אל הדעת ,ולא מצאתי בפירוש לאחד מן

להולכה ,ומפשטות הסוגיא בריש פרק השולח לא מצינו

הפוסקים ז"ל שאמר בהפך מזה .וכיון שכן כדאי הם אותם

דצריךלמנותובפנישנים.
ולפי זה נפל ההיתר מצד שהמודעא נמסרה רק בפני עד
אחד.

חכמים ז"ל לסמוך עליהם .וזה יותר קרוב לסמוך בו היתר
אשהזובביטולמודעאזומכלמהשכתבתי".
וכןבשו"תזכרוןיהודהסימןעג ,בתשובתרבינוחסדאי,

שנית,מבוארבריב"ששנוסחמסירתהמודעאצ"לבלשון

כתבכסבראזו.וז"ל"-פרשב"םז"לגילוימלתאבעלמאהוא

של מסירת דברים כגון שיאמר דעו לכם וכו' .כמשמעות

כלומר הרבה בני אדם יוכלו לידע אונסו דכיון דאינו מקבל

לשון"מסירת מודעא"ולאנאמר"אמירתמודעא",וכןמוכח

ממון בגט זה ובמתנה שנתן אם איתא דניחא ליה ליתנה

מהראשוניםשנקטובלשוןזושמוסרדבריולעדים.וכןהובא

מדעתו למה ליה למסור מודעא עכ"ל .מכלל דכל שמקבל

בב"יסי'קלד,וכןבספרמכתבמאליהושערז'סי'כבהובאו

ממון על כך אין מסירת מודעי ראיה על אונסו כל שלא

דבריהתשב"ץהנזכריםללאחולק .ועייןבסי'הקודםסי'עח

נתבררממקוםאחר,אדרבהאמרינןשחפץהואבנתינתהגט

שהבאנואתהשיטותבהלכהזוואיןצורךלכפולהדברים.

מחמת הממון שנתנו לו ,אלא שמסר המודעא כדי שיתנו
ויחזרו ויתנו .ובודאי שהענין מוכרע מעצמו דליכא האי

העולהמדברינו

פירושא אחרינא בין מכר לגט ומתנה אלא דבמכר כל שלא

לדעת הריב"ש ,לא מיבעיא שיש הכרח שיאמר דבריו

נתברראונסואנותוליןשמרוצההואבכךמשוםזוזידצריכי

ישירות לעדים ,אלא יתירה מזו ,אין דבריו נידונים כמודעא

ליה,אלאשרוצהלמסורמודעאכדישכלשיזדמנולומעות

כלעודהדבריםלאנאמרובנוסחמתאיםשלמסירתדברים

יבטל המכר .ובגט ובמתנה דלא מקבל זוזי ודאי קושטא

לעדים,כגוןשיאמרלהם,דעו'או,אתםעדי'וכיוצ"ב.

קאמר דאניס .דמאי לימא בו כיון דלא מקבל זוזי ,הילכך

המאירי כתב שיש הכרח שדבריו ימסרו ישירות לעדים,
אך לא הזכיר שיש צורך בנוסח מסויים ודלא כריב"ש .וכן

בנידון זה שקיבל ממון בעל הגט אין מסירת מודעתו ראיה
עלהאונסכלשלאנתברראונסוממקוםאחר".

העלנו בדעת התשב"ץ .ויש שכתבו בפשיטות שאף אם

אך רבינו יעקב בעל הטורים ורבינו יהודה ,בניו של

הבעללאדיברישירותלעדים,אלאדיבראלקרובווהעדים

הרא"ש,חלקובזהוכתבו"-אפילואםקבלמעותבגטמקרובי

שמעודבריו,שישבדבריומשוםמסירתמודעא.

האשה אינו דומה למעות שמקבל במכר .כי במכר עיקר



מכירתו הוא בשביל המעות ,כי אין אדם מוכר דבר אלא

שלישית ,בנידון שלפנינו ,במסגרת הסכם הגירושין

בשביל חפצו למעות ולא בשביל סיבה אחרת  ...אבל בגט

האשההתחייבהלפרנסאתילדיובמקומו ,מלבדסכוםקטן

אפילו אם יתנו לו מעות דבר ידוע שאינו סיבת הגט .שאם

שהואהתחייב לשלם,הרישבנידוןשלפנינוישכאןגירושין

היהביניהםאהבהושלוםכמושראוילהיותביןאישלאשתו

שבהם הבעל קבל התחייבות המועילה לתשלום סכום גדול

אפילויתנולוכלהוןביתובאהבהבוזיבוזולהם.אלאמחמת

של מעות ,ובכה"ג סובר הריב"ש שבלא שהעדים ידעו

קטטהשביניהםאושנאהששונאתוגורמותהגרושין.והמעות

באונסואיןכאןמסירתמודעא.

אינןאלאטפליםלדבריםאחריםהגורמיןלגט.הילכךלאדמי

וכן התשב"ץ בח"א סי' א' כתב באותו נידון כסברת

למעות המכר דנימא גמר ומקנה .משום הכי פריך גילוי

הריב"ש ,וז"ל " -אבל ראיתי שבעלי סברא זו מתחזקים בה

מילתא בעלמא הוא שהוא אנוס כיון שמוסר מודעא .דכיון

שמצאנו בנימוקי הראשונים ז"ל שבגט שיש בו פדיון .כמו

דאינומקבלממוןבגט,ר"לכמובמכר,כיאיןקבלתממוןשל

הנדון הזה שנתפשרו בגירושין אלו ע"י ממון שהשלישו ביד

הגט דומה לקבלת ממון של מכר ,וגם במכר נמי אם אנסוהו

נאמןשיתנולבעלכדישיגרש,דדמילזביניולאהויאמודעא

למכורחפץבפחותמשוויואיןמכירתומכירה".

עדדידעינןלאנסיה.וכןמוכחלשוןהרשב"םז"לבפרק חזקת

ובמשנהלמלךבהלכותגירושיןפ"והי"טהביאאתדברי

)מ' ע"ב( אי בגט ובמתנה גלויי מילתא בעלמא כלומר הרבה

הריב"ש הנזכרים ,וכתב על זה " -ודע שכל זה הוא למ"ד

בני אדם יכולין לידע אונסו כיון שאינו מקבל ממון בגט זה

שאם הוא משקר באונסו דאין המודעא מודעא ,אך למ"ד

ובמתנהשנותן,איאיתאדניחאליהיתנםמדעתוולמהליה

דאףאםידענושאיןכאןאונסאפ"ההמודעאמודעאוכמ"ש

למימסרמודעאע"כ.אבלבנדוןהזהשהואמקבלממוןליכא

הרב סברא זו בס"ס רל"ב ,פשיטא דאף שקבל מעות

האיטעמאוצריכיןלמידעאונסיה.וכיוןשבכאןלאהיהאונס

בגירושין ,מ"מ המודעא קיימת ואצ"ל הכרנו באונסו ,לפי

...לאומודעיהמודעא.שאפילוהיהשםאונסולאידעיליה

שאףשמשקרמהני,וכלזההואפשוטבעיניודוק".

סהדי לא הויא מודעא .כ"ש אי סהדי ידעי דהאי אונסא לאו
אונסהואכמוהכאדלאהויאמודעאכלל,ואפילובטולאינה

ועייןבב"שסי'קלדס"קידשכתבכסברתהריב"ש.וע"ע
בספרקובץשעוריםעמ"סבבאבתראסי'קסח.

צריכה .דכה"ג בזבינא לא הויא מודעא כדאיתא בפרק חזקת

ומש"כ בזה בתשב"ץ ח"ד חוט המשולש הטור השלישי

)מ' ע"ב( וכיון דגטא כל היכא דאיכא זוזי דמיא לזביני א"כ

סי'לה)ד"העודטעםאחר(,דבריובנקודהזואינןמחוורין,

בטלהמודעאמאליה.ואלוהדבריםברוריםונכוניםלפיסברא

למעייןבדבריו.
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העולה מדברינו  -הבאנו שלשה טעמים המבוארים

לסיכום

בריב"ש ובתשב"ץ שלא לדון את דברי הבעל בגדר מסירת

ביטול שליח להולכה צריך להיות בפני שני עדים,

מודעא,ומהשישלדוןבכלאחדמהטעמים.מסקנתהדברים

ובלא"ה אינו מועיל .ויש מהאחרונים שכתבו שה"ה בביטול

היא שלמעשה בכל אחת משלושת הסברות ישנן ספקות

הגט,כןדעתהאורשמחהעונגיו"טהתפארתיעקבהחבלים

מחמת פלוגתות ראשונים ופוסקים אחרונים ,ואין להקל

בנעימים והחדושים ובאורים .לדעת התורת גיטין מעיקר

בנידוןדידןשהאשהבחזקתאשתאיש.

הדין אין לחוש לביטול זה ,אך בביטול בפני עד אחד יש

היה מקום לומר שאף אם הבעל מסר מודעא המועילה,

להחמיר כשם דמחמירים במקדש בפני ע"א ,והאור שמח

עכ"פ בנידון שלפנינו ,בטרם מסירת הגט הבעל חזר וביטל

חולקבזהוכתבשבמקוםשהאשהאינהיודעתאיןלהחמיר

מודעות,ובכה"גאףאילוהיתהכאןמסירתמודעאהריחזר

כשםדבכה"גאיןמחמיריםבקידושין.

וביטלה,וכמושכתבהריב"שבנידוןשלו.ומאחרשאנןסהדי

לעומת זאת כמה אחרונים כתבו להחמיר בביטול בפני

שהבעל אינו אנוס בגירושין ,מהני ביטול המודעות ,והגט

עד אחד ,כן מסקנת האור גדול לאחר שדן לפי כל אחת

כשר.

משיטותהראשוניםשבארוהטעםדביטולשליחהולכהבפני

אמנם ביטול המודעות לא נעשה מיד לאחר שנאמרו

ע"א לא מהני .וכן מסקנת המשכנות יעקב ,וכ"כ כמה

דבריהבעל,ולכאורהאםההיתרנובעמצדהביטולמודעות,

אחרונים בשיטת הרמב"ם ,המעשה רקח המכתב מאליהו

היה צורך שהביטול יעשה מיד .אך עכ"פ בכה"ג שהדברים

הב"חובספרתשובותהרא"ם.

נאמרו לאחר הציווי לסופר ולעדים ,ושלא בפניהם סגי

בנידון שלפנינו שהבעל אמר לפקיד שימסור לבית הדין

בביטול מודעות בטרם מסירת הגט ,וכמבואר בספר מנחת

אתהדבריםשנאמרולו,והבעלידעשהפקידאמנםעשהכן,

פתים על אה"ע סי' קלד ,וז"ל " -וכשאמר כן שלא בפני

הרי שסברת המשכנות יעקב קיימת דבכה"ג שהבעל בקש

הסופר,בפניעדים,איןבזהביטולשליחות,רקאנודניןאותו

שאותו אדם ימסור דבריו לבית הדין המסדר את הגט ,אין

כמסירת מודעא על נתינת הגט ,וצריך לבטל מודעא לפני

מקום לתקנת עגונות או לתקנת ממזרים ,ובכה"ג לא אמרו

נתינה,וכןהדיןבאמצעהכתיבה".

להפקיע את הקידושין .וגם האור שמח שהקל בביטול בפני

אלאשדבריומיוסדיםעלשיטתספרהתרומה,ולעילסי'
עדהארכנובעז"הבבירורשיטתספרהתרומה.
אך לכאורה ,גם בלא להסתמך סברת המנחת פיתים

עדאחדלאיקלבכה"גשביתהדיןיודעמכלהעניין,ומונע
אתהאשהמלהנשאכלעודלאינתןגטכראוי,וע"עמש"כ
להלןבנקודהזו.

המיוסדת על שיטת ספר התרומה ,מאחר ויסוד הדין של

ומלבד זאת ,אם נדון במקרה זה את העד כשלוחו של

מסירת מודעא הוא  -ביטול מעשה שהוא בעצמו יעשה

הבעל למסירת דבריו בפני בית הדין ,וכפי שצידדנו לעיל

בעתיד ,ובהלכה זו של מסירת מודעא התחדש שלא

מכחנוסחדבריושלהבעלשאמר"תגידלהם"וכו'הרישגם

להתחשב באותו מעשה שיעשה בעתיד ,אלא רק בדבריו

לוליסברתהמשכנותיעקב,ישכאןביטולבפנישניעדים.

הראשונים שאמר בעת שמסר את המודעא .לפי זה מאחר

שיטת ספר התרומה שאין מועיל ביטול לגופו של גט

שעד לרגע מסירת הגט הבעל לא עשה דבר ,אלא רק ישב

שלאבפניהסופרוהעדים.דעתספרהתרומההובאהבסמ"ג

בטל ולא עשה מעשה הקשור לסידור הגט ,הרי שלא היה

במרדכי בהגהות מיימוניות ובשלטי הגבורים .הרמב"ם אינו

מהשיבוטל.

סוברכדעתספרהתרומה,ובשו"תברכתרצ"ההעלהשאין

אך לפי המבואר בספר מכתב מאליהו )שער ז' סי' טז(,
אם הבעל מסר מודעא בטרם מסירת הגט ,ורק לאחר

להסתמךלהקלכשיטתספרהתרומהאףבמקוםדחקועיגון,
לעומתזאתמסקנתהדבריחייםלהקלבמקוםעיגון.

שהסופר סיים לכתוב את הגט נעשה ביטול המודעות ,הגט

לשיטת ספר התרומה אף שהגט לא התבטל ,מ"מ יש

בטל,מאחרשבעתכתיבתהגטהואכבר בטלמכחהמודעא

צורךבביטולמודעותלפניהמסירה.אךאםביטלהגטבפני

הקובעת שהגט נכתב באונסו ,ואינו חוזר וניעור לחזור

הסופר ועדי הגט הגט בטל ולא מועיל ביטול מודעות לפני

לכשרותו לאחר שתבוטל המודעא ,ובסי' הקודם )סי' עח(

המסירה.

הארכנו בדינו של המכתב מאליהו .ושאני הדין שבתשובת

בנידון דידן שהבעל בקש מהפקיד להעביר את דבריו

הריב"ש שהבעל מסר את המודעא רק לאחר סיום כתיבת

לביתהדיןהמסדראתהגט,ישלדוןדדינוכמבטלבפניבית

הגט,ולכןבנידוןהריב"שהועילביטולהמודעא.

הדיןהמסדראתהגט,ואםביטלבפניביתהדיןהמסדראת


בהמשך פסק הדיןהבאנו באריכות את שיטותהפוסקים
בשאלת הדיבור שבכוחו להביא לביטול הגט ,ובספרנו זה
הדברים הובאו בנפרד עיין לעיל סי' עד ,ואין מקום לכפול
הדברים.
ולהלןחלקוהאחרוןשלפסקהדין.

הגט,מסתברשלדעתספרהתרומהדינוכמבטלבפניהסופר
והעדים,מאחרשהםפועליםעלפיהוראותביתהדין.
מסקנת הדברים ,שבנידון דידן אין היתר מרווח להקל
להשיאהלכתחילהבגטזה.
ראשית לדעת הרבה פוסקים יש בדבריו אלו של הבעל
משום מסירת מודעא ומאחר שהמודעא נמסרה באמצע

עטרתדבורה
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כתיבת הגט ,יש לחוש שלא יועיל מה שביטל את המודעא

בספר עונג יו"ט סי' קסז כתב " -מבואר באחרונים ז"ל

לאחר סיום כתיבת הגט ,והיינו על פי דרכו של המכתב

דאםהגטהראשוןפסולישלכופוליתןגטאחר...דלאוכל
כמיניהלעגנהשתהיהמגורשתואינהמגורשת".ובשו"תעין

מאליהו.
שנית,מאחרולדעתה"רעזראהנביאהגטבטלכשביטלו

יצחק ח"ב סי' יט ס"ק מה כתב " -והנה זה ברור דהיכא

באמצעכתיבתו,ולדעתהרבהפוסקיםהיינואףכשרקנמלך

דהבעל גירשה בגט פסול יכולין לכופו שיגרשה בגט אחר

מלגרשועדייןלאביטלבפירושאתהגטעצמו,וק"ואםנדון

כשר ,כמבואר בירושלמי פ"א דגיטין ה"א בזה"ל נתן לה
גיטהאשכחוני' גט בפסול כפוני' ויהיב לה חורן אתי עובדי'

דבריוכמסירתמודעא.
שלישית,דינושלספרהתרומהאינוהיתרמרווחבנידון

קמי'דרבנןואכשרוןמשוםדנקראגטמעושהכדיןע"ש.וכן

דידן ,וכמו שהתבאר בדברינו ,ועל כן השאלה שבפנינו

הוא באה"ע סי' קנ"ד סעיף כ"א ברמ"א בקצרה ולא כתבו

תלויה בשאלת ביטול גט בפני עד אחד ,וכפי שהתבאר אין

שם מקור לזה .ובעז"ה שמצאתי מקור לזה מהירושלמי

הכרעה ברורה במחלוקת זו ,אלא שיש לצרף לדעת

הנ"ל".

המקילים בביטול בפני עד אחד ,את הסוברים דבעינן לשון

ובספר כוכב מיעקב ח"א סי' מד כתב – "היינו טעמא

ברורה של ביטול הגט ,וכן את הסברא שבנידון דידן מוכח

דכופין אותו לגרש ביצא לעז על הגט ,דהנה מבואר בשו"ת

שכוונתורקלטעוןעלאונסבגירושיןולאביטולגופושלגט,

הרשב"א )ח"א סי' אלף רל"ו( מובא ברמ"א סי' קנ"ד ס"ז

וכמו שהבאנו בשם האור גדול .ולעיל כתבנו מה שיש

דאם קידש אשה שאינה מסורה לביאה כופין אותו לגרש

לפקפקבסבראזו.ובסיכומושלדברנראהשמאחרשהאשה

כיון דאינו ראוי לדור עמה ולבוא עליה .ולפ"ז י"ל דהיינו

בחזקת אשת איש ,לא ניתן להתירה בגט זה ודינה כספק

טעמאביצאלעזעלהגטשכופיןאותולגרשכיוןדמןהתורה

מגורשת.

היאמגורשתהויבעילתובעילתזנות,משוםהכיכופיןאותו

והנה ברמ"א סי' קנד סעיף כא פסק " -מי שגירש אשתו

לגרש שנית דהוי כמו קידש אשה קידושין שאינן מסורין

בגט כשר ,ויצא קצת לעז על הגט ,מותר לכופו לתת גט

לביאהשכופיןאותולגרש",עכ"ל.ולסבראזואיןחילוקבין

אחר".ואמנםבשו"תשםאריהחלקאה"עסי'ס'סברשדינו

ספקגירושיןוביןגירושיןגמוריןשיצאעליהםלעז.

שלהרמ"אנאמרדוקאכשהגטמדינאכשראלאשיצאעליו

עלכןגםבנידוןדידן ,מאחרוישעיקוליופשוריבגטזה,

לעז,משא"ככשהואנפסלבפסולגמור.וכןבספראור שמח

האשה בחזקת אשת איש אך עכ"פ דינה כספק מגורשת,

הלכות אישות פרק ז' הלכה כג כתב " -בשו"ע הלכות גיטין

מאחר שלכמה דעות בראשונים אין מודעא ללא אונס או

)א"ע סימן קנ"ד סעיף כא( כתב מי שגרש אשתו בגט כשר,

ללאשנאמרהבדרךמסירתמודעא,וגםעיקרדיןביטולגופו

ויצא קצת לעז על הגט מותר לכופו לתת גט אחר,ויש מקור

של גט תלוי באשלי רברבי ,ויש אומרים דבלא נוסח ברור

לזה מדברי ירושלמי )פ"ק דגיטין הלכה א'( נתן לה גיטא,

לביטולהגטאינומבוטל,נראהשדינהכספקמגורשת,עלכן

אשכחינה בפסול ,כפוניה ויהיב לה חורין כו' ,וזה מורה

יש מקום לדון שמכיון שכעת כבר אינה רשאית לדור עמו

דכופין לתת גט אחר ,ועיין במפרש שם שפירש שיש לומר

מפני היותה ספק אשתו בלבד ,נוכל לכפות את הבעל לתת

דכהן היה והיה אסור לישא אותה יעו"ש .אולם גם בשו"ע

גט אחר כדי שלא לעגנה .וכל עוד אינו מגרשה יש לדון

לא נזכר רק בשהגט כשר,אך קצת לעז איכא,אבל בספק גט

לחייבובמזונותיהכדיןספקמגורשת.
סוף דבר ,לאחר שני דיונים נוספים הבעל נאות לתת גט

צ"ע אם רשאין לכוף אותו לתת גט אחר ,ואולי הוי גט

נוסף ,ולאחר שהובהר לו שמאחר והאשה ספק מגורשת,

מעושה",עכ"ל.

יהיהמקוםלדוןבשאלתחיובובמזונותוכפייתהגירושין.

אךדבריהםאינםמוסכמים.

סימ פ

"הרחקותדרבינותם"לרבותשלילתרשיוןנהיגהביחסלבעלשאשתו
טוענת"מאיסעלי"וביתהדיןלאפסקכפיהאוחיובלגרש
תשריתשנ"ח
לפנימספרשניםנחקקבכנסתחוקהמאפשרלבתיהדין
להורות על צווי הגבלה כנגד בעל שאינו מסכים לתת גט,
ובכללןשלילתרשיוןנהיגה.
יש מקום לדון האם ניתן לנקוט באמצעי זה במקרה
שהאשה טוענת "מאיס עלי" באמתלא המתקבלת ,או

במקריםאחריםשבהםביתהדיןאינופוסקלכפותאולחייב
אתהבעלבמתןגט.
מאמרזהיחולקלשלשהחלקים.
א .נביא את תשובת רבינו תם שהתיר לנקוט "הרחקות"
מהבעל,ויבואראםתשובהזונפסקהלהלכה.
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ב.ביאורדינושלר"ת.
ג .האם שלילת רשיון הנהיגה היא בכלל הרחקה דר"ת

לאחרונהמכוןירושליםהוציא לאורמהדורהחדשהשל
ספר "זכרון יהודה" )לרבי יהודה בן הרא"ש( ,ובה תשובות
חדשות שרואות אור לראשונה .בסי' קי מובאת תשובת

אוחמורהמהרחקה.

רבינו פרץ מכת"י ,שבה פסק שלא לכפות גירושין במורדת,
פרקא'
שיטתר"תבדיןאומרתמאיסעלי
המקור הראשון להרחקות מבעל המסרב לגרש ,נמצא
בתשובת ר"ת שבספר הישר )חלק התשובות סי' כד(.

בין מורדת האומרת מאיס עלי ובין האומרת בעינא ליה
ומצערנאליה.ואףפסקשלאלהחרימוולאלנדותו.ובסיום
התשובה כתב – "אך כל רבותינו שוין בדבר ,שיגזרו בכל
חומרא על כל איש ואשה מזרע ישראל שלא יהא רשאי
לדברעמוולישאוליתןעמו".

בתשובה זו ר"ת השיב אודות אשה האומרת "מאיס עלי".

הרי בפני תשובה של אחד מגדולי הראשונים שהסכים

ר"תקבע שלאניתןלכפותגטבמורדתהאומרתמאיסעלי,

עם ר"ת ואף קבע שכל רבותינו שוין בדבר זה .וכמ"ש

ודחה בתוקף את שיטת הסוברים שיש לכפות גט .מאידך,
בסיום התשובה ר"ת התיר לנקוט כנגדו הרחקות .להלן
קטעיםמתשובתר"ת.
בדבריו לשלול כפייה כתב ר"ת ,וז"ל " -על זה ידוו כל

מהריב"לשאיןחולקעלר"ת.
שיטת ר"ת טעונה ביאור .ההנחה הפשוטה היא שאין
מקום לפסוק להתרחק מהבעל אלא במקום שקיימת מצוה
לגרש,ואזנוהגיםבהרחקותאלועדשיקייםמצוהזו.ועלפי

הדווים ,איך יטעה חכם לומר שכופין הבעל לגרש באמירת

הנחה זו עלינו לקבוע ששיטת ר"ת היא שבאשה האומרת

מאוס עלי ,הלא בהשמים ביני לבינך ובנטולה אני מן

מאיס עלי ,אמנם אין מחייבים את הבעל לגרש ,אך עכ"פ

היהודים חזרו לומר שמא עיניה נתנה באחר ,ועוד אמרינן

מוטלתעליומצוהלגרשה.

שלא תהא כל אחת ואחת הולכת ותולה עצמה ביד גוי

אך אם נאמר כן ,תתעורר סתירה בדעת ר"ת .השטמ"ק

ומפקעתעצמהמידבעלהבחנם,תתלהבעכו"םאםמורדת.

הביא את שיטת ר"ת ממנה עולה שאין מצוה על הבעל

ועוד דא"כ מצינו חוטא נשכר .ובלא שום פירכא בעולם,

לגרשבאומרתמאיסעלי.בשיטהמקובצתעמ"סכתובותדף

כפייהלבעללאאשכחןבכולאשמעתאעכ"ל.

סד.כתב" -כתברבינויונהז"לוז"לדאףעלגבדאיןכופין

בהמשך דבריו כתב ר"ת שאין משמתין אותו דחמירא

לתתגטבאומרתמאיסעלי,היינוכפייהבשוטים,אבלבי"ד

שמתאמנגידא.ומבוארמדבריר"תשאםכפולגרשבאומרת

מודיעים לו שמצוה עליו לגרשה ונותנין לו עצה שיגרשנה,

מאיסעלי,הגטפסולמהתורה.

ואם לא יגרשנה האי מאי דאמרינן האי מאן דעבר אדרבנן

ולמרותזאתבסיוםהתשובהכתבר"ת-

מצוה למקרייה עבריינא .ורבינו תם ז"ל היה אומר שאפילו

"אך אם כל רבותינו שוין בדבר תגזרו באלה חמורה על

זה לא נאמר לו אלא שאם יבוא לימלך אם יגרשנה בלא

כל איש ואשה מזרע בית ישראל הנלוים אליכם ,שלא יהו

כתובה ,בי"ד נותנין לו עצה שיגרשנה לאלתר .כן כתבו

רשאין לדבר עמו לישא וליתן עמו להאריחו ולהאכילו

תלמידירבינויונה".

ולהשקותו וללוותו ולבקרו בחלותו .ועוד יוסיפו חומר

הרילשיטתרבינויונהביתהדיןמודיעיםלושמצוהעליו

ברצונם על כל אדם ,אם לא יגרש ויתיר אותו האיש את

לגרשה ,ואילו לרבינו תם אם יבוא לימלך אם יגרשנה בלא

הילדה הזאת ,שבזה אין כפייה עליו .שאם ירצה מקיים,

כתובה,בי"דנותניןלועצהשיגרשנהלאלתר,אךאיןאפילו

והואלאילקהבגופומתוךנידויזה,אךאנונתפרדמעליו".

מצוה לגרש .שהרי מבואר בדבריו שבית הדין מצידו אינו

תשובה זו של רבינו תם הובאה במהרי"ק )שרשים כט,

יוזם להודיע לבעל שמצוה עליו לגרשה ,כשיטת רבינו יונה.

קבוקלה(.וכןהב"יבסי'קלדהביאאתתשובתמהרי"קסי'

אלארק"אםיבואלימלך",נותניםלועצהלגרש.ואםר"ת

קבבשםר"ת,וכןהלבושבסי'קלדס"יהביאולהלכה.
חשוב לציין שהן המהרי"ק והן הב"י הביאו דברי ר"ת
ללאכלערעורופקפוק,וכןהלבושפסקכןלהלכה.ובשו"ת
מהריב"לח"בסי'יחכתב" -איבראדרבינותםשהיהראש

היהסוברשב"מאיסעלי"ישעליומצוהלגרש,מדועביה"ד
ממתינים עד שהבעל יחפוץ לבוא לשאול ולהימלך ,ומוטל
עליהםלהודיעועלמצוהזואףכשאינושואלבעצתם.
וכן הובאה שיטת ר"ת בחי' הריטב"א עמ"ס כתובות דף

המחמיריםבאומרתמאיסעלי,הואז"לכתבשיתרחקוממנו

סג) :מובא בשטמ"ק( ,וז"ל " -ור"ת פי'  ...אבל אמרה מאיס

בכל ההרחקות שבעולם  ...על זאתההרחקה הסכימו עליה

עלי לא כייפינן לה ,כיון שאומרת איני רוצה בו ולא

הסמ"ק והקולון ז"ל ולא מצינו מי שיחלוק עליהם") ,דעת

בכתובתוובלבדשיגרשני,אםבאלימלךעמנוניתןלועצה

מהריב"לגופיהתתבארלהלן(.

שיגרשנה ויפטרנה מיד בלא איחור ,ולא כופין לה להיות

וכן בספר סדר אליהו )לרבי אליהו אלפאנדארי מח"ס
מכתב מאליהו( סי' יג פסק להלכה שאפשר לנקוט הרחקות
דר"ת באומרת מאיס עלי) ,ולהלן הבאנו את עיקרי שיטתו
באיזהמקרהישלנהוגכן(.

עגונה .ומר זוטרא אמר כייפינן לה שניתן לו עצה שלא
יגרשנהעדשיפחותכלכתובתה".
יתכן לומר בשיטת רבינו יונה ,שלא מצא לנכון להבחין
בין חיוב לגרש או מצוה לגרש .אלא חיוב לגרש ,ומצוה

עטרתדבורה



סימןפ519

לגרש,היינוהך.ושיטתוהיאשבמאיסעליישחיובגירושין,

מנת לאלצו לקיים מצוה זו ,אלא נוקטים בהרחקות בלבד,

וכשיטה שהביא המאירי במסכת כתובות דף סד" - .קצת

ונמנעים מלהיטיב עמו .על כן אין אנו קוראים לו עבריין,

חכמיהדורותמפרשיןבדבריהם,יהיבלהגיטאשחייב.אלא

מאחר וקריאת עבריינא היינו כפיה במילי ,ובמאיס עלי,

שמכל מקום אין כופין אותו" .וכן הביא באוצר הפוסקים

לשיטת ר"ת ,בכל גוונא אין כופין במילי .ויעויין בשו"ת צל

כרך כ' סי' עז דף קיד :בשם ספר משפטי שמואל )להרש"ב

הכסף)לג"ראברהםגאטינוז"ל(חלקאה"עסוףסי'יגשכתב

ורנר ז"ל( מהדו"ת סי' כב אות ד' .וזה שלא כמ"ש בפד"ר

" -אי מכריזין עליו שהוא עבריין ,ומתוך הכרזה זו יחלוץ

חי"ב עמ'  103בפס"ד מביה"ד ת"א בראשות הגרח"ג

אפשר דחשיב כפיה ,שהרי ר"ת לא התיר אלא הרחקה

צימבליסטשליט"אלייחסלרבינויונהשיטההסוברתדחיוב

באופנים שאינם אלא מניעת הטובה ,אבל לבזותו להכריז

ליכאומצוהאיכא.

עליושהואעברייןאפשרדהויקצתכפיה".

ר"ת חלק על שיטת רבינו יונה מאחר שסבר שאין חיוב

וכןמדויקמלשוןר"תבתשובתושבספרהישרשלאכתב

אומצוהלגרש.וכדיליישבאתשיטתר"תבספרהישרעם

הרחקה זו כהלכה פסוקה בכל אשה האומרת מאיס עלי

שיטתו כפי שהובאה בשטמ"ק ,צ"ל כדלהלן  -כשהאשה

שיש לנקוט הרחקות אלו ,וז"ל ר"ת " -אך אם כל רבותינו

טוענת טענת מאיס עלי ,אמנם אין בכח טענה זו לחייב את

שוין בדבר תגזרו באלה חמורה" וכו' ,דהיינו שההרחקות

הבעל לגרש ,וה"ה שאין פוסקים שמצוה עליו לתת גט ,אך

מותנות בכך שחכמי המקום ישקלו הדבר ויגיעו למסקנה

מאידך אין מחייבים אותה לחזור לדור עם בעלה ,וכמבואר

שאכן ראוי לנהוג כן ,ולפי המבואר לעיל ,היינו לאחר

ברמ"אאה"עסי'עזסעיףג'.

שיתברר שהיא מעוגנת ללא תקנה ,ומצוה להצילה

מאחרשיסודשיטתושלר"תלמנועכפייתהגירושיןהיא

מעגינותהזו.

מחשש שמא עיניה נתנה באחר ,כוחו של טעם זה יפה

נוסיףבזהכיהמושג"עגונה"שאנומשתמשיםבו,נאמר

למנוע כפייה ,חיוב או הוראה שמצוה לגרשה ,מדוע נחייבו

בש"ס ופוסקים בעיקר ביחס לאשה המעוגנת ואינה רשאית

או נורה לו שמצוה לגרשה כשאנו חוששים שמא עיניה

להנשא לאחר שבעלה נעדר ,אך גם ביחס למקרה כזה

נתנהבאחר.אךאיןמניעהלתתלבעלעצהלגרשה.

שהאשה אינה מקבלת גט מבעלה ,כשהבעל חי ,ומקומו

אבללאחרשהתבררשהבעלאכןמאוסעליה,ועברזמן

ידוע,נחשבתלמעוגנת,מאחרשבמצבההנוכחיאינונמצאת

והיא עומדת בדעתה ,ונראה בבירור שהיא לא תחזור

עם בעלה .יעויין במסכת גיטין דף כו" :ואזיל ומעגן ומותיב

לבעלה ,ומעדיפה להשאר מעוגנת ובלבד שלא לשוב

לה" .וכן במסכת גיטין דף לג" .ריש לקיש אמר מפני תקנת

לבעלה .והבעל מצידו עומד בסירובו לגרשה .הרי שהאשה

עגונות  ...ושמעה וידעה ולא מינסבא ותקנת עגונות הוא

נשארת עגונה ללא תקנה ,מאחר שמצב כזה עשוי להמשך

דאיכא" .ועיי"ש בתוס' ד"ה ושמעה ,שכתבו " -אע"ג דבדין

לאורך זמן ללא כל פתרון .ובנסיבות אלו סובר רבינו תם

לאמינסבא,חשובעיגון"וציינולגמראבדףכו:הנזכרת.

שמוטלתמצוה,הןעלהבעלוהןעלינו,לשחררהמעגינותה,

והדבריםמפורשיםבריב"ש,שהביאורבשיטתר"תבספר

ומותר לבית הדין לנקוט באמצעים שאין בהם משום כפיה

הישר לנקוט בהרחקות אלו הוא מפני שמצוה עליו לגרשה

על הגט ,על מנת למנוע את העיגון ,ולשם כך אנו פוסקים

כדישלאתשארעגונה.

אתההרחקותמהבעל.

הריב"ש בסי' קכז כתב לברר דין מי שאין לו גבורות

ולפי זה ,דברי ר"ת בשטמ"ק ,שנאמרו בפירוש הסוגיא

אנשיםואשתותובעתגירושין,וכתבשםדמאחרולאמצינו

במסכתכתובות,יתפרשוכהלכהכלליתבכלאשההאומרת

בפירוששכופיןבשוטיןלגרש,איןלכופו.הריב"שהביאאת

מאיס עלי ,שאם אומרת שבעלה מאוס עליה ואינה דרה

שיטת רבינו חננאל שבאותם שנאמר בהם חיוב גט בלבד

עמו ,הרי שבתקופה הראשונה לפירוד ביניהם עדיין אין

בנוסח "יוציא ויתן כתובה" בלבד ,אין כופין בשוטין לגרש,

מקוםלדונהכעגונה,ועדייןאיןעילהלפסוקהרחקות,אלא

וכתבבזההריב"ש"-כלדלאמפרשביהכופין,איןכופיןעל

רקנותניםלועצהשיגרשה.

הגט,דמספקלאשרינןאשתאישלעלמא,שהריגטמעושה

אבל לאחר שעבר זמן ממושך ונראה שלמרות כל

בישראלנמיפסול.אלאשכופיןליתןכתובה,כיוןדמשעבד

ההפצרות שהפצירו בה היא אינה מוכנה לחזור אל בעלה

לה,ומבקשיםליתןגט,ואילאבעי,לאמשמתינןליה,דאין

והיא מעדיפה להשאר מעוגנת ,ואנו רואים שיש אמת

לך כפיה גדולה מזו .וכ"כ ר"ת ז"ל בתשובה דליכא עליה

בדבריה שבעלה אכן מאוס עליה ואינה הולכת בשרירות

אלא מצוה דרבנן ,כדי שלא תעגן ,שאומרים לו לגרש ,ואי

לבה ,בכה"ג קיימת מצוה שיגרשנה ,כדי לשחררה

לא,עבדירבנןהרחקהמיניה".

מעגינותה .אין זו מצוה לגרש כפסיקה הנובעת מתביעת
הגירושיןומהעילהשהוצגהבתביעהזו,אלאמחובתולמנוע

מבואר בדברי הריב"ש שההרחקה שקבע ר"ת יסודה
במהשמוטלתעליומצוהמדרבנןלהמנעמעיגוןהאשה.

מצב של עיגון לאחר שהאשה אינה מסוגלת לשוב אליו,

אמנם הנידון בריב"ש ,אינו במקרה של אשה הטוענת

ולהלן נביא מספר סדר אליהו ומספר משפטי שאול שעשו

מאיס עלי ,שעליה נסובו דברי ר"ת ,אלא באשה הטוענת

הבחנה זו .אך גם בכה"ג ,אין נוקטים כל אמצעי כפיה על

שאיןלבעלהגבורותאנשים.ואכןבשו"תמהרש"ך)חלקב'
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סימןקסד"הועודשהרי(,העירעלהריב"ש,שתשובתר"ת

אמרוכןבהדיאאיןלנורשותלהכותו.אבלהרחקהזואינה

עוסקתבנידון אחרמהנידוןבתשובתהריב"ש.וז"למהרש"ך

שום רדוי על גופו של בעל ,אלא אנחנו בעצמנו גודרים

" -גם מה שהביא ראיה מדברי ר"ת שכתב בתשובה דליכא

דרכינובגזיתלבלתיהטיבעםהאישההוא.וכלכיהאיאין

עליה אלא מצוה דרבנן שלא תעגן ,ואי לא עבדי רבנן

אנו צריכין שירשו לנו חכמים לעשות כן ,אלא אנו רשאין

הרחקה מיניה כו' ,ר"ת לא כתב כן בנדון דידן ,אלא בנדון

בעצמנו לעשותו .כי אם היות שאנו מצווין מן התורה שלא

דידיה".

למנוע טובה מחברנו כדכתיב ואהבת לרעך כמוך ולא

אך נראה לומר דודאי הריב"ש בדבריו הנ"ל מתייחס

תעמודעלדםרעך,היינוכשהוארעךבמצוות.אבלזהאשר

לתשובת ר"ת בספר הישר סי' כד ,שהרי לא מצינו תשובה

לאטובעושהבעמיולעגןבת ישראל,מצוהעלינולהרחיקו

שלר"תהקובעתהרחקותביחסלאותםשנאמרבהםיוציא

כדישישובמדרכוהרעהוכדילהצילהעניההעשוקהמידו".

ויתןכתובה,אלאמצינורקתשובהאחתהקובעתהרחקות,

יש לצרף לדברינו אלו מה שכתבו בפסק דין מביה"ד

והיאהתשובההנ"לבספרהישר,במקרהשלאשההאומרת

הגדול ,הודפס בספר משפטי שאול )פסקי דין של הגר"ש

מאיס עלי ,וכן מבואר בתשובת מהרי"ק שרש כט שהמקור

ישראליז"ל(סי'כ'.

היחידבדבריר"תשישמקוםלהרחקותהואבתשובההנ"ל

הגר"מ אליהו שליט"א כתב שם בפסק הדין " -אף שאין

שבספרהישר.ולפיזה,ע"כצ"לדכוונתהריב"שללמדבק"ו

אנו דנים בזה כהרמב"ם שכופין ,אבל שמצוה לגרשה ולא

מדבריר"תלנידוןדידיהדחמירטפי.ודבריהריב"שיתפרשו

לעגןבתישראלדיןהוא".

כדלהלן,אםבאומרתמאיסעלישאיןפוסקיםשהבעלחייב

והגר"ש ישראלי ז"ל כתב " -גם לפי פסק ההלכה

לגרש ,כתב ר"ת שאפשר לעשות הרחקות כנגדו ,והיינו

שבמאיס עלי שאין כופין את הבעל לגרשה ,אין זה אלא

משוםהמצוההמוטלתעליושלאלעגנה,ק"ובאותםמקרים

שאיןבכחתביעתהאשהלכופולהוציא.אךמ"מנראהשיש

שפוסקיםעליושחייבלגרשהשישמקוםלהרחקותאלוכדי

על הבעל חיוב לגרש מטעמים אחרים .א .כיון שאין כופין

שלאיעגנה.

האשה להיות אצלו נמצא שהוא שרוי בלי אשה שהוא

לפי המבואר לעיל ,באומרת מאיס עלי אין נוקטים

איסור מצד עצמו )א"ע סי' א' ס"ד( בזה"ז שמצדחדר"ג )או

הרחקות אלו אלא לאחר שיקול דעת מיוחד של בית הדין

שבועה  -כמנהג עדות ספרד( אינו יכול לשאת אשה אחרת

שנוכח לדעת שהיא מעוגנת .אך היינו דוקא באומרת מאיס

בטרם גרש את זאת ,ובפרט אם עדיין לא קיים פו"ר .נמצא

עלי שהבעל אינו חייב לגרשה ,אך גם האשה אינה חייבת

שמטעם זה חייב הוא להוציא .ב .מאחר שממילא האשה

לחזור ולדור עמו ,בכה"ג יש צורך בהמתנה ובשיקול דעת

אינהאצלו,הריזומדתסדוםשמעגןאתהאשההזו,שאין

מיוחד .אבל באותם מקרים שנאמר בהם "יוציא ויתן

לטפול עליה אשמה בהיותו מאיס עליה ,ואם אמנם אין

כתובה"ועלפידיןמחייביםאתהבעלבגירושין,מאחרוכבר

עושין מעשה להוציא מאדם את שלו ,גם כשיש בזה מידת

פסקושהבעלחייבלגרשוהדיןעמהבמהשאינהרוצהלדור

סדום ,כדמוכח בתוס' ב"ק )דף כ :ד"ה הא איתהנית( מ"מ

עמו ,אין מקום לשיקול דעת נוסף ,מאחר והדין עמה,

מידיחיובלאיצא.ואםעושהזאתמחמתנקמנותהריהוא

מסתמאלאתחזוראליו,ולאלתרהיאנידונתכמעוגנת.וזהו

עוברבאיסורתורהשללאתיקום)רמב"םה'דעותפ"זה"ז(.

הביאורבדבריהריב"ש,שתלההענייןבמהשהיאמעוגנת.

ולפי"ז הא דפוסק הרמ"א שאין כופין אותו לגרש זהו רק

אך יש להוסיף ,שגם בלא טעם של עיגון יש מקום

לענין דין כפיה .משא"כ חיוב לגרש כל שהבעל עצמו יודע

להרחקות אלו ,והיינו מפני דעסקינן באלו שנאמר בהם

שלא תשוב אליו ואינו עושה זאת אלא במטרת נקמה או

"יוציא ויתן כתובה" והבעל אינו מציית לחובתו לגרש ,זו

סחיטת כספים ,ודאי יש כאן ,והבעל עובר על איסור תורה

עילה מספיקה לנקיטת ההרחקות ,וכמבואר בביאור הגר"א

אם אינו מגרשה .ומדוקדקים איפוא דברי הרמ"א ,ואין

סי' קנד ס"ק סז שבאר את דברי הרמ"א שפסק הרחקות

סתירה בדבריו בין מש"כ באה"ע סי' ע"ז לבין מש"כ ביו"ד

באותםשנאמרבהםיוציאויתןכתובה,וכתבהגר"א" -וכל

סי'רכ"ח".

זהעושיןלושעברעלדבריחכמים",וכ"כבשו"תושבהכהן

לפי דרכנו יתבארו היטב דברי הלבוש בסי' קלד ס"ד

סי' נה ,ולהלן נביא את מדבריו) .ולדברינו אלה אין מקום

שפסק להלכה הרחקות דר"ת ,גם במקרים נוספים מלבד
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מאיס עלי ,וכתב בלשון זו " -אם רואים בית דין לפי ראות

הריב"ש,עיי"ששעפ"ידרכםהסתבכובביאורשיטתר"ת(.

עיניהם שיש תקנת האשה בדבר ,כגון שטוענת מאיס עלי

וכן כתב בשו"ת סדר אליהו סי' יג ,שהבסיס להרחקות

וכה"ג שיראה להם שאין זיווגם עולה יפה ,ואע"פ שאין

דר"ת הוא מניעת עיגון האשה .וז"ל " -אסר ר"ת הנידוי

האישמאותםשכופיןלהוציא,מ"מיכוליםביתהדיןלהטיל

והתיר ההרחקה מהטעם המפורש בדברי ר"ת ז"ל עצמו

חרם ביניהם על כל איש ואשה לגזור באלה חמורה שלא

דהנידויהוירדויבגוףהבעלעצמוכמושבטמכה,עשהדבר

יהיורשאיןלדברעמוולישאוליתןעמו"וכו'.

זה ואם לא שבט יכך ,וכל כי האי אין בידנו לעשות כי אם

ולפי האמור אתי שפיר ,דהרחקות אלו אינן הלכה

במקוםשאמרוחכמיםז"לבהדיאכופיןאותו.ובמקוםשלא

מיוחדת במאיס עלי ,אלא בכל מקרה בו האשה מעוגנת.

עטרתדבורה
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אחת הדוגמאות למקרה בו האשה מעוגנת היא באומרת

יוכל לשאת אשה אחרת על אשתו ,לכן אם הוא מעגן את

מאיס עלי  ,אך גם כשלא הגענו למידה זו של "מאיס עלי",

אשתו גם הוא מעוגן בכך שהוא מנוע מלשאת אחרת ,ועל

אלאשהבעלוהאשהאינםמצליחיםלהגיעלהבנהביניהם,

כןלאהיהמצוישיעגןאתאשתולמשךתקופהארוכה.אך

אם נראה לבית הדין "שאין זיווגם עולה יפה"" ,ויש תקנת

במקרים רבים המגיעים לביה"ד כשהמדובר בבעל שאינו

האשה בדבר" ,דהיינו שמחמת כן היא מעוגנת ,בכה"ג

שומרמצוות,שאיןלוכלמניעהלדורעםאשהאחרתבלא

רשאיםהדייניםלפישיקולדעתםלפסוקהרחקותמהבעל.

חו"ק גם כשהוא עדיין נשוי לאשתו ,ומאידך אשתו מעוגנת

וכן בספר סדר אליהו סי' יג כתב בביאור שיטת הלבוש.

ואינה פורצת גדר ,הרי שסברת הסדר אליהו אינה קיימת,

לאחר שהסדר אליהו הביא בתשובתו את דברי הלבוש

ומצוהלהצילאותהמעיגונהללאהמתנהלמשךזמןארוך,

הנזכרים ,כתב על דבריו " -הנה מבואר שהוא ז"ל תופס

עלמנתלמנועמכשולבעתיד.

שלא בכל מקום שתטעון האשה מאיס עלי התיר ר"ת ז"ל
לעשותהרחקהאלאלפיראותהדייניםכשיראושישתקנת

וה"ה במקרים שקיים שיקול כבד משקל כעין הנ"ל לפי
ראותעיניביה"ד,דינאהכי.

האשה בדבר .פירוש שרואין בי"ד שמה שטוענת מאיס עלי

ישלהוסיףביאורבדינושלר"ת.הדברפשוטשיסודדינו

הואאמתוהיאאנוסהמפנישלאעלהזיווגםיפהמןהשמים

של ר"ת הוא הלכה בהלכות הנהגת הציבור ,שהציבור

והבעלרוצהלעגנה,והשתאשבאיםלמעבדטצדקילפוטרה

מתרחקים מהבעל ואינם רוצים להיטיב עמו מחמת מעשיו.

ממנוהיאתקנתהאשהשבעניןאחראיאפשרלהשתחזור

אךאיןזוהלכהמיוחדתבהלכותגיטין,וכברמצינוהרחקות

לבעלהאלאתשארעגונהכלימיה,הנהבכה"גהואדיכולין

דומות בעניינים אחרים ,עיין רמ"א חו"מ סוף סי' טז שפסק,

הב"דוכו'".

עפ"י תרומת הדשן ,וז"ל – "ואם נראה לב"ד שאחד גוזל

נוסיףונציין לתשובת תרומתהדשןחלק פסקים וכתבים

חבירו ולא יוכלו להוציא ממנו בדין ,יכולין לגזור על שאר

סי' נח ,וז"ל " -מי שנשבע בנקיטת חפץ שלא לגרש את

בני אדם שלא ישאו ויתנו עמו ,ואם היא אשה שלא תנשא

אשתו ,אי שרי להתיר לו .נראה דאם הוא גט מצוה ,כגון

לאישולאיעסקובשידוכיהעדשתוציאמידהשאינושלה".

משום דבר ערוה ,או אי אמרה מאיס עלי ,וכה"ג אין

וכן ברמ"א חו"מ סי' שנ"ח סעיף ה' – "מעשה באשה אחת

להחמיר .דאשירי במסכת נדרים מייתי נמי תשובת רב האי

שהחזיקה בשל יתומים ,וגזרו שלא ישא אותה שום אדם,

גאון כמו דמייתי לה במרדכי ,וכתב עלה נמי דחומרא

כדישלאלהחזיקידיעובריעבירה".

בעלמא הוא שהחמירו הגאונים .ומסיק שבאילו הארצות

וע"ע במהרש"ם חלק ה' סי' מג שכתב בנידון שם –

ראהשהיופרוצותביותרבשבועות,ואםלאיתירולהםלא

"אמנם מבואר בח"מ סוס"י ט"ו ובכמה דוכתי דיוכלו הב"ד

יבקשו שוב התרה ,הנהיג להתיר כל השבועות .ועל דא יש

לגזור על האשה שלא תנשא לאיש אם אינה מחזרת מה

לסמוךלצורךמצוה,אולשארצורךגדול".
מבואר שתה"ד סבר שגירושין באומרת מאיס עלי הן

שגזלה ,ועיין שבות יעקב ח"ג סי' קכ"א בזה ,ולכן גם בנ"ד
יעשוכן".

גירושין שיש בהם מצוה .מסוף דבריו נראה שחילק בין

ובשו"ת חיים של שלום )להג"ר חיים טויבש ז"ל( סי' ו'

"צורך מצוה" ובין "צורך גדול" ,ואפ"ה הגדיר את גירושי

הביא את דינו של תרומת הדשן והרמ"א הנזכרים וכתב -

אומרת מאיס עלי ,כגירושין שיש בהם "צורך מצוה" ולא

"ונראה דלאו דוקא באשה שאינה מצווה בעשה דפו"ר רק

"צורךגדול"בלבד.

בעשה דשבת ,אלא גם באיש יש יכולת ביד בי"ד לכפותו

אמנם יתכן שתה"ד סתם דבריו כשיטת רבינו יונה .אך

בכך ולבטלו ממ"ע דפו"ר ,מטעם שכתב הרב בספר ברכי

להאמור,יתפרשודבריתה"דגםאליבאדשיטתר"ת,והיינו

יוסףיו"דסי'של"ד,דכלהיכאדאיאפשרלולקייםהמצוה

במקרהבוהתבררשהאשהמעוגנת.

בלאסיועדאחר,רשאיהבי"דלגזורעליוולמונעו".

העולה מדברינו  -טעמו של ר"ת כפי העולה מדברי

אלא שבעניינים אחרים מלבד גיטין ,אין מניעה לנדותו

הריב"ש ,שמוטלת על הבעל מצוה לגרשה כדי שלא תתעגן,

נידוי ישיר עליו ,על כן לא מצוי שיזקקו להרחקות דר"ת

ואם אינו מגרשה ומעגנה נוקטים כנגדו הרחקות שאין בהם

שהם מסובכות יותר ,שכדי להפעילן משתפים את כלל

משוםכפייהעלהגט,וכלזהכדישיקייםהמצוהשלאלעגנה.

הציבור,אבללענייןגיטין,שכלעודאיןפס"דלכפייתהבעל

ולפיהמבוארלעילישמקוםלהרחקותאלוהןבמקוםשהבעל

בגופו ,ולא נוכל לנדותו כיוצ"ב ,אין מנוס אלא לנקוט

מחוייב בגירושין ,והן במקום שהאשה אינה דרה עם בעלה

באמצעים שאינם פגיעה ישירה בגופו או בממונו אלא

וטוענת טענת מאיס עלי ,לאחר שעבר פרק זמן ממושך

הוראה לציבור כיצד לנהוג ,לכן הלכה זו הוזכרה בפוסקים

שהתברר לביה"ד שיש אמת בדבריה ,והאשה מעוגנת מפני

בעיקרבכלהקשורלבעלאויבםהמסרביםלגרשאולחלוץ.

שכפיהנראההיאלאתשובלבעלה.ובלבושהוסיףשהואהדין

לכן הדבר פשוט שאין מניעה לנהוג עמו כך ,גם אם

כשהתבררבביה"דשאיןזיווגןעולהיפהוהאשהמעוגנת.

הבעל ,או כל בעל דין אחר ,מסרב להופיע לדיון ,אך לא

אמנם בספר סדר אליהו בסוף התשובה )שם( כתב שלא

כפועל יוצא ממעשיו ,שהרי מעשיו עדיין לא התבררו בבית

נהגותדירבהרחקותאלו,מאחרשעפ"יחרםדר"גהבעללא

הדין ,אלא כאמצעי לחץ כדי להביאו לדיון ,והדברים ק"ו,
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אם נידוי דחמירא ,אפ"ה אנו מנדים אותו כשמסרב לבוא

אךכלדבריהםבאותופסקדיןאינםמחוורים.

לביה"ד,ק"והרחקותדר"תשהםאינהכפיהבגופו,וקילטפי

לעילהבאנומדברירבינופרץשהובאבספרזכרוןיהודה

מנידוי,כמבוארבתשובתר"תגופיה)ספרהישרסי'כד(.

שהסכים עם ר"ת וכתב שכל רבותינו שוין בדבר ,ושבעניין

אלא שבדרך כלל אין צורך לנהוג בהרחקות דר"ת כנגד

זה לא נמצאה מחלוקת .יצויין שרבינו פרץ נפטר כשלושים

מי שמסרב לבוא לביה"ד ,מאחר ואפשר לנדותו ,ולכפותו

שנה לאחר הרמב"ן ,והיה בן דורו של הרשב"א ,ומדבריו

בכפיה ישירה אחרת כדי להביאו לדיון ,ואין נזקקין

עולהשלאשמעשאחדמחכמיספרדבדורואובדורהקודם

להרחקות .אך אם אי אפשר להביאו באמצעות נידוי ,כגון

יחלוקעלר"ת.

בזמננושנמנעיםמנידוי,איןמניעהמלנקוטבהרחקותדר"ת.

וכן מהריב"ל כתב )בתשובה ח"ב סי' יח( בלשון זו -

על כן אין הכרח שדינו של ר"ת יאמר דוקא במקרה של

"רבינו תם שהיה ראש המחמירים באומרת מאיס עלי ,הוא

אשההטוענת"מאיסעלי",ולכןקבעהלבושהרחקותדר"תגם

ז"לכתבשיתרחקוממנובכלההרחקותשבעולם...עלזאת

כשאיןזיווגםעולהיפה,ומסרבלתתגט,ואיןכלמוצאוהאשה

ההרחקה הסכימו עליה הסמ"ק והקולון ז"ל ולא מצינו מי

מעוגנת,מאחרולמעשהשאינםיכוליםלדוריחד,וזאתלאחר

שיחלוק עליהם" .ומסתמא לא נעלמו ממהר"י בן לב דברי

שביה"דנוכחשאיןפתרוןאחראלאהרחקותדר"ת.

הרמב"ןוהרשב"א.
ואמנםלאחרהעיוןבדבריהרמב"ןוהרשב"אעולהשאין

האםישראשוניםהחולקיםעלר"ת

מקוםלטענהשהרמב"ןוהרשב"אנחלקועלר"ת.
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מהסוגיא במסכת כתובות דף עז .עולה שישנן שני סוגי

על ר"ת ולשיטתם במאיס עלי אף אין מבקשים ממנו לתת

כפיה ,כפיה בשוטים וכפיה במילי ,ודעת הרמב"ן והרשב"א

גט.

ועוד ראשונים דלהלכה נקטינן דלא כמסקנת הבבלי )שם(,

וז"ל הרמב"ן בחידושיו עמ"ס כתובות דף סג" - :איכא

אלא כשיטת הירושלמי דבכל מקום שנאמר "יוציא ויתן

מאןדסברדכיאמרהמאיסעליכופיןאותולהוציאשאינה

כתובה" ולא נאמר בפירוש שכופין ממש ,הרי שבהן רק

כשבויה להבעל למאוס לה .ואיכא למירמא עליה מדתנן

מבקשין ממנו שיתן גט וכופין על תשלום הכתובה .ומה

בפרק בתרא דנדרים ,בראשונה היו אומרים שלש נשים

שנקטו בלשונם "מבקשין" היינו לאפוקי מכפיה בשוטין ,אך

יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך וכו' נטולה

לשון בקשה כולל כל כפיה במילי .וכן עולה ממש"כ

אני מן היהודים ,חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה

הרשב"א בתשובה )חלק ז' סימן תיד( שהובאה בב"י אה"ע

באחר ומקלקלה על בעלה ,אלא האומרת טמאה אני לך

סי' קנד ,וז"ל " -האשה שאמרה על בעלה שאינו יכול כלל

תביאראיהלדבריה,נטולהאנימןהיהודיםיפרחלקוותהא

נאמנת ,ומכל מקום בית הדין באין עליה דרך בקשה

משמשתו ותהא נטולה מן היהודים ,אלמא אין כופין אותו

ואומרים לה תני דעתך על בעליך שמא מתוך איבה אין

להוציא ואף לא מבקשין .ומה התם דאתיא מחמת טענה

אתםנזקקים.ונכנסיםלחדרועושיןלהםסעודהשמאמתוך

ואסרהנפשהאכוליעלמא,חיישינןשמאעיניהנתנהבאחר

כךיתנודעתםזהעלזה.ואםהיאאינהרוצהואינהשומעת

ואינהנאמנת,היכידלאאתיאמחמתטענהלאכלשכן".

להם בכך אלא שרוצה להתגרשמפני טענה זו ,מבקשים מן

וז"להרשב"אבחי'עמ"סכתובותדףסד).הובאבשטמ"ק

הבעללגרשואםלארצהכופיןאותוליתןכתובה,אבלאין

ובשו"תחכמיפרובינציאסי'עג(" -אנואיןלנוכפייהבבעל

כופין אותו ליתן גט ,אלא יכולין ב"ד לאיים עליו בדברים

אלא באותן השנויין במשנתנו שכופין אותם להוציא או

ובלבדשלאינדוהוולאיבזוהוולאיצערואותובגופו".

לפסולותביןדאורייתאביןדרבנןכשניות,ותנןבפרקבתרא
דנדרים חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר

הרי מבואר שה"בקשה" כוללת כל כפיה במילי כגון
לאייםעליובדברים,אךלאנידוישהואככפיהבגופו.

ומקלקלת על בעלה ,אלא האומרת טמאה אני לך תביא

וכןמוכחמתשובתהריב"שסי'קכז.וז"להריב"ש"-כבר

ראייה לדבריה ,נטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא

הסכימו כל האחרונים ז"ל ,דבכל מקום שאמרו יוציא ויתן

משמשתו ,אלמא אין כופין ואף לא מבקשין ,ואע"פ שבאה

כתובה,איןכופיןעלהגט,אבלכופיןעלהכתובה.ומבקשין

שם מחמת טענה ואסרה נפשה עליו ועל כל העולם אפילו

עלהגט,ואומריןלושהואחייבלהוציא,ואםלאיוציאאין

הכיחוששיןשמאעיניהנתנהבאחר,כ"שבזו".

רוח חכמים נוחה הימנו ,ושרי למקרייה עבריינא .אבל

וכפי הנראה סברו בפד"ר שם לבאר שלדעת הרמב"ן

לעולם אין כופין אותו על הגט ,לא בשוטים ולא בשמתא,

והרשב"אשכתבודאיןמבקשיןממנוליתןגט,היינושביה"ד

זולתי באותן ששנינו בפרק המדיר" .הרי מבואר ד"מבקשין"

אינומתערבכללבעניןכזהאפילולבקשמהבעלבדרךפיוס

היינו "שאומרין לו שהוא חייב להוציא ,ואם לא יוציא אין

שיתןגט,ולפיזהכתבובפסקהדיןהנ"לבמסקנתדבריהם-

רוחחכמיםנוחההימנו,ושרילמקרייהעבריינא".

"להלכה נראה שאין נותנין עצה לגרש ואין מבקשין ,שהרי

וכןיתפרשודבריהר"ןבסוףפרקהמדיר.

השו"עכתבבסי'ע"זבדיןמאיסעלי"אםרצהלגרש"משמע

וכןמבוארבתשובתמהרלב"ח)סי'לג(ד"מבקשין"היינו

שאיןבי"דמתערבבזה".

כפיה במילי .המהרלב"ח דן במי שטוענת שאין לבעלה

עטרתדבורה
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גבורות אנשים ,ובתוך הדיון האם ניתן לכפותו לגרש כתב,

בגופו" ,עכ"ל .משמע דמש"כ הרשב"א "לצערו בגופו" היינו

וז"ל" -אבלנראהכאשרכתבתישרוצהלומרכופיןבכפיית

מלקות ,דאילו בדברים הרי כבר התיר לאיים עליו .ומה

דברים וכפייה כזאת לדעת כל הפוסקים עושים אותה ,ואף

שהרשב"אאסרלבזותו,היינומטעם שהביזוינחשבכפגיעה

שהר"ןוכלבעליהחדושיםכתבובפרקהמדירכיבכלמקום

ישירה בגופו של הבעל דהוא מעשה בקום ועשה ,משא"כ

שאמרורבותינוז"ליוציאויתןכתובה,רוצהלומרמבקשים

בהרחקות דר"ת שבהם נמנעים רק בשב ואל תעשה לסייע

על הגט ,כפיית דברים כזאת בקשה נקראת וכמו שאמרו

לו ,ומנלן שהרשב"א יחלוק בזה .על כן נראה מאחר

חכמינו ז"ל יוציא ויתן כתובה ,ראוי לעשותה ראיה לזה

שמהריב"ל כתב דלא מצינו מי שיחלוק על ר"ת ,הרי

שהריבפרקהמדיראמרבאותםשהדיןבהםכופיןשהכפייה

שמהריב"ל סבר בפשיטות שאין הכרח שהרשב"א חולק על

היא בשוטים דבדברים לא יוסר עבד .ואותה כפייה לבד

ר"ת.

כתבוהמפרשיםדאיןלעשותהכיאםבאותההמקומותלבד

ועוד יצויין שהריב"ש בסי' קכז הביא תשובה זו של

שאמרובהםבפירושכופין.אבלכפייתדבריםראוילעשותה

הרשב"א לשון זו " -ובלבד שלא ינדה ולא יכה ולא יצער

בכמו שאמרו בהם ז"ל יוציא ויתן כתובה .הרי דלדעת כל

אותו בגופו" .והשמיט איסור ביזוי הבעל ,ולנוסחא זו

הפוסקיםבנדוןשלפנינוכופיןבמיליודוקאהכפייהשאמרתי

בתשובת הרשב"א ודאי שאין מקום למש"כ החזו"א בדעת

לקרותו עבריין שעובר על דברי חכמים אבל לא מנדין ולא

הרשב"א,ועייןבפד"רחט"זעמ' 264שהביאשנויינוסחאות

משמתיןכלל".

אלובתשובתהרשב"א,ונטהלומרשנוסחתהריב"שעיקר.

הרי מבואר בדבריו כפי שכתבנו ד"מבקשין" היינו כפיה

ובמה שכתב מהריב"ל שלא מצינו מי שיחלוק עליהם,

במילי .וכן עולה מתשובת מהרש"ך ח"ב סי' קס שבתוך

בשו"ת צל הכסף )לרבי אברהם גאטינייו מחכמי שלוניקי

דבריושהשיבבנידוןכעיןתשובתמהרלב"חכתבבלשוןזו-

מלפני מאה וחמשים שנה( סי' ו' )דף לה (:חיזק דברי

"עדייןצריכיםאנולבררוללבןאיכפינןליהבשוטיעלהגט

מהריב"ל ,ודחה דעת הסובר שאותם פוסקים שלא הזכירו

או דמבקשים ממנו על הגט ומבזינן ליה לקרותו עבריינא

הרחקה זו לא סבירא ליה כר"ת ,וכתב " -הרי דסברא זו

שעוברעלדבריחכמים".

דמהרי"קהנובעתמדבריר"תדמניעתטובהלאחשיבאונס

וגםבלשוןתורהפעמים,בקשה'משמעותהתביעה,כגון

קבלוהבסברפניםיפותכלהאחרונים...וכיוןשכן איךאנו

"אנוכי אערבנו מידי תבקשנו" )בראשית מג,ט( ,וכגון

יכוליםלומרשאיןסברתר"תנכונהומשוםהכילאהזכירוה

"ובקשתםגםכהונה")במדברטז,י(.

הראשונים ,אלא אדרבה הדעת נוטה דלרוב פשיטותה הוא

ולפי זה הרמב"ן והרשב"א הר"ן והריב"ש באו לאפוקי

דלאהזכירוה".

מדעת רבינו יונה הסובר שבמאיס עלי כופין במילי ,ועל כן

ועיי"ששכתבשמאחרותשובתר"תנמצאתבספרהישר

כתבודאיןמבקשיןממנו,היינושאיןכופיןאותובמילי,אבל

ותשובתו לא היתה מצויה ומפורסמת בין הראשונים שהיו

אין מקום לומר שיחלקו על ר"ת )שבשטמ"ק( שכתב " -אם

אחריו,הרא"שוחכמידורו,עלכןלאהזכירוהו.

יבוא לימלך אם יגרשנה בלא כתובה ,בי"ד נותנין לו עצה

ובספר זרע יעקב )להג"ר יעקב ניניו ז"ל תשובה ג' )דף

שיגרשנה לאלתר" .וכיון שכן אין מקום לטענה שטענו שם

קנב( השיב על יבמה שמאנה להתייבם בטענת מאיס עלי,

בפד"ר,שלשיטהזוביה"דאינומתערבכללבענין.

וכתב וז"ל – "לעשות הרחקת ר"ת נראה פשוט דבאומרת

ובלא"ה אין סברא למנוע מבית הדין מלהתערב ולפייס

מאיס עלי עבדינן לה .דהא ר"ת דאית ליה באשה דעלמא

את הבעל שיתן גט כל עוד אינן כופין אותו במילי ,ומהיכי

ואומרתמאיסעליהדאיןכופין,והחמירבדברמאד,אשכחן

תיתילומרשהשו"עפסקכן.

ליה דאמר דעבדינן ליה הרחקה ,כמבואר בתשובתו הביאה

ועיין בחזו"א )סי' קח ס"ק יב( שנטה לומר דהרשב"א

מהריק"ובשורשק"בעי"ש.ואםהואאמרהבאשהדעלמא,

יחלוק על ר"ת .וז"ל החזו"א " -ובב"י סי' קנד הביא תשובת

כ"ש בשומרת יבם דאמרה מאיס עלי .ובזה כו"ע מודו ואין

רשב"א דאין לבזותו לצערו ,וכמדומה דלדעתו ז"ל אין בי"ד

חולק ,דלא פליגו אלא בכפיה בשוטים ,אבל בהרחקת ר"ת

מחמירין עליו בהרחקות שבזה מבזין אותו ומצערין אותו,

פשיטאדכולהורבנןאזליומודו.ומכאןתשובהלהרבאורים

ופשטא דסוגיא )עז (.משמע כן דבדברים אלו יוסר עבד.

גדולים למוד ע"ח שהיתה טוענת מאיס עלי ולא הסכים

ובפ"ת סק"ל כתב בשם הגבורות אנשים בשם מהריב"ל

אפילולעשותהרחקתר"ת.וזהתימא,כיוןדטענהמאיסעלי

דהאידנאשהרחקותחשוביםכנדויאיןכופיןבהרחקות,ולא

פשיטאדעבדינןהרחקה,במכ"שבאשהדעלמא".

אתפרש מ"ש האידנא מימי ר"ת ,ומ"מ למש"כ נראה
להחמירלדינא".

שיטתהרמ"א

ודבריו צ"ע ,ולהלן לשון הב"י בשם הרשב"א בתשובה

השולחן ערוך )אבן העזר סי' קנד סעיף כא( פסק " -י"א

)ח"זסי'תיד( " -ואםלארצהכופיןאותוליתןכתובהאבל

שכל מי שלא נאמר בו בגמרא בפירוש כופין להוציא ,אלא

אין כופין אותו לגרש אלא יכולים בית דין לאיים עליו

יוציא בלבד ,אין כופין בשוטים אלא אומרים לו חכמים

בדברים ובלבד שלא ינדוהו ולא יבזוהו ולא יצערו אותו

חייבוךלהוציא,ואםלאתוציאמותרלקרותךעבריין"
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וכתב על זה הרמ"א " -וכיון דאיכא פלוגתא דרבוותא,

הדעתשבאלקרבמהשהרחיקרבו.אשרעלכןנראהלענ"ד

ראוי להחמיר שלא לכוף בשוטים ,שלא יהא הגט מעושה

ברור ומוכרח דמה שלא הזכירוה להא מרן ומור"ם הוי

)טור בשם הרא"ש(  ...וכל מקום שאין כופין בשוטים ,אין

טעמא משום דהא דהורה ר"ת לעשות הרחקה במאיס עלי,

מנדין אותו ג"כ )מרדכי ריש המדיר( .ומכל מקום יכולין

לאו בכל טוענת מאיס עלי היא ,אלא דוקא כשניכר בודאי

ליגזור על כל ישראל שלא לעשות לו שום טובה או לישא

שכןהואבאמתושישעיגוןבדברדוקא".

וליתן עמו )שם בשם ר"ת ובמהרי"ק( ,או למול בניו או

והנה הרמ"א בסי' עז סעיף ג' פסק באומרת מאיס עלי

לקברו ,עד שיגרש )בנימין זאב( .ובכל חומרא שירצו ב"ד

ונותנתאמתלאלדבריה" -איןכופיןאותולגרשולאאותה

יכוליןלהחמירבכהאיגוונא,ומלבדשלאינדואותו".

להיות אצלו" .וכתבו בפד"ר חי"ב עמ'  338ובחט"ו עמ' 262

לכאורה היה מקום לומר מכיון שהרמ"א פסק הרחקות

דמשמע מדברי הרמ"א שאין עושין לו הרחקות ,שהרי

דר"תרקבסי'קנדבאותםשאמרוחכמיםיוציא,ולאבסי'עז

הרמ"א הביא הרחקות אלו בסי' קנד ולא הביאם בסי' עז

במורדת ,משמע שהרמ"א סבור שאין מקום להרחקות אלו

אלארקכתבשאיןכופיןאותולגרש.

במורדתהאומרתמאיסעלי.

אךבלבושסי'עז)סעיףג'(מצינושכתבבאותולשוןשל

אךהיהמקוםלומרכןאילוסברנושהרחקותאלושכתב

רבוהרמ"א,וז"ל" -ואיןכופיןאותולגרשולאאותהלהיות

ר"ת דינם ככפיה במילי ,ולכן יש להם מקום רק באותם

אצלו ,כיון שנותנת אמתלא לדבריה אינה כשבויה להיות

שחייבים לגרש וכופים אותם במילי ,אך לא באומרת מאיס

תחת השנוי לה" .למרות זאת הלבוש בסי' קלד ס"י פסק

עלי .אך מגוף תשובת רבינו תם מוכח שאין לדון הרחקות

הרחקותבאומרתמאיסעלי,וז"ל"-אע"פשאיןכופיןעכשיו

אלו ככפייה במילי ,שהרי לשיטת ר"ת אין מקום לכפייה

שום איש לגרש את אשתו היינו שאין מטילין עליו חרם

במילי במאיס עלי ,וכמפורש בשטמ"ק שהבאנו ,דלשיטת

שיגרשה .אבל אם רואים בית דין לפי ראות עיניהם שיש

ר"תלאניתןאפילולקרואלועבריינא,ועלכרחךס"ללר"ת

תקנת האשה בדבר ,כגון שטוענת מאיס עלי וכה"ג שיראה

שאין בהרחקות אלו משום כפייה כלל .על כן מסתבר

להם שאין זיווגם עולה יפה ,ואע"פ שאין האיש מאותם

שהרמ"א יסכים להרחקות אלו גם במאיס עלי ,ובלבד

שכופין להוציא ,מ"מ יכולים בית הדין להטיל חרם ביניהם

שביה"ד נוכח לדעת שהאשה נשארה מעוגנת ללא תקנה,

על כל איש ואשה לגזור באלה חמורה שלא יהיו רשאין

וכמושהתבאר.

לדברעמוולישאוליתןעמו"וכו'.

אילו בפנינו שתי תשובות שונות של ר"ת אחת לענין

הרי להדיא שאין הוכחה מלשונו של הלבוש בסי' עז

מאיסעליואחתלעניןאותןשחייביםלגרש,היהמקוםלדון

)שהעתיק את לשון הרמ"א( ,שדעתו שאין מקום לנקוט

שהרמ"אפסקרקכאותהתשובההעוסקתבאותםשחייבים

הרחקות דר"ת .אלא הפירוש בדברי הרמ"א והלבוש הוא

לגרש ודחה מהלכה את אותה תשובה העוסקת באומרת

דבסי'עזכתבואתהדיןהנכוןבכלאשההאומרתמאיסעלי

מאיס עלי .אך המקור לדברי הרמ"א הוא במרדכי בפרק

שיש לה אמתלה ,שאין כופין אותו לגרש ואין כופין אותה

המדיר )סי' רד( ,שהביא הרחקה דר"ת באותן שנאמר בהם

להיות עמו .אבל במקום שניכר בבירור שבעלה מאוס עליה

יוציא ויתן כתובה ,ועיין במהרי"ק שרש כט שכתב שמש"כ

ואנו רואים שעבר זמן ללא כל שינוי במצב והאשה מעוגנת

המרדכי בשם ר"ת שנוכל לעשות הרחקות ,מקור הדברים

והבעל עומד בסירובו לגרש נוקטים בהרחקות אלו ,וכמו

הם בתשובת ר"ת בספר הישר )סי' כד( באומרת מאיס עלי.

שכתב בסדר אליהו .ומה"ט הלבוש כתב דבריו בלשון זו -

ומפורש במהרי"ק שאין שני פסקים שונים של ר"ת ,אחד

"אם רואים בית הדין לפי ראות עיניהם שיש תקנת האשה

באותםשנאמרבהןיוציאויתןכתובהוהשני באומרתמאיס

בדבר" ,מבואר דדוקא במקרה שיש בו תקנת האשה דהיינו

עלי,אלאשהמרדכיהוציאאתדבריומכחשיטתוהעקרונית

שהיאמעוגנתנוקטיםלהרחיקוכדילמנועעיגוןהאשה.

של ר"ת שאין בהרחקות אלו משום כפיה על הגט ,וכפי

לפי זה מבואר היטב מדוע הרמ"א הביא את ההרחקות

שבארנו לעיל את תשובת הריב"ש .ולכן אין סברא לשלול

דר"ת רק בסי' קנד .דהרמ"א בפסקיו כותב רק את הפסק

נקיטתהרחקותדר"תגםבאומרתמאיסעלי.

הנכון ביחס לכל מקרה ובלא להתחשב בשיקולים נוספים.

לעיל הבאנו מתשובת מהר"י בן לב שכתב בפשיטות

דהיינו בכל אותם שנאמר בהם יוציא ויתן כתובה ,מיד

שלא מצינו מי שיחלוק על הרחקות דר"ת ,ומצורף לכך

פוסקים להרחיקו אם אינו מסכים לתת גט .אמנם חוששים

שהרמ"אבספרודרכימשהסי'קלדהסכיםבשתיקהלדברי

לפסוק כפיה בשוטים ,אך הרחקה פוסקים לאלתר ,במקום

הב"ישהביאאתשיטתר"תבספרהישר,ובודאילאמסתבר

פסק הכפיה שהיה נכון לפסוק לאלתר לדעת מקצת

שהרמ"א החמיר לדחות את שיטת ר"ת ,בלא לציין זאת

מהראשונים .ואין חילוק אם עבר זמן רב שהבעל עומד

בספרודרכימשה.

בסירובואולא.משא"כבמאיסעלי,הפסקהנכוןלפסוקמיד

ובספרסדראליהובסוףסי'יגכתב" -מילנובקי בדברי

כשארעהמקרהשלמאיסעליהוא,שאיןכופיןאותהלהיות

מור"ם בעל ספר המפה מהרב בעל הלבוש שהיה תלמידו,

עמוואיןכופיןאותולתתגט.ופשיטאשאיןפוסקיםלאלתר

וכיון דחזינן ליה דפסקה להא דר"ת בפסקיו ,איך יעלה על

הרחקות דר"ת .אך לאחר שאנו רואים שהבעל אכן מאוס

עטרתדבורה
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עליה ועבר זמן ממושך שהבעל עומד בסירובו לתת גט

מלבד שפשט דבריו אינו מורה כן ,הרי שהסמ"ק המהרי"ק

והאשה מעוגנת ,יש מקום להרחקות דר"ת .והרחקות אלו

הב"יהלבושומהריב"לשהביאותשובהזוודאיסברושזוהי

אינן הלכה ייחודית לדין מאיס עלי ,כמבואר בלבוש דאם

דעת ר"ת הלכה למעשה .וטעמם דמאחר ומבואר בתשובת

רואיןשאיןזיווגןעולהיפהוהאשהמעוגנתג"כניתןלנקוט

ר"ת שהרחקה זו אין בה משום כפיה ,גם אם אין פוסקים

הרחקותאלו.

לחייבובגט,יוכלולנקוטבהרחקותאלו.

העולהמדברינו  -משניטעמיםהרמ"אלאהביאבסי'עז

שנית ,כמה מגדולי הפוסקים חולקים על הבית אפרים.

את ההרחקות דר"ת .ראשית ,הרחקות אלו אינן הלכה

מהריב"ל כתב "על זאת ההרחקה הסכימו עליה הסמ"ק

פסוקה לכל מקרה של מאיס עלי ,ועוד שאין זו הלכה

והקולון ז"ל ולא מצינו מי שיחלוק עליהם" ,ואילו סבר

ייחודית דוקא למקרה של מאיס עלי ,אלא הלכה כללית

מהריב"ל כבית אפרים הרי שרבו החולקים על פסקו של

יותר לכל מקום שאין זיווגן עולה יפה והאשה מעוגנת ללא

ר"ת ,והם כל הסוברים שבמאיס עלי אין מקום לחייב

תקנהכמבוארבלבוש.אבלבסי'קנדהרחקותאלוהןהלכה

בגירושין.

פסוקה לכל מקרה שנאמר בו יוציא ויתן כתובה והבעל

גם הלבוש אינו סובר כבית אפרים ,ועל כן הלבוש בסי'

מסרב לגרש ,וזאת מפני שעבר על דברי חכמים שהורו לו

עז פסק שלא לחייב גירושין במאיס עלי ,ולמרות זאת בסי'

לתתגט.

קלד הלבוש פסק להלכה את דינו של ר"ת בתשובתו בספר
הישר.וכןמוכחמעודפוסקיםשיובאולהלןשאינםמסכמים

שיטתהביתאפרים

עםדבריהביתאפרים.

הביתאפריםנקטבפשיטותשהפסקשלר"תבספרהישר
לנקוטהרחקות,מיוסדעלפסיקהלחייבאתהבעלבגירושין.

שיטתמהר"יבןלב

הבית אפרים התייחס לעניין זה בשני מקומות .בשו"ת

בפת"ש סי' קנד סק"ל כתב – "עיין בספר גבורות אנשים

ביתאפריםחלקאה"עסי' קכט)השני(הביאאתדבריר"ת

הביא בשם מהריב"ל דהאידנא שהרחקות חשובים כנידוי

שבשטמ"ק )הנזכרים לעיל( שבמאיס עלי אין אומרים לבעל

אין לעשות לו שום הרחקה רק שאומרים לו מותר לקרותך

חכמיםחייבוךלהוציא,וסברהביתאפריםשלאניתןליישב

עבריין,והואז"לכתבשטובלהחמיר".

את תשובת ר"ת שבספר הישר עם מה שהובא בשטמ"ק

להלןמקורהדבריםבשו"תמהר"יבןלבחלקב'סי' יח,

בשםר"ת,אא"כנאמרשר"תבתשובתוהשיבלאותםשרצו

וז"ל– "עודאניאומרדבנדוןדידןלאמבעיאדלאכפינןליה

לפסוק כפיה ממש ,דלא ינהגו כן לכפותו ממש ,אלא רק

לאבשוטיםולאבנדוייוחרמי כדכתבינן ,אלאאפילולמעבד

בדרךשלהרחקות,אךר"תגופיהלאס"להרחקותאלואלא

ליהההרחקהשכתברבינותםבספרהישרלאעבדינןליה.

במקוםשאפשרלפסוקחיובלגרש,ועלכןלשיטתר"תגופיה

איברא דרבינו תם שהיה ראש המחמירים באומרת מאיס

)כפי שהובא בשטמ"ק( שאין פוסקים חיוב גירושין במאיס

עלי ,הוא ז"ל כתב שיתרחקו ממנו בכל ההרחקות שבעולם

עלי,ה"השבמקרהזהאיןמרחיקיםאתהבעל.

לא שינדו אותו אלא שנבדיל עצמנו בכל האופנים שבעולם

ובתשובה אחרת )בשו"ת בית אפרים מהדורה תניינא

עד שיגרש ושב ורפא לו ,וגם על זאת ההרחקה הסכימו

אה"עסי'עד,עמ'שיד(כתבהביתאפריםדר"תבספרהישר

עליה הסמ"ק והקולון ז"ל ,ולא מצינו מי שיחלוק עליהם.

פסק הרחקות מפני שנקט כשיטת רבינו יונה )שבשטמ"ק(

מכל מקום לא ראינו לרבני הדור הזה שנהגו בכך ,אדרבה

דחייב לגרשה .ועיי"ש בתשובת הבית אפרים שציין לדבריו

זכורני כי נועצו לב יחדיו רוב החכמים לעשות זאת

בתשובה קכט הנ"ל ,וכפי הנראה בתשובה זו הבית אפרים

ההרחקה,ורבגדולומובהקשהיהבימיםההםמיחהבדבר.

חזר בו ממ"ש דר"ת גופיה לא ס"ל הרחקות אלו ,אלא סבר

ואפשר לומר שמה שלא נהגו בכך הוא משום דלא אכשיר

שדברי ר"ת בתשובה אינם מתיישבים עם המובא בשמו

דרי ,ויותר קשה להם ההרחקה מהנדוי ,ואם הנדוי הוי

בשטמ"ק.

כפייהכלשכןההרחקההנזכרת",עכ"ל.

מפשיטות לשונו של הבית אפרים בתשובה זו ,עולה
שהסכיםלהלכהעםפסקר"תבספרהישר,למרותשפסקזה
מבוססעלכךשפוסקיםחיובגטבמאיסעלי.
וישמקוםלהעירעלהביתאפריםשתיהערות.
ראשית ,לפי דרכו של הבית אפרים )בתשובה השניה(

בדברימהריב"להתבארושנידברים–
א" .על זאתההרחקההסכימו עליה הסמ"קוהקולון ז"ל
ולאמצינומישיחלוקעליהם".
ב .למעשה אין לנהוג בהרחקות אלו במקום שעפ"י דין
א"אלכפותגט.

תשארסתירהביןשיטתר"תהמובאתבשטמ"קלשיטתר"ת

ומבואר שמה שחשו רבני דורו של מהריב"ל להחמיר

בתשובתובספרהישר.ולפיהמבוארלעילהדבריםמיושבים

שלאלנהוגאתההרחקות,איןהטעםמפנישחלקו עלר"ת,

גםאםנאמרדר"תבתשובהאינוהולךבדרכושלרבינויונה.

שהרי מהריב"ל עצמו כתב שלא מצינו מי שיחלוק על ר"ת,

ובודאי קשה לקבל את מש"כ הבית אפרים בתשובה

אלא חששו שהמציאות השתנתה וכעת ההרחקות חמורות

הראשונה)בסי'קכט(,ולומרשר"תגופיהלאס"להרחקהזו.

מנידוי .ואפילו במקום שמותר לכפותו במילי ,כגון בנידון

526אבןהעזר

עטרתדבורה

התשובה שהביאו הגבורת אנשים והפת"ש ,שדעת

"ובפ"ת סק"ל כתב בשם הגבורות אנשים בשם מהריב"ל

המהריב"ל דמותר לקרותו עבריינא ,דהיינו כפייה במילי,

דהאידנאשהרחקותחשוביםכנדויאיןכופיןבהרחקות,ולא

אפ"ה אסר לנקוט ההרחקות ,ומטעם דסבר שהן יותר

אתפרשמ"שהאידנאמימיר"ת".

חמורותמנידוי.

ובמה שכתב מהריב"ל שלא ראה נוהגים בהרחקות

אךרביםחלקועלמסקנתמהריב"ל.

דר"ת,בתשובתסדראליהוהביאתשובותרבותשנכתבועל

בשו"ת מוהר"י הלוי )לרבי יעקב לבית הלוי ז"ל( כלל ב'

ידי פוסקים שראו את תשובת מהריב"ל ולא חשו לדבריו.

סי' יא כתב על דברי מהריב"ל – "מ"מ לא הודו לו חבריו,

ביניהם תשובת מהרשד"ם ,מהר"א ששון ,מהר"י הלוי,

והרימצינולמוהר"רשמואלדימודינאז"לשכתבבפשיטות

מהרנ"ח )בעלקרבןאהרן(,מהר"אמונסוןוהפנימשה.וכתב

דכל היכא שנשבע לחלוץ או שיש לו אשה ובנים ,דאע"ג

על זה הסדר אליהו – "הרי לך כמה רברבי דור אחר דור

דאינו מסכים לענין הכפיה ,עם כל זה בענין ההרחקה,

שהיו אחרי מהריב"ל ,וראו את דבריו ,שהסכימו לעשות

להתרחק שלא לישא וליתן עמו ושלא לדבר עמו ,הורה

הרחקה זו" .וכעין זה כתב בשו"ת פרח מטה אהרןח"ב סוף

בפשיטותדעבדינןליה,וכמושתמצאבתשובותיולאה"עסי'

סי'מ'.

ע"אוסי'מ"איעוייןשם".
בתשובתסדראליהוסי'יגתמהעלדברימהריב"לוז"ל–
"מש"כהרבבטעםמהשנהגושלאלעשותהרחקהזומשום

וכן פסקו לנהוג הרחקות דר"ת ,אף בהעדר פסק דין
לכפיית גט ,בספר ציץ אליעזר חלק יז סי' נ"א ובספר יביע
אומרחלקח'חלקאה"עסי'כה.

דבזמנים אלו יותר קשה להם ההרחקה מהנידוי .אחרי
המחילהטעםזהאינימכיר,דאילורבינותםשתיקןהרחקה

הרחקותדר"תביבםשאינורוצהלחלוץ

זוהיהתולהדברומשוםדהרחקהקילאמנידוי,אזהיהצודק

ביבם שאינו רוצה לחלוץ מצינו חילוקי דעות האם ניתן

לומר דעכשיו בזמן הזה הדבר נהיה בהפך ,דחמירא להו הך

לנקוט כנגדו הרחקות דר"ת .הסמ"ק ומהרי"ק בשרש קב

הרחקהמןהנידוי.אמנםר"תז"ללאתלהבזהדברו דמילא

פסקושניתןלנקוטהרחקותאלו,והובאו בב"יסי'קלדללא

ידע בכל אלה דחמירא להו לאינשי הרחקה זו מן הנידוי ...

מחלוקת .אך מצינו בכמה פוסקים שכתבו שאין לעשות

יותרמכריחלאדםלכופוהרחקהמןהנידוי,דמיהואשיוכל

הרחקות אלו ,ועיין בפד"ר כרך טז עמ'  262בפס"ד מהג"ר

לסבול שלאישאוויתנועמובניאדםולאיטפלובשוםדבר,

שמואלשפיראשליט"אשסברלהוכיחמאותםפוסקיםשאין

ואין ספק דמי שיורחק בדרך זו ,תכף ומיד יהא כפוי ,ויעשה

לפסוקהרחקותאלובמורדתהאומרתמאיסעלי.

מה שישאלו ממנו שלא כרצונו כדי להנצל מהצער הבא לו
מתוך הרחקה זו .ועל כל אלה אסר ר"ת הנדוי והתיר

אךלאחרהעיוןנראהשאיןכלראיהמהפוסקיםשהביא
שם,ונבארהדברים.

ההרחקהמהטעםהמפורשבדבריר"תז"לעצמודהנידויהוי

לפי המבואר לעיל בדברינו ,אמנם אין חשש גט מעושה

רדויבגוףהבעלעצמוכמושבטמכה,עשהדברזהואםלא

אם נקטו כנגד הבעל בהרחקות ,אך עכ"פ לא ינקטו

שבטיכך,וכלכיהאיאיןבידנולעשותכיאםבמקוםשאמרו

בהרחקותאלואלאבמקוםשישמצוהלמנועעיגון.דאילאו

חכמיםז"לבהדיאכופיןאותו.ובמקוםשלאאמרוכןבהדיא

הכימהי"תשננהגבהרחקותאלו.

איןלנורשותלהכותו.אבלהרחקהזואינהשוםרדויעלגופו

עלכןמהשהוכיח)בפד"ר שם( ממהשהרמ"אבסי'קסה

של בעל ,אלא אנחנו בעצמנו גודרים דרכינו בגזית לבלתי

לא הביא את פסק הסמ"ק ומהרי"ק לעשות הרחקה דר"ת

הטיבעםהאישההוא.וכלכיהאיאיןאנוצריכיןשירשולנו

ביבםהמסרבלחלוץ,אינהראיהכלל.

חכמים לעשות כן ,אלא אנו רשאין בעצמנו לעשותו .כי אם

מאחר שבסי' קסה ס"א הובאו שתי הדעות האם מצות

היות שאנו מצווין מן התורה שלא למנוע טובה מחברנו

יבוםקודמתאומצותחליצהקודמת,והכרעתהרמ"אהיא–

כדכתיב ואהבת לרעך כמוך ולא תעמוד על דם רעך ,היינו

"והמנהג כסברא ראשונה שאין כופין לחליצה כלל אפילו

כשהוארעךבמצוות.אבלזהאשרלאטובעושהבעמיולעגן

יודעין שנתן עיניו בממון אלא מפשרים ביניהם כמו תקנות

בת ישראל ,מצוה עלינו להרחיקו כדי שישוב מדרכו הרעה

הקהילות  ...וכל זה כשהוא אומר שרוצה להתיבם ואפשר

וכדי להציל העניה העשוקה מידו .באופן דהרחקה זו חלוקה

להתיבם שאין חשש איסור ביבומו ,אבל אם אומר שאינו

מהנידוי וכיוצא בשני צדדים ,הא' דהנידוי וכיוצא הוי רדוי

רוצהלאליבםולאלחלוץכופיןאותו".

בגופו של בעל וההרחקה הוי בחוץ מגופו .והב' דזה רעה

ולפי זה מאחר שמבואר בגמרא במסכת יבמות דף כא.

בפועלוזהבמניעתהטובהממנו,וזהמבוארהיטבבדבריר"ת

"חליצהבמקוםיבוםלאומצוההיא".אםאנופוסקיםלחוש

ז"ל ובדברי הרב הלבוש כאשר זכרנו .ומעתה מה מקום יש

לדעת הפוסקים שמצות יבום קודמת כמ"ש הרמ"א ,הרי

לחלק בין דורות הראשונים לדורות אלו כאשר חשב הרב

שכל עוד היבם רוצה ליבם ,אנו חוששין לדעת הסוברים

מהריב"ל".

שאין מצוה בחליצה ,ולדעה זו ממילא לא ניתן לנקוט

וכן החזו"א בסי' קח ס"ק יב תמה על מהריב"ל דמנין לו

הרחקות דר"ת כדי שיחלוץ כל עוד אין החליצה מצוה .אך

לומר דהאידנא הרחקות נחשבות ככפיה .וז"ל החזו"א –

מאחר שהיבמה אינה חפצה ביבם ,חוזר הדין כפי ההלכה

עטרתדבורה
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באומרת מאיס עלי ,שאין פוסקים מיד הרחקות אלו ,אלא

שיקייםמצוההמוטלתעליו.עלכןכשלאכתבושטרחליצה

לאחר שמתברר לביה"ד שהבעל מאוס עליה ,והיא מעוגנת

והיבםאינונשויומבקשליבם,אמנםמנהגנוכדעתהפוסקים

מחמתסירובולגרש.וה"הביבםאםלאחרשעברזמןונראה

דמצות חליצה קודמת ,מ"מ היבם יכול לומר קים לי כמ"ד

לביה"דשהיבםמאוסעליהוהיאמעוגנת,גםהרמ"איסכים

מצות יבום קודמת ,ובטענה זו היבם טוען שאין מצוה

לדינו של ר"ת ,שיש מקום לפסוק להתרחק מהיבם עד

בחליצה ,ולא ניתן לנקוט הרחקות דר"ת מאחר שלטענתו

שיחלוץ .לפי זה הדין המבואר בסי' קסה הוא הנכון בכל

אין מצוה לחלוץ אלא לייבם ,ואין מקום לנקוט הרחקות

גוונא ,מיד בעת שהיבמה מבקשת שיחלוץ והיבם מסרב,

לצורך קיוםחליצה שאיןבה מצוה.משא"כאם כתבו שטר

ועדייןאיןעילהלפסוקהרחקותדר"ת.

חליצה שבו היבם נשבע וקבל חרם חמור לחלוץ ,אינו יכול

בהתאםלכךיתבארו דבריהב"שסי'קסהס"קיא שכתב
שניתן לנהוג בהרחקות דר"ת רק במקרה שנכתב שטר

יותר לטעון טענת קים לי ,ומצוה לחלוץ .ויכולים לפסוק
הרחקותכדישיקייםהמצוההמוטלתעליו.

חליצהאךלא בהעדר שטרכזה .לכאורהדבריהב"שאינם

אמנם לענין עצם הדין של כפייה על החליצה יש חשש

ברורים ,אם אמנם אין בהרחקות משום כפיה ,מדוע שלא

עלהחליצהשהיאחליצהמעושהשלאכדיןאליבאדמקצת

ירחיקוהוליבםהרחקהכזו,גםכשלאנכתבשטרחליצה.

הפוסקים ,ואין כופין אותו כפיה ממש ,אך ניתן להרחיקו

וכבר עורר שאלה זו מוהרא"ל צינץ ז"ל בספרו טיב
חליצה )השמטות אות צ' ,ולהלן לשונו כפי שנדפס

מאחר שאין בהרחקות כפיה לחלוץ ,וזאת כדי שיקיים
המצוההמוטלתעליולחלוץעפ"יהתחייבותו.

במהדורה מתוקנת בהוספות לשו"ע אה"ע בהוצאת מכון

ועיין בב"ש שם בתחילת דבריו בס"ק יא שכתב דלמ"ד

ראשפינהח"ועמ'תסט(– "מהשתירץהביתשמואלדבאין

מצותיבוםקודמת,הרישבשבועהובחרםשבשטרהחליצה

לה שטר חליצה ,גם הרחקה של רבינו תם שלא לדבר עמו

הוא כמתנה על מה שכתוב בתורה ,ואין תוקף לשבועה

איןעושין,לאידעתימאןפלגליה,דאםזומקריכפיה,אם

ולחרם,ואיאפשרלכפותולקייםאתהשבועה,ומבוארשם

כןגםבכהאיגוונאאיןכופין,ואילאמקריכפיה,אפילולא

שלעניין זה חיישינן לדעות אלו דמצות יבום קודמת .אך

נתן שטר חליצה יכולין לעשות הרחקה זו .דהא מדברי

היינו דוקא לענין השבועה והחרם שלא חלו למקצת

הרמ"אשכתבבסי'קנ"דסעיףכאלעשותהרחקהזואףבגט

הפוסקים ,אך לעניין עצם הטענה כשטוען שברצונו ליבם,

מוכח דלא הוי כפיה ,ואם כן אפילו לא נתן שטר חליצה

בזה הועיל שטר החליצהלמנועממנומלטעון קיםלי כמ"ד

נוכל לעשות הרחקה זו דלא מקרי כפיה" .ועיי"ש בהמשך

מצותיבוםקודמת,ומאחרשאנונוהגיםכמ"דמצותחליצה

דבריו של הטיב חליצה ,שבאר נפקא מינה אחרת בשטר

קודמת,נוקטיםבהרחקותאלוכדישיקייםאתהמצוה.

החליצה ,והיא האם לאחר החליצה קיימת על החלוצה

העולה מדברינו בביאור דברי הב"ש שאין בהרחקות

החובה לשלם ליבם תמורת החליצה כפי שהתחייבה .אך

משוםכפייה,אךנוקטיםאותםכשאנומבקשיםלהביאולידי

מבואר בדבריו ,שבהרחקות דר"ת שאין בהם משום כפיה,

קיוםמצוה.ולכןאםנכתבשטרחליצה,לאלתרמוטלתעליו

ניתןלנהוגבכלגווני.

המצוה לחלוץ ,ואם יסרב לחלוץ ניתן לנהוג בהרחקות אלו

נראה לבאר את דברי הב"ש עפ"י דרכו של מהר"ם

כדי להביאו לחלוץ .ולפי המבואר לעיל ,ה"ה במקוםשעבר

פדוואה שהרמ"א בסי' קסה הלך בדרכו .ונקדים את דברי

זמןואנורואיםשהיבמהמעוגנת,ניתןלנהוג בהרחקותאלו

מהר"ם פדוואה בסוף סי' כג שבאר מהי התועלת בכתיבת

גם כשלא כתבו שטר חליצה ,ולא גרע מכל אומרת מאיס

שטרהחליצה.וז"ל– "מאחרשנשתעבדבשטרבחרםחמור

עלי שבמקום שהאשה מעוגנת ניתן לנהוג בהרחקות אלו,

לחלוץלה,א"כלדידיהמוסףעלאשרמנהגינוכהניגאונים

אלא שהרמ"א והב"ש לא איירי בזה אלא בדין הנכון בכל

דפסקודמצותחליצהקודמת,נתוסףעלכמרנתןזה,הקשר

מקרה.

החזק שנשתעבד לחלוץ בחרם חמור ,ולכוונה זו נוהגין



לעשותשטריחליצותכדישלאיבאובטענהלאמורקיםלי

נקודה נוספת הטעונה ביאור בדברי הב"ש סי' קסה ס"ק

כהני דפסקו מצות יבום קודמת ,א"כ נראה שחייב לקיים

יא במש"כ – "יכולים לעשות הרחקה של ר"ת שלא לדבר

אשרנשתעבד".

ושלא לישא וליתן עמו ,ולא שיאמרו שלא לדבר עמו עד

שלשנקודותהתבארובדברימהר"םפדוואה-

שיחלוץ ,דאז הוי כפייה ,אלא לעשות הרחקה סתם שלא

א.מנהגינוכדעתהפוסקיםשמצותחליצהקודמת.

לדברעמו".

ב.ניתןלטעוןקיםליכמ"דמצותיבוםקודמת.

ומקורהדברים במהרשד"םשישלנקוטהרחקהסתםולא

ג .לאחר שנכתב שטר חליצה אין מקום לטענת קים לי,

לומר לו שעושין הרחקות אלו עד שיחלוץ ,דאז הוי ככפיה,

והתועלת בכתיבת שטר זה היא שלא יוכל לטעון קים לי

וכן בשו"ת רע"א החדשות )שו"ת רע"א ח"ג( סי' מה נקט כן

והואנשארמחוייבלמהשנשתעבדבשטר.

בפשיטות),עיי"ששכתבעלהקושילנקוטבהרחקותבדרךזו(.

לפי זה מבוארים דברי הב"ש ,דודאי גם הב"ש מסכים

והדברים צ"ע ,מאחר שאין בהרחקות אלו משום כפיה,

למה שכתבנו לעיל שאין עושין הרחקה דר"ת אלא כדי

מדוע אם נוקטים אותם כדי שיחלוץ ,ההרחקות יחשבו
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ככפיה .ועוד קשה אם בנסיבות אלו שאומרים במפורש

חפצה בו ,אין לכופו לא בישראל ולא בגוים ,אך אם נחבש

שההרחקותהןכדישיחלוץ יש בהן כפיה .גם אםהדברלא

בידיגויםבשבילמסאודבראחר,יכוליםלומרלולאנעזוב

נאמר לו שמתרחקים ממנו עד שיחלוץ ,עכ"פ אין בכך כל

אותךלהתירמהתפיסהאםלאתגרשפלוניתבגטכשר,ואין

מעליותא ,שהרי ברור ליבם ולכל אדם שלמעשה הרחקות

זו כפיה כיון שאין עושין לו דבר כי אם למנוע מלעזור לו

אלוהוטלועליוכדישיחלוץ,ומהאכפתלנואםהדברנאמר

ע"כ .הרי דר"ת עצמו שהמציא תיקון זה דהרחקה כתב

בפירוש ,או שהדבר ידוע וברור לכל גם בלא שהדברים

דיכוליםלומרשלאנעזורלךאםלאתגרש,מטעםדלאהוי

נאמרו בפירוש .וכסברא שכתב בשו"ת רבי בצלאל אשכנזי

כפיה מאחר שאין עושין לו רע ,אלא מניעת הטובה .והוא

סי' טו )ד"ה ולאו דוקא( – "אבל גיטא כל שאנסו לו בממון

הדין והוא הטעם לתיקון ההרחקה ,דאף אם אומרים לו

סתם ושוב מתרצה האנס בגירושי אשתו כיון דזוזי לא תלו

שמהשמרחיקיםאותוהואכדישיגרשאויחלוץשפירדמי.

בגירושין דאטו גרושי אשתו של הלה מייתי זוזי ,הילכך

ואין ספק אצלי שאילו היו רואים מהרשד"ם והנילוים עמו

אומדנאדמוכחדבעקיפיןקאאתועליה.ואע"גדאיןמזכירין

תשובת מהריק"ו הללו ,לא היו מזהירים שלא לומר שהוא

לו גט כלל ,כמאן דמנקטיה בכובסיה כי היכי דלישביקיה

כדילחלוץ.וכןבדין,שאםאיתאשישהקפדהכשאומריםלו

לגלימאדמי,דאיקאמהדריאזוזיהיאךנתרצובגירושין".

שהואכדישיחלוץ,גםבסתםישלהקפיד,שהריבסתםנמי

ומסתימת הפוסקים שהביאו הרחקות דר"ת משמע דלא

הרי הוא כמפורש ,דמי לא ידע דמה שמרחיקים אותו הוא

ס"ל כמהרשד"ם בזה ,ויש לציין שבשו"ת מהרשד"ם )חלק

על מה שמסרב לחלוץ דמה יום מיומיים ומה גבר מגוברין,

אה"ע סימן עא( ,שממנו מקור דברי הב"ש ,לא כתב כפי

אלא ודאי דגם במפרש שההרחקה היא כדי שיחלוץ אין

שהובא בב"ש שאם יאמרו לו שעושין הרחקה עד שיחלוץ

קפידא".

שישבזהמשוםכפייה,אלארקהורהשלאיאמרולוכן.

אמנם בספר פני משה )להג"ר משה בנבנישתי ז"ל( ח"ב

ועודקשה,מצינובפירושבסמ"קשכתבלהדיאשיכולים

סי' כו הביא מדברי התשב"ץ שהביא הב"י אה"ע סי' קלד

לומר לו מדוע מתרחקים ממנו ,וז"ל הסמ"ק בסי' קפה –

שכתב"ישאונסאחרשאע"פשאונסובגופואינואונסלגרש

"אומרים לו אם לא תשמע לחלוץ נשים חרם בינינו להבדל

אלא שאונסו על דבר אחר והוא מעצמו כדי להנצל מאותו

ממךעדשתחלוץ".דבריהסמ"קהובאובמהרי"קשרשקב.

אונסמגרשמעצמו,וזהאינוקרויכפיהכיוןשלאכפואותו

וכן בספר האגודה במסכת כתובות פרק המדיר כתב

ממש להוציא" ,וכתב על זה הפני משה – "ההיא דהרשב"ץ

בסוף סי' קז – "וכל הני דקתני יוציא ויתן כתובה ולא קתני

הויכשהמגרשמעצמוהואשבררהגירושיןמפנישידעשעל

כופין,לאכייפינןאלאבדבריםולאבשמתא.אבלהרברבינו

ידיכךניצול,אבלאםהאנסיאמרלואםתגרשאצילאותך

ברוך אמר בשם רבינו תם דנוכל לעשות שנקבל עלינו

מהתפיסה ,אע"ג דאעיקרא דדינא לא נתפס בעד הגירושין,

בגזירהשלאלישאוליתןעמועדשיתןגט,אבללנדותולא",

בהאודאיגטבטלהוא".

עכ"ל.מבוארשאנוקובעיםבפירושהרחקהזועדשיתןגט.

אך בספר משאת משה )להג"ר משה ישראל ז"ל( ח"ב

וכן בשו"ת בית דינו של שלמה )לרבי שלמה לאנייאדו

חו"מסי'לודחהדבריהפנימשה,ותמה– "מנאליהלהרב

ז"ל( חלק אה"ע סי' א' כתב לתמוה על מש"כ מהרשד"ם

ז"ל דהרשב"ץ איירי בהכי ,דאם קבלה נקבל ,ואם לדין יש

שלא יאמרו לו שמתרחקים ממנו עד שיחלוץ אלא יתרחקו

תשובה .דאי ממ"ש הרשב"ץ ז"ל והוא מעצמו כדי להנצל

בסתם .וז"ל – "ותמהני עמ"ש תנאי זה ,שהרי מרא דהאי

מגרשכו'דייקהרבדבהכידוקאאיירי,האודאילאמכרעא,

שמעתתא הוא הסמ"ק וכתב להדיא שאומרים לו אם לא

דכל שלא על ידי כפיה בגט עצמו ,קרי ביה מאליו ומעצמו,

תשמע לעצתינו לחלוץ נשים חרם בינינו להבדל ממך עד

כיוןדלאנעשהעמודברפרטיעלנתינתהגט...דלאחשיב

שתחלוץ עכ"ל .הרי שאמר ליה בפירוש שבשביל החליצה

אונס כיון דסוף סוף בדידיה תלי והוא הבוחר בגט מדעתו.

עושיםלוהרחקהזו").ומש"כשםלישבצ"עעיי"ש(.

ובהדיאכתברבינותםהביאדבריומוהריק"ווהרבהמבי"ט

וכן בשו"ת מהר"ם גאויזון סי' מב בתוך דבריו שכתב

בח"א סי' כ"ב דודאי אין לכופו על הגירושין ,אך אם נחבש

בביאורדינושלר"תכתבבלשוןזו– "אפילובטוענתטענת

בידי גוים על המס וכיוצא יכולים לומר לו לא נעזוב אותך

מאיס עלי דס"ל דאין כופין וחשיב גט מעושה שלא כדין,

להתירהתפיסהאםלאתגרשאשתךבגטכשר,ואיןזוכפיה

אפ"ה כתב שאין זה קרוי כפיה ,ויהיב טעמא דאיהו הוא

אלאמניעהמלעזורלוע"כ.הרימפורשיוצאדאפילויאמר

דאניס לנפשיה ולאו אנן כייפינן ליה .ואפילו שאנו אומרים

האנסוישנהאיןבכךכלום,דהריממ"ששלאיעזבהולהתיר

בפירוש שהוא בנידוי עד שיגרש ויתיר את אשתו ,אפ"ה

ע"כ מי שבידו להציל הוי ואפילו אנס גופיה הגורם לו

קאמרדלאוכפיהאיהו".

התפיסה .גם ממאי דיהיב טעמא דאין זו כפיה אלא נמנע

וכן בשו"ת צל הכסף חלק אה"ע סי' יג בסוף התשובה

מהעזרהוההצלהאיכאלמישמעדאפילובאשתואמרוולא

כתבבלשוןזו– "ואישתמיטמינייהודמהרשד"םוהנמשכים

חשיב אונס כי לא רצתה לעוזרו בכך .גם נידון המבי"ט ז"ל

אחריו,מהשכתבמהריק"ובשרשקל"הוקס"ושמצאבשם

איירי בהכי דאמרו לו אם תרצה לצאת תגרשנה ואנו

ר"תוז"לגםאומרר"תשאםקדשאשהולבסוףאיןהאשה

ואשתך נפרע לאומות ,נראין הדברים דאשה גופה מתרצית

עטרתדבורה
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בכךועכ"זדימההרבנידונולתשובתהתשב"ץ.ואףגםזאת

וכלאונסאדנפשיהישבידאחריםלהצילומ"מחשיבאונס

דבאותו נידון הממונים עצמם אינהו אנסי ליה על הדבר

דנפשיה".

האחר דמדינא הוי ,והם בעצמם האומרים אם תגרש נוציא

דברי החזו"א שהעלה ספק זה טעונים ביאור ,דהתינח

אותך ממאסרך ,והסכימה דעתו ודעת עליון מוהר"י בי רב

אילוהיינומוצאיםהרחקותאלורקבדבריהרמ"אבסי'קנד

ז"לדשפירדמי,והכימתבארמדבריהריב"שסי'קכ"זיע"ש.

שפסק הרחקה זו באותן שנאמר בהן יוציא ויתן כתובה ,אז

ועודבהדבהדיאכתבמהריק"ושרשקס"ועלמהשהסכים

היה מקום להסתפק האם יש בהרחקות אלו משום כפייה

לומר דמניעת ההטבה לא חשיבא אונס ,ומטי בה מצדקיהו

כלשהיא ,דהא עסקינן באותן שאפשר לכפותם במילי .אך

דמגנוביהדהפרבריתהשבועה,והלאשבועהבאונסהיתה

מאחר שהמקור להרחקות אלו הוא בתשובת ר"ת ,וכפי

דאםלאישבעלאיתירוממאסר,אלאע"כבכה"גאיןאונס,

שהובא בב"י סי' קלד ,ותשובה זו עוסקת במורדת האומרת

כיון דלא עושה עמו רעה אלא מניעה כו' ,והרי התם בהכי

מאיס עלי ,שלר"ת אין כופין אותו כלל ואפילו לא במילי,

איירי כי האונס עצמו אמר אליו השבע ובכך אני פוטרך

וכמושהובאלעיל מהשטמ"קבשםר"ת,בהכרחשלאיתכן

ואפ"ה הכתוב מגנהו ,ולפי דברי הרב פני משה צ"ל דפליג

לומרשישבנקיטתהרחקותאלומשוםכפייהכלשהיא.

הרשב"ץלכלהנצביםעליו...מהמקוםלמישויפלוגתאביני

לכןנראהדנקטינןכמסקנתהחזו"אשאיןבהרחקותאלו

רבוותאעלמגן...ואפילונימאדהכידעתהרשב"ץ,הןרבים

כפייה כלל ,ולכן גם במקום שעשו הרחקות אלו שלא כדין

אשר אתנו הסוברים דלא שנא ואליהם שומעין ,וצדקיהו

הגטכשר .וכןכתבבפשיטותבשו"תצלהכסףאה"עסי'ה'

יוכיח".

)דףכה(,וז"ל " -אנןבדידןדלאאתינןעליהדראובןזהאלא
לעשותלוהרחקתר"ת,דהולידדברזהכדישמתוךכךיגרש
פרקב'

ביאורדינושלר"תשפסקהרחקותבמאיסעלי-הרחקות
אינםככפיהלגרש

מרצונו ,והורה לעשות הרחקה זו אף היכא דאין הדין נותן
לכופו לגרש ,דאין הגט הניתן על ידי הרחקה זו הוי גט
מעושה,וגטכשרהואאףשאיןהדיןנותןלכופו...,אםעל
ידי הרחקה זו יגרש ראובן זה לא הוי גט פסול .ולא ראינו

ראשית יש לקבוע שאין בנקיטת הרחקות אלו משום

לשום אחד מהפוסקים דפוסל גט הניתן על ידי הרחקה זו,

כפיהכלל,כמבוארבלשונושלר"תשכתבבתשובתובספר

אףבמקוםשאיןהדיןנותןלהרחיקוכלל" .וכןבספר אגרות

הישר–"בזהאיןכפיהעליו"כו'
וכןבמהרי"קשרשקלהכתב–"דלאחשיבליהכפיה".

משהאבןהעזרחלקאסי'קלזכתבבמסקנתדבריו–"נמצא
שלר"תאףאםהיהשלאכדין,בעובדאדידןנמיהואגט".

וכן בשו"ת בנימין זאב סי' פח הביא תשובת רבינו יו"ט
שהביא את תשובת ר"ת ,וז"ל – "כאשר השיב גדול אחד

הרחקותבשבואלתעשהאינןכעישוי

בתשובה המתחלת מקול מחצצים והשיב לשלשה גדולי

יש לבאר מדוע אין בהרחקות אלו משום כפיה ,הרי יש

הדור ,לרבינו שמואל ולרבינו אליהו ולרבינו משולם ,וכתב

בנקיטת הרחקות אלו משום לחץ חמור על הבעל לגרש,

שכל ההכרחות יעשו לו שלא ימולו בנו ולא ילמדו לו ספר

ומדועאינונידוןכלחץשלמלקותאואונסממון.

ולא יקברוהו אם לא יגרש מרצונו בגט כשר על פי חכמי
עירו.כיאיןזהכפייהלדעתר"ת".
מבואר שבהרחקות אלו אין כפייה כלל וכ"כ בספר סדר

ר"ת בתשובתו כתב לבאר ההיתר לנקוט הרחקות אלו,
בלשוןזו– "בזהאיןכפיהעליו.שאםירצהמקיים,והואלא
ילקהבגופומתוךנידויזה,אךאנונתפרדמעליו".

אליהו וטיבחליצההנזכרים,וכןכתבבשו"תושבהכהןסי'

ובמהרי"ק שרש קב הובאו דברי ר"ת בלשון אחרת ,וז"ל

נה וז"ל – "שיכולים לגזור עליו שלא לישא וליתן עמו

מהרי"ק – "בזה אין כפייה עליו שאם ירצה ימצא לו מקום,

וכיוצא ,משום דשם לא הוי כפיה על הגירושין ,אלא משום

והוא לא ילקה בגופו מתוך נדוי זה ,אך אנו נתפרד מעליו

שעובר על דברי חכמים מענישין אותו בכך  ...ולכן שפיר

עכ"להגאוןרבינויעקבשהשיבעלהטוענתמאיסעלאי".

שמענישיןאותומשוםשעוברעלדבריחכמיםויכולםלגזור
עליושלאלישאוליתןעמווכיוצאבזהכילאמקריכפיה".
ועיין בחזו"א )חלק אה"ע סי' קח ס"ק יב( שדן האם

מבואר מדברי ר"ת שיסוד ההיתר לנקוט הרחקות הוא
מפנישאיןאנופוגעיםבבעלעצמואלאאנונמנעיםמלהטיב
עמוונפרדיםממנו.

הרחקות אלו שהביא הרמ"א סי' קנד סכ"א נידונות ככפייה

ובהגמ"ר במסכת גיטין סי' תסט כתב – "עוד אומר ר"ת

מסויימת ,שאם כפוהו ונקטו כנגדו הרחקות אלו שלא כדין,

שאם קדש אדם אשה ואינה חפיצה ,אין לכופו לא בדיני

במקום שלא נאמר לעשות הרחקות אלו האם הגט פסול,

ישראל ולא בעובדי כוכבים שיגרש .אך אם נתפס עבור מס

ובסוף דבריו כתב החזו"א – "ואפשר דאפילו מעושה שלא

אודבראחריכוליםלומרלולאנעזורלךלצאתמתפיסתך

כדין בכה"ג כשר ,דחשיב אונסא דנפשיה שאין עישוי ואונס

עד שתגרש ,דאין זו כפייה דאין עושין לו דבר רק שנמנעים

אלאבמעשהולאבשבואלתעשהאףשהןחייביןבטובתו,

מלעזורלו".
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מבואר מדברי ר"ת שאם נמנעים בשב ואל תעשה אין

וכן בשו"ת סדר אליהו סי' יג שהבאנו לעיל כתב לבאר

לדוןזאתלכפיההפוסלתאתהגט.ומצינובשו"תבנימיןזאב

ההיתר לנהוג בהרחקות אלו ,וז"ל – "הרחקה זו אינה שום

סימן פח שהביא תשובת אחד מהראשונים רבינו יו"ט,

רדוי על גופו של בעל ,אלא אנחנו בעצמנו גודרים דרכינו

שמתוך דבריו עולה שזהו הביאור בדינו של ר"ת שאפשר

בגזית לבלתי הטיב עם האיש ההוא .וכל כי האי אין אנו

לנקוטהרחקותבמאיסעלי.

צריכיןשירשולנוחכמיםלעשותכןאלאאנורשאיןבעצמנו

וז"לשו"תבנימיןזאב– "מצאתיבקונדרסישןמשםרבינו

לעשותו .כי אם היות שאנו מצווין מן התורה שלא למנוע

יום טוב וז"ל  ...השיב גדול אחד ,בתשובה המתחלת מקול

טובה מחברנו כדכתיב ואהבת לרעך כמוך ולא תעמוד על

מחצצים,והשיבלשלשה גדוליהדור ,לרבינושמואלולרבינו

דם רעך ,היינו כשהוא רעך במצוות .אבל זה אשר לא טוב

אליהו ולרבינו משולם ,וכתב שכל ההכרחות יעשו לו שלא

עושה בעמיו לעגן בת ישראל ,מצוה עלינו להרחיקו כדי

ימולובנוולאילמדולוספרולאיקברוהואםלאיגרשמרצונו

שישוב מדרכו הרעה וכדי להציל העניה העשוקה מידו.

בגטכשרעלפיחכמיעירו,כיאיןזהכפייהלדעתר"ת.שאם

באופן דהרחקה זו חלוקה מהנידוי וכיוצא בשני צדדים

קדש אדם אחד מישראל בת ישראל כדת משה וישראל

הראשוןדהנידויוכיוצ"בהוירדויבגופווההרחקההויבחוץ

ולבסוףאיןהאשהרוצהבו,מןהדיןאיןלכופוואיןלעשותו

מגופו.והשנידזהרעהבפועלוזהבמניעתהטובהממנו".

לאבישראלולאבגויםואחרנתפשבגנבהונחבשבידגויםעל
ידיממוןאוע"ינפשותוישכחבגדוליהארץלהועיללואצל
המלכותלהקלמעליואולפוטרומשםואומריםלולאנשתדל
לךולאנדברלגויםעליךלאלהרעולאלהיטיבאםלאתגרש
אשה זו שקדשת ,ונתרצה מאימת הגוים שלא ידינוהו לרע

האפשרותלצאתלמקוםאחר
בפוסקיםהוסיפועודטעםלבארמדועאיןבהרחקותאלו
משוםכפיהעלהבעל.
מהרי"קשהביאאתתשובתר"תכתב– "בזהאיןכפייה

וכתבגטלאשתוונותנוואומררוצהאני,נראיןהדבריםשהוא

עליושאםירצהימצאלומקום,והואלאילקהבגופומתוך

כשר.וישללמודדברזהמתשובתר"תאםלאיכפוהוממש

נדויזה,אךאנונתפרדמעליו".

לאוסרובמקוםשהיהעדשיתןגט,אבלאםעומדיםבעצמם
מלעזורלולצאתאיןזהכפייהעכ"להתשובה".

ובלבושסי'קלדס"ישפסקהרחקותדר"תבאומרתמאיס
עלי כתב – "בזה אין כפיה עליו שאם ירצה לא יגרש וילך

מבואר מדברי רבינו יו"ט שתשובה זו של ר"ת בספר

למקום אחר במקום אשר לא יבדלו ממנו .והוא לא ילקה

הישר )המתחילה בלשון זו "מקול מחצצים"( מיוסדת על

בגופומתוךנידויזה,ואיןעליושוםעונש,כיאיןהחרםחל

שיטתו העקרונית הבאה לידי ביטוי בתשובה בענין בעל

עליוכיאםעלינואםלאנתפרדמעליו".

הכלוא בבית הסוהר ,שאין לחוש לכפיה בדברים הנעשים
בשבואלתעשהוכגוןמניעתהטובה.
וכןבשו"תמהרי"קשרשקלגהביאאתשיטתר"תשאם
איןמעשיםאותובקוםועשהאלאבשבואלתעשהומונעים
ממנוטובהאינונחשבכאונס.

וכןבביאורהגר"אבאה"עסי'קנדס"קסזכתב– "דיכול
להנצל מזה לילך לעיר אחרת ,וכל שאין עושין לו מעשה
בגופולאועישוימיקרי".
וכןבשו"תמהרשד"םחלקיו"דסי' קלבהזכירבתשובתו
שם בדרך אגב את דינו של ר"ת בספר הישר וכתב שאינו

ובשו"תצלהכסףחלקאה"עסי'ו')דףלו(כתב–"דיןזה

נחשב לכפיה מאחר שיכול לצאת למקום אחר ,וז"ל

דמניעת הטובה דלא חשיב אונס ,למדו מהרי"ק מדברי ר"ת

מהרשד"ם – "דמי למה שכתב ר"ת על אותם שאין כופין

שנתןתיקוןאחרלטענתמאיסעלי,דכתבדאףדמדינאאין

אותם לגרש שגם אין כופין אותו ע"י נדוי ,אבל כתב הר"ם

לכופו לגרש ,אם נחבש ביד גוים מפני המס או דבר אחר

הכהן בשם ר"ת שנוכל לעשות שנקבל עלינו גזרה שלא

דיכולים לומר לו ,לא נעזור אותך להוציאך ממאסר אם לא

לישא וליתן עמו עד שיגרש .והיינו טעמא דלא מיקרי זה

תגרש ,ואין זו כפיה כיון שאין עושים לו שום רע כי אם

שאנוכופיןלפישיכוללילךלמקוםאחר".

למנוע מלעזור לו .ומזה לומד מהרי"ק דמניעת טובה לא

וישמקוםלהקשותבזהשתישאלות.ראשית ,אםאמנם

חשיב אונס אפילו במקום מצוה ,שהרי בנדון דר"ת היו

כל מה שהוא בדרך של שב ואל תעשה אינו נידון כעישוי,

חייבים הציבור לעזור לו להוציאו מבית האסורים דמצוה

מהאיכפתלןשלאיוכללצאתלמקוםאחר.

קעבדי,ועכ"זאמרדיכוליםלמנועמלעשותמצוהולאחשיב

יתירה מזו יש להקשות ,ר"ת פסק את דינו בשני מקרים

אונסיע"ש.והנהדיןזהדמהרי"קהביאומהריב"לבח"גסי'

של מאיס עלי ,הפסק האחד הוא בתשובתו שבספר הישר

כח ונסתייע ממנו ,ועיין כנה"ג ח"מ סי' כה הגהט"ו ס"ק יב

שיש מקום לנקוט הרחקות ,והפסק השני הוא מה שהביאו

ובמט"ש שם הגה"ט ס"ק יח עד ס"ק כב שציינו להקת

הראשונים בשם ר"ת בבעל האסור בבית האסורים

הפוסקים דפסקו כמהרי"ק  ....הרי דסברת מהרי"ק הנובעת

ומבטיחים לו שישתדלו לשחררו אם יתן גט ,מאחר שאם

מדבריר"תדמניעתטובהלאחשיבאונסקבלוהבסברפנים

אינונותןגט,אנורקמונעיםממנוטובהאיןזוכפיה.והנה,

יפות כל האחרונים ,והוא הדין והוא הטעם לעשות לו

אמנם בהאי דינא דהרחקות דר"ת יש לו אפשרות להימלט

הרחקהדר"ת".

ממהשאנואונסיםאותובמניעתהטובהויכולללכתלמקום

עטרתדבורה



סימןפ531

אחרששםלאינהגובוהרחקותאלו,אבלבנידוןשבתשובה

וכןבשו"תמהר"םגאויזוןסי'מבהביאאתדינושלר"ת

השניה בבעל אסיר ,הרי אין לו אפשרות להנצל מהאונס,

בספרהישרוכתבבביאורדבריווז"ל–"אפילובטוענתטענת

ולהימלטלמקוםבולאיאנסעלידינובמניעתהטובה,ואינו

מאיס עלי דס"ל דאין כופין וחשיב גט מעושה שלא כדין,

יכול לצאת אא"כ שאנו נשתדל עבורו ,ואפ"ה כתבו שאינו

אפ"ה כתב שאין זה קרוי כפיה ,ויהיב טעמא דאיהו הוא

נידון כאונס .הרי שזהו דבר פשוט שכל שאנו מונעים ממנו

דאניס לנפשיה ולאו אנן כייפינן ליה .ואפילו שאנו אומרים

טובה בשב ואל תעשה אין בזה משום אונס ,אף כשאין לו

בפירוש שהוא בנידוי עד שיגרש ויתיר את אשתו ,אפ"ה

דרך להנצל מהלחץ שאנו לוחצים אותו .וא"כ מדוע

קאמר דלאו כפיה איהו ,דמשמע דס"ל דלא מיקרי כפיה כי

בהרחקות דר"ת כתבו הפוסקים שיש צורך שתהא לו

אם בגופו ,אם על ידי גוים אם ע"י ישראל ,עד שיגרש וכל

אפשרותלצאתלמקוםאחר.

אונסאדמנפשיההואאינןפוסליןאתבגט".

וביישובהלכהזוישלהקדיםולצייןחילוקיסודיביןשתי

הרימפורשבדברימהר"םגאויזוןובחזו"אשהשיקולשל

תשובות של ר"ת .בנידון בעל אסיר ,עצם המאסר הושת

אונסאדנפשיההכרחיבביאורשיטתר"ת,והיינומפנישלולי

עליו על ידי אחרים בלא כל קשר לגירושין ,ויעויין בחזו"א

האפשרות שלו לצאת למקום אחר ,הוא נחשב כאנוס ,בכך

סי' סט ס"ק כג )ד"ה והח"ס( שכתב – "התם אין העכו"ם

שבסופושלדברלקהבגופו.

אומריםלולגרש".ואםנמנעמלהיטיבעמוונמנעלהשתדל

לעיל הבאנו סברת רבותיו של מהריב"ל שחשו לומר

בשיחרורו ,הוא בסופו של דבר הוא נשאר במעמדו הקודם

שהרחקותאלוחמורותמכפיה,והבאנותמיהתהסדראליהו

כאסירבביתהסוהר,מאסרשאינועקבאימתןהגט.משא"כ

על דבריהם .ולפי דברינו אלו יתבארו דבריהם .הסברא

בנידון תשובת ר"ת בספר הישר ,שם המצב הקשה אליו

בפסקרבותיושלמהריב"להיאשמאחרשהאפשרותלעבור

נקלעהבעלעקבההרחקות,נבעמתוךיוזמהשלנובעקבות

למקום אחר הינה אפשרות קשה מאד ,שוב אינו נחשב

סירובולתתגט.אמנםהעניןנגרםעלידינורקבעקיפין,אך
בסופושלדברהכלבעקבותיוזמהשלנו,יוזמההנובעתמכך
שהבעלסרבלתתגט.

לאונסאדנפשיה.
וכעין זה כתב בשו"ת צמח צדק )החדש( אה"ע סי' רסב
ס"ק יב ,וז"ל " -ר"ת עצמו הרחיק הכפייה הזאת בכל עוז,

ועל כן ,הלכה זו שמניעת הטובה אינה נחשבת כאונס,

עכ"ז התיר לעשות לבעל הרחקה עצומה עד שיגרש  ...אף

נלמדתמתשובתר"תבעניןבעלאסיר,ומה"טגםההרחקות

שטעמושאיןזהקרויכפייהשאםירצהימצאלומקוםכו',

שקבע ר"ת בתשובתו בספר הישר אינן כאונס ,וכולם בגדר

הנהלהיותגולהומטולטלממשפחתוומעירודברגדולהוא,

מניעתהטובהבלבד.אךבאותונידוןשבספרהישר,מתברר

והריזהחשובניסיוןבאברהםאבינוכשנאמרלולךלךכו',

שבעקיפין הבעל לוקה בגופו .כגון אם הוא חולה אין מי

ולכן מהריב"ל ח"ב סי' עט וח"ג ססי' קא כתב שלא ראה

שיבואלרפאאותו,ואיןמישמעסיקאותובעבודהכלשהיא,

לרבני הדור שעשו מעשה לפי שההרחקה קשה עכשיו מן

כך שהבעל עשוי להגיע לחרפת רעב .ומאחר שמצב זה

הנידויואםהנידויהויככפיהכ"שההרחקה".

הבעלעלולללקותבגופו,נגרםכתוצאהמיוזמהשלנוהבאה
עקב סירובו לתת גט .על כן במידה שאין לו אפשרות
להימלטממצבוהנוכחיולהגיעלמקוםשבולאיורחק,יחשב
כאנוסלתתגט.

מסקנתהדברים
קיימים שני תנאים על מנת שהצעדים שננקטו כנגד
הבעללאיחשבוכאונס.ראשית,כלמהשנעשההואבגדר

דרך זו שכתבנו בביאור שיטת ר"ת מדויקת בלשון

מניעת הטובה בלבד .ושנית ,היוזמה שאנו נוקטים למנוע

מהרי"ק שרש קב .מהרי"ק בתוך דבריו שהביא את תשובת

ממנו טובה זו אינה מביאה אותו בסופו של דבר שילקה

ר"ת בספר הישר כתב בלשון זו – "שאם ירצה ימצא לו

בגופו .אך אם קיימת בפניו האפשרות לצאת למקום בו לא

מקום,והואלאילקהבגופומתוךנדויזה",מבוארשהצורך

יורחק ולא ילקה בגופו ,ובוחר להשאר במקומו וללקות

בכך שיוכל למצוא מקום אחר הוא כדי שלא ילקה בגופו

בגופו,נידוןכאונסאדנפשיהואינואונס.

מתוך נדוי זה ,אך אם קיימת בפניו אפשרות להגיע למקום
שבו לא יורחק ,ואף על פי כן בחר להשאר במקומו ,הרי

חילוקביןלוקהבגופוללוקהבממונו

שהאונס הזה שהבעל לוקה בגופו נידון כאונסא דנפשיה,

נראהדמגוףתשובתר"תמוכחחילוקעקרוניביןמצבבו

ואינונידוןכאונס,כמבוארבב"יאה"עסי'קלדבשםתשובת

בעקיפין הבעל לוקה בגופו עקב ההרחקות ,למצב שבו

הרשב"ץח"אסי'א'.

בעקיפין הוא לוקה בממונו בלבד עקב הרחקות אלו ,שהרי

וכן החזו"א )אה"ע סי' קח ס"ק יב( כתב בביאור סברת

אם הבעל אינו מחזיק מעמד להיות מורחק ועוקר לעיר

ר"ת,וז"ל– "דחשיבאונסאדנפשיה,שאיןעישויואונסאלא

אחרת ,נגרמות לו הוצאות כספיות כבדות ,או אם נשאר

במעשה ולא בשב ואל תעשה אף שהן חייבין בטובתו ,וכל

במקומו ואינו יכול לשאת ולתת עם בני קהילתו ,ללא ספק

אונסא דנפשיה יש ביד אחרים להצילו מ"מ חשיב אונס

שבסופו של דבר הוא ניזוק נזק כבד ,ואפ"ה לא חשו לכך.

דנפשיה".

והיינו שהתוספת שהיתנו שיוכל להימלט מהאונס ,היינו

532אבןהעזר
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לענין אונס הגוף שלוקה בגופו עקב הרחקות אלו ,משא"כ

את הרשיון ,זוהי החלטה שמכאן ולהבא אינם מסכימים

לעניןהפסדהממוןהנגרםלובעקיפין,הפסדממוןשלאיוכל

להרשותלנהגלנהוגבכלירכב.

להימלט ממנו ,שהרי גם אם יצא למקום אחר יגרמו לו
הוצאותממוןבעצםהמעבר,ואפ"האינונידוןכאונס.

אילובעתקבלתהרישיוןהנהגזכהבזכותממון,במסגרת
הרחקות דר"ת היה ניתן למנוע חידוש הרשיון לאחר שיפוג

וכן מדויק מלשון מהרי"ק שהבאנו לעיל שכתב "שאם

תוקפו בלבד ,אך לא לשלול את הרשיון באמצע התקופה.

ירצה ימצא לו מקום ,והוא לא ילקה בגופו מתוך נדוי זה",

אך מאחר שאין כאן זכות ממון שהנהג תפוס בה ,אין

דהקפידאהיארקשלאילקהבגופו.

בשלילהמשוםמעשהשלפגיעהישירהברכושוובממונושל

ועיין בשו"ת צמח צדק חלק אה"ע סי' רסב אות ג' שדן

הבעל ,והשלטון רשאי לקבוע שמכאן ולהבא אינו חפץ

באריכות בשאלת אונס ממון ,והעולה מדבריו שאין הכרח

להרשותלבעללנהוג,ואינונזקקלבקשתולאפשרלולנהוג.

בגמראשאונסממוןיחשב אונס,ואףישמקוםלומרשדעת

כדוגמא לכך להלן תשובת הנודע ביהודה מהדו"ת חלק

התשב"ץ ורבינו ירוחם דאינו נחשב אונס .ואמנם להלכה

חו"מסי'מאשכתבכדברפשוטשרשיוןלזכותמסויימתהיא

נקטינןכשיטתרובהראשוניםשנקטולדונוכאונס,עכ"פאין

דבר שאין בו ממש ,וז"ל " -מה ששאל על עסק פאמיליע

הכרח שהגדרים של אונס ממון שוים לגדרי אונס הגוף.

הנהוג במדינה זו ,דהיינו שיש קצבה לעיר כמה בעלי בתים

ומאחר שבתשובת ר"ת מוכח החילוק בין אונס ממון לאונס

יהודים רשאים לדור שמה ,וכל בן ראשון יש לו זכות בזה.

הגוף ,בכה"ג שהכל נגרם רק בעקיפין מפני שאנו נפרדים

ונוהגים שזה יכול למכור זכויותיו ליהודי אחר וזה פונה

מעליו ,לענין אונס גוף שמיה אונס ,ולענין אונס ממון לא

מעיר והאחר זוכה לדור שמה .ושאל אביך הרב במה נקנה,

שמיה אונס .ומאחר ותשובה זו של ר"ת מוסכמת להלכה,

אם דינו כקניין מטלטלים או כקניין קרקע .ודעו כי לדעתי

וכמו שנתבאר לעיל באריכות ,ולא מצינו מי שיחלוק עליו,

ע"פ דין תורה לא שייך בזה שום קניין ואין מקום למכירה

עלכןגםלהלכהלמעשהנקטינןדכלעודההפסדממוןנגרם

שתחולבזה,שהריהואדברשאיןבוממש.דאטוישלשום

לבעל בעקיפין לאחר שאנו נפרדים ממנו ,אף שאין לו דרך

אדםזכותבקרקעשלהעיראםאיןלוביתאושדהוהריאין

להנצלמהפסדזה,אינונחשבכאונסהפוסלאתהגט.

לו רק זכות לדור .ומוכר דירת ביתו יוכיח ,שאם אמר דירת
ביתזהאנימקנהלךלאמהני,וצריךלהקנותלוהביתלדור

פרקג'
האםשלילתרשיוןנהיגההיאבכללהרחקותדר"ת
נראה ששלילת רשיון הנהיגה יכולה להיות אחד
מהאמצעיםהניתניםבמסגרתהרחקותדר"ת,

בוכמבוארבסימןרי"בסעיףא'.ובנדוןזהמהקנייןישלזה
בגוף העיר שיקנהו לאחר .אבל כיון שנהגו כן צריך לומר
שזהמסלקנפשומזכותשישלו,וממילאזוכהבוהאחרע"פ
דינא דמלכותא ,ואין כאן קניין רק סילוק ,וגם על זה יש
לפקפקאלאשכברנהגו".

ראשית יובהר ,בשלילת רשיון הנהיגה אין אנו נוטלים

אמנם תשובת הנודע ביהודה עוסקת בדיני קניינים ,אך

ממנו את רכושו ,והוא זכאי להשתמש בכלי הרכב כשאחר

עולהממנהשרשותשלהמלכותלמגוריםהיאדברשאיןזו

נוהגבו,אולמכוראותווכיוצ"ב ,וגם אםלכלאדםישחלק

ממש ,ובתוך דבריו כתב הנודע ביהודה "בנדון זה מה קניין

ברשות הרבים ,הרי שזכותו להשתמש ברשות הרבים

ישלזהבגוףהעירשיקנהולאחר",מבוארשהריעותאאינה

נשמרת בעת שהולך בה או כשנוסע במכונית כשאדם אחר

מפני שלא נמצאה דרך למצוא קניין מתאים ,אלא הבעיה

נוהג בה .אלא נשללה ממנו ההרשאה החוקית לנהוג

יותריסודיתוהיאשמלכתחילהאיןלמוכרשוםקנייןממשי

במכונית,הרשאהשכלנהגמקבללאחרסיוםלימודינהיגה.

בדברכלשהוא.

כידוע ,דינא דמלכותא דינא בכל מדינה בעולם קובע

אמנם בהרחקות של ר"ת הכל נעשה בדרך של מניעת

שעל מנת לבצע פעולות מסויימות יש צורך בהרשאה

הטובהבשבואל תעשה,וכאןאנושולליםבקוםועשהאת

ממשלתית המאפשרת ביצוע פעולה כזו או אחרת.

הרשיון,אךהקפידאשהכליעשהבשבואלתעשההיארק

ההרשאהניתנתעלפיקריטריוניםקבועיםמראש,ומבחינה

כשאנופוגעיםבבעלבגופואובממונוממש,משא"ככשנפגע

עקרונית ,אף אם הרשאה זו אינה ניתנת ,ללא הצדקה,

דברשאיןלבעלזכותממוןבו,הרישפעולתהשלילהאינה

בבחינת הדבר מדיני ממונות על פי דיני חו"מ ,אין לראות

מעשה שבמהותו היא פגיעה בבעל או בממונו ,אלא

את השלטון כמי שגזל מהאזרח דבר ,אלא לכל היותר

ההחלטההיארקאצלינו,שאנו מחליטיםלהפסיקלהרשות

כשלטוןהמתנהגבשרירותלב.

לו לנהוג ,וזו כעין ההחלטה שהציבור מחליט להמנע

אמנם אילו היה הרשיון כנכס וכרכוש ממשי של הבעל,

מלהכנס לביתו ולחנותו של הבעל ,שלמרות שמחליטים

הרי שהיה לחוש בשלילתו משום אונס וכמעשה דפרדיסא

להפסיק נוהג מסויים ,אין בכך משום כפיה ואונס .גם בנדון

)ב"במ.(:אךלאמיתושלדבר,הרשיוןהואדברשאינוממון,

זה ,מחליטים להפסיק ההרגל שהורגלו להרשות לבעל

אלא מתן רשות לנהג לנהוג .וכשהממשלה מחליטה לשלול

לנהוג.

עטרתדבורה



וגם אם בעקיפין נגרם לבעל הפסד ממון משלילת
הרשיון ,לפי המבואר לעיל ,אין לחוש שהפסד כזה יחשב
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לדמותו לההיא דשוכר עליהם או מטען דפרק האומנין )דף
עה(".

לאונס,גםאםאינויכוללמצואדרךשלאיגרםלוהפסדזה.

בעיקרהשאלההשיבמהרי"קשראובןאינוכפועלהחוזר

אמנם יש מקום לטעון שקיימת מחוייבות של השלטון

בו בדבר האבד .וז"ל מהרי"ק " -לע"ד אין נראה לדמותו

לאפשר לנהג לנהוג בכלי הרכב ,כל עוד הוא כשיר לכך.

כלל,דהתםדוקאהואדשוכרעליהןאומטעןמשוםדנשכרו

טענה נוספת ניתן לטעון ,והיא שמאחר ועל סמך הרשיון

לולעשותמלאכתו,וכיהדריבהועבדישלאכדין...בדבר

שהנהג קבל למשך תקופה של חמש שנים ,הוא הוציא

האבד שכירו דבעל הבית הוא וחייב לעשות מלאכתו ...

הוצאות ,על סמך ההנחה שיהיה בידו רשיון למשך תקופה

ומאחרשכןהואשאפילופועלבדברהאבדשאיןיכוללחזור

זו ,ומצב זה גורם שעבוד ממון של נותן הרשיון שלא לחזור

בו כשהוא חוזר בו ורוצה להפקיע שכירתו שלא כדין ,דין

בוולמנועאתהרשיוןמהנהג,וכדיןערב.

הוא שיהא הלה שוכר עליהן או מטען מדינא או מקנסא.

אך מעיון בתשובת מהרי"ק עולה שאין לחוש שמניעת

אבל הכא בנדון הזה שלא היה ראובן נוטל שום שכר

הרשיון תחשב כאונס .להלן שתי תשובות של המהרי"ק

משמעון ולא נשכר לו לעשות מלאכתו ,כי הדר ביה אפשר

בהגדרתאונס.

דלאו שלא כדין עבד דנימא שישכור עליו כו' .ואף על גב

בשרשקסודןכתבהמהרי"ק-
"לא חשיב אונס כיון שאין עושה עמו רע כי אם נמנע

שהוציא מעותיו על סמך דברי ראובן שמעון הוא דאפסיד
אנפשיהדה"ללאסוקיאדעתאדלמאהדרביהראובן".

מלהטיבלו.ואיןלהקשותעלדבריממהשתרץר"י)במרדכי

העולה מדברי מהרי"ק שבכה"ג שראובן הסכים לעשות

שבועות פ"ג סי' תשנ"ז( דהא דלא קאמר )שבת פח (.הדר

עבורופעולהבחינם,איןלדונוכפועלהחוזרבובדברהאבד

קבלוה בערבות מואב ,דהתם נמי היו יראים מהקב"ה שלא

דקיי"לדשוכרעליהןאומטען.

יכניסם לארץ שהיה להם ליכנס לאלתר .ומתוך כך הוכיח

בהמשך הדברים המהרי"ק דן האם יש לדון את שמעון

רבינו מאיר דשבועה באונס לאו כלום היא .דאלמא דקרי

כאנוסבמתןהמעותלראובן,שהריאםלאהיהנותןלוהיה

אונס מניעת הטובה ,כי התם שהיו יראים פן ימנע הקב"ה

מפסיד .ובזה כתב מהרי"ק " -ועוד בר מן דין ובר מן דין,

מלהכניסם לארץ  ...דפשיטא דמי שהוא עושה דבר מפני

נראה לע"ד דאפילו אונס לא חשיב בכה"ג ,מאחר שראובן

יראתו שלא יטלו את שלו דחשיב אונס ,כדמוכח מההוא

לא כפה שמעון ליתן לו מעות אלא שלא היה רוצה לטרוח

מעשה דפרדסא בפרק חזקת הבתים )דף מ( .והכי נמי הוה

בעבורו אם לא יתן לו .ולא דמי להא דתלוה וזבין דהתם

כאלוהיההקב"הנוטלמהםמהשזכובוכבר.והיינודקאמר

כופהו ומכריחו ,וכן גבי ההוא מעשה דפרדיסא היה רוצה

ר"ישהיהלהםליכנסלהלאלתר,כלומרוהויכאלוזכובה

לכבוש השטר ולגזול לו הקרקע ,אבל הכא לא היה עושה

כבר ומש"ה חשיב אונס .אבל מי שהוא עושה איזה דבר

עמו דבר אלא שהיה בשב ואל תעשה ולא היה טורח

מפני יראתו שמא ימנע חבירו מלעשות עמו טובה והוא לא

בעבורו .וראייה לדבר שלא חשוב אונס בכה"ג שהרי ר"ת

זכהעדייןבאותהטובהכללכיוצאבנד"ד,לעד"נשאיןכאן

הפליג לדבר בענין מורדת דמאיס עלאי ואומר שכל הכופה

שום אונס .וזה פשוט וישר אצל כל מבין לפי הנלע"ד ומכח

לגרש בטענה זו טועה גמור הוא ומרבה ממזרים בישראל,

הראיותשהבאתילמעלה".

ואפילו הכי נמצא בשם ר"ת וז"ל גם אומר ר"ת שאם קדש

מבוארבדברימהרי"קשישלחלקביןמניעתטובהבדבר

אדםאשהכדתמשהוישראלולבסוףאיןהאשהחפיצהבו

שהמורחקלאזכהבועדיין,למניעתזכותהשתמשותבדבר

אין לכופו לא בישראל ולא בגוים אך אם נחבש בידי גוים

שכבר זה בו על פי דין ,דומיא דירושת הארץ שעם ישראל

בשביל מס או דבר אחר יכולים לומר לו לא נעזוב אותך

זכה בארץ ישראל כירושה מיד לאחר שהקב"ה הבטיחם

להתיר מהתפיסה אם לא תגרש פלונית בגט כשר ואין זו

לרשתאתהארץ,וכןבמעשהדפרדיסאאףשהמחזיקבשדה

כפיהכיוןשאיןעושיםלודבררעכיאםמלמנועמלעזורלו.

אונסו בשב ואל תעשה ,חשיב אונס מפני שבכך גוזל ממנו

הרי לך דלא חשיב אונס מניעות עשיית הטובות .ואף ע"ג

אתרכושו.

דפשיטא דכל אדם מצוה ועומד להוציא ישראל חבירו

גדר נוסף למדנו מתשובה אחרת של מהרי"ק .מהרי"ק
בשרשקלגנשאלבשאלההבאה-

ממסגר בהיות לאל ידו אפילו הכי לא חשיב אונס במניעת.
הכי נמי לא חשיב אונס מניעות ההשתדלות ,ואפילו את"ל

"על דבר ראובן שהבטיח שמעון להשתדל בעבורו חנם

שעל ראובן היה מוטל לגמור ההשתדלות מאחר ששמעון

זולתי ההוצאה ,ואחר אשר הוציא הלה את מעותיו והיה

הוציא מעותיו על סמך שלו ,דלא עדיף מהוציא ממסגר

הדבר עומד להיגמר חזר בו ראובן מדיבורו ואומר לו שלא

אסירדלאחשיבאונסאפילולעניןאיסוראשתאישהחמור

יגמור אם לא יתן לו כך וכך .וכן עשה שמעון פייסו בממון

כדפירשתילעיל".

כרצונו .ושוב באו מעות ראובן ביד שמעון ורוצה שמעון

בשו"ת בית אפרים )מהדו"ת אה"ע סי' עד( הביא דברי

לעכבםבאמרוכישלאכדיןהכריחולפייסובממון,האםיש

מהרי"ק אלו וכתב על דבריו " -מבואר כמ"ש דאף בדבר
שהואחובהמןהתורהלעשותובשבואלתעשהאינועושה
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עדשיגרש,לאחשיבכפיה".ולפניכןכתבשם"-ואע"גדמן

שיהא סרבן גט וביה"ד יפסוק על שלילת הרשיון ,וממילא

הדיןודאימחויביםהב"דוכלישראללעזורלו,ופדיוןשבוים

מעיקרא לא חל שעבוד ערב בנסיבות כאלו ,וכעין סברת

מצוה רבה היא דשבי קשה מכולם ,וגם יש בו משום לא

מהרי"ק בתחילת התשובה ,דמאחר שראובן קבל על עצמו

תעמוד על דם רעך ,ואפ"ה אם אין רוצים להיזקק לו עד

לעשותאתההשתדלותבחינם,שמעוןאיהואפסידאנפשיה

שיגרשאיןזהכפיה".

שלא צפה מראש אפשרות כזו ,וה"ה הכא איהו אפסיד

אך נראה שיתירה מזו מבואר במהרי"ק ,שהרי בדבריו
אלוהמהרי"קאינוהולךבשיטהשכתבבראשיתדבריו,אלא

אנפשיה אם סבר שהרשיון לא ישלל ממנו גם בנסיבות
כאלו,ואינויכוללטעוןלשעבודכלשהואבנסיבותכאלו.

כותב דבריו על סמך ההנחה "שעל ראובן היה מוטל לגמור

ומצאתי בתשובת האבני נזר חלק או"ח סי' לו שפסק

ההשתדלות מאחר ששמעון הוציא מעותיו על סמך שלו".

שאםאדםהביאלכךשימנעמתןרשיוןחוקילחבירולצורך

כלומרלאמיבעיאבאסירשמהשמוטלעלכלאדםלהוציאו

היתרפתיחתעסקאופתיחתביתכנסתמטעםהעיריה,גם

ממאסר הוא מצוה כלפי שמיא ,מצוה שהאסיר אינו יכול

אםנעשהללאהצדקה,אינונידוןכמזיקאתהאדםהמבקש

לתבוע ממנו על פי דין ,מאחר שאין זו חובה ושעבוד ממון

רשיון ,ואינו אלא מניעת ריוח .ומבואר בדבריו שגם אילו

כלפיהאסיר.אלאאףבנידוןראובןשהבטיחלשמעוןועלפי

היה מקום לדון זאת כמזיק ,לולי הצורך ברשיון חוקי .אך

הבטחה זו שמעון הוציא הוצאות .וקיים שעבוד של ראובן

מאחרשקייםהכרחלקבלרשיוןחוקי,עלכןאימתןהרשיון

כלפישמעון,ואפ"האיןלדוןאתהתעלמותראובןמשעבוד

אינוכמזיקאלאכדין"מניעתריוח".האבנינזרדןבמישטען

זהכעובדאדפרדיסאשגזלממנושדהו.

כנגדחבירוטענתהסגתגבולבפתיחתביתכנסת,ופעלאצל

נראה שסברת מהרי"ק בביאור שעבודו של ראובן הוא

השלטונות למנוע ממנו קבלת רשיון לפתיחת בית הכנסת.

עפ"ימש"כבחי'הריטב"א עמ"סבבאמציעא)הוצאתמוסד

וכתבהאבנינזרבסוףתשובתו" -הב"יסוברשכיוןשראשון

הרבקוק(דףעד.שכתב"ומוריהרבתירץדהכאאע"פשלא

מוחה בשני מלעשות דבר המותר לו ,חשיב כמו מזיק .ואין

קבלעליותשלומיןכלל,כיוןשנתןלומעותיוליקחסחורתו

זה ,מניעת ריוח לבד .ואם כן בנידון דידן שהשני אינו יכול

ואלמלא הוא היה לוקח על ידי עצמו או ע"י אחרים ,אלא

לעשות בית תפלה בלתי רשות מהממשלה .והוא מחוקי

שזה הבטיחו שיקח וסמך עליו ונתן לו מעותיו על דעת כן,

המלכות .והוא בא להשתדל להשיג רשות .כל שחבירו

הרי הוא חייב לשלם לו מה שהפסיד בהבטחתו ,דבההיא

משתדל שלא ישיג נקרא גם כן מניעת ריוח .זה אשר נראה

הנאה דסמיך עליה ונותן לו ממונו משתעבד מדין ערב .וזה

לענ"דלדינא".

עניןשכירותפועליםדבפירקיןדלקמן,שחייביןלשלםלבעל

הרי מבואר שבכל פעולה בה נחוץ רשיון חוקי מטעם

הביתמהשמפסידכשחזרובהן,אושבעלהביתחייבלשלם

השלטונות ,האדם המונע את הרשיון ,אף אם מונעו מכך

להםמהשמפסידין.דכיוןשסמכוזהעלזהנתחייבוזהלזה

ללא הצדקה ,נידון כמונעו מריוח בלבד ואינו כמזיק בידים

במהשיפסידועלפיו.וזהדיןגדול"

את המנוע מהרשיון .אף אם לולי הצורך ברשיון היה זכאי

וע"ע בחזו"א ב"ק סי' כב )סק"א וסק"ב( במ"ש בביאור
שיטתמהרי"ק.

לעסוקבשלובלאהפרעה,וכלהפרעההיהדינהמזיק.
אמנם בנידון האבני נזר עסקינן ברשיון חד פעמי הנחוץ

העולה מתשובת מהרי"ק ,אמנם קיים שעבוד ומחוייבות

לפתיחת בית הכנסת .אך גם בכל מקרה שנחוצה הרשאה

של ראובן כלפי שמעון לעשות עבורו עבודה מסויימת,

מתמשכת ,אין לדון כמזיק את המונע מלהמשיך את תוקף

שעבוד שהינו בגדר ערב ,אפ"ה אין במניעת מילוי חובה זו

ההרשאההקיימתכבר.

משום אונס כלפי שמעון ,ועדיין הכל נידון כמניעת הטוב
בלבד ,ומבואר שגדרי אונס אלו נלמדים מגדרי אונס
בגירושין.
ולפי זה ,אף אם נימא שקיימת איזו שהיא מחוייבות

שיטתהצמחצדק
נראה שגם על פי דרכו של הצמח צדק בביאור שיטת
ר"ת,איןלחושששלילתרשיוןנהיגהתחשבכאונס.

ושעבוד של השלטון להרשות לנהג לנהוג במכוניתו ,עכ"פ

בתשובת הצמח צדק חלק אה"ע סי' רסב סק"ג כתב

שעבוד זה אינו עדיף על שעבודו של ראובן כלפי שמעון

שההיתר לנהוג הרחקות אלו שכתב ר"ת ,נובע מכך שאין

)אליבא דשיטת מהרי"ק בסוף התשובה( ,ומבואר במהרי"ק

בהרחקותאלואונסגמוראלאמקצתאונס,ומשמעשהצמח

שהתעלמותמשעבודכזהאינונחשבכאונסכלפיהנהג.

צדק הבין שהסברא של שב ואל תעשה ,באה להבהיר

ובלא"היתכןשגםאםנסבורשבחידושהרשיוןלתקופה
של חמש שנים קיים שעבוד מצד השלטון לאפשר לנהג

שמאחרוהפעולהשאנונוקטיםהיאבשבואתלעשהבלבד,
ואיןפוגעיםישירותבגופואיןכאןאונסגמור.

לנהוגבלאהגבלות,למשךתקופהזו.עכ"פמישחידשרשיון

הצמח צדק עוסק בשאלת אונס ממון בגט ,והעלה

נהיגה לאחר שהחוק המאפשר שלילה גם עקב סירוב לתת

בתשובה זו שאמנם להלכה אונס ממון נחשב כאונס ,ואם

גט,אינויכוללטעוןלשעבודכזה.שהרי בעתחידושהרשיון

אנסוהו בגזלת ממונו עד שיגרש הוי גט מעושה שלא כדין,

ידעשקיימתאפשרותשהרשיוןעשוילהישללבנסיבותאלו

אךהיינודוקאכשאנסואותובגזילתסךממוןחשוב,יחסית

עטרתדבורה
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לערך המגרש ,אבל בגזילת ממון מועט אינו נידון כאונס

האדם על דעתו ,אבל אם הם יסורים קלים שדרך כל אדם

הפוסל את הגט .ובתוך דבריו כתב הצמח צדק ,וז"ל -

לסבול יסורים כאלו ולא יעשה מעשה כזה לגרש ,פשיטא

"בממון מועט לא שייך לומר דחשוב אונס ,ותדע מדהתיר

שאין לנו לתלות שזה איסטניס הוא ואינו יכול לסבול כלל

ר"תגביטוענתמאיסעלילעשותהרחקההמבוארבתשובת

ובוחריותרבגירושין,שזהדברשאיןלושחרלומרדמחמת

מהרי"קשורשקבהובאהב"יסי'קלדובלבוששםס"י,והרי

רידויויסוריםקליםעשהזאתמהשאיןדרךבניאדםלענות

ר"ת ס"ל דאין כופין בטענת מאיס עלי ואם כופין תצא

בו ,אם לא שהוא מוכה ומעונה הרבה וכדאמרינן חובטין

והבנים ממזרים ,ואעפ"כ התיר הרחקה הנ"ל ,אלמא דזה

אותו כו' ,אז הוי גט מעושה ,משא"כ בהכאה קצת שדרך

אינו חשוב כפייה ,ובודאי אונס ממון סך מועט לא עדיף

שיסבולולאיעבורעלדעתו,פשיטאדלאחשיבאונסכלל".

מהרחקה הנ"ל .וזכר לדבר מ"ש במשנה וגמרא ספ"ז דב"מ

ולפני כן כתב הבית אפרים " -הא דאיפליגו המפרשים

לענין אונסין דשומר שכר ,זאב אחד אינו אונס שני זאבים

אם אונס ממון הוי אונס ,הדבר ברור שהוא תלוי באומד

אונס ,הרי אע"ג זאב אחד ג"כ קצת אונס מ"מ אינו חשוב

דעת בית הדין ,אם הוא רוצה להפסידו סך שהוא עצום

אונס שיהיה פטור עי"ז כו' .ע"כ כמו כן י"ל דאע"ג דאונס

ממנו לפי יכולתו ,כשיעור שרוב בני אדם היו עושים כזאת

ממון חשוב אונס בגט ,היינו ממון חשוב ולא ממון שאינו

שמחמת אונס כזה היה נזקק לגרש ,גט מעושה הוא לפי

חשובכ"כאףשהואקצתאונס,אינוחשובאונסכלל".

שאדם בהול על ממונו ,ומכל שכן אם אינו איש אמוד ואין

לכאורההיהמקוםלומרשהצמחצדקהוכיחדינובאונס

בויכולתלדחותולסלקהנזקמעליועדשישלםהקנסכאשר

מקצת ממון מדינו של ר"ת ,ולא חש לחלק בין שב ואל

יושת עליו ,וקרוב שיבוא גם לידי צערא לגופא שיתנוהו

תעשה לקום ועשה .והצמח צדק נקט שהסברא בהרחקות

במאסר וכיוצא ,ומחמת זה הוא מגרש .אבל אם הוא סך

דר"ת אינה נובעת מהעיקרון שאין נחשב לאונס כל דבר

מועט,שרובבנידעהכיתקראנהאותםכאלהלאיהיהקל

שהואבשבואלתעשה,אלאהסבראהיא שבכלמקרהשל

בעיניולהוציאהבשבילהפסדמועט,פשיטאשאףאםיטעון

אונס יש לדון לגופו ,האם נידון כאונס גמור או רק כמקצת

זהשהואמקליהדעתוייקרדמיםבעיניו,עדשמחמתהפסד

אונס.ומוטלעל בית הדין לאמוד בשיקולדעתםהאםאדם

מועט ,לבו אנסו לגרש את אשתו ,אין שומעין לו .שאף אם

זה מגרש רק מפני האונס שהוטל עליו ,או שאין האונס

נאמיןלושכןהיהבדעתו,בטלהדעתואצלכלאדם.ועכ"פ

מביאו לגרש והבעל מגרש מפני שהחליט שאינו חפץ יותר

אומדנאדמוכחאיןכאןודבריםשבלבנינהו,כיוןשנותןהגט

באשתו.

בסתםולאאמרשמחמתאונסהסךמועטשיצטרךליתןהוא

אך תימא לומר שיוטל על בית הדין לבחון כל מקרה
לגופו האם ידון כאונס גמור או רק כמקצת אונס .מה הם

מגרש ,אין לנו לתלות כלל בזה ,ואדרבא אומדנא דמוכח
שלאמחמתזההואמגרשרקמרצוןנפשו".

הקריטריוניםלקביעהזושדברמסוייםהוארק"מקצתאונס"

ושם בסי' עא כתב הבית אפרים " -לא יעלה על הדעת

ואינו אונס גמור ,ודבר אחר יחשב כאונס גמור .מה עוד

שאםעשהלוהכאהקצתאותפסמממונודברוכלאדםחזו

שאותם הרחקות של ר"ת בלא ספק לחצו לחץ רב את

בושהואנותןגטמתוךהשופיולאגילהדעתוכללשמחמת

הבעל ,ונציין את לשון תשובת סדר אליהו סי' יג שהבאנו

האונסהקלהזההואנותן,שנאמרשהואגטמעושה,כימי

לעיל שכתב בלשון זו " -מי הוא שיוכל לסבול שלא ישאו

פתי יאמין לכל דבר אשר יאמר כי מחמת האונס הזה נתן

ויתנו עמו בני אדם ולא יטפלו בשום דבר ,ואין ספק דמי

הגט  ...אין דרכן של בני אדם בכך לעשות מעשה כזאת

שיורחק בדרך זה תכף ומיד יהא כפוי ,ויעשה מה שישאלו

מחמתיראהזו,לולישרצונולהוציאהמאחרשהיאמואסת

ממנושלאכרצונוכדילהנצלמהצערהבאלומתוךהרחקה

בו".

זו".
אלא נראה שגם לפי דרך זו של הצמח צדק ,בהרחקות
דר"ת ,מאחר ואינן פגיעה ישירה בגופו של בעל אלא בשב
ואל תעשה ,בכל גוונא נחשבות רק כמקצת אונס שאינו
פוסלאתהגט.

מסקנת הדברים ,לפי הצמח צדק ,את ההרחקות דר"ת
יש לדונם כמקצת אונס בלבד ,מכיון שהם אינם פגיעה
ישירהבגופואובממונו,אלאהכלנעשהבשבואלתעשה.
יש לציין כי לסברת הבית אפרים ,שכתב שמקצת אונס
גוף ,או לסברת הצמח צדק שמקצת אונס ממון אינו נכנס

ויש לציין שבעיקר שיטת הצמח צדק דאונס ממון מועט

לגדר עישוי הפוסל את הגט ,גם אם יהיה מי שיחוש לדון

אינו אונס ,מצינו שכבר כתב כן הבית אפרים בתשובה

שלילת רשיון נהיגה כנטילת ממונו של הבעל או עכ"פ

)מהדו"ת אה"ע ח"א סי' ע( ,ולדעתו אף באונס הגוף מועט

כנטילת זכות שכבר זכה בה ,ועל כן גרע טפי מאותם

אינו אונס והכל תלוי באומדנא) ,הבית אפרים אינו מזכיר

הרחקותדר"ת,עכ"פאפ"האיןלחושלגטמעושהבשלילת

בקשרלעניןזהאתדינושלר"ת(.

רשיוןנהיגה.שהריללאספקהרחקותדר"תהןקשותעשרת

וז"ל הבית אפרים " -וכן הדבר באונס הגוף ,צריך אומד

מונים משלילת רשיון נהיגה .באותן הרחקות המבוארות

הדעת אם אונס כזה כדאי להכריחו לגרש .וכן מבואר

בתשובתר"ת,הציבורמנתקממנוכלקשר,איןמדבריםעמו

מלישנא דתלוה וזבין  ...דהיינו יסורים גדולים שמעבירין

ואיןנושאיןונותניםעמוואיןמבקריםאותובחוליווכדומה,

536אבןהעזר
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וק"ו ביחס להרחקות הקשות יותר שהזכיר הרמ"א סי' קנד.

מעושה .ולפי דרכו ק"ו שאין לחוש בשלילת רשיון נהיגה,

ואףאםקיימתבפניואפשרותלעבורלהתגוררבעיראחרת,

שלאחר השלילה הבעל נשאר במצב בו אנשים אחרים

עכ"פ בהתחשב במציאות החיים בתקופת ר"ת ללא ספק

נמצאו מאז ומעולם ,שללא רשיון נהיגה יכולים לנהל את

שהרחקות אלו היו קשות הרבה יותר מהקושי שבשלילת

חייהםהיטב.

רשיון הנהיגה ,בהתחשב בכך שאנשים רבים מנהלים את

ולפי המבואר לעיל ,אף שאין בידו לצאת למקום אחר

חייהם היטב גם ללא רשיון נהיגה .ועל כן אם הצמח צדק

אין לחוש ,למרות ההפסד שנגרם לו בעקיפין מהמצב בו

כתב"בודאיאונסממוןסךמועטלאעדיףמהרחקההנ"ל",

רשיונו נשלל .רק אם עקב השלילה הבעל עשוי "ללקות

ק"ושנוכללומרכןביחסלשלילתרשיוןנהיגה,אףכשאינו

בגופו" ,אין להקל בלא שתהיה בפניו האפשרות לצאת

יכוללצאתלמקוםאחרבוהרשיוןלאישלל,כלעודשלילת

למקוםשבולאילקהבגופו.

רשיון זה אינה מביאה בעקיפין לפגיעה בגופו או לנזק ממון

עלכןישלהסיקכדלהלן-

גדול.

א.איןבהרחקותדר"תמשוםכפיהלגרש,איןבהםעישוי
מאחר שאינן אלא מניעת הטוב בשב ואל תעשה .ויש

מסקנתהדברים

מהפוסקיםשכתבותנאינוסף,והואשהבעליוכלעבורלמקום

אין לחוש ששלילת הרשיון תחשב כאונס לבעל ,וזאת

אחר ,שם ינצל מהרחקות אלו .בהרחקות קלות כנידון דידן

מכמה טעמים .ראשית עצם הרשות לנהוג הוא בגדר דבר

שאינו לוקה מכוחן בגופו ,אפילו בעקיפין ,גם אם אינו יכול

שאין בו ממש ,ועל כן שלילת הרשיון היא רק בגדר הכרזה

לצאתלמקוםשבויוכללהנצלמההרחקות,איןלחוש.

שלהשלטוןשמכאןולהבאאינונזקקלבקשתהנהגלהרשות

ב .גם במקום שאין פוסקים לחייבו בגירושין ,כגון אם

לולנהוג,והחלטהכזוהיאבכללהרחקותדר"ת"-אנונתפרד

האשה טוענת מאיס עלי באמתלא המתקבלת ועבר זמן

מעליו",ואינהכנטילתדברשכברישלו.ואףאםתעלהטענה

והבעל עומד בסירובו לגרש וביה"ד נוכח לדעת שהאשה

שלשלטון יש שעבוד כלשהוא לאפשר לנהג לנהוג ,עכ"פ

מעוגנת ,ביה"ד רשאי לפסוק את ההרחקות המבוארות

התעלמות משעבוד זה אינה בגדרי אונס ,וכמו שמוכח

בפוסקים.ובמקוםשעלפידיןהבעלמחוייבלגרש,איןצורך

מתשובתמהרי"ק,כלעודאיןנוטליםממנואתרכושו.

בהמתנהולאלתרניתןלפסוקהרחקותאלו.
ג .כתבנו כמה טעמים ששלילת רשיון נהיגה אינו חמור

לשיטתהצמחצדקההיתרהואמפנישצעדיםבשבואל
תעשה ,יחשבו מקצת אונס ,ואין בכך משום חשש לגט

מהרחקותדר"ת,ואינונחשבכאונסממון.

סימ פא

ביאורנוסףב"הרחקותדרבינותם"
המשךמהסימןהקודם

שדוקא בגט הבא על ידי כפיה אינו גט ,אלא הדין ביסודו

ר"תבספרהישרסי'כדפסק,שגםבמקרהשעלפיהדין

קובע שהגט צריך להנתן ברצון ,וכשאינו ניתן ברצון מכל

אין אפשרות לכפות על הבעל לתת גט) ,כגון באשה

סיבהשהיא,אינוגט.

האומרת "מאיס עלי"( ,אף על פי כן כל עוד הבעל לא נתן

ומתוךכךהסיק,שאיןלנקוטהרחקותאלו,מאחרשיתכן

גט ,ניתן להתרחק ממנו .דינו של ר"ת הובא בב"י אה"ע סי'

שהבעל נלחץ עקב כך והגט פסול .וכתב כי סביר להניח,

קלד,וברמ"אסי'קנדסכ"א.

שאם אדם זה נתן גט עקב ההרחקות שננקטו ,בודאי הוא

הלכה זו טעונה ביאור ,מדוע ניתן ללחוץ על הבעל

שייךלרובהאנשיםהנלחציםמחמתהרחקהזו,שהרימתוך

בנקיטת אמצעים אלו ,ומדוע לא יגרמו אמצעים אלו לגט

כךנתןגט.עלכןהעלהבמסקנתהדברים,שעלפיההלכה

להחשבגטמעושהשלאכדין,ולעילבסי'פ'בארנוהלכהזו,

אין כל משמעות מעשית לחוק המאפשר לבית הדין להטיל

אךישמקוםלהוסיףביאורבהלכהזו.

הגבלותמסויימותעלהבעלהמסרבלתתגט,שהריבמקרים

במאמר שהתפרסם בספר שורת הדין חלק ו' עמ' ת"פ

שאינונלחץמהםודאישלאיתןגט,ומאידךבאותםמקרים

כתב הרה"ג הרב יוסף גולדברג שליט"א ,שבאותם מקרים,

בהםהבעל נלחץמאדמההרחקות,אףאםיתן גט בעקבות

שבהם על פי הדין ,לא ניתן לכפות את הבעל לגרש ,אם

ההרחקות,הגטפסול.

ננקטו כנגד הבעל ,פעולות הגורמות לו לחץ גדול ועקב כך

אילודעהזואכןמכוּונתלהלכה,היהמוטלעלביתהדין

נתןגט,הגטנידוןכגטהמעושהשלאכדין.לדבריוכךהדין

לחקורולקבועבכלמקרהומקרהלפישיקולדעתביתהדין,

אףאםאיןבאמצעיםאלופגיעהישירהבגופוובממונו,אלא

האם הופעלו ביחס לבעל ,על ידי האשה ,או על ידי גורם

רק ננקטו הרחקות מסויימות בהם אנו מתרחקים מהבעל

אחר,אמצעיםשגרמולוללחץכזהאואחר.כדוגמא,אפשר

ונמנעים מלהיטיב עמו .לדעתו ,לא מצאנו מקור בחז"ל

לדון בבעל שהתרצה לתת גט לאחר שנלחץ מתביעת

עטרתדבורה
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גירושין שהאשה הגישה כנגדו בבית הדין ,וחושש מעגמת

של אשת איש ,כשנמנעו מהוראה שיש להושיב בית דין

הנפש שתגרם לו אם ימנע מלתת גט ואשתו תספר בבית

שישקול בכל מקרה לגופו ,האם הבעל נתן את הגט מפני

הדין על מעשיו והתנהגותו השלילית אליה ,וכי נדון מקרה

הלחץהגדולשנלחץמההרחקות.

כזהכגטהניתןבכפיה.

ולהלן מש"כ הג"ר אליהו אלפאנדארי ז"ל ,מח"ס מכתב

מדברי רבותינו הראשונים והאחרונים שנביא להלן

מאליהו בספרו סדר אליהו סי' יג ,וז"ל" :יותר מכריח לאדם

יתברר ,שכל עוד לא הופעלו אמצעים ,המוגדרים בהלכה

לכופו,הרחקהמןהנידוי,דמיהואשיוכללסבולשלאישאו

כאמצעי כפיה ,אין לחוש לגט מעושה ,אף אם הבעל נלחץ

ויתנו עמו בני אדם ולא יטפלו בשום דבר ,ואין ספק דמי

מהצעדיםשננקטו.

שיורחק בדרך זה ,תכף ומיד יהא כפוי ,ויעשה מה שישאלו

בדברינולהלןיתבררושתינקודות.ראשית,נבארבעז"ה,

ממנו שלא כרצונו כדי להינצל מהצער הבא לו מתוך

שהפוסקים הגדירו מה הם האמצעים הנידונים ככפיה,

הרחקה זו .ועל כל אלה אסר ר"ת הנדוי והתיר ההרחקה,

ואותם אמצעים שאינם מוגדרים ככפיה ,אינם פוסלים את

מהטעם המפורש בדברי ר"ת ז"ל עצמו ,דהנידוי הוי רדוי

הגטכגטמעושה,גםאםהבעלנלחץמכך.שנית,נבארשאף

בגוףהבעלעצמוכמושבטמכה,עשהדברזהואםלאשבט

שמצינו מחלוקת בפוסקים שנחלקו בנקודות מסויימות ,מה

יכך ,וכל כי האי אין בידנו לעשות כי אם במקום שאמרו

הם גדרי כפיה ,עכ"פ מוסכם בפוסקים שאמצעים שאינם

חכמיםז"לבהדיאכופיןאותו.ובמקוםשלאאמרוכןבהדיא

פוגעים בגופו ,ונעשים בדרך של של מניעת הטוב בלבד,

אין לנו רשות להכותו .אבל הרחקה זו אינה שום רדוי על

אינםנידוניםכאמצעיכפיההפוסליםבגט.

גופו של בעל ,אלא אנחנו בעצמנו גודרים דרכינו בגזית

ראשית,נבררבעז"השבדיןגטמעושה,העיקרתלויהאם
ננקטואמצעיכפיה,ואיןהדברתלויבלחץשלהבעל.

לבלתי הטיב עם האיש ההוא .וכל כי האי אין אנו צריכין
שירשו לנו חכמים לעשות כן ,אלא אנו רשאין בעצמנו

יש להוכיח כן מתוך דברי ר"ת עצמו בתשובתו שבספר

לעשותו .כי אם היות שאנו מצווין מן התורה שלא למנוע

הישר סי' כד ,מהם עולה ,שאין צורך להפעיל שיקול דעת

טובה מחברנו כדכתיב ואהבת לרעך כמוך ,ולא תעמוד על

ולבחון כל מקרה לגופו האם אכן הבעל נלחץ עקב

דם רעך ,היינו כשהוא רעך במצוות .אבל זה אשר לא טוב

ההרחקותשננקטוכנגדו.וז"לר"ת":אךאםכלרבותינושוין

עושה בעמיו לעגן בת ישראל ,מצוה עלינו להרחיקו כדי

בדבר ,תגזרו באלה חמורה על כל איש ואשה מזרע בית

שישוב מדרכו הרעה וכדי להציל העניה העשוקה מידו.

ישראל הנלוים אליכם ,שלא יהו רשאין לדבר עמו לישא

באופן דהרחקה זו חלוקה מהנידוי וכיוצא בשני צדדים.

וליתן עמו להאריחו ולהאכילו ולהשקותו וללוותו ולבקרו

האחד ,דהנידוי וכיוצא הוי רדוי בגופו של בעל וההרחקה

בחלותו.ועודיוסיפוחומרברצונםעלכלאדם,אםלאיגרש

הויבחוץמגופו.והשני,דזהרעה בפועלוזהבמניעתהטובה

ויתיר אותו האיש את הילדה הזאת ,שבזה אין כפייה עליו.

ממנו .וזה מבואר היטב בדברי ר"ת ז"ל ובדברי הרב הלבוש

שאם ירצהמקיים ,והוא לא ילקה בגופו מתוך נידוי זה,אך

כאשר זכרנו .ומעתה מה מקום יש לחלק בין דורות

אנונתפרדמעליו".

הראשוניםלדורותאלוכאשרחשבהרבמהריב"ל".

לכאורה,לאהיהמקוםשר"תיחלקביןמקרהשבוהבעל

בתשובהזו,הג"ראליהואלפאנדאריז"לדחהאתהדעה

לוקה בגופו ,למקרה שרק אנו נפרדים מעליו ונמנעים

שהביא מהריב"ל ,שבזמן הזה ההרחקות חמורות יותר

מלהטיבעמו.אלאהיהעלר"תבתשובתוזו,שהיאהוראה

מהנידוי,ומפניכךאיןלנקוטהרחקותאלו.וטעןהג"ראליהו

הלכהלמעשה,להורותלשואלים,שישלשקולבאומדנאשל

אלפאנדאריז"ל,כיאםהכלהיהנמדדבהתאםלגודלהלחץ

בית הדין ,האם הבעל נלחץ עקב ההרחקות הנזכרות

שהבעל נלחץ ,היה מקום לטענה שבזמן הזה ,ההרחקות

בתשובתוזו,אולא.

לוחצותיותרמנידוי,אךמאחרשהעיקרוןהקובעבהלכהזו,

אם אמנם הכל תלוי באומדנא שאנו מחוייבים לשקול

אינו מידת הלחץ אלא דרך העישוי ,אין מקום לדעה זו

ולבררהאם הבעלנלחץמהצעדיםשננקטו,הריבתשובהזו

שהביא מהריב"ל .מסקנת הסדר אליהו היא ,שיתכן לאסור

העיקרחסרמהספר.

לנדות את הבעל ,ולדון את הנידוי כעישוי הפוסל את הגט,

שיטתר"תהובאהלהלכהבפוסקים -במהרי"ק)שרשים

אף שהנידוי אינו לוחץ עליו כל כך .ומאידך נוכל להתיר

כט ,קב וקלה( בב"י אה"ע סי' קלד ,ברמ"א סי' קנד סכ"א,

לנקוטאתהרחקותהמבוארותבתשובתר"תשבספרהישר,

ובלבוש אה"ע סי' קלד ,וכן דעת רבינו פרץ שהובא בספר

אף שהן לוחצות עליו ביותר .ובלשונו של הג"ר אליהו

זכרון יהודה )מהדורת מכון ירושלים( סי' קי ,וכן בתשובות

אלפאנדאריז"ל"-איןספקדמישיורחקבדרךזה,תכףומיד

נוספותפסקוהלכהלמעשהאתההרחקותשכתבר"ת ,עיין

יהאכפוי,ויעשהמהשישאלוממנושלאכרצונוכדילהינצל

לעילסי'פ' ,ולאמצאנובפוסקיםשהטילוחיובעלביתהדין

מהצערהבאלומתוךהרחקהזו".

לברר,מהימידתהלחץשהבעלנלחץ.כיצדיעלהעלהדעת

על כן המסקנה הברורה מכך היא ,שהעיקרון הקובע

שר"ת ,וכל ההולכים בדרכו שהביאוהו הלכה למעשה,

בהלכהזו,הואשבעתההחלטהבשאלההאםננקטואמצעי

לרבות הרמ"א בשו"ע והלבוש ,נתנו מכשול באיסור חמור

כפיה הפוסלים את הגט ,יש לבדוק את סוג האמצעים

538אבןהעזר
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שננקטו כנגד הבעל ,ואין נפקא מינה במידת הלחץ שהבעל

מעושה" ,דהיינו שאין כל אונס גורם לגט להחשב גט

נלחץכתוצאהמאמצעיםאלו.

המעושה שלא כדין ,אלא דוקא אונס העומד בכללים

להלן תשובה נוספת מהראשונים ,ממנה מוכח שהכשר

המבואריםבש"סובפוסקים.

הגטאינותלויבמידתהלחץשלהבעל.התשב"ץח"אסי'א'

ומה שנחלקו על התשב"ץ ,בדין הוציאו בנו להריגה,

כתב" :אבל נראה ברור שמה שעכבו האב מלצאת משם

היינו מפני שדנו את הפגיעה בבנו ,כפגיעה בגופו ,ודנו זאת

אינה כפייה לגבי בן .חדא ,שאפילו היו חובטין לאב עד

בק"ו מאונס ממון ,כמבואר בב"י ,ויש שהוציאו מתשובת

שיגרשבנולאהויעישוי,שאפילוהיהבנושרחמיהאבעל

הרשב"א כלל עקרוני בדיני אונס ,הקובע שאם במגמה

הבן לא מיקרי עישוי ,וכ"ש דכפיית אביו שאינהעישוי לבן,

ללחוץעלאדם,אנסואדםאחרהקרובאליו,המעשהנידון

שאין רחמי הבן על האב ,ומחתרת תוכיח וכבר כתבו זה

כאונס לאדם עצמו .ולעניין הלכה זו ראו הכאת קרובו

בקונטרס אחד .ועוד ,שאפילו עיכבו המגרש עצמו ,על דרך

כהכאתעצמו,כשםשמצינושבהלכה "אשתוכגופו" לכמה

שעיכבו אביו ,לא מיקרי עישוי ,כיון שלא חבשו אותו ולא

עניינים,ה"הלעניןזה,גם"קרובוכגופו".אךמאחרשעסקינן

הכוהו והיה הולך ובא ברצונו בתוך העיר וגם חוץ לעיר

במעשהאונסהנעשהבגדריכפייה,אינוענייןלדינושלר"ת

ובלבדשלאיעתיקדירתו",עכ"ל.

העוסקבהרחקותשהןבהמנעותמלהיטיבעמובלבד.

דבריהתשב"ץהובאובב"יסי'קלד.

ראיה נוספת לדברינו ,מדברי העונג יו"ט .ונקדים,

מבואר מדברי התשב"ץ שישנם מעשים שאינם מוגדרים

שהפת"ש אה"ע סי' א' ס"ק כב הביא תשובת חמדת שלמה

שהרימילאילחץ
ָ
ככפיה,גםאםהםגורמיםלבעללחץגדול,

חלק אה"ע סי' ד' ,שכתב בדין אשה שנאסרה על בעלה

לחץגדולאםיאמרולושבמידהולאיגרשאתאשתו,יכואת

ומתיריםלוחרםדר"גויכוללשאתאשהאחרת,שעלפידין

בנואואתאביו.ומדועהתשב"ץאינומורהלהושיבביתדין

אין לכפות את הבעל לזכות לה גט ,וכתב החמדת שלמה -

עלמנתלבחוןהאםאכןהבעלנלחץבעקבותמעשיםאלו.
עוד כתב התשב"ץ באותה תשובה" :עוד יש אונס אחר

"אם נכריחנו מחמת חומרות יתירות ליתן גט לראשונה יש
לחושלגטמעושהבעלכרחו".

ולא מצינו לו דומה בגמרא ,והוא שאנסו אחרים כדין או

בעקבות דברי החמדת שלמה ,היה מי שסבר כי במקרה

שלאכדיןבגוףאובממון,ואומריםלהםבפירוששאונסזה

שבית הדין פוסק להתיר לבעל לשאת אשה שניה ,שלא

לאיסלקוהועדשיגרשפלוני,אפילואותופלונילאהיהדינו

להתנותאתפסקהדיןלהיתרהנישואיןבהשלשתהגטלאשה

לגרש .אני אומר שאין זה בכלל אונסין .אפילו הוציאו

הראשונה ,וזאת מחשש לגט מעושה שלא כדין .וטעמו היה,

להריגהלבנושרחמיועליואםהואלאיגרשאשתו,וגרשה

שישלחוששבעקבותתנאיזה,הבעליחשבכאנוסליתןאת

להצילבנו,כיוןשלאמסרמודעאאיןזההגטמעושהכלל,

הגט ,מאחר שבלא השלשת הגט לא ינתן פסק הדין להיתר

שאין העשוי אלא בגופו ועור בעד עור וכל אשר לאיש יתן

הנישואין .ועייןבשו"תיביעאומרחלקח'חלקאה"עסי'ב',

בעדנפשו.ואע"גדאמרינןבפרקד'דנדרים)כ"זע"א(דנדרין

שדחה סברא זו .ואמנם כך נוהגים בבתי הדין להתיר לבעל

אונסין הוו אם חלה בנו ,היינו למימר דמקרי אונס לענין

לשאתאשהאחרת,ובלבדשקודםלכןישלישגטלאשתו.

למפטריהמשוםדאנוסרחמנאפטריה,והכינמילעניןקיום

ולהלןמש"כבזהבספרעונגיו"טסי'קמט),ונעלמודבריו

תנאי הגט למאן דאית ליה יש אונס בגטין ,והיינו דמייתיה

מתשובת יביע אומר הנ"ל(" - :מצאתי להגאון החסיד בעל

עלה בגמרא ההוא דפסקיה מברא .אבל לענין גט מעושה

חמדת שלמה שכתב ג"כ בענין זה ,וחשש על זיכוי הגט,

אינוענין,שאיןכלהנאנסנקראמעושה,ואפילונאנסמפני

דכיוןדמחוייבלישאאשהמהתורה...אםאיןאנומתיריןלו

שהיו מכין וחובטין בנו יחידו אשר אהב ,והרוצה להחמיר

לישא אשה עד שיזכה לה גט ,א"כ הוי גט מעושה .ולענ"ד

עליוהראיהכדאמרינןבמסכתידים)פ"דמ"ג(".

משום זה לא מקרי גט מעושה ,דדמי לאונס דנפשו .דאם

אמנם ביחס לדינו של התשב"ץ בהוציאו בנו להריגה,

תלוהו שיתן מעות ,ולא היה לו ,ומחמת זה הוצרך למכור,

מצינו חולקים .הב"י כתב" :ומה שכתב שאפילו הוציאו בנו

לא הוי אונס כדאיתא בפוסקים .וה"נ דכוותיה ,שאין נותנין

להריגה אם לא יגרש אין זה גט מעושה ,תמיהני עליו האיך

לואשהאחרתעדשיגרשאתזו",עכ"להעונגיו"ט.

יעלהעלהדעתשממוןיהאחמורמחייבנו").והרמ"אבשו"ע

צעד זה ,שנמנעים לפסוק היתר נישואין לבעל ,דומה

אה"עסי'קל"דסעיףד'הביאאתשתיהדעות,דעתהתשב"ץ

להרחקות דר"ת .יתירה מזו ,על פי הדין בית הדין מצווה

ודעת הב"י( ,וכמה פוסקים הסכימו להלכה עם הב"י.

לפסוקאתהדיןולהורותהלכהשהבעלמותרבאשהאחרת,

והרשב"ש בהערתו לתשובת התשב"ץ )שם( הביא מתשובת

ושאין עליו חרם דר"ג ,אפ"ה בית הדין נמנע מכך ,מחשש

הרשב"א)בתשובותהמיוחסותלרמב"ןסי'רעג(שאונסקרוב

שמאהאשההראשונהשפשעהבהתנהגותה,תשארעגונה,

משפחה נידון כאונס בגופו ,ועיין מה שצויין בזה בתשובת

אם לאחר שהבעל ישא אחרת ,האשה הראשונה תתרצה

התשב"ץמהדורתמכוןירושליםח"אסי'א'הערה.(138

לקבלגט,והבעליסרבויבקשלעגנה.

אך לא מצינו חולק על היסוד המבואר בתשב"ץ שכתב

הרי במקרה שאשתו נאסרה עליו ואינה ראויה לו יותר,

"אבל לענין גט מעושה אינו ענין ,שאין כל הנאנס נקרא

ובעל כרחו ישאר בעיגונו אם לא ישא אשה אחרת ,ובית

עטרתדבורה
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הדין יודע שעל פי דין תורה ,בנסיבות אלו אין חרם דרבינו

דאמרינןלעילבפרקהכונס)דףנה(:דפטורמדיניאדם".וכן

גרשם ,ושאין מקום למנוע מהבעל לשאת אשה אחרת.

פסקבשו"עחו"מסי'ת"כסי"א.

למרות זאת ,בית הדין מודיע לבעל שכל עוד לא יתן גט
לאשתוהאסורהעליו,לאיוכללקבלהיתרנישואין.

הרי שמעשה שבו מונעים מאדם לצאת מבית ,נידון
כמעשה נזק בגופו של הניזק ,אף שדרך עשיית הנזק היתה

ללא ספק בצעד כזה בית הדין לוחץ על הבעל לתת גט,

בדרך של גרמא ,ועל כן פטור מדיני אדם ,אך עכ"פ חייב

ופשיטאשמניעתנישואיןהיאלחץקשה,ואפ"הפשיטאליה

בדיני שמים .ויעויין בספר ההשלמה עמ"ס ב"ק פ"ו סי' א'

לעונג יו"ט ,לדון זאת כאונסא דנפשיה ,ואינו נחשב גט

בשםאביו,ובמאירישםדףנו.בשםגדוליהדורות,שהחייב

מעושה .מבואר מהלכה זו ,שהעונג יו"ט לא חשש לגט

בדיני שמים פסול לעדות עד שישיב ,שתורת גזלה עליו עד

מעושה ,מפנישלחץכזהאינובגדריאונסהמוגדריםככפיה,

שישיב.עלכןפשיטאשאסורלכוףאתהבעללתתגטבדרך

אףשלמעשהקייםלחץקשהעלהבעל.

של גרימת נזק לבעל ,בדרך של גרמא בנזיקין .ועל כן אסור

וע"ע בספר אגרות משה ,חלק אה"ע ח"ד סי' קו ,שאין
לחושלגטמעושהאםמונעיםמהבעללקבלאישורנישואין

למנוע ממנולצאתמביתו,כיבפעולהכזואנופוגעיםבגופו,
בעקיפין,בדרךשלגרמא.

חוקי )אזרחי( של המדינה ,בטרם יתן ג"פ כדמו"י בבית דין,

אבל במקרים של הרחקות דר"ת ,שבהם אנו נמנעים

ועיי"ש שהסכים שיחוּקק חוק כזה ,וממילא יחול החוק אף

מלהיטיבלו,הענייןשונהלחלוטין,מאחרשאיןבפעולהכזו

באותם מקרים בהם האשה מורדת או אסורה על בעלה,

גדרשלגרמאבנזיקין.

שאיןעלהבעלחרםדרבינוגרשם.

הגע עצמך,במקרהשבניהעירהחליטו,מטעםכלשהוא

מסקנתהדברים  -מצינומקריםשבהםהבעלנלחץמאד,

ושאינו מעוגן בהלכה ,להמנע מלסחור עם פלוני ,והלה

ועקבלחץזההחליטלתתגט,למרותזאתאיןלדוןזאתכגט

נשאר ללא פרנסה ,וכי יחשבו כמזיק בגרמא .האם בדיון

מעושה שלא כדין ,מאחר שלא ננקטו ביחס לבעל אמצעים

בביתהדין)בשבתולדוןבדיניממונות(כשאותופלונייתבע

המוגדריםכאמצעיכפיהעלפיגדריאונסהפוסלבגט.

את בני העיר ,וכי תהא עילה לחייב את בני העיר בחיוב

הבאנו שלוש דוגמאות לכך  -א .הרחקות דר"ת ,ב.
הוציאו בנו להריגה אליבא דהתשב"ץ ,ג .מניעת היתר

ממון בדיני אדם או בדיני שמים ,עקב ההפסדים שנגרמו
לתובעשנותרללאפרנסה.

נישואין למי שעל פי דין זכאי להיתר נישואין ,ומונעים זאת

סיכומו של דבר ,אין לדון בגדר הרחקות דר"ת ,רק את

ממנו עד שישליש גט ,ויצויין שהוראת העונג יו"ט מקובלת

אותם פעולות ,שהן במהותן ,אינן בגדרי מזיק או מזיק

למעשהבבתיהדין.

ה ָמנעותמלהיטיבעמו.
בגרמא,אלאעניינןִ -

הג"ריוסףגולדברגשליט"אבמאמרושבספרשורתהדין

על כן לדעת הריב"ש ,עיכוב היציאה מהעיר ,מבחינה

חלקה'עמ'רצ"ג– רצ"ה,נקטבפשיטותשעיכוביציאהשל

עקרונית ,דינו כעיכובו בביתו ,ומעשה כזה נכנס לגדר של

אדם מעירו נכנסת לגדרי הרחקות בלבד ,מאחר שנחשב

כפיה בגופו ,מאחר שנעשה מעשה בפועל למנוע ממנו

כמניעת הטוב ,ומתוך כך העלה )שם ,ובמאמרו שבשורת

תנועה חופשית ,אף שיכול לנוע בתוך העיר בלא הגבלה.

הדין ח"ו עמ' ת"פ( שהריב"ש ועוד ראשונים שדנו עיכוב

וה"הדבעלמא),בלאקשרלסירובלגרש(איןהיתרעלפידין

יציאה מהעיר ככפיה ,בהכרח סוברים שגם מניעת הטוב

למנוע מאדם לצאת מהעיר ,והאדם יוכל למנוע הגבלה זו,

מהבעל ,נחשבת ככפיה ,אם פעולה כזו יוצרת עליו לחץ

אם יתבע לדין תורה את המעכבים אותו מלצאת ,וכמו

גדול .ותמה כיצד הריב"ש וסייעתו לא הרגישו בשיטת ר"ת

שכתב בפשיטות בשו"ת ויקרא אברהם חיו"ד סי' ד' " -מי

החולקתעלדבריהם.

שרצה לצאת מהעיר למקום שחפץ ,אין יכולין בני העיר

אך נראה שאין מקום להגדיר את עיכוב היציאה מעיר

לעכבו" .ואינו עניין לשיטת ר"ת בספר הישר ,העוסקת

כהרחקותגרידא,אלאישלראותפעולהכזוכמעשהכפיה.

בהגבלות שאין בהם פגיעה ישירה וגם לא נזק בדרך של

אמנםאיןהטלתהעיכובעלהבעל,נוגעתישירותבגופו,אך

גרמא.

דינהכמעשהבגופושלהבעל,וכפישיבואר.

ומטעם זה ,אין מקום לקושיא )שהוזכרה במאמר הנ"ל(

ללא ספק במקרה שאדם נכנס מרצונו לתוך בית ,ואנו

על סתירה לכאורה בדברי הריב"ש ,מדברי הריב"ש שהתיר

נועליםעליואתהדלתומונעיםממנולצאת,ועקבכךאותו

להמנע משחרור הבעל מבית הסוהר אם לא יתן גט ,ולהלן

אדם נשאר במאסר ממושך באותו בית ,לא יהא מקום

נביאמדבריו.

להגדיר פעולה זו כמניעת הטוב בלבד ,ושיהא דינה

לעומתזאת,התשב"ץח"אסי'א',שכפיהנראהחלקעל

כהרחקות דר"ת בלבד .עיין ברא"ש במסכת בבא קמא פרק

הריב"ש ,ונקט שעיכוב היציאה מהעיר אינה כפיה ,אין

ח' סי' ג' שכתב" :שבת דהדקיה באידרונא ובטלו ממלאכתו

הטעם מפני שהתשב"ץ דן זאת כהרחקות דר"ת ,אלא

נותן לו דמי שבתו .ומסתברא דמיירי שהכניסו לחדר וסגרו

התשב"ץ סבר לחלק בין המקרה של הדקיה באידרונא

בתוכו .אבל אם היה כבר בחדר וסגר עליו הפתח גרמא

להדקיהבעירשלימה,במקרהשלהדקיהבאידרונא,האדם

בנזקיןהוי,כמופורץגדרבפניבהמתחבירוויצאהונאבדה

אינומסוגללצאתמהביתולנהלאתענייניו,וישבזהפגיעה
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בגופו,עלכןהמעשהבמהותונידוןכמזיקבגרמא,אבלאם

סי' רכ"ז[ .והטעם ,דמניעת הריוח לא קרי הפסד כדאיתא

אנומונעיםממנולצאתמהעיר,אמנםישבצעדכזהפגיעה

בירושלמי ]ב"מ פ"ט ה"ג[ הביאוהו הפוסקים ,המבטל כיסו

מסויימת בגופו ,אך מאחר ופגיעה כזו היא פגיעה קלה ,אין

של חבירו אין לו עליו אלא תרעומת ,וגרע מגרמא בנזיקין

לחוש לדונה כעישוי .וכסברת הבית אפרים בתשובה חלק

דפטור".

אה"עמהדורהתניינאסי'ע'וסי'עא,שהכאהמועטתאינה
בגדרעישויהפוסלאתהגט.

ואכןכמהפוסקיםכתבולהדיאשהמבטלכיסושלחבירו
אינו חייב בבא לצאת ידי שמים .בספר אמרי בינה )בחלק

ולפי זה יש להעיר ,שאין הכרח להשוות עיכוב יציאה

התשובות סי' א' סק"ח( כתב " -בכל מבטל כיסו ,אף בריוח

מהארץ,לעיכוביציאהמהעיר,לדעתהחולקיםעלהתשב"ץ

ברור פטור אף בידי שמים ,וכן משמע מתוספתא הנ"ל

)שצויינו בהערות לשו"ת התשב"ץ מהדורת מכון ירושלים

דאמרואיןלועליואלאתרעומת,משמעדפטורבדינישמים

ח"א סי' א' הערה  .(139מאחר שהגבלה של עיכוב יציאה

ג"כ  ...כיון דאינו עושה שום מעשה בפועל וגם ממונו אינו

מהארץאינהניכרת,ואינהמגבילהאתחייוהתקיניםולכל

עושה מעשה ,".וכעין זה בשו"ת בית אפרים חלק חו"מ סי'

היותריכולהלהחשבכאונסחלקימאד,ובהסתמךעלשיטת

כח.

הבית אפרים ,המובאת בהרחבה להלן .ולפי זה ההיתר

וכן בשו"ת מהרש"ג )בתשובות החדשות סי' מה( כתב -

לעכב יציאתו מהארץ אינו מבוסס על תשובת ר"ת  ,שהרי

"אני אומר דבגוף הדבר שכתב דהמבטל כיסו של חבירו

העיכובבמהותואינוהרחקה.
יש מקום להוסיף ולהרחיב בנקודה זו שכתבנו,
שבהרחקותדר"תאיןמשוםנזקבגופוואףלאגרמא.

דחייב לצאת ידי שמים לא מצאתי מפורש .ומשמע לי
לכאורה דהמבטל כיסו של חבירו אף לצאת ידי שמים הוא
פטור,ואףעלגבדגרמאבנזקיןחייבלצאתידישמים,מכל

בספרחוקותחיים)להג"רחייםפאלאג'יז"ל(חחו"מסי'

מקום היינו בגורם היזק לחברו דמפסידו ממון שכבר היה

ז'כתבוז"ל" -עלעניןאם בעלמאבמישעושהלחבירונזק,

בידו,אבלהגורםלחבירושלאירויח,משמעלידאףלצאת

לגזורשלאישאוויתנועמו,דהויבשבואלתעשה,איבכה"ג

ידי שמים הוא פטור ,וראיה שהרי בבבא קמא )דף נה(:

חייב לשלם אם היה לו הפסד ממון או פטור ,נראה לומר

דקחשיב אותן דברים שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים,

דהוי גרמא בנזיקין ,עיין להרשב"א ח"ד סי' כ' ובספר מחנה

לא קחשוב אלא דברים שעל ידן הוא מפסיד מכיסו ,אבל

אפריםע"ש,ודוקכיקיצרתיכיאיןהפנאילהאריך".

מניעת הרווח לא קא חשיב .משמע לי מזה דהמבטל כיסו

והנה בתשובת הרשב"א שהזכיר בתשובה זו ,כתב –

של חברו ,שהוא רק מניעת הריוח מן חברו אף לצאת ידי

"שאלת מי שהשאיל חביות לחבירו ,לשים בו יין .וכשבא

שמים הוא פטור .ועוד כעין ראיה מהתוספתא שמביאים

למכור את יינו ,סגר הדלת בפניו כדי שלא יוכל למוכרו.

הרי”ףוהרא”שבבבאמציעאפרקאיזהונשך...המבטלכיסו

ובסיבת עכבתו ,נפסד היין .מי חשבינן להא כגירי דידיה,

של חברו הוא פטור ואם כן מדקאמר אין לו עליו אלא

וחייב משום דינא דגרמי .או נימא דאינו אלא גרמא בנזיקין

תרעומות משמע דאף לצאת ידי שמים הוא פטור ,דאם לא

פטור .תשובה ,האי לא שפיר עביד ,ומיהו פטור הוא ,דלא

כןהוהליהלמימרדאםלאלקחפטורהואמדיניאדםוחייב

מידיעבד.ולאהיהאלאכמבטלכיסושלחבירו,דפטור".

בדינישמים,ומדקאמרדרקתרעומותישלועליוולאיותר,

ובמבטל כיסו של חבירו ,מפשטות לשון הירושלמי )ב"מ

משמע דאף לצאת ידי שמים הוא פטור ,וכן מובא דין זה

פרקט'ה"ג(שכתבבמבטלכיסושלחבירו"איןלועליואלא

בחו"מ סי' קפ"ג וביו"ד סי' קע"ז ולא נזכר כלל שיהיה חייב

תרעומת" ,מבואר שאינו חייב לשלם אם בא לצאת ידי

לצאת ידי שמים .מכל הנ"ל משמע לי דגבי מבטל כיסו של

שמים.ועייןבתפארתישראלעלהמשניות ב"מרישפרקו'

חברואףלצאתידישמיםהואפטור".

אותג',עלהמשנה)שם(שנקטהלשוןדומהבאומניןשהטעו

על כן בדינו של החוקות חיים הנזכר ,גם אותו אדם

זהאתזה"איןלהםזהעלזהאלאתרעומת",וכתבהתפא"י

שבמזידגזרלמנועמחבירומשאומתןוכיוצ"בהרחקותשל

– "מדלאקאמר'ישלהןתרעומותזע"ז',קמ"לדאיןלהןזה

הציבור ,לא יחוייב ואף לא בדיני שמים .לפי זה בודאי לפי

על זה שום חיוב ,אפילו לצאת ידי שמים" .ובשו"ת מהרי"ל

דרךזו,ק"ושאיןבהרחקותדר"תהנקבעותעלידיביתהדין,

החדשות סי' קעח כתב – "אין זה קרוי היזק ואין לו אלא

משוםסרךמעשהשל"מזיק"לבעל.

תרעומת,דפחותמגרמאהוא".

אמנם יש מהפוסקים שכתבו שמבטל כיסו של חבירו

ואינו דומה לגרמא בנזיקין שחייב לצאת ידי שמים,

פטורמדיניאדםוחייבבדינישמים,עייןברדב"זח"אסי'פד,

דהתם הזיק בגרמא ממון שכבר מצוי אצל הניזק ,או שיש

וכ"כבשו"תמהריט"ץסי'צה.אךבתשובתמהריט"ץמבואר

לניזקזכותבאותוממון,משא"כבמבטלכיסו,רקמנעממנו

שדיןזהלחייבבדינישמיםלאיאמרבנידוןדנן,וז"ל"עלמה

להרויח כסף שעדיין אינו ברשותו .ועיין בש"ך חו"מ סי' סא

ששאל שיהיו מעותיו בטלות בסבת שמעון קרוב לשתי שנים

סק"י שכב – "אם היתה לו סחורה מזומנת לקנות ,וטוען

 ...דהכא אפילו בדיני שמים אין לחייבו לפי שהוא חשבה

שהיה לו ריוח בו,אף שכתוב בשטר שנתחייב לשלם כל מה

לטובה ,שירויח יותר" ,דהיינו דאין מקום לחייב אלא

שמפסידו ,פטור ,וכמ"ש הב"י בשם תשובת הרשב"א ]ח"ג

כשמתכוין להזיקו ולא כשאינו מתכוין לכך ,וכבר כתב כן

עטרתדבורה
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המאירי שבשטמ"ק ב"ק נו :שאפילו בגרמא אינו חייב

ובסוף סי' ע' )עמ' רנג( כתב הבית אפרים " -שאנסוהו

כשכוונתולטובה ,וכןבתשובת מהרי"ט חלק א' סי' צה כתב

מצדהאשהאונסגדולכלכך,שיהיהניכרוידועלביתהדין,

– "אבל בדיני שמים מיהא חייבים שכוונתם להזיק ,אבל אלו

שאונס כזה יש בו כדי להעבירו על דעתו שיהיה מוכרח

אין כוונתם להזיק אלא לתועלת .וכי תימא בנזקי אדם לא

לגרש  ...אבל אם  ...אין האונס שוה בנזק ,שאין דרך בני

חלקת בו בין שוגג למזיד בין מתכוין לשאינו מתכוין ,ה"מ

אדםלהתפעלמאונסכזהלגרשאתאשתו...ליתדיןצריך

במידי דבמזיד חייב מדינא אף בשוגג חייב דאדם מועד

בשששאיןכאןאפילוריחגטמעושהכלל...פשיטאדעכ"פ

לעולם ,אבל בדבר דאפילו במזיד פטור מדיני אדם ,לא

אונס גדול בעינן שיהיה בו כדי להכריחו לגירושין ,הגע

מחייבי ליה בדיני שמים אלא למי שכוונתו להזיק ,כי כל

עצמךאםכמכתמכהוהכהובאגרוףאוסטרועלפניוואמר

לבבותדורשה'אבללאענשעלהשוגג".

לו תן גט ,או שגזלה אשתו ממנו עשרה זהובים ולא רצתה

גם עפ"ידרכושלהרדב"ז,רקבנידוןהחוקותחייםיהיה

להחזירלועדיגרש,ועמדוגרשולאאמרמידי,שכלמישיש

מקום לחייבו בדיני שמים ,אבל כשבי"ד הורו לציבור

בו דעה לא ידון רוחו באדם הזה שמחמת אונסו הוא נותן

להתרחק ממנו ,הכוונה של כל אחד מכלל הציבור אינה

את הגט  ...כללא דמלתא ,כי כדי לבטל הגט בטענת אונס

להזיקו אלא להסירו מרשעותו עפ"י הוראת בית הדין,

בלא מודעא צריך ...שיהיה אונס גדול שקול כנגד קושי

ובודאישאינויכנסלכללשאלתחיובנזקבידישמים.

גירושין".

כעת נרחיב בביאור שיטת הבית אפרים הנזכרת.

וכןכתבבתשובתצמחצדק)החדש(חלקאה"עסי'רסב

בתשובת הבית אפרים מבואר שבמקרה בו ננקטו ביחס

ביחסלאונסממון,וז"ל"-אע"גדאונסממוןחשובאונסבגט,

לבעל צעדים שיש בהם משום גדרי אונס ,כגון אונס גוף או

היינוממוןחשובולאממוןשאינוחשובכ"כ.אףשהואקצת

אונסממון,הדבריחשבכגטמעושהדוקאאםעקבאונסזה

אונס,אינוחשובאונסכלל".

הבעלנלחץמאד.וז"להביתאפרים)שם(סי'ע')עמ'רמט(-

הרימבוארבפוסקים,אם ננקטוכנגדהבעלאמצעיכפיה

"הא דאיפליגו המפרשים אם אונס ממון הוי אונס ,הדבר

 -אונס גוף או אונס ממון ,יש לבחון כל מקרה לגופו ,האם

ברור שהוא תלוי באומד דעת בית הדין ,אם הוא רוצה

אמנםאמצעיםאלוהינםבעלימשקלמשמעותי,שישבהם

להפסידו סך שהוא עצום ממנו לפי יכולתו ,כשיעור שרוב

כח לגרום לבעל להיות כפוי לתת גט .משא"כ ביחס

בני אדם היו עושים כזאת שמחמת אונס כזה היה נזקק

לאמצעיםאחרים,שאינםנכנסיםלגדריכפיה,כגוןהרחקות

לגרש,גטמעושההואלפישאדםבהולעלממונו,ומכלשכן

דר"ת ,אונס של קרוב משפחה אליבא דהתשב"ץ או אונסא

אםאינואישאמודואיןבויכולתלדחותולסלקהנזקמעליו

דנפשיה ,בכל אלו לא ראו לנכון לחייב שיקול דעת כזה.

עד שישלם הקנס כאשר יושת עליו ,וקרוב שיבוא גם לידי

ופסקו כי די בכך שאין לדון אמצעים אלו בגדרי כפיה,

צערא לגופא שיתנוהו במאסר וכיוצא ,ומחמת זה הוא

וכמבוארלעיל.

מגרש .אבל אם הוא סך מועט ,שרוב בני דעה כי תקראנה

ונרחיב מעט בביאור תשובת הצמח צדק .לעיל בסי' פ'

אותם כאלה לא יהיה קל בעיניו להוציאה בשביל הפסד

הבאנו מתשובת הצמח צדק חלק אה"ע סי' רסב סק"ג,

מועט ,פשיטא שאף אם יטעון זה שהוא מקלי הדעת וייקר

ובמאמרו של הג"ר יוסף גולדברג שליט"א ,ביסס שיטתו גם

דמים בעיניו ,עד שמחמת הפסד מועט ,לבו אנסו לגרש את

עלתשובהזו.

אשתו ,אין שומעין לו .שאף אם נאמין לו שכן היה בדעתו,

הצמח צדק עוסק בשאלת אונס ממון בגט ,והעלה

בטלה דעתו אצל כל אדם .ועכ"פ אומדנא דמוכח אין כאן

שאמנםנקטינןשאונסממוןיחשבכאונס,ואםאנסוהובגזלת

ודברים שבלב נינהו ,כיון שנותן הגט בסתם ולא אמר

ממונו עד שיגרש הוי גט מעושה שלא כדין ,אך היינו דוקא

שמחמת אונס הסך מועט שיצטרך ליתן הוא מגרש ,אין לנו

כשאנסואותובגזילתסךממוןחשוב,יחסיתלערךהמגרש,

לתלות כלל בזה ,ואדרבא אומדנא דמוכח שלא מחמת זה

אבל בגזילת ממון מועט אינו נידון כאונס הפוסל את הגט.

הוא מגרש רק מרצון נפשו  ...וכן הדבר באונס הגוף ,צריך

ובתוךדבריוכתבהצמחצדק,וז"ל" -בממוןמועטלאשייך

אומדהדעתאםאונסכזהכדאילהכריחו לגרש.וכןמבואר

לומרדחשובאונס,ותדע,מדהתירר"תגביטוענתמאיסעלי

מלישנא דתלוה וזבין  ...דהיינו יסורים גדולים שמעבירין

לעשותהרחקההמבוארבתשובתמהרי"קשורשקבהובאה

האדם על דעתו ,אבל אם הם יסורים קלים שדרך כל אדם

ב"י סי' קלד ובלבוש שם ס"י ,והרי ר"ת ס"ל דאין כופין

לסבול יסורים כאלו ולא יעשה מעשה כזה לגרש ,פשיטא

בטענת מאיס עלי ואם כופין תצא והבנים ממזרים ,ואעפ"כ

שאין לנו לתלות שזה איסטניס הוא ואינו יכול לסבול כלל

התיר הרחקה הנ"ל ,אלמא דזה אינו חשוב כפייה ,ובודאי

ובוחריותרבגירושין,שזהדברשאיןלושחרלומרדמחמת

אונס ממון סך מועט לא עדיף מהרחקה הנ"ל .וזכר לדבר

רידויויסוריםקליםעשהזאתמהשאיןדרךבניאדםלענות

מ"ש במשנה וגמרא ספ"ז דב"מ לענין אונסין דשומר שכר,

בו ,אם לא שהוא מוכה ומעונה הרבה וכדאמרינן חובטין

זאבאחדאינואונסשניזאביםאונס.הריאע"גזאבאחדג"כ

אותו כו' ,אז הוי גט מעושה ,משא"כ בהכאה קצת שדרך

קצת אונס מ"מ אינו חשוב אונס שיהיה פטור עי"ז כו' .ע"כ

שיסבולולאיעבורעלדעתו,פשיטאדלאחשיבאונסכלל".

כמו כן י"ל דאע"ג דאונס ממון חשוב אונס בגט ,היינו ממון

542אבןהעזר
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חשובולאממוןשאינוחשובכ"כאףשהואקצתאונס,אינו

ממאסר,ואמרולבעלשאםיתןגטיוציאוהוממאסר,שהגט

חשובאונסכלל".

כשר.

לכאורההיהמקוםלומרשהצמחצדקהוכיחדינובאונס

ללא ספק במקרים אלו ,הבעל נלחץ לחץ גדול ברצונו

מקצת ממון מדינו של ר"ת ,ולא חש לחלק בין מעשים

לצאת מהמאסר ,ובודאי כשהמדובר היה במאסר ממושך

הנעשים בדרך של שב ואל תעשה למעשים הנעשים בדרך

בתנאי המאסר שנהגו בזמן הראשונים ,כשהיה אסור ביד

של קום ועשה .והצמח צדק נקט שהסברא בהרחקות דר"ת

גוים .ובעקבות הלחץ ושאיפתו העזה להשתחרר מהמאסר

אינה נובעת מהעיקרון הקובע שאין נחשב לאונס כל דבר

נתןגט,למרותשהיהחפץבאשתו.ואפ"הלאהיהכלחשש

שהוא בשב ואל תעשה ,אלא בכל מקרה של אונס יש לדון

לדונוכגטמעושה.

לגופו,האםידוןכאונסגמוראורקכמקצתאונס.ומוטלעל

הריב"שסי'קכזכתבבתוךדבריובלשוןזו"-הריזהכמי

ביתהדיןלאמודבשיקולדעתםהאםאדםזהמגרשרקמפני

שהיו נושין בו ממון ,והיה תפוס בבית הסוהר בעד החוב

האונס שהוטל עליו ,או שלא האונס מביאו לגרש ומגרש

ההוא,ואמרולוקרוביאשתואםתגרשאשתך,נפרעאנחנו

מפנישהחליטשאינוחפץיותרבאשתו.

בעדךהחובההוא,ותצאממאסרך.והואנתרצהבזה,וגרש

אךקשהלומרשהצמחצדקהתעלםמהמבוארבתשובת

מרצונו ,היאמר אדם שזה יהיה גט מעושה ,מפני שעשה זה

ר"ת והפוסקים שהביאו דינו להלכה ,שכתבו את החילוק

כדי לצאת מבית הסוהר .לא ,שהרי לא היה תפוס כדי

שבין מעשה כפיה ישירה בגופו ,להרחקות אלו שאנו רק

שיגרש,אלאבעדחובו,והגטאינומעושהאלאמרוצה".

מתרחקים ממנו .אילו סבר הצמח צדק לחדש גדר חדש

ובהגמ"ר במסכת גיטין סי' תסט כתב " -עוד אומר ר"ת

בדינו של ר"ת ,היה מרחיב להוכיח חידוש זה ,ולא היה

שאם קדש אדם אשה ואינה חפיצה ,אין לכופו לא בדיני

סותםאתדבריובקצרה.

ישראל ולא בעובדי כוכבים שיגרש .אך אם נתפס עבור מס

מלבד זאת ,כאמור לעיל ,לא מצינו בפוסקים ,שהביאו

אודבראחריכוליםלומרלולאנעזורלךלצאתמתפיסתך

הלכה למעשה את שיטת ר"ת ,שהורו לבית הדין לבחון כל

עד שתגרש ,דאין זו כפייה דאין עושין לו דבר רק שנמנעים

מקרהלגופוהאםידוןכאונסגמוראורקכמקצתאונס.מה

מלעזורלו".

עוד שאותם הרחקות של ר"ת בלא ספק לחצו לחץ רב את

וז"ל שו"ת בנימין זאב סי' פח " -מצאתי בקונדרס ישן

הבעל ,וכמבואר בתשובת סדר אליהו סי' יג שהבאנו לעיל

משם רבינו יום טוב וז"ל  ...השיב גדול אחד ,בתשובה

שכתב בלשון זו " -מי הוא שיוכל לסבול שלא ישאו ויתנו

המתחלתמקולמחצצים,והשיבלשלשהגדוליהדור,לרבינו

עמו בני אדם ולא יטפלו בשום דבר ,ואין ספק דמי שיורחק

שמואלולרבינואליהוולרבינומשולם,וכתבשכלההכרחות

בדרךזהתכףומידיהאכפוי,ויעשהמהשישאלוממנושלא

יעשולושלאימולובנוולאילמדולוספרולאיקברוהואם

כרצונוכדילהנצלמהצערהבאלומתוךהרחקהזו".

לאיגרשמרצונובגטכשרעלפיחכמיעירו,כיאיןזהכפייה

אלא נראה שגם לפי הצמח צדק ,הביאור בהרחקות

לדעת ר"ת .שאם קדש אדם אחד מישראל בת ישראל כדת

דר"ת,הואמאחרשאיןבצעדיםאלופגיעהישירהבגופושל

משהוישראלולבסוףאיןהאשהרוצהבו,מןהדיןאיןלכופו

הבעלאלארקבדרךשלשבועלתעשה,עלכןפעולהזושל

ואין לעשותו לא בישראל ולא בגוים .ואחר נתפש בגנבה

הציבור לנקוט ביחס לבעל הרחקות אלו ,אמצעי זה

ונחבשבידגויםעלידיממוןאוע"ינפשות,וישכחבגדולי

בהגדרתו יחשב כמקצת אונס שאינו פוסל את הגט ,מאחר

הארץ להועיל לו אצל המלכות להקל מעליו או לפוטרו

שמהותהפעולההיאהימנעותמלהיטיבעמובלבד.

משם ,ואומרים לו לא נשתדל לך ולא נדבר לגוים עליך לא

כמו כן תשובת הבית אפרים הנזכרת לעיל שפסק שאין

להרע ולא להיטיב אם לא תגרש אשה זו שקדשת ,ונתרצה

בהכאה במקצת משום עישוי ,אינה מוכיחה דבר בביאור

מאימת הגוים שלא ידינוהו לרע וכתב גט לאשתו ונותנו

דינו של ר"ת בספר הישר .מאחר שהבית אפרים כתב שלא

ואומררוצהאני,נראיןהדבריםשהואכשר.וישללמודדבר

כלפגיעהישירהבגופואובממונונידונתכעישוי,ובזהמצינו

זהמתשובתר"ת,אםלאיכפוהוממשלאוסרובמקוםשהיה

חברלסברתהצמחצדקשכתבכןלענייןכפייהבממוןמועט.

עדשיתןגט,אבלאם עומדיםבעצמםמלעזורלולצאתאין

אך אין הכרח מדברי הבית אפרים הללו לשיטתו בביאור

זהכפייהעכ"להתשובה".

שיטת ר"ת ,שכתב את דינו ביחס לסוג אחר של אמצעים,
וכמושהתבארלעיל.

בשו"ת צל הכסף ,חלק אה"ע סי' ו' )דף לו( כתב לבאר
הלכה זו של הרחקות דר"ת ,שהכל תלוי בסברא שמניעת
הטוב אינה בגדרי כפיה ,וז"ל שם בתשובת צל הכסף " -דין

השואתהרחקותדר"תלהוצאתהבעלממאסרתמורתמתן

זה דמניעת הטובה דלא חשיב אונס ,למדו מהרי"ק מדברי

הגט

ר"תשנתןתיקוןאחרלטענתמאיסעלי,דכתבדאףדמדינא

מצינוכמהתשובותמהראשוניםבהםמבוארשאםאדם

איןלכופולגרש,אםנחבשבידגויםמפניהמסאודבראחר

נחבש בבית האסורים עקב אי תשלום מסים ,או עקב דבר

דיכולים לומר לו ,לא נעזור אותך להוציאך ממאסר אם לא

אחר ,ויש ביד האשה או קרוביה לפרוע את חובו ולהוציאו

תגרש ,ואין זו כפיה כיון שאין עושים לו שום רע כי אם

עטרתדבורה
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למנוע מלעזור לו .ומזה לומד מהרי"ק דמניעת טובה לא

מחוייבכלללגרש.אבלבהנךשאמרויוציאויתןכתובהאף

חשיב אונס אפילו במקום מצוה ,שהרי בנדון דר"ת היו

שאיןכופיןאותו,עםכלזאתכיוןשמחויבהואלגרשועשו

חייבים הציבור לעזור לו להוציאו מבית האסורים דמצוה

לו היזקות עבור זה שאינו מקיים דברי חז"ל כגון שגזרו

קעבדי,ועכ"זאמרדיכוליםלמנועמלעשותמצוהולאחשיב

ששום אדם בעיר לא ישא ויתן עמו ומחמת זה האונס גרש

אונסיע"ש.והנהדיןזהדמהרי"קהביאומהריב"לבח"גסי'

לא הוי מעושה שלא כדין שהרי מחוייב הנהו לגרש ,רק

כח ונסתייע ממנו ,ועיין כנה"ג ח"מ סי' כה הגהט"ו ס"ק יב

שחכמים לא תקנו לכפותו ,אבל הרשות בידם לגרום לו

ובמט"ש שם הגה"ט ס"ק יח עד ס"ק כב שציינו להקת

היזקותכעיןזהעלשאינומקייםדבריהם,וזההואכדין.ואם

הפוסקים דפסקו כמהרי"ק  ....הרי דסברת מהרי"ק הנובעת

אח"כ מגרש מחמת זה לא הוי מעושה שלא כדין .והוה

מדבריר"תדמניעתטובהלאחשיבאונסקבלוהבסברפנים

כאחד שחייב חובות ומחמתם נתפס במאסר ,ואם יתן גט

יפות כל האחרונים ,והוא הדין והוא הטעם לעשות לו

יפרעו קרובי אשתו בשבילו שאין הגט נפסל בשביל זה אף

הרחקהדר"ת".

שמחמת זה מגרש .ודין זה מבואר בתשובת ר"ת הובא

לפיתשובהזושלצלהכסףמבוארדינושלר"ת,שאסר

בשו"עאה"ע)סי'קנ"ד(וזהברורלדעתיבלישוםספק.וכל

לנקוט בכל אמצעי הכפיה לרבות נידוי ,בטענת מאיס עלי,

זה דוקא במקום שלא מסר מודעא ,אבל במקום שמסר

ואעפ"כ התיר את ההרחקות .שיטתו תתבאר בהתאם

מודעא בטל הגט בכל אופן שיהיה קצת אונס ,אף לסוברים

לביאור הדין בנידון של הבעל הנמצא במאסר .כשם

שמסירתמודעאבלאאונסאינהמבטלתהגט",עכ"ל.

שבמקרה שהבעל במאסר ונותן את הגט מתוך כוונה שעם

ומאחר שדברי ר"ת נאמרו באומרת "מאיס עלי" שאין

מתן הגט יפרעו את חובו ויוציאוהו במאסר ,ובזה אנו

פוסקים בו יוציא ויתן כתובה ,בהכרח דאף באלו ,מאחר

קובעים שהלחץ של הבעל נובע מעצם העובדה שהוא

שהבעל מעגן את אשתו שלא כראוי ,וההרחקות הם כדין,

במאסר ,ועל מנת להסיר מעליו את הלחץ הקשה ,הוא

דינו כאותו בעל שמשלמים עבורו לפדותו מבית סוהר,

מסכים לתת גט .על כן ההחלטה לתת גט היא החלטה

שודאיהבעלנלחץאםלאיעשוכן.

הנעשית בשיקול דעת ,והגט ניתן כתשלום על מנת להסיר
מעליו לחץ הבא ממקום אחר ,ולכן הגט נידון כגט הניתן

אלא שעכ"פ מקצת אונס מקרי ,ואם מסר מודעא ,ולא
יבטלאתהמודעאהגטבטל.

מרצונושלהבעל.
הוא הדין במקרה בו ננקטו ביחס אל הבעל הרחקות,

ביאורהתנאישכתבושיוכללצאתלמקוםאחר

והציבור נמנע מלהיטיב עמו .מאחר שאת עצם ההרחקות

במהרי"ק שרש קלה הובא דינו של ר"ת בלשון זו " -אך

רשאיהציבורלנקוט,בלאקשרלסירובלתתאתהגט.שהרי

כל רבותיי שוים בדבר תגזרו באלה חמורה על כל איש

הציבור רשאי ,להמנע מלסחור עמו ולהמנע מלבקרו ,ולא

ואשה מזרע בית ישראל ועל כל הנלוים עליהם שלא יהיו

יחשבו בכך כמזיקים את הבעל בנזק ישיר או כמזיקים

רשאין לדבר עמו ולישא וליתן עמו ולהרויחו ולהאכילו

בגרמא.אמנםעקבכךהבעלנלחץלחץרב,אךלחץזהלכל

וללוותו ולהשקותו ולבקרו בחלותו .ועוד יוסיפו חומרות

היותרדומהללחץשלאותואדםהנמצאבביתהסוהר,וגם

כרצונם על כל אדם אם לא יגרש ויתיר אותו האיש את

כאן,עלמנתלחזורולזכותבהטבותהאלו,ועלמנתשיחזרו

הילדה הזאת שבזה אין כפייה עליו שאם ירצה ימצא לו

לסחור עמו ויחזרו לבקרו וכדומה ,הבעל מוכן לשלם במתן

מקום והוא לא ילקה בגופו מתוך נידוי זה אך אנו נתפרד

הגט,ולכןנידוןכגטהניתןמרצונוובלאכפיה.

מעליו".

בדין הרחקות דר"ת ,אין לחוש אם תמורת מתן הגט

מה שכתב ר"ת "שאם ירצה ימצא לו מקום" ,התבאר

הבעל זוכה בהסרת ההרחקות מכיון שמבחינה עקרונית,

בביאורהגר"אסי'קנד ס"קסזשכתב " -שיכול להנצלמזה

הדברדומהלמקרהבואדםעני,הלחוץמאדממצבוהדחוק,

לילך לעיר אחרת" ,וכן בלבוש סי' קלד סעיף י' ובשו"ת

מגרש את אשתו תמורת מענק כספי הניתן לו להיטיב את

מהרשד"םחיו"דסי'קלב.

מצבו.

ועיין במאמר של הג"ר יוסף גולדברג שליט"א בספר

על כן ,כל הרחקה ,שאינה פוגעת באופן ישיר בגופו או

שורתהדיןחלקה'שדןבחילופיהנוסחאותשבתשובתר"ת

בממונו ,ועל פי דיני חו"מ אין בנקיטת צעדים אלו ,משום

והנ"מ ביניהם .והעלה שלפי גירסת מהרי"ק ,ולפי המבואר

מזיק בגרמא או גזלת רכושו של בעל ,אין מניעה לנהוג

בביאור הגר"א ובמהרשד"ם ,יש בהרחקה משום כפיה אם

בהרחקות כאלו ,ולהמתין עד שהבעל יבקש לקנות ביטול

אינויכוללצאתלמקוםאחרולהנצלמהרחקהזו.אךדבריו

הרחקותבאמצעותמתןהגט.

אינםנראים.

ולהלן מש"כ בספר פסקי הלכות )להג"ר דוד פרידמן ז"ל

מפשטות לשון מהרי"ק בשורש קב עולה שעיקרה של

מקרלין( ח"א הלכות אישות דף צה" - :היכא שהאונס גדול

תשובת ר"ת היא ,שהרחקות שהן בשב ואל תעשה בלבד,

אצלועדשמחמתויגרשאתאשתושלאברצון,אינומבטל

שנמנעיםמלהיטיבעמו,אינןנידוניםבגדריכפיה.בתשובהזו,

הגט אלא כשכפו אותו על הגט בעצמו שיתנו והוא אינו

לאחרשמהרי"קהביאאתדבריר"תהנזכרים)כנוסחשהובא

544אבןהעזר
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לעיל ממהרי"ק שרש קלה( ,כתב " -הרי לך בהדיא דאפילו

ויצוייןכיבלשוןר"תשהביאמהרי"קנכתבהענייןש"לא

טוענת מאיס עילאי ,דס"ל דאין כופין וחשיב גט המעושה

ילקה בגופו" בסמיכות ל"ימצא לו מקום" ,וז"ל " -בזה אין

שלא כדין לפי דבריו ,אפילו הכי כתב שיכולין לגזור להבדל

כפייהעליושאםירצהימצאלומקוםוהואלאילקהבגופו

ממנוולהרחיקובכלמינירחוקשאיןזהקרויכפייה".

מתוך נידוי זה" ,הרי שתלה הצורך שיוכל למצוא לו מקום,

משמע שעצם ההרחקות מצד עצמם שנמנעים מלהיטיב

כדי שלא ילקה בגופו .וכן בלבוש סי' קלד ס"י כתב " -בזה

עמו אינן כאונס ,ולא הזכיר מהרי"ק התנאי שיכול צאת

איןכפיהעליושאםירצהלאיגרשוילךלמקוםאחרבמקום

למקום אחר ,שהוא לכאורה הגורם שמכוחו ניתן להתיר
הרחקות אלו ,והיינו מפני שנקודה זו אינה נקודה יסודית
בדבריר"ת,אלאהוזכרהמהטעםשיבוארלהלן.

אשרלאיבדלוממנו.והואלאילקהבגופומתוךנידויזה".
אמנםלכאורה,היהמקוםלטעוןשישלתפוסאתחידושו
שלר"ת,שאיןעישויבשבואלתעשה,בכלגווני,לרבותאם

וז"ל הגר"א ס"ק סז " -דיכול להינצל מזה לילך לעיר

בעקבות כך ילקה בגופו ,מאחר שאנו רק נפרדים ממנו .אך

אחרת ,וכל שאין עושין מעשה בגופו לאו עישוי מקרי .וכל

נראה שר"ת סבר שאין לנו היתר להיפרד ממנו אם מעשה

זה עושין לו שעבר על דברי חכמים" .אילו סבר הגר"א

כזה בהכרח יביא לפגיעה ממשית בגופו ,שבסופו של דבר

שהרחקה זו שאנו נמנעים מלהיטיב עמו מוגדרת ככפיה,

עשויה לסכן את נפשו .וביאור הדברים ,מאחר שיסוד שיטת

כשאינויכוללהמלטממנהולצאתלעיראחרת,קשהטובא

ר"ת היא הלכה בהלכות הנהגת הציבור ,שבית הדין מורה

מדוע הגר"א הוסיף שבלא שעושין מעשה בגופו לאו עישוי

לציבורלהתרחקמאדםהעוברעלדבריחכמיםאוהמעגןאת

מקרי .הרי כשאינו יכול להמלט מכך ,נחשב כעישוי גם אם

אשתו ונוהג עמה שלא כשורה .אך גם להוראה כזו הציבו

לא נעשה מעשה בגופו אלא רק שאנו נפרדים ממנו ,ואין

גבול ,והוא שאין להביא את המורחק לידי פגיעה ממשית

עושיםעמומשאומתןוכו'

בגופו,העשויהלסכןאתחייו,מאחרשלזהאיןהיתר,והדבר

ונציין ,כי תוספת זו שהוסיף הגר"א" ,וכל שאין עושין

גובלבלאודלאתעמודעלדםרעך,שאדםעוברבלאוזהגם

מעשה בגופו לאו עישוי מקרי" ,אינה ציטוט מדברי מהרי"ק

במה שנמנע בשב ואל תעשה מלהצילו .ודי במה שמקשים

או מהמרדכי או מתשובת בנימין זאב ,שהם מקור דברי

עליו לנהל את חייו .על כן אם יוכל לצאת למקום אחר,

הרמ"א כמצויין בדברי הגר"א .אלא דבר זה הוסיף הגר"א

ממילא אין ההרחקה קובעת בהכרח פגיעה בגופו או סיכון

מדעתוהרחבהבביאורדינושלר"ת.

לנפשו של המורחק .אך אם הבעל כבר נמצא בבית הסוהר,

והנהבשו"תמהרשד"םחלקיו"דסימןקלבבהזכירואת

עקב מאסר שהושת עליו בלא קשר לגט ,מותר לנו להמנע

דינו של ר"ת כתב שאינו נחשב לכפיה מאחר ויכול לצאת

מלסייעלולצאת,ולהשאירובמצבוהקיים,כלעודאינונותן

למקום אחר ,וז"ל " -דמי למה שכתב ר"ת על אותם שאין

גט ,אף שעקב כך לוקה בגופו ,ואינו דומה לאותם הרחקות

כופין אותם לגרש שגם אין כופין אותו ע"י נידוי ,אבל כתב

שמעיקראהוטלועליומכחהחלטהשלהציבור.

הר"ם הכהן בשם ר"ת שנוכל לעשות שנקבל עלינו גזרה

ולפי זה נראה ,שאין צורך להוסיף את התנאי שיוכל

שלא לישא וליתן עמו עד שיגרש .והיינו טעמא דלא מיקרי

לצאתלמקוםאחר,כשנוקטיםכנגדובהרחקותקלות,יחסית

זהשאנוכופין,לפישיכוללילךלמקוםאחר".

להרחקות המבוארות בתשובת ר"ת או ברמ"א ,כל עוד אין

הרימבוארבמהרשד"םשהרחקותדר"תאינןכפיה,מפני

חשששהרחקותאלויביאולפגיעהבגופו.כגוןבהרחקהשל

שהבעל יכול להמלט מהם .והדברים טעונים ביאור ,שהרי

מניעת הזכות להשתמש בשירותי בנק או שלילת רישיון

לא מצינו במקרה שבא אנס הכופה את הבעל לגרש ,כפיה

נהיגה ,שכידוע אנשים רבים מנהלים את חייהם היטב בלא

שלא כדין ,אך האנס אינו יכול לכופו במקום אחר ,שלא

רישיון נהיגה ,וכן ניתן להמשיך לנהל חיים שאינם כרוכים

יחשב כפיה ,מכיון שהבעל יכול לצאת למקום אחר בו לא

בנזקיהגוף,בלאלהיזקקלשירותיהבנק.

ילקוהו .מלבד זאת יש מקום לבאר ,את המשך דברי

העולה מדברינו  -אמנם נמצאו חילופי נוסחאות בדברי

מהרשד"ם שהעלה בשם מהרי"ק ,כי מניעת טובה אינה

ר"ת ,בין הנוסח שבתשובה שבספר הישר לנוסח שהובא

נקראתאונס,ומבוארבדבריושהדיןכן,אףאםהנאנסאינו

במהרי"ק ,אך אין מקום לייחס נפקא מינה יסודית בין

יכוללהמלטמכךשימנעוממנוטובה.ולכאורהצ"ע,מאחר

הנוסחאותהשונות,אלאבשתיהנוסחאותקייםאותוחידוש

ויסוד דברי ר"ת בנויים על כך שמניעת הטובה אינו אונס,

לדינא ,שאין להגדיר כמעשה שיש בו כפיה ,אלא כשנעשה

מדועהוסיףאתהתנאישיוכללצאתלמקוםאחר.

בגופואובממונושלהבעל,ולאכשנמנעיםמלהיטיבעמו.

וליישב כל זאת ,בהכרח לומר שאם הרחקות יגרמו
למורחק ללקות בגופו ,אין להתיר זאת ,אלא א"כ יוכל

ביאורהטעםשאינוכאנוסכשאיןגדריכפיה

להמלט מהן .אמנם אילו היינו דנים הרחקות אלו ככפיה

יש מקום לבאר הטעם שבמקרים הנזכרים שאינם בגדרי

גמורה ,לא היה מועיל מה שיוכל לצאת למקום אחר ,אך

כפיה,איןאנודניםאתהבעלכאנוס.שהרילמעשההופעל

מאחר ובמהות העניין אין זו כפיה ,על כן מהני מה יוכל

כנגדו לחץ מסויים .אמנם אין אנו מפקפקים בדינו של ר"ת

לצאתלמקוםאחר.

שנפסק להלכה ברמ"א ,אך טעמא בעי ,מדוע הכלל הקובע

עטרתדבורה
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בהלכה זו תולה את הדין של גט מעושה בסוג האמצעים

במקצת הו"ל כדברים שבלב .ונראה מזה דאף שנראין

שננקטו נגד הבעל ,ולא במציאות המעשית ,שבפועל הבעל

הדברים,דאףעתהעדייןהואמפחדמחמתהמציקשיאנסנו

נלחץמכך.

כבתחילה ולכן השליש הממון ,מ"מ כיון שאין הדבר ברור

יתכן לבאר זאת על פי מש"כ בספר ברוך טעם להג"ר

שהוא כן ,דאפשר שעתה אין לו כח זה ,חשיב כדברים

ברוך פרענקיל ז"ל )בסוף שער הכולל דף סד .(:הגרב"פ ז"ל

שבלב .ודוקא היכא שהדבר גלוי לכל שיש בו כח לאנסו

הביא את דברי הרמב"ם המפורסמים בסוף פ"ב מהלכות

כבתחילה,אע"פשעתהאיןעליואונסומשלישמעצמו,לא

גירושין המבאר טעם הדין של גט המעושה כדין ,שכיון

חשיב דברים שבלב ,כיון דאומדנא דמוכח וגלוי לכל שיש

שרוצה להיות כאחד מישראל אלא שיצרו תקפו ,כיון

בידולאנסוהריזהכדברשבלבוובלבכלאדםדהוי דברים,

שהוכה תשש יצרו וכשאומר רוצה אני נחשב למגרש

כמ"שהריטב"אבקידושיןבטעמאדתלוהויהיבוגטמעושה.

מרצונו .וכתב על זה הגרב"פ ז"ל " -דברי הרמב"ם הללו

משא"כ היכא שאין הענין ברור ,אע"פ שיש להסתפק שמא

צריכיםתבלין,דאכתיקשה,וכיפסיקאמילתאשתששיצרו,

עושה כן מיראה ,מ"מ כיון שלא גילה דעתו למסור מודעא

דלמאעדייןעומדבאיולתושלאלשמועדבריחכמים".

הו"ל דברים שבלב .ובהכי ניחא לי במה שמעשים בכל יום

ובישוב דברי הרמב"ם כתב " -אמנם הא דאונס מבטל

כשמרגילין קטטה ומגרש ,ואח"כ המגרש צווח ככרוכיא

המעשה,אףדבכלמקוםאמרינןדבריםשבלבאינםדברים,

שגירשמחמתאונס,איןמשגיחיןבדבריוכלל,כשאיןמברר

הטעםדכיוןדהואאנוס,הוהכמחשבתוניכרתמתוךמעשיו,

שהיה אונס בנתינת הגט ,רק שהוא אומר שהציקתו

דכלהרואהושומע,יודעשאיןלבושלזהלעשותהמעשה,

ותאלצהו על ידי איזה אונס גמור  ...כיון דעכ"פ גירש בפני

ובכה"גדבריםשבלבדברים.וממילאכשישמקוםלומראף

עדיםבסתםברצוןנפשו,אףשהיהבלבושעושהכןמחמת

דרך ספק דילמא גמר בלבו לעשות זה ברצון שלם ,אף אם

האונס,דבריםשבלבנינהו,והריהיאמותרתלכלאדם".

איןכןבלבו,הוהמחשבהזוכדבריםשבלב,שאיןמחשבתו

וישלהוסיףבזה,שמאחרוביתהדיןנוקטבאמצעיםשל

ניכרת מתוך המעשה ,שהמעשה קיים .ועל דרך זה טעם

הרחקותדר"תרקבמקריםחריגיםוקשים,אףאםעדייןלא

הדין דתליוהו וזבין זביניה זביני ,דאמרינן אגב זוזי גמר

הגענו למידה זו שהושלמו התנאים לפסוק חיוב או כפיית

ומקנה,והרייכוללהיותשאפשרשחשובהבעיניוהקרקעכל

גט ,כגון במאיס עלי ,עכ"פ מאחר שהצורך בגירושין הוא

כך שלא יהיה גמר ומקנה ,אף שנתנו לו דמי השדה .עכ"ז

ברור ,ובית הדין נוכח שאין פתרון למצב הנוכחי שבו קיים

כיון עכ"פ יכול להיות שגמר ומקנה ,תו ליכא למיחש שמא

פירוד בין הזוג בלא אפשרות להחזירם יחד ,לאחר שברור

אין בלבו להקנות ,דדברים שבלב בכה"ג שאינם ניכרים

שעקב המאיסות ,האשה לא תשוב לבעלה ,ומאידך הבעל

וגלוייםלאהוידברים.וא"כאתישפירטעםהרמב"םהנ"ל

אינו מסכים לתת גט .בנסיבות אלו ,כל שלא ננקטו אמצעי

בהכשרהגטהנעשהבכפייה,דכיוןשישסבראשתששכוחו

כפיהישיריםבגופואובממונו,ישלתלותשמגרשלאמפני

ויצרו ומגרש בלב שלם ,ע"כ אף אם אין בלבו כן ,הלא אין

הלחץ אלא הבעל נתן את הגט לאחר ששקל בדעתו ,וסבר

מחשבתו הרעה ניכרת ושוה להיתר ,כי כל דברים שבלב

שראוילגרשה.ומאחרוהבעלאומרבפירוששמגרשלרצונו,

אינןדבריםהיכאדאיןמחשבתוניכרתלכל",עכ"להגרב"פ

הרי שכל מחשבה אחרת תידון כדברים שבלב ,אף אם

ז"ל,ולמעשההדבריםמבואריםבקצרהבחי'הריטב"אעמ"ס

האמת היא שבלבו ראה עצמו ככפוי לגרש ,וכפי שמצינו

קידושיןדףנ.

סבראכזובביתאפרים.

ובהתאםלסבראזוי"לשאיןלדוןלפסולגטמכחהלכה

הביתאפריםבתשובהאחרתבמהדורהתניינאחלקאה"ע

זו של גט המעושה שלא כדין ,אלא אם ננקטו כנגד הבעל

סי' עא )עמ' רעב( ,הוסיף לבאר בהתאם לסברא זו " -דעת

אמצעיםהמקובליםבפוסקיםשישבהםגדריכפיה,במקרים

הרמב"םבטענתמאיס עלישכופיןלהוציא,שאע"פשאיןחיוב

אלו קיימת אומדנא ברורה שהגט ניתן שלא מרצונו ,ולא

גמור שיוציא ,מ"מ אינה כשבוית שתבעל לשנוי לה ,ושפיר

יועיל מה שיאמר רוצה אני .אבל אם ננקטו הרחקות דר"ת,

כופיןאותוואמרינןדגמרומגרש,וכןכתבוהתוספותדי"אכן,

או בשאר המקרים שהזכרנו ,שאין בהם משום עישוי שלא

ויששכתבושהואג"כשיטתרש"יוכןהסכיםהפנייהושעשזו

כדין,מאחרשהבעלאומרבפהמלאשנותןאתהגטמרצונו,

שיטתרש"יעיי"ש,וכןמבוארברי"ףלפיתקנתהגאונים,ועיין

ואנו רואים שלא הופעלו אמצעים המוגדרים בהלכה

במלחמות שם ורבים וגדולים העומדים בשיטה זו .ואף

כאמצעיכפיה,אףאםחושבבלבושנאלץונלחץ,ומתוךכך

שהבאים אחריהם חלקו על זה ,וכוותייהו נקטינן ,מ"מ י"ל

נותן גט שלא מרצונו ,אלו הם דברים שבלב שאינם דברים,

דכשאינוכפויבשעתהגט,רקשישלתלותבאונסמחמתדבר

ומחשבהכזואינהיכולהלפסולאתהגט.
כסברא זו כתב בשו"ת בית אפרים )מהדורה תניינא(

אחר ,אבל מ"מ הוא נותן גט בסתם ויודע שרוח חכמים נוחה
מזהשנותןהגט,איתלןלמימרדגמרומגרש".

אה"ע סי' עג )עמ' ש'( במי שנאנס לגרש ,אך בטרם גרש,

יתירה מזו כתב האבני נזר חלק אה"ע סי' רא ס"ק כה,

תשש כוחו של האנס .וכתב שם " -כל שנשתנה הענין ,אף

וז"ל"-הב"י)אה"עסי'קלד(בשםהרשב"ץדמייתי...דאונס

דאפשר שעדיין יש כח ביד האנס לאנסו ,כיון שתשש כוחו

ממון הוי אונס ,כתב בתוך דבריו וז"ל ,אי ידוע מילתא

546אבןהעזר
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דמחמת אותו עישוי גירשה הוי גט מעושה' .וכאן אין ידוע

מסקנתהדברים

מילתא דמחמת אונס עישוי גירש ,רק משום שהיה רואה

א.ר"תהתירלנקוטהרחקותביחסלבעלשאשתוטוענת
"מאיסעלי",והאשהמעוגנתעקבסירובושלהבעללתתגט.

שלאתרצהלהשליםבשוםאופן".
בתשב"ץ ובאבני נזר הדברים נאמרו ביחס לאונס ממון,

הטעםבהיתרלנקוטהרחקותהואמאחרשאנונפרדיםממנו

שביסודו נידון כאונס .ואילו ביחס למקרים שבהם אנו

ונמנעיםמלהיטיבעמו.הרחקותאלוראויותלהעשותעלפי

נוקטים הרחקות דר"ת ,מאחר שההרחקה מצד עצמה אינה

הדין,ואיןבהםמשוםמעשהנזקלבעל,לאנזקישירולאנזק

נידונת כעישוי ,בכל גווני יש לומר שמגרשה מפני שיודע

בגרמא .לכן אין לחוש אם תמורת מתן הגט הבעל זוכה

שלא תשוב לדור עמו .ונציין לדברינו בסי' הקודם שבו

בהסרת ההרחקות .ומבחינה עקרונית ,הדבר דומה למקרה

הוכחנו שבמקרים בהם על פי הדין אין חיוב גט ,כגון

בו אדם עני ,הלחוץ מאד ממצבו הדחוק ,מגרש את אשתו

באומרתמאיסעלי,איןנוקטיםבהרחקותדר"תאלאלאחר

תמורתמענקכספיהניתןלולהיטיבאתמצבו.

שבית הדין נוכח שהאשה מעוגנת .ובמקרים אלו קיימת

ב.מעשיםהלוחציםאתהבעלנחלקיםלשניסוגימקרים.

אומדנא דמגרשה מחמת שנואש מלשוב עמה לשלום ,ולא

א .קיימים מקרים שבהם ננקטים אמצעי כפיה בגופו או

מחמת אמצעי ההרחקה שננקטו .אומדנא זו מתחזקת ככל

בממונו,אמצעיםאלונידוניםכעישוי,למעטאותםאמצעים

שהצורך בגירושין דחוף .ורק אם ננקטו כנגדו אמצעי כפיה

קליםשאיןבהםלהביאאדםלתתגט.ב.ישאמצעיםשמצד

בגופואובממונו,ואלואמצעיםקשיםעבורו),לאפוקיכפיה

הגדרתם אינם נכנסים לגדרי עישוי ,דוגמת הרחקות דר"ת.

קלהכמבוארבביתאפריםהנזכרלעיל(,במקריםאלויחשב

באם ננקטו אמצעים אלו ,אין לחוש לגט מעושה גם אם

כגטמעושהמאחרשקיימתאומדנאדמוכח,ודבריםשבלבו

הבעלנלחץ.

ובלבכלאדם,שמחמתאמצעיםאלומגרשה.

סימ פב

ביאורנוסףב"הרחקותדרבינותם"
המשךמהסימןהקודם,מכתבשנכתבלאחדמהדיינים.

ההרחקותכמבוארברמ"א,וזאתמצדהחיובלגרש.ובמאיס

כבודהרה"גהרב...שליט"א

עליינקטוהרחקותאלורקכשהתבררשהאשהמעגונתללא

שלוםרב!

תקנה ,ואין זו הלכה מהלכות גיטין ,אלא הלכה בהלכות

קבלתי הערותיך על המאמר שכתבתי בספר שורת הדין

הנהגת הציבור ,שהציבור נוהג כך ביחס לאותם המעגנים

חלקה')לעילסי'פ'(,ולהלןכמההערות.

אתנשותיהם .מאחרשאיןבכךמשוםכפיהעלהגט,מותר

א.הגאוןבביאורולסי'קנדס"קסזכתב" -וכלזהעושין

לצבורלהחליטשמבעל המעגןאתאשתוואינומקייםמצוה

לו שעבר על דברי חכמים" .הגר"א בדבריו אלו ,מבאר את

למנוע את עיגונה ,מתרחקים ממנו .יסוד זה מבואר בספר

דברי הרמ"א דקאי על אותם שנאמר בהם "יוציא ויתן

סדר אליהו )לר"א אלפאנדארי( סי' יג ,שהבסיס לפסק ר"ת

כתובה",שבהםקייםחיובברורלגרש",יוציאויתןכתובה",

לנקוט הרחקות הוא מניעת עיגון האשה .וז"ל " -אסר ר"ת

ומאחר והבעל עבר על דברי חכמים ולא גרש ,נקטינן

הנידוי והתיר ההרחקה  ...אבל הרחקה זו אינה שום רידוי

הרחקות אלו .אך אין הכרח שגם ביחס למאיס עלי ,כגון

על גופו של בעל ,אלא אנחנו בעצמנו גודרים דרכינו בגזית

בנידון שבתשובת ר"ת שבספר הישר ,ינקוט הגר"א לשון זו.

לבלתי הטיב עם האיש ההוא .וכל כי האי אין אנו צריכין

עלכןגםאםנאמרשאיןתקנתחכמיםשתקנולחייבלגרש

שירשו לנו חכמים לעשות כן ,אלא אנו רשאין בעצמנו

במאיסעלי,יתכןשננקוטכנגדוהרחקותמטעםאחר,והיינו

לעשותו .כי אם היות שאנו מצווין מן התורה שלא למנוע

אםנוכחנולדעתשלזוגזהאיןתקנה,והאשהמעוגנת,ננקוט

טובה מחברנו כדכתיב ואהבת לרעך כמוך ולא תעמוד על

הרחקות מאחר שהבעל מעגן את אשתו ,ובזה נוהג כנגדה

דם רעך ,היינו כשהוא רעך במצוות .אבל זה אשר לא טוב

שלאכהוגן.
עלכןנראהשאיןהכרחלהוציאמדבריהגר"אבסי'קנד

עושה בעמיו לעגן בת ישראל ,מצוה עלינו להרחיקו כדי
שישובמדרכוהרעהוכדילהצילהעניההעשוקהמידו".

הנסובים על אלו שנאמר בהם "יוציא ויתן כתובה" ,את



הגדרבדינושלר"תבספרהישרבדיןמאיסעלי.

סיכומושלדבר,ר"תבתשובהחידששבהרחקותאלואין

דהיינו ,באלו שקיים חיוב לגרש ,הטעם לנקוט הרחקות

משום כפיה על הגט .ולאחר שחידוש זה התקבל להלכה,

הוא פשוט יותר ,והוא מפני שאינו מקיים את החיוב

במרדכי במהרי"ק בב"י ובלבוש ,ומהריב"ל כתב שלא מצינו

שחייבוהורבנן,ובארנובמאמרהנ"לשבאותםשנאמרבהם

מי שיחלוק עליו ,על כן ננקוט בהרחקות אלו באחד משני

יוציא ויתן כתובה ,באלו אנו פוסקים לאלתר לנקוט את

המקרים הבאים,א.במקוםשישחיובגט,וזאתמפנישעבר

עטרתדבורה
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על דברי חכמים שחיובוהו לגרש .וביחס למקרה זה אמר

עשר חדש תעמוד במרדה והוא לא ירצה לגרש כי אם

הגר"א את דבריו .ב .גם במקום שאין חיוב גט ,אך הציבור

לעגנה"כו'.וכמוהנידוןבתשובתר"תשבספרהישר,עלכן

)והיינו הבי"ד שפועל כאן כשלוחו של הציבור( נוכח לדעת

סבר מהריט"צ שגם לר"ת יכולים לקרוא לו עבריין מפני

שהבעלנוהגבדרךרעהומעגןאתאשתוללאתקנה,ועובר

שמעגןשלאכדיןבתישראל.

עלמצוהלמנועעיגון,גםאםעדייןלאהגיעלגדר"עבריין".
מפשטותלשונותכמהראשוניםנראהשקריאתעבריינא

נראה לבאר תשובה זו של מהרי"ט צהלון באחת משתי
הדרכים.

זוהי הכפיה במילי ,שהרי יותר מכך לא ניתן לעשות ,עיין

א .מהריט"ץ סובר בדעת ר"ת שבאותן מקרים שהבעל

בתשובת התשב"ץ ח"א סי' א' שהביא דעה שכפיה במילי

מעגן את אשתו מאחר שהוא עבריין ,מותר לכפותו במילי,

היינו שמתא) ,שיטת הרא"ש ביבמות פ"ו סי' יא( אך הביא

ודלאכמשמעותשהעלנומתשובתר"תבספרהישר.

שר"תחולקוסוברשזוהיכפיהגמורה,ו"מילי"היינוקריאת
עבריין,וכןמבוארבתשב"ץח"בסי'רנו,עיי"ש.עלכןלר"ת
השולל כל כפיה במאיס עלי ,לרבות כפיה במילי ,וכמבואר
בשטמ"ק,לאניתןלבזותובקריאתעבריין.

ב .מהריט"צ סובר בדעת ר"ת כשיטת הרא"ש שקריאת
עברייןאינהכפיהבמילי.
וכדרךזומבוארבספרחוטהמשולש)תשב”ץח"ד(בטור
ג'סי' לה)ד"הוברמן(שכתבבנידוןשלמאיסעלי" -ועוד

וכן נראה מדבריו בתשובה ,דמאיס עלי שונה מאותם

שהבי"ד כשכתבו הפסק דין ,לא כתבו לכופו לגרש רק

שנאמרבהםיוציאויתןכתובה,עיי"ששכתב" -מהשכתב

הסכמנו שיגרש ,הרי שלא הכריחוהו בשום ענין רק מצד

בה"ג דיהבינן גיטא לאלתר הכל צריך לפרש לדעת הבעל,

הסכמתם שיגרש דהיינו לרצונו ,משום דמצוה לשמוע דברי

וכך אני מורה ובא" ,ומוכח דלא סבירא ליה באותו נידון

חכמים ,ואם לא רצה אין לו עונש אלא שמותר לקרותו

לכפותו אפילו במילי ,וממילא לא נוכל לקרותו עבריינא,

עברייןאבלשוםמיןכפייהאיןכאן".

שזוהי פגיעה ישירה באדם ,למרות שנוכל להתרחק ממנו

מבואר דפשיטא ליה דקריאת עבריין אינה נכנסת אף

בכלהתרחקותשאנומתרחקיםואיננופוגעיםישירותבבעל.

בגדר כפיה במילי ,אלא שמהתשב"ץ שהבאנו לעיל עולה

ורק באלו שנאמר בהם יוציא ויתן כתובה ,אנו רשאים

שלאכדבריו.

לכפותובמיליולקרותועבריינא.
אמנם מצאתי באחד האחרונים שכתב בדעת ר"ת בספר
הישר שבאותם מקרים שנוהגים כנגדו הרחקות ,גם ניתן
לקרותועבריין.
בשו"ת מהריט"ץ החדשות סי' קעב בתשובה העוסקת
בדין מאיס עלי כתב " -הנלע"ד לאחר האיום והגיזום

ב .קשה לבאר את דינו של רבינו תם בתשובה ,בהתאם
לגדרידינאדמתיבתאובאמתלאמבוררת.
ראשית יש לציין שהראשונים שהביאו את דינא
דמתיבתא ,כגון הרי"ף ,כלל לא הזכירו אמתלא ,אלא כתבו
בסתמא "כד אתיא ואמרה לא בעינא ליה להאי גברא נתיב
ליגיטא,יהבינןלהגיטאלאלתר".

והחרמות שיחרימו עליה כי לא בתסקופי מילין באה על

שנית ,החלוקה בין אמתלא מבוררת לשאינה מבוררת

האישהזהולאלמדוהאביהואמהאואחריםאלאשמלבה

יסודה בתשובת מהר"ם מרוטנבורג ובטור ,שהם מאוחרים

שנאה אותו נאמר לאיש ההוא הגם שלדעת גדולי אבות

מזמנו של ר"ת .והם הכריעו בפסק ההלכה ,אימתי לקבל

העולם היה ראוי לכוף אותו לגרש הרי אגידה בך ,ואם

למעשהאתתקנתמתיבתא,אךלאכתבוביאורבגוףדינא

תרצהלישאאשהאחרתצריךשתגרשזאת,כיכןנשבעת

דמתיבתא.

שלאלישאאשהאחרתעליהבחייה.וזואינהנקראתכפיה

איןלנוכלמקורלכךשר"תהתייחסלחלוקהזו,מהעוד

כי הדין הוא כך שלא ישא עליה בעודה אגידה ביה .שמא

שחלוקה זו נאמרה לאותם שקבלו את דינא דמתיבתא,

תאמר יכופו אותה לשבת עמו ,הרי כתב הרמב"ם זלה"ה

לפחות באופן חלקי ,משא"כ ר"ת שבתשובה זו דחה תקנת

שאין לכוף אשה להבעל לשנאוי לה .אע"ג דהפריז על

מתיבתא,ומנלןלבארשיטתושלר"תעפ"יחלוקההנמצאת

המדה וכתב שמתוך כך כופין אותו לגרש ,אמנם אנן לא

בפוסקיםהמאוחריםלר"ת,ואיןלהכלרמזבתשובתר"ת.

נימא הכי לא נכוף אותו לגרש אלא תשב עגונה ושוממה,

וגם הדברים המובאים בשטמ"ק אינם יכולים להתפרש

וגם הוא ישב בדד וידום כי נטל עליו שבועה למקום .ואם

עלפיחלוקהזו,ובדרךשנכתבבמאמרשבקובץשורתהדין

ירצה לישא אחרת יתן גט לזו ויפטרנה ,ואין זה אונס כי

ח"ב עמ' קיח .מאחר ולדעת כל אותם הראשונים שלא

כדתמשהוישראלהוא.וכןכתבהריב"שדלאמיקריאונס

הזכירואתהענייןשלאמתלאמבוררת,קייםרקמקרהאחד

מה שכופין אותו לעשות הדין ואם לאו יגרש .וכ"כ ר"ת

של אומרת "מאיס עלי" .ואין מקום לבאר דבריהם על פי

דקרינן ליה עבריינא ולא ידברו עמו ולא יתעסקו עמו עד

חלוקהשלאהוזכרהבדבריהם.

שיגרש.הילכךיכוליןלגזורעליובכלחרמותשבתורהשלא
ישאאשהעדשיגרש".

ועיין בב"י סי' עז )ד"ה ומ"ש שר' מאיר( שגם לשיטת
מהר"םמרוטנבורגהחלוקהביןאמתלאמבוררתנאמרהרק

ושם בתשובת מהריט"צ היה נראה שהבעל מעוניין

לעניןממון,ולאלענייןשיהאחיובאומצוהלגרש,וכןעולה

לעגנה ,וכמבואר שם בתשובה שכתב “ -אם לאחר שנים

מדבריהרמ"אסי'עזס"ג,שרקאיןכופיןאותהלהיותעמו,
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ולא נוקטין יותר מכך .על כן נראה שבנידון כזה של מאיס

אומר ותהי עונותם על עצמותם ושרי למקרי עבריינא כיון

באמתלא מתקבלתת לא ינקטו הרחקות .אלא רק לאחר

שאיןדעתחכמיםנוחההימנו".

שעבר זמן ממושך והתברר שהאשה מעוגנת ,וכמו שמוכח

ובשו"ת שאילת יעב"ץ ח"א סי' קסז " -כי תלמוד ערוך

מהלבוש שפסק את דברי הרמ"א בסי' עז ובסי' קלד פסק

הוא בידינו פרק מקום שנהגו )נ"א ע"א( יושבין על ספסלי

הרחקותדר"תבכלמקוםשאיןזיווגםעולהיפה.

עכו"םבשבת.ואיןיושביןעלספסליהםבעכוכו'.הרילפניך

על כן ,לפי מה שכתבת שההיתר לקרוא לאדם עבריין

דברזהמבוארבגמרא.שהואמנהגטובוישרוטעמאדמיחזי

הוארקכשעברעלחיובגמורמדרבנןולאעלמצוהגרידא.

כמקחוממכר.כדמפרשינןהתם...ואע"גדבאתראדלאנהוג

קשה לומר שר"ת קבל את התקנה של דינא דמתיבתא

לא מחינן בהו .מיהא היכא דנהוג יאות עבדין והו"ל דברים

במאיסעליבאמתלאמבוררת,וזוהיהתקנהשהעוברעליה

המותריןואחריםנהגובהןאיסור.שאיןאתהרשאילהתירן

נקראעבריין.

בפניהן .ומאן דעבר אמנהגא שרי למקרייה עבריינא דקעבר

אך בעיקר הגדרת "עבריינא" ,מפשטות הלשון "מאן

אל"תדדבריקבלהאלתטושתורתאמך".

דעבראדרבנן",משמעדעלכלדרבנןקאי.ביןתקנתחכמים

ובשו"תשאילתיעב"ץח"בסי'כגכתבבענייןסעודתברית

מיוחדת ובין מצוה גרידא .עיין בחי' מהרי"ט עמ"ס קידושין

מילההנעשיתבתשעהבאב" -אחרשנתפשטהמנהגשעושין

על הרי"ף פ"ג שכתב בעני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה

סעודתהבריתבלילה,דודאיאיןלהקלכלל,ומאןדעברעלה

דהאחר נקרא רשע ועבריין ,דכל מאן דעבר על דרבנן נקרא

שחיויאדרבנן".

שרילמקרייהעבריינא,ופורץגדרישכנונח"

עבריין.

וע"עבתשובתבנימיןזאבסי'פחשהיאהתשובההעומדת

בראשונים ואחרונים נקטו קריאת עבריין על כל מצוה
דרבנןויששכתבוכןגםעלמנהג,ולהלןכמהדוגמאות-

ביסודדבריהרמ"אבסי'קנ"ד,ומבוארשםשלשיטתר"תיש
מקום לנקוט הרחקות עקב התנהגות של הבעל שלא כדין,

עיין בתוספות מסכת כריתות דף י :שכתבו " -אבל חטאת
דאורייתא אין לה שיעור רק מדרבנן לכך מצוה לכתחילה

בכךשהכהאתאשתו,ועברעלדבריחכמיםשאסרוזאת,אף
שלאמצינושהיתהבזהתקנהמיוחדת.

בסלעובפחותסגיעדדנקאאבלפחותמדנקאמיקריעבריינא"

העולה מדברינו  -לשיטת ר"ת ,ב"מאיס עלי" כל עוד

עכ"ל,ולאמצאנושזותקנהמיוחדתאלאמצותחכמיםגרידא.

האשה אינה עגונה ,עדיין אין מצוה לגרש ,ואין חילוק בין

וז"ל הטור אורח חיים סי' סג " -כתב ר"ע מי שרוצה

אמתלאמבוררת,לשאינהמבוררת.
אך אם האשה מעוגנת ,בזה ישנן שתי דרכים .הדרך

להחמיר לעמוד כשהוא יושב ולקרותה מעומד לא יאות
עבידונקראעבריינא,וצריךלגעורבושמצותהמיושב".

הנראית יותר היא ,שאין היתר לקרותו עבריינא ,למרות

ובארהב"י"-ומ"שונקראעבריינא,הואמדאמרינןבפרק
כירהמאןדעבראדרבנןשרילמיקריהעבריינא".

שהבעל נמנע מקיום מצוה לגרש .מאחר שאם נקרא לו
עבריין,בכךאנוכופיןאותובמילי,ור"תהתירהרחקהממנו

ולהלן כמה מלשונות הפוסקים  -בשו"ת ראנ"ח סי' קיח

בלבד ,דהיינו שאנו ננהג התנהגות מסויימת בלא לפגוע

כתבוז"ל" -נראהשאםאמתהדברשראובןמעבירהנחלה

פגיעהישירהבבעל.ואךלבזותובקריאתעבריין,באדםכשר

מבנולבתהבןעוברעלדבריחכמיםואיןדעתחכמיםנוחה

ושומרמצוותהיאכפגיעהבגופו.

הימנו ,כדתנן פרק יש נוחלין הכותב את נכסיו לאחרים

הדרך השניה היא לפי מש"כ מהריט"צ שניתן לקרותו

והניחאתבניואףעלפישמהשעשהעשויאיןדעתחכמים

עבריינא.וזאתאומפנישאיןבזהאפילוכפיהבמילי,וכמ"ש

נוחההימנו ,ואףעלפישאיןלנואלאאיןדעתחכמיםנוחה

חוט המשולש ,או מפני שבמקרה שהבעל מעגן את אשתו

הימנואבלאיןביתדיןכופיןאותובשוםכפיהשבעולםמכל

הוא עבריין ומותר לקרותו עבריין מאחר שזוהי האמת ואין

מקום איסורא איכא וכמו שאמרו בירושלמי ועליו הכתוב

לחוששבכךהואנידוןככפויעלהגט.

סימ פג

שלילתקצבתביטוחלאומימסרבןגט
בחודש אב תשס"ז נכנס לתוקף התיקון לחוק בתי דין

במקריםשביתהדיןפסקלכפותאתהבעלבגירושין,אין

רבניים )קיום פסקי דין של גירושין( תשנ"ה ,1995-ונקבע צו

מניעהשביתהדיןיאכוףעליואתהגטבכלסנקציהממונית.

הגבלה,המאפשראתשלילתמחציתמגמלתביטוחלאומי,

אך ברוב המקרים ,פסק הדין אינו מאפשר כפיית הגירושין,

שלבןזוגשביתהדיןפסקשעליולתתגט.

ובשלכךלאניתןליטולמהבעלאתממונוכשאינונותןגט,

התיקון בחוק התקבל לאחר יוזמה מתוך מערכת בתי

וזאת מפני שאונס ממון נחשב כאונס .אך בנסיבות אלו,

הדין שבקשה להרחיב את צווי ההגבלה ,הניתנים להפעלה

בהתאםלשיקולדעתביתהדיןניתןלנהוגבהרחקותדרבינו

כנגדבןזוגשאינונותןגט.

תםעלמנתלהביאולמתןהגט,עייןלעילסי'פ -פב שבהם

עטרתדבורה
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מבואר היסוד בהלכה ל"הרחקות דר"ת" ,גם במקרה של

עדשיתןגט,אבלאםעומדיםבעצמםמלעזורלולצאתאין

טענת "מאיס עלי" ,כשהאשה מעוגנת בעיגון ממושך ללא

זהכפייהעכ"להתשובה".

מוצא,ולהלןנוסיףביאורבהלכהזו.

דינו של מהרי"ק בשם ר"ת שמניעת הטבה אינה כאונס

באותם המקרים שעל פי ההלכה לא ניתן לכפות את

הובא להלכה בב"י יו"ד סי' רלב ,וכן הרמ"א יו"ד סי' רלב

הבעל בגירושין ,ובית הדין מבקש לשלול מהבעל מחצית

סעיףיבפסק– "לא מקרי אנוס בשבועה אא"כ היה מגיע לו

מגמלת ביטוח לאומי ,על מנת ללחוץ עליו לתת גט ,יש

איזה רעה אם לא היה נשבע ,אבל אם לא היה מגיע לו

לברר ,האם שלילה כזו על פי ההלכה תחשב כפגיעה

טובה ונשבע כדי שיהא לו טובה מזה ,אין מקרי אנוס

ברכושושלהבעלותחשבכאונסממון.אושאיןלבעלזכות

בשבועה".וכתבהש"ךס"קכדשהלכהזופשוטה.

ממוןבגמלהכזו,ושלילתהאינהאלאמניעתהטבה,כמניעת

וכן כתבו בפשיטות הרבה מגדולי הפוסקים שמניעת

קבלת מענק מקופת גמ"ח או תמחוי ,ובשל כך לא תחשב

הטבה אינה כאונס – מהר"י בן לב ח"ג סי' כח הביא את

כאונסממון.

תשובת מהרי"ק והסכים עמה ,וכן מהריק"ש בספרו ערך
לחם יו"ד סי' רלב כתב בקצרה – "לא חשיב אונס כשאינו

מניעתהטבהאינהנחשבתכאונס

מזיקו,אלאשנמנעמלהיטיבעמו".וכןפסקוהמבי"טומהר"י

ר"ת פסק הלכה זו שמניעת הטבה אינה נחשבת כאונס.

בי רב כמבואר בתשובות המבי"ט ח"א סי' כב ,והמשנה

פסק דינו הובא בהגהות מרדכי במסכת גיטין סי' תסט

למלך בספרו פרשת דרכים דרוש כ"ב ,ומהרח"ש בקונטרס

ובתשובת מהרי"ק שורש קלג בלשון זו – "אומר ר"ת שאם

המודעאוהאונסדףכט.:

קדש אדם אשה כדת משה וישראל ולבסוף אין האשה

וכן בספר שארית יוסף )להג"ר יוסף כ"ץ ז"ל גיסו של

חפיצה בו ,אין לכופו לא בישראל ולא בגוים .אך אם נחבש

הרמ"א( סי' טז ,אף שהקשה על סברת מהרי"ק כפי שיובא

בידי גוים בשביל מס או דבר אחר יכולים לומר לו  -לא

להלן ,עכ"פ במסקנת דבריו כתב בלשון זו " -אף כי שנינן

נעזוב אותך להתיר מהתפיסה אם לא תגרש פלונית בגט

שנויי דחיקא ,מ"מ מפני זה אין לגמגם בפסק של מהרי"ק ,כי

כשר ,ואין זו כפיה ,כיון שאין עושים לו דבר רע ,כי אם

לאמפינוהואחיודעתורחבהמדעתנו".

מלמנועמלעזורלו".
הרמ"א בספרו דרכי משה סי' עז ס"ק י"ב הביא להלכה
אתדינושלר"ת.

ובספרדברמשה)להג"רחייםמשהאמאריליו ז"ל(ח"א
יו"ד סי' מה כתב לדון בסברת דינו של מהרי"ק ,אך סיים
וכתב– "מ"מלאמפנישאנומדמיםנעשהמעשה,כיוןדכל

וכןבתשובתהריב"שסי'רלב,השיבאודותבעלשנכלא

האחרונים הביא דברי מהר"י קולון ז"ל בסתמא ,כנראה

על שעבר על הסכמת הקהילות שלא לקדש אלא בקהל

דהכי הלכתא" .וכן כתב בספר צל הכסף ח"ב אה"ע סי' ו'

עשרה ,ולאחר שהסכים לתת גט שחררו אותו מכלאו .כתב

שהפוסקיםקבלודברימהרי"קלהלכהוקבעושמניעתהטבה

הריב"ששכיוןשלאנאסרכדישיתןגט,אלאנאסרכדיןעל

אינהכאונס.

שפרץ גדר וחוק ,אם נמנעים מלהיטיב עמו ולשחררו עד

בנוסף נציין שדינו של רבינו תם בספר הישר סי' כד

שיתן גט ,לא יחשב אונס לפסול את הגט בלא מסירת

שהורהלהתרחקמהבעלהמסרבלתתגטבניגודלדעתבית

מודעא.

הדין ,שלא לשאת ולתת עמו ,ועוד הרחקות ,שיטה זו

וז"ל שו"ת בנימין זאב סי' פח " -מצאתי בקונדרס ישן

מיוסדת על ההנחה שמניעת הטבה אינה כאונס ,כמבואר

משם רבינו יום טוב וז"ל  ...השיב גדול אחד ,בתשובה

בתשובת רבינו יו"ט הנזכרת ,עיין ברמ"א אה"ע סי' קנד

המתחלתמקולמחצצים,והשיבלשלשהגדוליהדור,לרבינו

סכ"א שהביא את דברי ר"ת אלו גם כשלא ניתן לכפות

שמואלולרבינואליהוולרבינומשולם,וכתבשכלההכרחות

גירושין.וכןהב"יבסי'קלדהביאאתתשובתמהרי"קסי'קב

יעשולושלאימולובנוולאילמדולוספרולאיקברוהואם

שהביא להלכה את דינו של ר"ת ,וכן הלבוש בסי' קלד ס"י

לאיגרשמרצונובגטכשרעלפיחכמיעירו,כיאיןזהכפייה

פסקכןהלכהלמעשה.

לדעת ר"ת .שאם קדש אדם אחד מישראל בת ישראל כדת

חשוב לציין שהן המהרי"ק והן הב"י הביאו דברי ר"ת

משהוישראלולבסוףאיןהאשהרוצהבו,מןהדיןאיןלכופו

ללאכלערעורופקפוק,וכןהלבושפסקכןלהלכה.ובשו"ת

ואין לעשותו לא בישראל ולא בגוים .ואחר נתפש בגנבה

מהריב"לח"בסי'יחכתבשאיןחולקעלדינושלר"ת,וכתב

ונחבשבידגויםעלידיממוןאוע"ינפשות,וישכחבגדולי

בלשון זו " -איברא דרבינו תם שהיה ראש המחמירים

הארץ להועיל לו אצל המלכות להקל מעליו או לפוטרו

באומרת מאיס עלי ,הוא ז"ל כתב שיתרחקו ממנו בכל

משם ,ואומרים לו לא נשתדל לך ולא נדבר לגוים עליך לא

ההרחקות שבעולם  ...על זאת ההרחקה הסכימו עליה

להרע ולא להיטיב אם לא תגרש אשה זו שקדשת ,ונתרצה

הסמ"קוהקולוןז"לולאמצינומישיחלוקעליהם".וכןבספר

מאימת הגוים שלא ידינוהו לרע וכתב גט לאשתו ונותנו

סדר אליהו )לרבי אליהו אלפאנדארי ז"ל מח"ס מכתב

ואומררוצהאני,נראיןהדבריםשהואכשר.וישללמודדבר

מאליהו( סי' יג פסק להלכה שאפשר לנקוט הרחקות דר"ת

זהמתשובתר"ת,אםלאיכפוהוממשלאוסרובמקוםשהיה

באומרתמאיסעלי,למרותשלאניתןלכפותובגט.
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בספר שארית יוסף )בתשובתו הנזכרת( כתב – "קשה לי

הרי שאם מסר מודעא ,אמנם אין ערך למודעא ללא

על סברת מהרי"ק הנ"ל דכתב דמניעת הטוב לא הוה אונס,

מקצת אונס ,אך לעניין זה מועיל גם אונס שהוא מניעת

מהא דגרסינן פרק חזקת הבתים אמר רבא והוה מודעה

הטבה בלבד ,כמו בסוגיא בב"ב ,שנמנעת מלהנשא לו .אך

לחבירתא אמררב פפא והא דרבא לאו בפירושאיתמר אלא

בלא מסירת מודעא ,מפורש בתשובת הריב"ש שמניעת

מכללא איתמר דההוא גברא דאזל לקדושי איתתא אמרה

הטבהלאתחשבכאונס,וכיאיןסתירהלסבראזומהסוגיא

ליה אי כתבת לי לכולה נכסיך הוינא לך ואי לא לא אזל

בב"ב.

כתביה לכולהו נכסי אתא בריה קשישא א"ל וההוא גברא

ועיין בשו"ע חו"מ סי' רמב סעיפים ט'-י' שפסק כסברת

מה תהא עליו אמר להו לסהדי זילו איטמורו בעיבר ימינה

הריב"ששהיאדעתהר"ימגאשוהרמב"ם,ולאחשלסברת

וכתבו ליה אתו לקמיה דרבא אמר לא מר קנה ולא מר קנה

ר"חהחולקתשהחמיראףבאונסאדנפשיה.

מאןדחזאסברמשוםדהוהמודעהלחבירתאולאהיאהתם

ובחזו"א אה"ע סי' צט סק"ה כתב " -כיון דכבר הכריע

מוכחא מילתא דמחמת אונס הוא דכתב לה אבל הכא כו'.

בש"ע סי' רמ"ב ס"י כהרמב"ם ,וכבר פשטה הוראת השו"ע

הרי בהדיא שמניעת הטוב שלא רצתה לקדש לו הוה אונס,

והרמ"אבכלישראל,ישלהקלאףבגט".

וקשה על מהרי"ק הנ"ל .בודאי לפירוש התוספות והרא"ש
וריב"ם לא קשה מידי דסבירא להו דבמתנה בלי שום אונס

על כן יש להסיק שבפנינו הלכה פסוקה שמניעת הטבה
אינהכאונסגםלענייןגירושין.

הוי מודעה ,א"כ נוכל לומר שאף שאין כאן אונס כלל הוי
מודעה,וכןכתבהמרדכיבהגהותדריב"םס"לדאיןזהאונס

האםלאיחשבכאונס,גםכשקייםחיובלהיטיב

כלל  ...אבל לפירוש רשב"ם והמרדכי הנ"ל דס"ל דזה מקרי

בתשובתמהרי"קהנזכרת,לאחרשהביאאתדינושלר"ת,

אונס ,קשה על מהרי"ק הנ"ל דסבירא ליה דמניעת הטוב לא

כתב " -הרי לך דלא חשיב אונס מניעות עשיית הטובות ,אף

מקריאונס".

ע"ג דפשיטא דכל אדם מצוה ועומד להוציא ישראל חבירו

אך הדברים התבארו היטב בתשובת הריב"ש סי' רלב,

ממסגרבהיותלאלידו,אפילוהכילאחשיבאונסבמניעה,ה"נ

בתשובתועלהנידוןהנזכרלעילכתב– "הרי זה היה תפוש

לא חשיב אונס מניעות ההשתדלות .ואפילו את"ל שעל ראובן

לעינינו ,ויודע שכשיגרש יתירוהו ממאסרו ,א"כ הרי הוא

היה מוטל לגמור ההשתדלות מאחר ששמעון הוציא מעותיו

כאלו נאנס לגרש ,כיון שמסר מודעא קודם לכן מחמת זה

עלסמךשלו,דלאעדיףמהוציאממסגראסירדלאחשיבאונס

האונס.ואע"פשאונסזהאיןמספיקלבדולבטלהגטמדיןגט

אפילולעניןאיסוראשתאישהחמור".

מעושה ,היכא שלא מסר מודעא מתחלה ,כיון שלא נתפש

בשו"תביתאפרים)חלקאבןהעזרתניינאאה"עסי'עד(

עלשגרש.מ"מ,כשמסרמודעאמתחלה,אףאםנאמרשאין

כתבעלדברימהרי"ק– "אע"גדמןהדיןודאימחוייביםבית

מסירת מודעא מועלת אלא ע"י אונס ,אפ"ה קצת אונס

הדין וכל ישראל לעזור לו ,ופדיון שבוים מצוה רבה היא,

מועיללהחשיבהמודעא,אע"פשאינואונסגמורמצדעצמו.

דשביקשהמכולם,וגםישבומשוםלאתעמודעלדםרעך,

וראיה לזה מדאמרינן בפרק חזקת )מ' ,(:גבי מתנתא

אפ"האםאיןרוציםלהזדקקלועדשיגרש,איןזוכפיה".

טמירתא ,אמר רבא והוי מודעא לחברתה ,והא דרבא לאו

הביתאפריםהביאסיועלדבריומדברימהרי"ק,והוסיף–

בפירוש איתמר ,אלא מכללא איתמר .דההוא גברא דאזל

"מבואר כמו שכתבתי ,דאף בדבר שהוא חובה מן התורה

לקדושי ההיא אתתא,אמרה ליה אי יהבת לי לכולהו נכסיך

לעשות ,ובשב ואל תעשה אינו עושה עד שיגרש ,לא חשיב

הוינאלך,ואילא,לאהוינאלך,אזללמכתבלכולהונכסיה,

כפיה  ...דלא מקרי אונס אלא במה שכופין אותו בגופו או

אתא בריה קשישא אמר ליה וההוא גברא מה תהוי עליה,

בממונו שכבר זכה בו שהוא כגופו ,אבל לא במניעת הטוב

אמר להו לסהדי זילו איטמור בעבר ימינא וכתובו ליה ,אתו

ממנואפילובדברשמחוייביןלעשותלומןהדיןכמ"שר"ת

לקמיה דרבא,אמר להו לא מר קנה ולא מר קנה ,מאן דחזא

כו' ... ,ואפילו שהחיוב מוטל עלינו לפדותו ,לא חשיב אונס

סבר משום דהוי מודעא לחברתה ,ולא היא ,התם מוכחא

לעניןהגטכמ"שמהרי"ק".

מילתא דמחמת אונסא הוא דכתב לה ,אבל הכא ,מר ניחא

וכן בשו"ת בית שלמה חיו"ד ח"ב סי' צ' כתב שאף אם

ליה דליקניה ,ומר לא ניחא ליה דליקניה ,ע"כ .והדבר

החיוב להיטיב מעוגן בתקנת קהל ,עכ"פ ההימנעות ממנה

מבואר ,שאונס זה לאו אונס גמור הוא ,שאם ירצה לא

תחשבכהימנעותמלהיטיבשאינהכאונס.

ישאנה ולא יתן לה נכסיו,ואם לא היתה מתנת הבן שקדמה

ובשו"ת דבר משה )להג"ר חיים משה אמאריליו( ח"א

לה,היתה מתנת האשה מתנה גמורה,ואעפ"כ מבטל אותה

יו"דסי'מזהובאהדעתחכםאחדשסברשאםפלונימחוייב

מתנתהבןהקדומה,והויאלהמודעאמחמתאונסגרועכזה,

להעיד לחבירו ואינו מעיד לו עדות ,מניעת העדות יחשב

אע"ג דבעלמא בלא אונס כלל אמרינן דלא הויא מודעא

כאונס,והדברמשהדחהדבריווכתב–"ואנילאידעתימהו

לחברתה .בנדון זה ג"כ ,אף אם נאמר שאין מודעא בלא

שח,דאה"נדאםאינםמעידיםעובריםעללאודאםלאיגיד,

אונס,הנההדברשנראהכאונסמועיללקייםהמודעא,אע"פ

סוף סוף מניעת טובה הוי בשב ואל תעשה ,ואין זה אונס

שאינואונסגמורמחמתעצמו",עכ"להריב"ש.

למהרי"קז"ל".

עטרתדבורה
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למרות זאת ,אם הנאנס כבר זכה בזכות ממונית,

קניין בקצבאות אלו ,ושלילתן או צמצומן ,יחשבו כפגיעה

ומבקשים ליטול ממנו זכותו ,זו אינה מניעת הטבה בלבד

בממונו וברכושו של הבעל .וכשהדבר מבוצע ביחס לסרבן

אלא כאונס של נטילת ממונו .עיין שם במהרי"ק שכתב כן

גט ,הדבר יחשב ככפיית הבעל בממונו ,כנטילת ממונו על

על זכותו של עם ישראל בארץ ישראל ,לאחר שהובטחה

מנת שיתן גט .ויהיה ניתן לנקוט בצעד כזה רק בנסיבות

לאברהםאבינו,שביטולזכותכזוהיתהנחשבתכאונסממון,

שבית הדין פוסק לכפותו  בגירושין .האם דינו של המוסד

אףשעדייןלאנכנסולארץ,ולאירשואותהבפועל.

לביטוח לאומי כחברת ביטוח מסחרית רגילה ,ודינה של

וכן בשו"ת מהר"ש ענגיל חלק ג' סי' לו כתב שאין

קצבתביטוחלאומיכתשלוםדמיביטוחהמשולמיםעלידי

להתייחס לביטול זכות שכבר זכה בה כמניעת הטבה .כגון

חברת ביטוח מסחרית ,לאחר אירוע המחייב תשלום דמי

ראובן התחייב להלוות לשמעון וההתחייבות היא ברת

ביטוח,ופגיעהבזכותקנייןכזותחשבכאונסממון.

תוקף ,אם ראובן הפר את ההתחייבות ,אין זו רק מניעת

או שעל פי ההלכה ,הזכות האזרחית לקצבאות אלו,

הטבה להלוותו ,אלא יחשב כנטילת זכות קנויה ,לאחר

אינה זכות מוקנית ,ופגיעה בה אינה כפגיעה ברכושו או

שכברשמעוןזכהבזכותלקבלאתההלוואה,אףשעדייןלא

בממונו,ולאחרשביתהדיןפסקלנהוגביחסלבעל"הרחקות

קבל לידו את המעות .וכתב מהר"ש ענגיל ז"ל – "זה דבר

דר"ת",ניתןלמנועממנוקצבאותאלואולצמצמן.

פשוטדאםכבר נתןאחדמתנהלחבירובקניןהמועילואחר

בירור הלכה זו מחייב מחקר להבהרת טיבו של המוסד

זמן מפחידו שיקח ממנו המתנה בחזרה בחוזק יד ,וע"י זה

לביטוח לאומי וגמלאותיו ,ובחינת פסקי הדין שניתנו מאז

מוכרח מקבל המתנה להבטיח לו דבר ,בוודאי מיקרי אונס,

הוקםהמוסדלביטוחלאומי,והמתייחסיםלגמלאותאלו.

דכיון דכבר זכה בדבר הוי כמפסידו דבר שהוא שלו ,ועיין

להלן מפסקי דין של חכמי זמנינו שקבעו שתשלום

בפרשת דרכים שהוכיח זה מדברי מהרי"ק והתוספות

קצבאות ביטוח לאומי יחשב כתשלום צדקה ותמחוי ,וכי

דמשוםהכיחשיביישראלאנוסיםעלקבלתהתורהבערבות

עפ"יההלכה,קצבהזואינהכזכותהמוקניתלאזרח,ובטרם

מואב ,שהיו יראים שלא יכנסו לארץ ,אף דזה חשוב רק

שולמהלואינהכרכושו,ואיןלובהזכותממון.

כקבלתטובה,מ"מכיוןדכברזכהאברהםאבינוע"הבארץ
ישראלבמהשהתהלךלאורכהולרחבה,שובהויכמפסידם

קיזוזגמלתביטוחלאומימדמימזונותהאשה

ליקחדברשלהםוחשיביכאנוסיםעיי"ש.א"כה"נאםכבר

בפס"דמביה"דת"א)פד"רכרךיאעמ',(196עמדהלדיון

זכההלוהבזכותזהעפ"ידיןתורהשמחוייבלהלוותלו,א"כ

השאלה האם הבעל יחוייב במלוא דמי המזונות לאשתו,

במהשרצהלחזורמהחיובשמוטלעליועלפידיןתורההוי

בנוסף לקצבת הזקנה המשולמת לה מהמוסד לביטוח

אונסגמור,דהויכלוקחממנומתנהשכברנתןלו,כמודשם

הלאומי.

עדיין לא באו ישראל לארץ ישראל ,אפ"ה חשוב כלוקח

הנחת היסוד היא ,שהטבה ממונית המוענקת לאשה

מהם דבר שלהם כיון שכבר זכו בה ,ה"ה הכא הוי כרוצה

מטעםגורםאחר,ולאמהבעל,אינהמקוזזתמדמיהמזונות,

ליקחממנודברשכברזכהבו.ופשיטאדאשהשנישאתכבר

וכפי העולה מהמשנה במסכת כתובות דף קא .:אך עדיין

לאישולאתרצהלדורעמועדשיתןלהמתנהדידיה ,חשוב

נותרה לבירור השאלה ,האם הבעל יכול לייחס לעצמו

מתנה באונס דאחר הנישואין משועבדת והוי כרצונה לגזול

הטבה כזו של קצבת זקנה ,אם במשך השנים שעברו הבעל

ממנודברשלו".

שלם עבורה את דמי הביטוח הלאומי החודשיים .האם יש

העולהמדברינושישלהבחיןביןמניעתהטבהשאיןבה

מקוםלטענהשהזכאותלקצבתזקנהבאהמכוחושלהבעל.

שלילתזכותקנויהשלהנאנס,שאינהנחשבתכאונס,גםאם

בפסק הדין כתב הגרח"ג צימבליסט שליט"א – "לכאורה

מוטלחיובמןהתורהלהיטיבעמו,וחיובכזהאינויוצרזכות

היהאפשרלטעוןשכיוןשבזמנושילמהעבורהביטוחמדמי

קנויהאצלהנאנס.וביןמניעתהטבה,הכוללתשלילתזכות

המזונות שנתן לה הבעל ,א"כ הרי זה כאילו הוא שילם

שהנאנסכברזכהבה,שדינהכאונסגמור.

עבורה לצורך ביטוח זקנה ,וא"כ יוכל הבעל לומר :אני הוא

בהתאםלאמור,גםאםמקבלקצבתביטוחלאומימוגדר

שסידרתי לך את הביטוח הזה ,והוי כאילו העמדתי גברא

כ"עני" עפ"י ההלכה ,ונתינת הצדקה והתמיכה לסייע לו

בחריקאי ,שהביטוח הלאומי ישלם לך דמי מזונות במקום

בקיומו היא מצוה מהתורה ,אף על פי כן אם הבעל מסרב

חיוב המזונות שלי .אולם נראה שאין הדבר כן ,כי גם אם

לתת גט בניגוד לדעת בית הדין ,ניתן למנוע ממנו קבלת

הבעל היה הולך מיוזמתו הוא ומבטח אותה מכספו ,עדיין

צדקה ותמחוי ,כל עוד לא זכה בזכות ממון בקצבה זו .ככל

יש לומר שאין זה נחשב כאילו העמיד גברא בחריקאי.

שהדבר נוגע לכשרות הגט ,עלינו לבחון אם עפ"י ההלכה

שמסתבר שהביטוח הלאומי אינו משלם את הקצבת הזקנה

מקבלגמלתהביטוחכברזכהבזכותממוןבאותהגמלה.

כתמורהעבורהתשלוםהקטןשמשלמיםכלחודש,אלאזוהי

על מנת להכריע בשאלה זו עלינו לברר מה טיבה של

הטבה סוציאלית שנותנת המדינה לאזרחיה הזקנים ,ורק

קצבת ביטוח לאומי ,עפ"י ההלכה .האם הזכות החוקית

תנאי הוא שהתנו שצריך לשלם מראש כך וכך .אבל

והאזרחית לקבל קצבאות ביטוח לאומי ,מקנה לזכאי זכות

התשלוםאינואלאסמליבלבד,שהריאיןכלערךוהשוואה
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ביןהתשלוםהקטןהמשתלםמראש,לביןההקצבההניתנת

לקבל את הקצבה )על פי העקרונות הקבועים בחוק( ,היה

אח"כ.ואםכןהריהקצבההזוניתנתלה,למרותשהואיזם

מקום לחוש לאיסור ריבית בגין עיכוב בתשלום החודשי,

את הביטוח והוא שילם את התשלומין .וא"כ שוב לא יוכל

מכיון שבאמצעות התשלום החודשי המשולם ,האזרח זכאי

לומר שההקצבה הזו עומדת במקום חיובו למזונות ,שהרי

לקבלתמורהידועה.

איןנותניםאותהבגינואלאבגינה"עכ"לבפסקהדין.

אלא שבספר נתיבות שלום להג"ר שלום גלבר שליט"א,

ובספר פתחי חושן)הלכות ירושה ואישות פרק י' הערה

בהלכות ריבית סי' קעו ס"ז )עמ' תרטו( ברר שאלת חשש

ב'(התייחסלשאלההאםהקצבאותהשונותיחשבוכמעשי

איסור ריבית בתשלום רבית לביטוח לאומי ולחוב ארנונה

ידיה של האשה שהם לבעל ,וכתב – "יש לדון בתשלומים

עקבאיחורבתשלום,וכתבלחלקביןמסהמוטלעלשותפים

שוניםהנהוגיםבזמננושהעובדיםמקבלים,אםדינםכמעשי

בבית משותף שהמס נועד באופן ישיר למימון הוצאות

ידיה  ...יש לדון בקצבת זקנה המשתלמת ע"י הממשלה או

השותפות,וביןמסהמשולםלמוסדלביטוחלאומי.

קרן מיוחדת .ואם הקצבה ניתנת לכל האנשים ,גם לאלו

וכתב שם – "לכאורה יש לדון שאין בזה איסור ריבית.

שלא עבדו ,פשוט שאין זה בכלל מעשי ידיה אלא דינם

משום שחיובים אלה של ארנונה וביטוח לאומי אינם בגדר

כנכסי מלוג .ואף אם ניתנת רק לעובדים ,אבל אין צורך

תשלוםעלשירותיםמסויימים,אלאהםכעיןמסהמוטלעל

בתשלום מיוחד כדי לקבל את הקצבה ,הרי זה נכסי מלוג.

התושבים ,וכאשר הטיל השלטון מס זה ,הודיע שמי שלא

ומה שהמעביד משלם באופן כללי מס עבור העובדים ,כגון

ישלם בזמן ישלם תוספת ,והכל בכלל החיוב הראשון .ואף

ביטוח לאומי ,אע"פ שבגלל זה היא מקבלת את הקצבה,

שהסיבה לתשלום ארנונה היא השירותים שנותנת העיריה

נראה שאין זה בכלל מעשי ידיה .שהתשלום חובה על

לתושבים ,מ"מ אין זה מוגדר כתשלום שירותים אלא

המעבידולאלמטרהזובלבד,וגםאיןהקצבהתלויהבגובה

כפירעון מס  ...יותר נראה שבמיסי העיר אין בהם ריבית,

המשכורת .אמנם אם יש תשלום מיוחד למטרה זו ,אע"פ

ואףאםנחמירשישריביתבשותפותכגוןבעמותהאובבית

שהוא חובה ,יש לדון בזה ,כיון שהקצבה תלויה בתשלום

משותף ,מ"מ מיסי העיר האידנא הוו כחוב המוטל

המעביד ,ולמטרה זו במיוחד ,יתכן שזה שוב כחלק ממעשי

מהשלטונות על התושבים ,ולא כחוב הדדי של שותפים זה

ידיה .ומ"מ נראה יותר שאין זה כמעשי ידיה ,שהרי עיקר

לזה .מש"כ תשלום עבור מים או חשמל הוי ממש תשלום

הקצבה ניתנת מחמת הגיל ,ואילו מתה קודם לכן לא היתה
מקבלת ,נמצא שבזכותה באה הקצבה ודינם כנכסי מלוג,
ועדיןישלעיין".
ובספרפתחיחושן)הלכותירושהואישותפרקיאהערהא'(

מקחושכירותוישבזהחששריבית".
הרי שנשלל החשש לאיסור ריבית עקב איחור בתשלום
מסי ביטוח לאומי ,מפני העדר הזיקה שבין חובת תשלום
המסהחודשיוביןהזכותלקבלתהקצבה.

בהתייחסותולזכותהשלהאלמנהלגבותדמימזונותמהיורשים

וכן בספר "שערי הוראה" )קובץ ח' ,בני ברק תשס"ז(

בעתשהיאזכאיתלקצבתביטוחלאומי,כתב–"נראהשקצבה

בפסק דינו של הרה"ג רי"ש שכטר שליט"א כתב בעמ' קנז

שהאלמנה קבלת ,אם זה קצבת שאירים או קצבת זקנה או

בפשיטות שאין איסור ריבית עקב איחור בתשלום מיסי

פנסיה,אע"פשמכחבעלהנותניםלה,איןזהבכללמעשיידיה,

ביטוח לאומי ,וכתב – "בכל המסים אין החוב נוצר עקב

אלאמעותשנתנולה.וכ"שקצבהשהיאזכאיתלכךשלאמכח

תמורה או כסף שקיבל האדם מהרשות ,אלא הוא חוק

בעלה ,שאין ליורשים שום זכות במעות אלה ,והם חייבים

המלך והממשלה לחייבו במסים .ומשום כך אין כאן את

במזונותיה.וכלזהבמעותשהיאמקבלתמטעםהמוסדלביטוח

יסוד ההלואה שהוא אגר נטר המתנת מעותיו ,ורק החלטת

לאומיוכדומהבשארארצות,שאינוממעותשחסךהבעל,אבל

הרשויות היא שהוא חייב כסף והם החליטו שהמשלםביום

תשלומי פנסיה שהבעל שילם והיא מקבלת עפ"י מה שהוא

זהחייבמאהוביוםאחרחייביותר".

רשםאותהבקופתהפנסיהכנהנית"וכו'.
הרישהגרח"גצימבליסטשליט"אוהגרי"יבלויאשליט"א
בספר פתחי חושן ,קבעו שהאזרח הזכאי עפ"י חוק לקצבה,

חיובמעשרכספיםמתגמוליביטוחלאומיוקיזוזהתשלום
החודשי

אינוזוכהבקצבהזומכחהתשלוםששולםלביטוחהלאומי

בספר צדקה ומשפט להגרי"י בלויא שליט"א פרק ה'

במשךהשנים,עלידואועלידיבןזוגו,אלאזוהיהטבהשל

הערה לב ,בעת בירור שאלת ניכוי הוצאות לצורך חישוב

המדינהעבוראזרחיה,ודינהכמענקבלבד.

מעשר כספים ,וביחס לשאלה זו יש לדון אלו הוצאות יש
לנכות מהכנסתו מפני שכתוצאה מהוצאות אלו יש

מעמדהשלגמלתביטוחלאומילענייןריבית
יש מקום לברר האם חל איסור ריבית ,בריבית המוטלת
עלהאזרחשאינומשלםבזמןאתחובולביטוחהלאומי.

להתייחס להכנסתו כהכנסה נמוכה יותר ,לעומת הוצאות
שיחשבו כהוצאות לצורך מחייתו וכיוצ"ב שאין לנכותם
מהכנסתו ,וכתב " -לענין מעשר ממשכורת ,נראה שמה

אילו היה מקום לקבוע שבאמצעות תשלום החיוב

שמנכים ממנו מס הכנסה אינו נחשב בכלל שכרו ,ואף ניכויי

החודשי ,עבור המוסד לביטוח לאומי ,האזרח קונה זכות

ביטוח לאומי ,נראה שיכול לנכות ,ובעת קבלת הקצבה או

עטרתדבורה
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שאר הנאה יעשר אז  ...אבל ניכויים שאילו לא היו מנכים

שאין בה שינויים במעט או בהרבה כידוע .אלא דהם גופם

היה צריך לתת משלו ,כגון תשלום העובד לקופת חולים

קבעושישלהשוותבחלוקהזואתכלהעם,דהיינושכלמי

וכדומה ,פשוט דהוי כבא לידו הנאה ,וחייב לעשר כדין

שעונה על הדרישות שהעמידו והתנו לכל תקציב כמידתו

הוצאותמזונותיו".

ולפי שיעורו ,ואם ימנעוהו הוא רשאי לתובעם במשפט

הרי שכתב בפשיטות ,שתשלומי ביטוח לאומי יחשבו

ולהוציאמהםאתהראוילו,ואיןהםרשאיםלחלקביןדם

כתשלומי מס ,ולא יחשבו כהוצאה לצורך רכישת הזכות

לדם ולקפח שום אחד ,אלא חייבים לחלק הכסף על פי

לקבלאתהקצבהבעתיד.
וכן בספר באורח צדקה )להרב יחזקאל פיינהנדלר( פרק
ט' סעיף כג הביא הוראה מהגאון רבי נסים קרליץ שליט"א,

אמותהמידהשקבעובחוקהתקציב,ואע"פכןאיןזהפירעון
חוב רק חלוקת כספי צדקה ,כי מטרת החוק ברורה
ומפורסמתלהשוותביןכלהאזרחיםואיןזהחוברגיל".

וכדלהלן– "המקבל כסף מביטוח על חולי ,או ממעביד מבית
משפט וכדומה ,צריך לעשר כסף זה ,אלא שמוריד את

בירורטיבושלהמוסדלביטוחלאומיוקצבאותיו

ההוצאות שהיו לו לצורך הרפואה וקבלת הכספים

מקובל בבתי הדין ,שבאותם מקרים שלצורך פסק הדין

מהביטוח .כמו כן רשאי לנכות בזמן קבלת הכסף את עלות

נחוצהחוותדעתמומחה,מציגיםלביתהדיןחוותדעתשל

הביטוח ששילם במשך השנים ,וזאת בתנאי שלא היה חייב

מומחה מטעם איש מקצוע בתחום הרלוואנטי ,על מנת

לשלםביטוחמסוגזה".

לאפשרלביתהדיןלפסוקדיןאמתלאמיתו.

ובהערותכתב–"שמעתימהגר"נקרליץשליט"א,דפשוט

ונצייןלגמראבמסכתשבתדףי"-.כלדייןשדןדיןאמת

שמיקריריוחהמבוארבספרישהו"דבתוס'תעניתדףטע"א

לאמיתו אפילו שעה אחת ,מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה

שצריך לעשרו .אך לענין ניכוי ההשקעה שלו שבמשך

שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית" .מהו דין "אמת

השנים שילם לביטוח כסף ,חילק הגרנ"ק בין סוגי הביטוח.

לאמיתו" ,אלו שתי אמיתויות המתבררות לפני הדיין ,פירש

דביטוח שאף אם לא אשלם לו ,אקבל קצבה ,כי כך חוק

הגר"א )אדרתאליהועלהתורהפרשתראהפי"גפט"ו(שהן

המדינה בביטוח כזה אינו יכול לנכות את התשלום ששילם

אמיתת המציאות ואמיתת ההלכה .אם ידע הדיין את פרטי

עבורו ,וכמו ביטוח לאומי שאף אם לא ישלם להם ,יקבל

המקרה שבא לפניו לדין אך לא ידע את ההלכה במקרה

מהם קצבת נכות וכדומה ,ואף ששילם במשך השנים לביטוח

כזה,לאיוכללפסוקאתהדין.וכןאםידעהדייןאתההלכה

זה ,מ"מ מאחר ובכל אופן היה מקבל ,אי אפשר לקרוא לזה

על כל מקרה ומקרה אך לא ידע מה אירע במקרה שבא

'הוצאה' .אך ביטוח רפואי או ביטוח חיים וכדומה ,שרק

לפניו לא יוכל לפסוק את הדין .על מנת שיפסוק פסיקה

בגלל ששילם להם במשך הזמן בגלל זה הוא מבוטח ,רשאי

נכונה עליו לדעת גם את המציאות וגם את ההלכה ,ואז

לנכות את הסכום ששילם להם מהכסף שמקבל מהם עתה

יוכללהתקבל"דיןאמתלאמיתו".

דבאופן זה מיקרי 'הוצאות' לקבלת הסכום ואין כל הסכום
נחשבריוח".

בד בבד עם בירור ההלכה בנידון שבפנינו עלינו לבסס
את פסקי ההלכה הנזכרים מתוך מקורות נוספים שעסקו
בבירור הגדרת מעמדו של המוסד לביטוח לאומי ,הן מתוך

תשלוםגמלאותמכספי,מעשרעני'המצוייםברשותהמדינה

מאמרים שכתבו המומחים בנושא ,והן מפסקי בית הדין

בחינת טיבן של גמלאות אלו התעוררה גם מצד הגורם

הארצי לעבודה ,שנזקקו לבירור הגדרת טיבו ומהותו של

המעניקאתהגמלאותאלו.יששנדרשולשאלההאםאותן
קצבאות המועברות לאזרחים עניים ,יוכלו להילקח מכספי
מעשרעניהמצוייםברשותהמדינה.
הראשל"צ הרב הראשי לישראל הגאון רבי שלמה משה
עמארשליט"אבספרושמעשלמהח"גבענייניזרעיםסי' כב

המוסדלביטוחלאומי.
מקורות אלו הן אסמכתא מקצועית להגדרת טיבן של
הקצבאות ,ומעמדן כחוות דעת מומחה להבהרת המציאות
עליה דן בית הדין .וכאן המקום להודות לידידי עו"ד הרב
דודלסגולדהי"ושהמציאלעיוניאתהאסמכתאותדלהלן.

כתב " -לענ"ד נראה הדבר פשוט,דאפשר לקיים בזהמצות
מעשרעני,ולפרועגםהקצבאותהקבועותמדמימעשרעני,

אופיוהבסיסישלהמוסדלביטוחלאומי

דאיןזהחובשנוצרעלידיהלואהאובגרימתנזקיםוכיו"ב,

בכתב העת "ביטחון סוציאלי" גליון  – 67טבת תשס"ה,

רק זו חלוקת צדקה לציבור גדול ומגוון הזקוק לה .ואע"ג

התפרסםמאמרשלאברהםדורוןהנקרא"שינוימעמדושל

דאפשר לאדם הזכאי להקצבה זו עפ"י הכללים הקבועים

המוסדלביטוחלאומי".

בחוק ,להוציא את זה ע"י תביעה משפטית בעל כרחם של

לתיאור הרקע שקדם לחקיקת חוק ביטוח לאומי מצוטט

הרשויות,מ"מזהנובעמכוחהחוקשהםחוקקו,ובכלשנה

קטע מפרוטוקול ועדת המשנה לחוק הביטוח הלאומי )מיום

מחוקקים את חוק התקציב ,ויש בידם לשנותו כאות נפשם,

 8באפריל  (1953ובו נכתב " -צבי בר$ניב ,היועץ המשפטי

להוסיףולגרוע,ולבטלקצבאותמסוימותאולחדשקצבאות

של משרד העבודה וממכיני הצעת החוק ,הסביר את

חדשות ,והפה שאסר הוא הפה שהתיר .תדע שאין שנה

עקרונות ההצעה :מקובלות שלוש דרכים להנהלת הביטוח

554אבןהעזר

עטרתדבורה

הלאומי:האחתהיא,שהביטוחהלאומיהואאורגןממשלתי

להפעיל את תוכניות הביטוח הסוציאלי מטעם המדינה.

 ...ישנה דרך קיצונית שנייה – הביטוח הלאומי מתנהל על

בסעיף  2של החוק המקורי שהתקבל ב 1953$נאמר" :מוקם

ידי מוסדות בלתי תלויים לחלוטין ,של המבוטחים .דרך זו

בזה מוסד לביטוח לאומי שיפעל במסגרת חוק זה והתקנות

מקובלת בעיקר באותן ארצות שבהן הביטוח אינו חובה

שיותקנו על פיו" .במשך השנים הפך המוסד להיות זרוע

ואיננו מקיף את כל האוכלוסייה והוא נתון בעיקר בידי

מרכזיתשלהממשלהלהפעלתתוכניותלא$גבייתיותשונות

הרשויותהמקומיותוגופיםוולונטריים.הדרךהשלישיתהיא

של תשלום גמלאות שאינן ביטוחיות באופיין ,דהיינו שאינן

שיש ביטוח חובה הכולל את כל התושבים והמוסד הוא

מעוגנות

אוטונומי,כדילתתלמבוטחאתההרגשהשענייניונחתכים

באוכלוסייה .בתיקוני חוק שנעשו במשך השנים נקבע,

על יד נציגיו המיוחדים .אנו נקטנו בדרך הסינתזה .אנו

שהמוסד רשאי לקבל על עצמו תשלום גמלאות מטעם

מקימים את המוסד לביטוח לאומי כגוף ממלכתי ,אך לא

הממשלה שלא על$פי חוק הביטוח הלאומי ואוצר המדינה

ממשלתי .ההבחנה בין שני גופים אלה ניתנת להיעשות.

יחזיר למוסד את הסכומים שיוציא המוסד למטרה זו )ראו
9

בחוק

הביטוח

הלאומי,

לקבוצות

שונות

המוסד איננו גוף הנתון לשליטה חופשית של המבוטחים,

סעיף

אולם יש חוק הקובע את דרכי הביטוח ,את דרכי ההנהלה

התשנ"ה .(1995$בחוקים אחרים ,דוגמת חוק הבטחת

וקושרקשרישירביןמוסדותהביצועומוסדותהממשלה.גם

הכנסה ,נקבע ,ש"גמלאות על$פי חוק זה ישולמו מאוצר

בארצותאחרותנקטובדרךזו".

המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי") ,סעיף  25לחוק

לחוק

הביטוח

הלאומי

]נוסח

משולב[,

הבטחת הכנסה ,התשמ"א .(1980$המוסד לביטוח לאומי
יעודסכומיהכסףשנגבומהאזרחים

הפך להיות אפוא מעין סוכן של הממשלה לביצוע תשלומי

המבחן בקביעת מעמדו של המוסד לביטוח לאומי

גמלאותמטעמה".

ראשית ,האם סכומי הכסף הנגבה מהאזרחים ,נשמר

הזיקהשביןתשלוםדמיהביטוחלזכאותלקבלתגמלהבבוא

מתקייםבהתאםלכמהמדדים.
לזכותםבנאמנותעבורםבלבד.חברתביטוחרגילהשומרת

היום

את כספי המבוטחים בנאמנות ומחוייבת לנאמנות

מבחן נוסף לקביעת מעמדו של המוסד לביטוח לאומי

למבוטחים בלבד ,תוך גביית אחוזים עבור הוצאות תפעול

הוא ,הזיקה שבין תשלום דמי הביטוח ובין הזכאות לקבלת

ושכר טרחה ,אך אינה רשאית לשקול שיקול אחר בעת

גמלהבבואהיום.

קביעתמסגרתשמירתסכומיהכסףשנצברוברשותה.

במאמר שכתב שופט בית הדין הארצי לעבודה בדימוס

במקרהשלהמוסדלביטוחלאומי,המוסדלביטוחלאומי

יצחק אליאסוף ששמו "הביטוח הלאומי  -גמלאות והטבות

אינו נוהג כשאר חברות הביטוח ,וסכומי הכסף שנגבו אינם

סוציאליות" ,והתפרסם בשנתון משפט העבודה – ד' ,נכתב

נשמרים בנאמנות עבור המבוטחים .סכומי הכסף שנצברו

כדלהלן – "המאפיינים הבסיסיים העיקריים של שיטת

לאנשארובתוךמערכתהביטוחהלאומי,אלאעברולטובת

הביטוח הסוציאלי בישראל על פי חוק הביטוח הלאומי

תקציבהמדינההשוטף.

פורטו בדב"ע תש"ן\ 22-0המוסד לביטוח לאומי – גליק,

במאמרהנ"לשלאברהםדורוןנכתבכדלהלן-

כדלקמן– "הביטוחהלאומי איננו 'שירותסוציאלי'הממומן

"סעיף  88של החוק המקורי )חוק הביטוח הלאומי,

מכספי כלל משלמי המסים ,אלא הוא 'ביטוח סוציאלי'

תשי"ד (1953-קבע ,ש"כספי המוסד שאינם מיועדים לכיסוי

הממומןברובומדמיהביטוח,המשולמיםעלידיהמבוטחים

בהשקעות

או בעדם  ...דמי הביטוח המשולמים על פי חוק הביטוח

הוצאות

והתחייבויות

שוטפות

יושקעו

קונסטרוקטיביות על ידי המנהלה בהתאם להמלצות

הלאומי אינם בגדר 'דמי ביטוח' הנזכרים בסעיף  1לחוק

המועצה שאושרו על ידי שר העבודה" .מנכ"ל הביטוח

חוזההביטוחתשמ"א,1981 -והמשולמיםבאופןוולנטריעל

הלאומי לוטן פירש זאת כך" :המוסד רשאי להשקיע את

ידי מי שעורך ביטוח מסחרי ,ואין בהכרח קשר ישיר בכל

עתודותיו באוצר המדינה ,אולם איננו חייב לעשות כך",

המקרים בין דמי הביטוח לבין הגמלה לה זכאי המבוטח.

)לוטן,1964,עמ'.(46אולם,המוסדאףפעםלאהיהחופשי

הביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי הוא ביטוח חובה

להשקיעאתעתודותיומחוץלאוצרהמדינהומעולםגםלא

שהיקפו נקבע בחוק ,ושיעור דמי הביטוח נקבע אף הוא

עשה זאת .העברת חוק הביטוח הלאומי בכנסת ב1953$

בחוקאועלפיו.אמנםבמספרענפיביטוחמחושבתהגמלה

הובטחהמלכתחילה,רקלאחרשלויאשכול,שכיהןאזכשר

על בסיס הכנסתו של המבוטח שלפיה שולמו דמי הביטוח,

האוצר ,שוכנע שהעברת החוק ,נוסף לשיפור הרווחה של

אולם הוראה זו היא אחת מני כמה מאפיינים היכולה אף

האוכלוסייה ,תביא לכך שהתוכניות הביטוחיות החדשות

לשמש כאחד האמצעים בפירוש החוק  ...בענפי ביטוח

תצבורנהבשניםהראשונותרזרבותכספיותגדולותשיתמכו

אחדיםנעשהמימוןהביטוחעלפיתשלוםדמיביטוחשאין

במדיניות הפיסקלית של הממשלה ,ויביאו גם יתרונות

קשרביניהםלביןהגמלהשאותהיקבלהמבוטח.כךלדוגמה

כלכליים למשק  ...המוסד לביטוח לאומי הוקם כאמור כדי

בענף ביטוח זקנה ושאירים ,שיעור גמלת הזקנה הבסיסית

עטרתדבורה
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הואאחידבעודדמיהביטוחמשולמיםעלפיגובההכנסתו

הערך' היינו עקרון המחייב 'יחסיות של תמורה ותמורה

של המבוטח .יש ומבוטח משלם או משתלמים בעדו דמי

שכנגד' ,ובקביעת שיעור דמי הביטוח – התמורה של

ביטוח בענף שבו לא יקבל גמלה )לדוגמה ,תשלום דמי

המבוטח – שוקלת ,לא רק התמורה שכנגד שתינתן על ידי

ביטוח על ידי עובד בענף ביטוח אימהות ,או תשלום דמי

המבטח ,אלא גם 'הסיכון' שבמבוטח ,כגון גילו או מצב

ביטוחשירותמילואיםעלידימישפטורמשירותמילואים(.

בריאותו .בביטוחסוציאלי אין כל משקל ,או כמעטואין כל

לעומתזאתישומבוטחיהיהזכאילגמלהגםאםלאשילם

משקל לגורמים האמורים .השוקל בביטוח הסוציאלי הוא

דמיביטוחכלל,וגמלתותמומןלמעשהבידיכללהמבוטחים

יכולתו של המבוטח לשלם ,מחד גיסא ,והצרכים שהחברה

המשלמיםדמיביטוח.

רואהלחובהולאפשרילספקם,מאידךגיסא".

כללושלדבר:שיטתהביטוחהלאומיבישראלעלפיחוק

המוסד לביטוח לאומי משלם אף גמלאות לא-גבייתיות,

הביטוח הלאומי אינה מצמידה בהכרח בכל המקרים את

אשר אינן מושתתות על תשלום דמי ביטוח לאומי .גמלאות

גובה דמי הביטוח ששילם המבוטח לשיעור הגמלה שיקבל,

אלההן"תקציביות"ומשתלמותמאוצרהמדינהאומתקציבו

או אף לעצם קבלת גמלה מסוימת .דמי הביטוח משולמים

שלגוףציבוריאחר,באמצעותהמוסדלביטוחלאומי.שילוב

על בסיס סיוע הדדי בין המבוטחים והבטחת גמלה מדור

המוסד לביטוח לאומי בתשלום הגמלאות הלא-גבייתיות

לדור.למותרלחזורולהדגישכיגובהדמיהביטוחהלאומי,

לאוכלוסיה ,נעשה הן מטעמים מנהליים )ריכוז תשלום

כמו גם היקף הגמלאות ושיעוריהן ,נקבעים בחוק או על

הגמלאות הסוציאליות לאוכלוסיה בידי גוף מרכזי אחד( והן

פיו".

מטעמים של התייחסות כוללת ורחבה של נושאי הבטחון

עוד נאמר בנושא זה בדב"ע לג\ 0 – 24חבר-המוסד

הסוציאליוהרווחהעלידיגוףממלכתימרכזיאחד.

לביטוח לאומי" :ברור איפוא ,שלא שיעור דמי הביטוח ,לא

אחתהגמלאותהלאגבייתיותהמשולמותעלפיהוראות

התמורה שנתן המבוטח ,אלא הבטחת סיפוקם של צרכים

חוק או תקנות ,היא הגמלה להבטחת הכנסה ,המשולמת

מינימליים ,הוא הקובע את התמורה שכנגד ,את שיעור

לפיחוקהבטחתהכנסהתשמ"א.1980-

הגמלאות"
ביטוח החובה על פי חוק הביטוח הלאומי נושא אופי

העולהמהאמור–
אין זיקה בין חובת האזרח בתשלום מס למוסד לביטוח

סטטוטורי .ביטוח זה אינו יוצר יחס חוזי בין המבוטח או

הלאומי ,ובין הזכות לקבלת גמלה .אלא מצד אחד קיימת

הזכאי לגמלה לבין המוסד לביטוח לאומי ,ו"ההתדיינות בין

חובת תשלום מס למוסד לביטוח לאומי ,ומאידך ,האזרח

התובעגמלהמכוחחוקהביטוחהלאומיוביןהמוסדלביטוח

זכאילגמלהעלפיהוראותהחוק.וכפיהעולהמפסיקתבית

לאומי,אינההתדיינותביןאזרחלאזרחלמימושזכותחוזית,

הדיןהארצילעבודהשכתב" -ההתדיינותביןהתובעגמלה

אלא התדיינות בין אזרח וגוף ממלכתי למימוש זכות מכוח

מכוחחוקהביטוחהלאומיוביןהמוסדלביטוחלאומי,אינה

החוק"דב"עלא)0-6/ה"ש(16בעמ'.99

התדיינות בין אזרח לאזרח למימוש זכות חוזית ,אלא

כך נאמר לענין זה אף בדב"ע לא 0 -6/ברנדמן -המוסד

התדיינותביןאזרחוגוףממלכתילמימושזכותמכוחהחוק"

לביטוח לאומי )פד"ע ב' " :(115 ,113ראיית היחס שבין

דב"ע לא) 0 -6/ה"ש  (16בעמ'  ,99דהיינו הערכאות

המבוטח לבין המוסד לביטוח לאומי כ'יחס חוזי' ,נוגדת את

המשפטיותהמקיימותהליכיםמשפטייםביןהמוסדלביטוח

עצםמהותושלחוקהביטוחהלאומי...היחסיםביןמבוטח

לאומי ובין האזרח ,אינן מתייחסות להליך זה כהליך

לביןהמוסדלביטוחלאומי,ביןשהביטוחהואאוטומטימכח

לתביעת זכות ממון מוקנית ,אלא כהליך שבו האזרח תובע

סעיף 7לחוקוביןשהואמופעלכתוצאהמבקשתהמבוטחת

קבלתזכותאזרחיתבלבד.

והפעלת סמכות המוסד ,אינם יחסים חוזיים ,אלא שמבוטח
זכויות מכוח חוק ,ועל המוסד כגוף ממלכתי ,חובות
וסמכויותמכוחחוק".
ועוד נאמר לעניין זה בדב"ע ל"ה 0 – 22/המוסד לביטוח
לאומי – כרמלי )פד"ע ו' " (371,377הקשר שבין המוסד

כמה מאפיינים העומדים ביסוד המוסד לביטוח לאומי
מביאיםאותנולמסקנההנ"ל.
ראשית ,תשלום הביטוח הוא חובה ,המקיף את כלל
האוכלוסיה .ואינו כתשלום ביטוח בחברה מסחרית שהוא
רשותונעשהבהתאםלשיקולדעתחופשישלכלאדם.

לביטוח לאומי לבין החייב בדמי הביטוח אינו מחוזה או

דמי הביטוח הלאומי נגבים מכח הוראת חוק בעל כרחו

מהתחייבותבדומה,אלאמכוחהחוק.כךהחובהלשלםדמי

של האזרח ,אין כאן יסוד של חוזה בין שני צדדים ,שהרי

ביטוח .גביית החוב אינה בהליך משפטי אזרחי ,אלא על פי

העיקרון הראשון בכל חוזה ,הוא הסכמת שני הצדדים

פקודתהמסים)גבייה(כאילוהיהמס".

לביצועהעסקה.

בדב"ע לג 0 -24 /חבר  -המוסד לביטוח לאומי )פד"ע ד'

שנית ,הכסף עובר לאוצר המדינה ,ואינו נשאר בקופת

" - (420 ,415דמי הביטוח מהווים אמנם מקור-מימון הן

המוסד לביטוח לאומי ,עובדה המוכיחה שהמוסד הוא זרוע

בביטוח המסחרי והן בביטוח הסוציאלי ,אך רב השוני

ממשלתית ,שקבלה סמכות לגביית מסים ,לטובת אוצר

ביניהם .בביטוח מסחרי שולט וחייב לשלוט עקרון 'שוויון

המדינה.
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שלישית ,מרבית הקצבאות משולמות עפ"י חוק גם

ועיין בספר דרך אמונה )להגר"ח קנייבסקי שליט"א(

לאזרחשלאמילאאתחובתולתשלוםדמיהביטוחהלאומי,

הלכות מתנות עניים פרק ט' )ציון הלכה ס"ק קכט( שהביא

ובכך הוכח העדר הזיקה שבין תשלום דמי הביטוח ,ובין

מחוברת הלכות תרו"מ שהדפיס ר"ז שפירא עפ"י החזו"א,

הזכותלקבלתהגמלה.

ובה נקבע " -כל מי שאינו מסודר בפרנסתו שיש בה כדי

רביעית ,במידה והאזרח הסתלק לבית עולמו ,יורשיו

מחייתו,נקראעניויכולליטולמעשרעני".

אינםזכאיםלכלזכותמהסכומיםשהאזרחהיהאמורלקבל

וכן פסק בספר חלקת יעקב )חלק יורה דעה סי' קלז( –

בעודו חי .אילו זו היתה זכות ממנות מוקנית ,לא היתה

"כפיהמבוארבשו"עיו"דסימןרנ"גסעיףב'וז"לוי"אשלא

הצדקהשזכותזולאתעבורבירושה.

נאמרו השיעורים אלא בימיהם ,אבל בזמן הזה יכול ליטול

עלכן–

עדשיהיהלוקרןשיתפרנסהואובניביתומהריוח...נראה

א.ביחסלגמלהלהבטחתהכנסה,ושארהגמלאותהלא-

להדיאדהיכאדאינונושאונותןבמעותיוצריךסכוםשיכול

גבייתיות,ישלקבועשהאזרחלאקנהכלזכותממוןבגמלה

לחיות בו שנה .וכן מצאתי מבואר להדיא בר"ש ובשנות

זו,אלאזוהטבהממשלתית,כעיןצדקהאותמחויהניתןעל

אליהו להגר"א שם במשניות שזה שיעורו .ולהאמור הני

ידי גבאי צדקה ,ובאלו אין ספק שאין מניעה לשלול או

אברכי דנן הלומדים בכולל ,ודאי אין להם קרן לחיות בהם

לצמצם את שיעור הגמלה ,וזו בגדר מניעת הטבה ,וניתן

שנה תמימה ,ודאי יכולים ליתן להם אף צדקה מכש"כ

למנועהטבהכזומבעלהמסרבלתתגטללאהצדקה.
ב .גם ביחס לאותן קצבאות המוגדרות בחוק כקצבאות
גבייתיות,שהם קצבאות זקנה ושארים ,נפגעי עבודה ,נפגעי

מעשרכספים".
לפי זה ,אדם שאינו עובד לפרנסתו ,ואין לו קרן שיוכל
לחיותממנהשנהשלימה,יחשבכעני.

תאונות ,אבהות ,ילדים ,אבטלה ,נכות כללית ,זכויות

וישלדוןהאםכלהאמורלעיליאמרגםבקצבההאמורה

עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגידים ,שירות מילואים

להיות משולמת לעני .האם מפני ההלכה שה"אמירה"

וסיעוד ,יש לראותן כהטבה ואינה זכות מוקנית הנרכשת

בצדקה כ"מסירה" בהדיוט ,העני זכה בקצבה עוד בעת

באמצעותתשלוםהמסלביטוחהלאומי,וגםביחסלאלואין

שנקבעה זכאותו לקצבה זו ,והאם תחשב לזכות קניין

מניעה לשלול מהאזרח המסרב לתת גט לאחר שבית הדין

בקצבה,ושלילתהכאונסממוןעבורו.

קובעשהנסיבותלשלילתןמוצדקות.
גמלת שירות מילואים יוצאת מהכלל ,וניתן לראות בה
שכר עבודה הניתן בגין עבודת חייל המילואים בעת שירות
המילואים,אךשארהגמלאות,הןכתשלוםקצבה.

"אמירה"למתןצדקה,אםנחשבתכקניןמחייב
ההוראה לתשלום קצבת ביטוח לאומי אינה באמצעות
אדם שהתחייב בדיבורו לתת צדקה ,אלא קיימת הוראה
חוקית ,שבתנאים מסויימים האזרח זכאי לקבל קצבה

האםלאזרחשדינוכ"עני"עפ"יההלכה,זכותבקצבהעוד

מהמוסד לביטוח לאומי .מאחר שבמקרים רבים תשלום זה

בטרםשולמה

יחשב כמתן צדקה ,יש לדון האם הזוכה כבר זכה בקצבה

כל האמור שריר וקיים ביחס לאזרח שאינו מוגדר "עני"

עודבטרםהוחלטעלשלילתהממנו,ובשלכךההחלטהעל

עפ"י ההלכה .אבל למעשה רבים ממקבלי הקצבאות עפ"י

שלילת הקצבה דינה כנטילת זכות ממון שהבעל כבר זכה

ההלכה יחשבו כעניים ,ויש לדון האם זכו בזכות ממון בגוף

בה ,ויחשב כאונס ממון ואין לה מקום בהעדר פסק דין

הקצבה.

לכפייתהגירושין.
נקדים את בירור ההלכה כשהקצבה ניתנת באמצעות

הגדרת"עני"

אדם,ולאבאמצעותגוףמוסדי.

בשו"עסי'רנגסעיףא-בנפסק– "אםישלומאתייםזוז

בטורחלקיורהדעהסי'רנחכתב– "אמירתאדםלגבוה

ואינו נושא ונותן בהם ,או שיש לו חמשים זוז והוא נושא

כמסירתולהדיוט,לפיכךמישנודרצדקהאיאפשרלולחזור

ונותן בהם ,לא יטול צדקה  ...יש אומרים שלא נאמרו

בו" .ועיי"ש בבית יוסף שהביא מקור הדברים ברי"ף מסכת

השיעוריםהללואלאבימיהם,אבלבזמןהזהיכולליטולעד

ב"קרישפרקד'וה'שכתב– "איכאמאןדפשטמהא,דמאן

שיהיהלוקרןכדישיתפרנסהואובניביתומהריוח.ודברים

דיהיבמידילענייםבאמירהובעאלמהדרביהמציהדרביה

שלטעםהם".

 ...ואנן אמרינן ליכא למשמע מינה הכי ,דבהדיא אמרינן

וכןהסכימושארהפוסקים.

בפיךזוצדקה,אלמאבדיבורמיחייב".

אדם העובד לפרנסתו ומשתכר למחייתו ,ודאי שאינו

ובשו"ע סי' רנח סעיף ו' פסק – "הנודר צדקה אינו יכול

נחשבעני,גםאםאיןלומאתייםזוזאוקרןשיתפרנסממנה,

לחזור בו ,אלא א"כ נשאל לחכם והתיר לו ,ואם הגיע ליד

וכמ"ש בספר שבט הלוי ח"ב סי' קכה ,אא"כ הכנסתו אינה

הגבאי,אינויכוללהשאלעליו".

מספיקה לכדי מחייתו .אבל מי שאינו עובד ואינו מתפרנס
מקרןשלסכוםכסףיחשבכעני.

ובשו"ע סעיף יג – "האומר חפץ פלוני אני נותן לצדקה
בכך וכך ,והוא שוה יותר ,אינו יכול לחזור בו" ,והרמ"א

עטרתדבורה
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הוסיף – "דכל אמירה שיש בה רווחא לצדקה ,אמרינן ביה

כאחד ואין מלמדין .ופריך ,הא ניחא למאן דאמר אין

אמירתולגבוהכמסירתולהדיוט".

מלמדין,אלאלמאןדאמרמלמדיןמאיאיכאלמימר,ומשני

הרישמרןבשו"עכתבשהאמירהמחייבת,אךלאהזכיר

חולין מקדשים לא גמרינן .והאידנא כל הקדש שלנו חולין

שיחשבכמסירתולהדיוט,אלאהרמ"אהוסיףזאת.אךקודם

הוא,שאיןעתההקדשלבדקהביתואינואלאצדקה,הלכך

לכן בסעיף ז' כתב הרמ"א – "המקדיש שטר חוב ,צריך

צריךלהוציאבשפתיו".

כתיבה ומסירה כמו בהדיוט" .וכתב הגרע"א בתשובה ח"א

וברמ"א סי' רנח סעיף יג כתב – "אם חשב בלבו ליתן

סי' קמו – "הרמ"א אזיל לשיטתו דנראה מפסקיו בהגהותיו

איזה דבר לצדקה ,חייב לקיים מחשבתו ואין צריך אמירה,

יו"ד )סי' רנ"ח ס"ז( דהמקדיש שטר חוב צריך כתיבה

אלא דאם אמר מחייבין אותו לקיים .וי"א דאם לא הוציא

ומסירה.והיינוכדעתהרשב"א.דבצדקהלאאמרינןאמירתו

בפיו,אינוכלום.והעיקרכסבראהראשונה".

לגבוהכמסירתולהדיוטדמי.משוםהכיבנודראתןלעניים,

ובשו"עחושןמשפטסי'ריבסעיףח'כתב– "קנהקרקע

לאהויכנתחייבבקנין.רקדעליומוטללשמורמוצאשפתיו,

אדעתא שיעשנו הקדש ולא הוציא מפיו כלום י"א דכיון

דבפיך זו צדקה ,והוי רק כמו חיוב לקיים שבועתו ,דאין

שגמרבלבולתתלצדקהחייבליתן.וישמישאומרדאףעל

היורשים מחוייבים לקיים נדרו ושבועתו .אולם ממ"ש

גב דכתיב כל נדיב לב עולות ,חולין מקדשים לא ילפינן,

הרמ"א חושן משפט )סי' רי"ב( דבאומר פירות דקל כשיבאו

והאידנאכלהקדשישלודיןחוליןשאיןהקדשעתהלבדק

לעולם אתננו לעניים ומת דאינו כלום .ומשמע דוקא במת

הבית ואינו אלא לצדקה ,הילכך כל שלא הוציא בשפתיו

קודם שבאו הפירות לעולם כמ"ש הסמ"ע )סי' קכ"א( ,ועיין

אינו כלום" .והרמ"א הוסיף " -ויש להחמיר כסברא

בתשובת חכם צבי )סי' ע'( וצ"ע .ואם כן אף באומר אתן

הראשונה,ועייןביו"דסוףסימןרנ"ח".

סתם,ספקעצוםאםיורשיםחייבים".

אךעלהכרעתהרמ"אלהחמיר,כתבבשו"תביתשלמה

ועייןבתומיםסי'סוסק"בשהעלהשלדעתרובהפוסקים

חיו"דח"בסי'קט–"י"אדבצדקהלאמהניגמרבלבו,ורמ"א

דין זה של אמירתו לצדקה כמסירה להדיוט ,עומד בספק,

שהכריעלהחמירהואמשוםדברימהרי"קשכתבשהרא"ש

והיינו הספק בגמ' נדרים דף ז .דקאי בתיקו ,אם יש יד

עצמו בפסקיו בפ"ק דתענית חזר בו ממ"ש בתשובה .אבל

לצדקה.והספקהוא,אםדיןהצדקהכדיןההקדש.וכןבספר

הט"ז באו"ח סי' תקס"ב סק"ח כתב דלא חזר בו הרא"ש,

חלקת יואב חיו"ד סי' כא כתב – הך דינא אם אמירה לעני

וא"כמידיספיקאדדינאלאנפיק".

כמסירה הוי ספיקא דדינא ותליא בספק הש"ס .ועי"ש
בחלקת יואב שהוכיח שאין לחוש דהוי כמסירה ,שהרי
מעשיםבכליוםשפוסקיםצדקהבשבתואיןחוששיןשיחשב
כמקחוממכר.
וכשאיןאמירהבפה,אלאמחשבהבלבד,נחלקוראשונים
בהלכהזו,אםגםבזהאנואומריםדהויכמסירהבהדיוט.
המרדכי בבבא בתרא פ"ק )סי' תצא( כתב – "בפרק

וע"עמשנהברורהסי'תרצ"דסק"ושחייבלקייםמחשבתו
אףשלאהוציאבשפתיו,שישלהחמירבפלוגתתהפוסקים.
והרבה אחרונים כתבו שגם אם מחשבה לתת צדקה
מחייבת את האדם שחשב מחשבה כזו ,ודינו כנודר ,אך
עכ"פ אין אומרים בזה שהמחשבה תחשב כמסירה בהדיוט.
כן כתב בספר בית יצחק )להגר"י שמעלקיס ז"ל( חלק יו"ד
ח"בסי'פבס"קיב.

שלישידשבועותאמרינן"מוצאשפתיךתשמור"איןליאלא

וכןבספרעונגיוםטובסי'קיזכתב– "קשהליטובאלפי

שהוציאבשפתיו,גמרבליבומנין,ת"ל"כלנדיבלב".פרש"י

דעתכמהמהראשוניםדצדקהמחייבבמחשבהכמוקרבנות,

גבי נודב להביא קרבן כתיב ,דילפינן מכל נדיב לב ,דהיכא

דכתיב נדיב לב ,כמ"ש הש"ע ביור"ד )סי' רנ"ט( ,דא"כ מאי

דגמר בליבו נדר או נדבה לקרבן שחייב להביא אע"פ שלא

מבעי לי' להש"ס אי יש יד לצדקה או לאו ,דפשטא דלישנא

הוציאבפיו.וברישפרקהאישמקדשפריךסתמאדתלמודא

משמע דמבעי לי' אי מהני האי לישנא דמיקרי רק יד גבי

אקדשיםותרומה,מהלהנךשכןישנןבמחשבה.הלכךמכאן

צדקה,ולאבכוונתהנודרמסתפקהש"ס,אלאדאףאםהנודר

פסק בתשובת גאון ,שהגומר בליבו ליתן צדקה חייב כאילו

כיוןלצדקהמ"ממבעילי'אימהניידלאתפוסיגביצדקהאו

הוציאבפיו".

לא.ולדעתהנירבוותאדסברידבמחשבהבעלמאנמימחייב

אבל הרא"ש בתשובה )כלל יג סי' א'( כתב – "ששאלת,

בצדקה ,א"כ פשיטא דמהני יד דעדיף ממחשבה .אבל לפי

אדם שקנה קרקע על דעת שיעשנו הקדש ,ואחר כך נמלך

מש"כ אתי שפיר ,דבמחשבה מחויב לקיים ,דהיינו אם גמר

ולארצה להקדישואי אמרינן ביהאמירתו לגבוה כמסירתו

בדעתו ליתן צדקה מחויב ליתן כמו באומר אתן ,אבל אכתי

להדיוט" .והשיב הרא"ש – "ומזה תלמוד שאלתך אם קנאו

איןהסלעגופאנתפסבצדקהשיהאזההסלעבעיןכמושהוא

על דעת שיעשה הקדש ולא הוציא בפיו כלום ,הוי דברים

ממונא דעניים ,לענין שיכול להתפיס בו סלע אחר ]או לענין

שבלב ,ואמר שמואל בפרק שלישי דשבועות )כו ע"ב( גמר

יורשיםכמושנבאר[ולהכימבעילי'ביד,כגוןדאמרוהדין,אי

בליבו צריך להוציא בשפתיו ,אתיביה "מוצא שפתיך" וכו',

מהניידונתפסהאיסלעבצדקהאולא".

גמר בלבו מנין ת"ל "כל נדיב לב" ,ופריך ,ונגמר מיניה,

וכןבשו"תביתשלמהחיו"דח"בסי'קטכתב– "אףאם

ומשני ,משום דהוי תרומה וקדשים שני כתובים הבאים

נאמר בהחלט דצדקה דומה לגמרי להקדש דמועיל בגמר
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בלבו לבד ,ולא עוד אלא אפילו בהקדש דודאי מועיל גמר

בהםאח"כאםיכוליםלחזוראולא,אידייניןהצדקהאמירתו

בלבו כדאיתא בש"ס ,הוא דוקא לענין דכיון דגמר בלבו

לגבוה כדין הקדש או לא כו' .לא כן בנ"ד שאין כאן אמירה

נתחייבלהביאלהקדשאולצדקה...אבללאנתפסההקדש

כלל ועיקר .והלא זה הדבר מפורש יוצא בתשובת מהר"ם

על הבהמה שתהיה עולה בגמר בלבו לבד עד שיקדישנה

גאלאנטי בסי' י"ג דלא אמרינן אמירתו לגבוה כו' אלא דוקא

בפה ויאמר הרי זו עולה .וכ"מ להדיא בתוספתא פ"ק

באמירהבפה,אבלבכתבבליהזכרהבפהאינוכלום".

דקידושין והובא בש"ס  ...אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט

העולה מדברינו ,אמנם יש שהורו שאמירה למתן צדקה

האומר שור זה עולה כו' אפילו בסוף העולם קנה כו' ע"ש

תחשבכקנין,אךבהעדראמירהאלארקמחשבהאוכתיבה

הרי דלזה בעינן אמירה דוקא ולא מהני גמר בלבו" ,אך

בלבד ,רבו הפוסקים שאין להם תוקף קנייני ,ואף לסוברים

עיי"ששכתבשמדברירש"יומרדכילאנראהכן.

שגםבהעדרמעמדקניינילמחשבהבלבד,מוטלעליולקיים

וכן בספר הר צבי יורה דעה סי' ר' כתב – "אף דמהני
מחשבהבהקדש,היינושמתחייבלהביאע"ימחשבתו,אבל

מחשבתו ,אך עכ"פ זו חובת הנותן בלבד אך העני לא זכה
בזכותממוןבטרםקבלאתהצדקה.

מ"מ אין המחשבה עושה קנין ואין גוף הדבר נקנה להקדש

לפיהאמור,מאחרשהמוסדלביטוחלאומי,לאהתחייב

)וכןהואלשוןהרמב"םהלכות מעשההקרבנות)פי"דהי"ב(

בכל דרך שהיא ביחס לאזרח ,התחייבות בעלת ערך קנייני,

בנדרים ונדבות אינו צריך להוציא בשפתיו כלום ,אלא אם

וכן אין "אמירה" ,שנאמרה על ידי גורם כלשהוא ,היכולה

גמר בלבו ולא הוציא בשפתיו כלום ,חייב .כיצד ,גמר בלבו

לחייבו בחיוב נדר או בהתחייבות ממונית ,ולכל היותר

שזו עולה או שיביא עולה הרי זה חייב להביא ,שנאמר כל

זכויות כל אזרח כתובות ברישומים כאלו או אחרים ,על כן

נדיבלביביאהבנדיבותלביתחייבלהביא,עכ"ל.הנהדקדק

אין לראות את האזרח כמי שזכה בגוף הקצבה .ואף אם

הרמב"םוכתבאףבנדבהשאםגמרבלבוחייבלהביא,היינו

פקידביטוחלאומימבהירלאזרחאתזכויותיו,ובכךהדברים

שאין גוף הבהמה נעשה הקדש אלא שחיוב עליו להביא,

נאמרים בפה ,עכ"פ אין אותו פקיד מוסמך להתחייב בשם

וכ"ה להדיא במאירי קידושין )דף מא ע"ב( ,אבל ברש"י

המוסד לביטוח לאומי בכל התחייבות שהמוסד עצמו לא

קידושין בד"ה שכן ישנן במחשבה לא משמע כן( .וכש"כ

התחייבבטרםנאמרוהדבריםבפה.
על כן בטרם הועברה הקצבה לאזרח ,אין תוקף מחייב

בצדקהבודאילאנקנהגוףהדבר".
ויש שהורו בפשיטות שלא לחוש שמחשבה בלבד או

לזכותוזושלהאזרחלגבותאתהקצבה.
בנוסף,לאחרשהמחוקקקבעאתהאפשרותלשלולמהבעל

אפילוכתיבהבידויחשבוכקנין.
בשו"ת מהר"ם גלאנטי סי' יג כתב – "עתה נבא לשאת

קצבאות אלו כשהוא סרבן גט ,הרי שבכך נקבע שמלכתחילה

ולתת בענין מה שנדר לתת הריוח לעניים בעלי תורה ,אם

בנסיבות אלו לא תחול התחייבות לתשלום הקצבה .וכן בכך

נאמר אמירתו לגבוה כמסירה להדיוט גם כן  ...האי מלתא

נקבעמראששאיןלעניכזה,המסרבלתתגטמעמדשל"מכירי

דעובדא ,לא ראינו אלא כתב שכתב למרעיו ובתוכו שם

עניים"הגוררתחובהליתןלואתהצדקה.

הצוואה,ואפילונדרלאחלעליוכיוןשלאהוציאהנדרבפיו

לכן מכיון שאין מקום לייחס לאזרח זכות קניין בגוף

 ...אבל פה כתב בכתב והכתב אינו הוצאת דברים מפיו

הקצבהגםאםהואמוגדרכ"עני"עפ"יההלכה.איןלראות

שהתורה אמרה כל היוצא מפיו והכתב אינו נקרא נדר כי

בעיכוב או בשלילת הקצבה נטילת ממון השייך לאזרח או

אם בביטוי שפתים כמו שכתב הרמב"ם זלה"ה בהלכות

שלילת זכות ממון שזכה בה .אלא המוסד לביטוח לאומי

נדרים סוף פ"ו מי שנשבע או נדר שלא ידבר עם חבירו ה"ז

יחשבכגבאיצדקההמתעלםמענימסויים.וישמקוםלשלול

מותרלולכתובלובכתבהעניןשירצהלהשמיעווכתבוכזה

קצבתהבטחתהכנסהמהבעלשאינו נותןגטלאחרשביה"ד

הורו הגאונים .הא קמן שמאחר שלא שמע אדם מפיו

הורהלנהוגבו"הרחקותדרבינותם".

מאומהרקכתבבתוךכתבשיפתחוהואחרמיתתו,מציאות

מסקנה זו ברורה בקצבאות שאינן גבייתיות המפורטות

נדר לא חל עליו שהגם שכתב מה שכתב ,אמרינן דלא

לעיל ,ולפי המבואר לעיל הוא הדין ביחס לכל אחת משאר

הוציאמפיומאומהונעקרהנדרמעיקרו".

הקצבאות ניתן לעכבה ואף לשלול אותה מהבעל ,גם

וכןהסכיםבשו"תבארהמיםסי'מב,וכתב– "לאנחלקו

כשהדין אינו מאפשר לחייבו בגירושין ,רק גמלת שירות

אלא כשיש אמירה בתחילה ,יהיה מה שיהיה ,ובאין לחזור

מילואיםיוצאתמןהכלל,מפנישישלראותהכשכרעבודה.

סימ פד

מעמדםשלבניזוגלאחרגירושיןשסודרועלידיאדםשאינובקיבטיבגיטין
יבאלולתש"ס
בבית הדין התקיימו דיונים בתביעת הבעל לגירושין
ובתביעת האשה לשלום בית .ובסיום הדיון בית הדין פסק

שאין עילה לקבל את תביעת הבעל לחייב את האשה
בגירושיןוכיישמקוםלחזורלשלוםבית.

עטרתדבורה
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הבעל שלא השלים עם פסיקה זו ,עשה מעשה שלא

מילתא דלא רמיא כו' .וכ"ש גבי גיטין דיש בהן הרבה

יעשה ,כתב גט והחתים עליו עדים והניחו בתוך מעטפה,

דקדוקים והרבה חילוקים ובקל יכשל אדם בו שיפסל הגט.

ובאלביתהאשהונתןלהאתהמעטפהבנוכחותשניעדים,

וכמה פעמים שמענו שגדולי ישראל נכשלו בו שאפילו היו

ואמרלה"-הריזהגיטךוהריאתמותרתלכלאדם".

רגילים וזהירים ויראי השם .ולא בחינם הרגילו הקדמונים

כעת בפנינו צילום של הגט ,שנכתב בדרך המוכיחה

ששום אדם לא יסדר גט או חליצה אלא א"כ נטל רשות

שהגטסודרעלידיאדם שאינובקיבטיבגיטין .כאמורהגט

מגברארבה.ובסוףגיטיןכתבהאשיריוז"לומאדישליזהר

הונחבתוךמעטפהוניתןלאשהבעלכרחה,ולהלןפסקהדין

לכל אדם שלא ישתדל בעניין גיטין אם לא שיהא בקי

שניתןבעקבותאירועזה.

בהלכותגיטיןכי רבובהוהדקדוקיםובקליכולאדםלטעות
בהןוהטעותבהןפסולממזרותעכ"ל.ובפ"קדגיטיןברהדיא

גטשסודרעלידימישאינובקיבטיבגיטין
במסכתקידושיןדףו" -.אמררביהודהאמרשמואלכל
שאינויודעבטיבגיטיןוקידושיןלאיהאלועסקעמהם".
ובגמראבדףיג" -.האדאמררביהודהאמרשמואלכל
שאינויודעבטיבגיטיןוקידושיןלאיהאלועסקעמהן .אמר

בעא לאתויי גיטא אתא לקמיה דרב אחא דהוה ממונה
אגיטיןופירשרש"ימשוםדאמרינןכלשאינויודעבטיבגיטין
וחליצות לא יהא לו עסק עמהן והיו ממנין גברא רבה
לאורוייהלכותגיטין.וכ"שהאיגבראשהתרובוכמהגדולי
אשכנזשלאיהאלועסקבגיטיןכמושכתבת".

רב אסי אמר רבי יוחנן וקשין לעולם יותר מדור המבול,

ובסי' קכח הוסיף מהרי"ו באותו ענין ,וז"ל " -חוזרני על

שנאמר אלה וכחש ורצוח וגנוב ונאוף פרצו ודמים בדמים

דבריהראשוניםעלאודותהגיטיןשנתןההואריקאדשמיה

נגעו",וע"עבמסכתגיטיןדףה:ברש"יד"הממונהאגיטי.

אברםשלאנטלרשותליתןגיטיןמשוםגבראדסמיכא.מה

בנידון כפי שבפנינו ,יש לקבוע שאדם שאינו מוסמך

שכתבו רבוותא והביאו ראייה להכשיר מהא דאמרינן רוב

לסדר גט ,ק"ו כשאינו בקי בטיב גיטין וקידושין ,הפורץ גדר

מצוייןאצלשחיטהמומחיןכו',מהאעשהלאדקדקובדברי.

ומסדר גט ,חטאו חמור ועליו נאמר בגמרא שמעשיו חמורין

לאהבאתימשחיטהאלאלהחמיר,דאמרינןכלמילתאדלא

יותר ממעשי דור המבול ,ומצוה רבה להלחם בתופעה כזו

רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה .אבל לדמות גיטין

שלהפקרות.

לשחיטה לאגמורי מיניה כי היכי דאמרינן גבי שחיטה רוב

נקדיםאתתשובת הרמב"םסי'שמח,ממנהלמדיםמהי
הדרךשנאבקובתופעהזובזמנם.

מצויין אצל שחיטה מומחין הן ,ה"נ לימא גבי גיטין ,בהא
אמינא דלא דמי הלכות גיטין להלכות שחיטה .דהלכות

וז"להרמב"ם " -בשנתאלףותצ"חלשטרותהיאשנתד'

שחיטה לכל מסור אפילו לעמי הארצות ,כמו שכתב ר"ת

ותתקמ"ז ליצירה תקנו רבני מצרים והוציאו ספר תורה

פ"קדחוליןדאינוצריךלידעאלאדבריםהרגיליםלבא.אבל

ברבים והחרימו על אנשי הכפרים השוכנים בדמנהור

הלכות גיטין רבו הלכותיה ואין הכל בקיאין בכל הלכותיה,

וכולכיס ובלמוחלה ,לבל ישא אדם אשה ולא יגרש שום

אלארבנןדסמיכיוהרידיניגיטיןארוכות,ואפילורבנןבעלי

אדם את אשתו באלו הכפרים אלא על ידי אלו הרבנים

הוראות יראי השם נכשלין בו ,וכן ראיתי כמה פעמים ואין

שבכפרי מצרים והם ר' חלפון דיין דמנהור או על ידי ר'

זה צריך פנים .ומה שהביאו ראייה מפרק קמא דגיטין

יאודה הכהן דיין כולביס או ע"י ר' פרחייא דיין אלמוחלה,

דקאמררובבקיאיןהן.לבימגמגם ,דהאדקאמררובבקיאין

והסכמנווהחרמנוכלמישיתןרשותלאדםשאינויודעבטיב

הם ,היינו אליבא דרבה דאית ליה טעמא משום שאינם

גיטין וקידושין כדכתיב רבים חללים הפילה דרשו רז"ל ,זהו

בקיאיםלשמה,אבלק"לכרבאדאיתליהטעמאמשוםדאין

ת"חשאינויודעבטיבגיטיןוקדושין .והיהזהבשלישאחרון

עדים מצויין לקיימו ,ואין צריכין למימר אליבא דרבא רוב

של חדש טבת שנת אלף ותצ"ח לשטרות בפסטאט מצרים

בקיאיןהם.ושמאסברסתםספרידדיינימיגמרגמירי,והכא

דעל נילוס נהרא מותבא ומן דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא

כיון דהאי גברא לא איתמחי מעולם ולא הגיע להוראה לא

עליהלמהוילזכותולראיהלאחרהיוםוהכלשרירוקים".

אמרעליהמסתמאגמיר.ודווקאאגיטיןהבאיםממדינתהים

יתירה מזו ,מהר"י ווייל פסל אפילו בדיעבד ,גט שסודר

אמרינן מסתמא הבעל לא הניח לכתוב ולסדר הגט אלא

על ידי אדם שלא הוסמך לסידור הגט ,והתבטא כנגדו

גברא דודאי מומחה דלא חשיד להכשילה ,אבל האי שלא

במיליםחריפות.

נטלרשות,וגםרבותינוהתרובושלאיתןגיטין,כיוןדחציף

וז"ל מהר"י ווייל בתשובה סי' פה " -ההוא גברא דשמי'

כולי האי לא אמרינן עליה מסתמא גמיר .ומה שמביאים

אברם אשר מתנשא ליתן גיטין וחליצות ולא נטל רשות

ראייה דאזלינן בתר רובא אפילו היכא דאיכא חזקה בהדי

משום גברא רבה ,ואין אנו יודעים אם הוא מומחה ומוחזק

מיעוט כו' .הא כתב המרדכי דחיישינן למיעוט המצוי כמו

בטיב גיטין .נראה דאפילו בדיעבד אינו גט ,וכל גיטין שנתן

גוססומיםשאיןלהםסוף,וה"נהוימיעוטהמצויכאשראנו

פסולים דגרע טפי מהלכות שחיטה דאמרינן פרק קמא

רואים בעינינו דאדרבא מיעוטא דמיעוטא בקיאים הם וק"ל

דחולין )דף ט( דאם אינו יודע הלכות שחיטה אסור לאכול

 ...ומה שכתבו רבוותא להתיר בדיעבד נסתפק לי אם האי

משחיטתו ,אפילו אמר ברי לי שלא שהיתי כו' משום כל

הוי כמו דיעבד ,כיון דהאי גברא נטל שררה לעצמו בלא
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התרת רבותיו .וכבר תקנו הקדמונים שלא יתקן ויסדר שום

ובספר שבות יעקב חלק ג' סי' קכא )בתשובת הכנסת

אדםגטבלתירשותוהתרתחכםשהואתופשישיבה.והאי

יחזקאל( כתב – "אף דמסיק רוב בקיאין הן ,ורש"י פי' רוב

גברא עבר במזיד ,א"כ לא הוי כמו דיעבד ,דאל"כ כל אדם

ישראל בקיאין הן כו' ,אפילו לר"מ דחייש למיעוטא דסתם

יעבורויסמוךעלזהשיתירולו.וכה"גכתבמהר"םבתשובה

ספרי דדייני מגמר גמירי ,ועיין ברי"ף דהלכתא כרבא לפי

במיימוניובמרדכיפרקבתראביבמותאמיםשאיןלהםסוף

שאיןבקיאיןלשמה,ועייןבתשובתהריב"שסי'רע"א.אמנם

דאמרו חכמים אם נשאת לא תצא והיכא דעברה במזיד

האידנא דיש הרבה דקדוקים בגיטין ושינוי השמות ומקומות

ובעבריינותוידעהדלכתחילהאסורלאהוידיעבדדכלאחת

ומטבע שטבעו חכמים בגיטין ,ודאי מי שמסדר ואינו יודע

היודעתזאתתעבור.והכינמיאיכאלמימרהכאאיהאיהוי

בטיב ,מרבה ממזרים בישראל וקשים לעולם יותר מדור

דיעבד א"כ הוי מילתא דרבנן כי חוכא ואיטלולא דכל אחד

המבול".

שהוארחוקמלמדןאורבהמסדרגיטיןיסדרגטויסמוךעל

ובספרדברי חיים אבן העזר ח"ב סי' צכתב " -אם חזינן

זה שיתירו לו בדיעבד .ואפשר דלא דמי ,דהתם גבי מים

דהאי גברא אינו מהרוב ,דהרוב העוסקים בגיטין יודעים

שאיןלהםסוףאילאתעבורהאשהצריכהלהיותעגונהכל

מדינים הפשוטים הללו ,וכיון שאתרע הרוב ,אוקמא אחזקת

ימיה ומשום הכי כולן יעברו .אבל הכא אפשר לילך אצל

אשת איש ,וכמו שמבואר דבר זה בש"ס כתובות ]ריש פ"ב

למדןאולהמתיןעדשיבארבהיודעלתקןולסדרגיטין.גם

ט"זע"ב[".

כל הדבריםהאלושכתבתי תשלח לקדםרבותינואם יתירו

וקודם לכן שם בסי' פט בנידון שהוא קל מהנידון כאן,

יתירו ,ודברי יהיו בטלים ,ואני את נפשי הצלתי" .עד כאן

באותו מקרה נכתב גט בשינוי כמה עניינים משונים מכפי

מתשובתמהר"יווייל.

המנהג בנוסח הזמן וכתיבת השמות והעדים ,ובזה השיב

בשו"ע יורה דעה סי' רמב סעיף יד כתב הרמ"א – "י"א

הדבריחיים"-לפיהמבוארכמעטבכלאחרוניםדאפילואם

דמי שאינו מוסמך למורינו ונותן גיטין וחליצות,אין במעשיו

לא טעו רק בעניינים הנצרכים לכתחילה ,כיון ששינו בדבר

כלום ,ויש לחוש לגיטין וחליצות שנתן ,אם לא שידוע לכל

ברור הנהוג ונתפרסם לכל ,נראה שאינם בקיאים בטיב גיטין

שמומחה לרבים הוא רק שמצד ענוה ושפלות אינו מבקש

והגט פסול ,וכן כתוב בהדיא בנודע ביהודה ]מהד"ת[

גדולות) .מהר"ד כהן סי' כ' ומהרי"ו סי' פ"ה וקכ"ב( .ויש

בתשובה סי' ק"ה וסי' ק"ו  ...אם לאו דסתם ספרי דדייני

חולקים ומקילין )תשובת ריב"ש הנ"ל( .ובמקום עגון יש

מיגמר גמירי היו צריך שני עדות דוקא ,וא"כ בניכר

להקל אם כבר נתן גיטין וחליצות ,אבל לא בדרך אחר ,כי

שהמסדריםנפקימרובאומסתםספרידדיינידהריחזינןדלא

מנהגןשלישראלתורה,כןנ"ל".

גמירי ,בודאי שוב צריך שני עדים  ...וכשיוצא מהרוב צריך

הריעותא היחידה אצל מסדר הגט הנידון בדברי מהר"י

תרי עדים לאסהודי על לשמה כמבואר בש"ס  ...ולכן ודאי

וייל וברמ"א ,היתה שאינו מוסמך ,אבל לא היה יסוד מוכח

גם אם לא נראה מהם שטעו רק בחומרת המנהג המסודר

שמסדר הגט אינו בקי בטיב גיטין וקידושין .אבל אם מסדר

לכל ,נראה שהמה הדיוטות ויצאו מכלל סתם ספרי דדייני

הגטאינובקיבטיבגיטין ,בזה הרמ"אבסדרהגטסעיףא'-

מגמר גמירי ,וצריך דוקא שני עדים כמו כל דבר שבערוה,

"גטשסדרואותוהדיוטות,ישלפוסלוכמושכתבתילעילסי'

ולכןהגטפסול",עכ"ל.

קמ"א סעיף ל' וסי' קמ"ב סעיף ט'" ,וכן פסק בתשובת חתם
סופרחלקאה"עח"בסי'נד.

אם כך כתב הדברי חיים על שינויים קלים לכאורה,
מהנהוג ,אע"פ שסודר הגט על פי סדר הגט הנהוג בכל

הריב"ש סי' שצ )הביאו ב"י סי' קמא( הביא מתשובת

תפוצותישראלמקדמתדנא,ק"ובנידוןשבפנינו,שהגטסודר

הר"ן ,שכתב בלשון זו " -הביאך לחוש מפני שאפשר

על ידי מי שאינו רואה עצמו מחוייב לסדר את הגט בהתאם

שהדיינין מוחזקין שאינן יודעין בטיב גיטין וקידושין כראוי,

לסדרהגטשכתבוכלהפוסקים,וניתןלבעלשימסרנולאשה

וכמושכתבתשלשונםמוכיחעליהםובכגוןזהיפהחששת,

בלי השגחה ,פשיטא שאילו היה מגיע לפני הגה"צ הדברי

שלא לראוהו בלילה בלבד יש לחוש ,אלא לכמה פיסולין

חיים לא היה מאריך בדברים ופוסל את הגט מדינא וגוזר

שאפשרלהזדמןבגט,ואנילאאתיראשהעלפימעשהבית

גזירתנח"שעלמישהרהיבעוזבנפשולפרוץגדר.

דין ,כזה שהיאך אסמוך על בני אדם שאינם יודעין בטיב

ובחתם סופר חלק אבן העזר ח"א סי' כז כתב – "בנידון

גיטיןמפנישהםכותביםשנתבררלהםשכלענייניהגירושין

שלפנינו מלבד שאותן הפוסלים יש בהם שקרובים לפסולים

נעשו כהוגן וכתיקון חכמים להתיר אשה העומדת בחזקת

דאורייתא,עודכברכתבהריב"שבשםהר"ןרבודכלשניכר

איסור ,ואנחנו היודעים ועדים שאינם כדאי שיהיו העניינים

אפילו בהרשאה שלא היה המסדר בקי ,יש לחוש לכמה

הצריכיםבגטמתברריםלהם".
והרשב"ש בתשובה סי' ה' כתב – "כמה מכוער הדבר
לנהוג קלות ראש בגיטין ולהתעסק בהם מי שאינו בקי בהם,
והם קשים לעולם יותר מדור המבול ,וקרובים היו להביא
האשההזאתלביתפסול".

חששות ופסולים שאי אפשר להכירם בגט ,ומכ"ש המסדר
הזה שאפילו הסדר הגט ר"מ ר'יוזפס לא הביט ולא השגיח
עליו,א"כקרובשפסולמדאורייתא".
ובספר הסבא קדישא ח"ג סי' לא כתב " -אשת איש
שתתגרש על ידי מסדר גט שאינו בקי בטיב גיטין ,הגט פסול

עטרתדבורה
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ולא תנשא בגט זה ,ואף דלא חזינן בו ריעותא .משום דרבו

וכמו שכתבת שלשונם מוכיח עליהם ,בנדון זה ודאי יפה

דקדוקי הגט וקרוב שיהא פסול ולאו אדעתיה דהמסדר ,כיון

חששת שלא לראהו בלילה ודאי יש לחוש ,אלא לכמה

דאינו יודע הדינים שצריך לגט .ועיין בחי' הרמב"ן ריש פרק

פיסולים שאפשר להזדמן בגט ,ואני לא אתיר אשה על פי

קמא דגיטין דהביא מי"מ דכי אמר רבה לפי שאין בקיאין

מעשי ב"ד כזה שהיאך אסמוך על בני אדם שאינם יודעים

לשמה,לאודוקאאלאהואהדיןלשארדבריםהפוסליםבגט

בטיב גטין וקידושין מפני שהם כותבים שנתברר להם שכל

ושואלים ממנו הכל וכו' ולמדוהו מהירושלמי שאמרו לפי

ענייני הגירושין נעשו כהוגן וכתיקון חכמים להתיר אשה

שאיןבקיאיןבדקדוקיגיטין,ואפילולהחולקיםנראהדכשידעי

העומדת בחזקת איסור ,ואנחנו היודעים מעידים שאינם

דלא בקיאי בדקדוקי גיטין ודאי דהגט פסול ,וכמ"ש הריב"ש

כדאי שיהיו העניינים הצריכין בגט מתבררים להם ,עד כאן

)סי' שפ"ט( ורבו הר"ן ובתשובת הרא"ם ח"א )סי' ל"ו ומ"ו(

לשונו  ...הרי שאעפ"י שלא נתברר בודאי .שהיו ב"ד טועין

מהרי"ו )סי' פ"ה וקכ"ח( ומהרח"ש סי' ג' דק"ה( ועבודת

והדיוטות אלא מתוך לשונם שמוכיח עליהם שלא היו

הגרשוניסי'ל"חומ"ג(ונודעביהודהמהדו"תחלקאה"ע)סי'

בקיאים חששו לומר דלא בקיאי אינון ומטעם זה פסלו הגט

ק"ה( ,וע"ע בפנ"י אה"ע סי' ב' .ואפילו אם יש לחוש שתצא

אףעלפישלאנתבררלהםבודאישהיוב"דטועיןוהדיוטות

לתרבותרעהאםלאנתירשתתגרשעלידימסדרשהואע"ה,

כמו שמוכיח מלשון התשובה .וכ"ש כשאנו יודעין בודאי

אפ"ה אין להקל וכמתבאר ממ"ש הרב בתה"ד בפסקיו סי'

שהן הדיוטות גמורים בנדון דידן שהרי הוצרכו לסדר להם

קל"חוכןכתבהרדב"זבחדשותסי'קפ"ז".

בכתב נוסח הגט וסדר כתיבתו ותיקונו שבודאי שיש לחוש

ובפתחי תשובה סי' קמ"א סעיף כ"ח כתב משם שו"ת

בכאן לכמה פיסולים שאפשר להזדמן בגט ולאו אדעתייהו,

שיבת ציון סי'צא בגט שנשלח מעיר אחרת ונמצאו בו שלש

כיוןשאינםיודעיםמעצמםדיניגטיןכמושהפליגהר"ןז"ל,

ריעותות,והאריךשםדמצדהריעותותישלהקלבדיעבדאך

והיאך נסמוך על מה שכתבו להם מכאן ,מאחר שאינם

מאחר שנמצא ג' ריעותות יש לחוש פן לא ידע זה המסדר

יודעיםמייודעמהפיסולנזדמןלהםבכתיבתוולאהרגישו

בטיב גיטין.אכן אם מכירין את הרב המסדר והוא מוחזק לן

בומסדריהגטכלל,לפישאינםבקיאיןבהלכותגטיןמההם

שבקי בדיני גיטין והריעותות הנ"ל נעשו על פי מקרה ,אז יש

הדבריםהמכשיריןומההםדבריםהפוסלים.

להקל.אבלכשמכיריןבושאינובקיבהלכותגיטין,חזרהדין
שישלפסולאתהגט.
עלכןבנידוןשלפנינו-מדינאהגטפסול,ורקלחומראיש
מקוםלחושלו.
לכאורה היה מקום לקיים בירור מקיף בשאלת כשרות

אם כן בנדון דידן דידענו בהם בודאי דלא בקיאי איך
נסמוך עליהם ולהאמין לשליח במה ששאלו לו אם עשו
כהוגן ולא טעו בדבר דאפשר דהוי פיסולא דאורייתא .כי
מאחר שאינן בקיאים בהלכות גטין כלל ואין להם כי אם
אותו הסדר ששלחו להם מכאן מי יודע מה פיסול הזדמן

הגט בדיעבד ,ולזמן כעת את עידי הגט ואת הבעל והאשה

להםבכתיבתושלאהזהירוםבובסדרששלחולהם.ואפילו

על מנת לחקור ולברר את כשרות הגט .אך אין מקום לכך,

הסדר ששלחו להם אפשר שנזהרו בו ככל דקדוקיו ואפשר

מאחרשכלאותםשעסקובכתיבתהגטובסידורנתינתו,הם

שלא הבינו ממנו איזה דבר .ואם נאמין השליח במה

חכמים בעיני עצמם ,אך ללא ספק שאינם בקיאים בהלכות

שנשאלו לו הויא עדות גמורה ,דדל מהכא טעמא דסתם

גיטין,אמרינןבזה"כלמילתאדלארמיאעליהדאינישלאו

ספרא דדייני מגמר גמירי וחזר הדבר להיות דבר שבערוה

אדעתיה")מסכתשבועותדףמא.(:וכמושפסקמהר"יווייל

ואין דבר שבערוה פחות משנים והיינו צריכים שני עדים

בתשובהשהבאנולעיל.

שיעידועלכלפרטיפרטיםשלגט.ואפילוהכילאיספיקכי

וכעיןזהכתבהרא"שבמסכתחוליןפרקא'סי'יג,וז"ל-

שמא נזדמן איזה פיסול שלא יעלה על דעתנו לשאול מהם

"לא צריכא כגון ששחט לפנינו שנים ושלשה פעמים ושחט

מאחר שמסדרי הגט היו הדיוטות" .עד כאן תוכן תשובת

שפיר ,מהו דתימא הא איתחזק ,קמ"ל כיון דאינו בקי בהו

דרכינועם.

זימניןדשהיודריסולאידע.פירושואינומרגישדכיוןדאינו
בקיבהלכותיהן,אינייודעאםנזדמןלידו,ואפילואםישאלו

וע"ע בנודע ביהודה תניינא חיו"ד סי' טז ,ובפת"ש יו"ד
סי'צדסק"אובדרכיתשובהס"קיב,ואכמ"לבזה.

לו עשית כך וכך או עשית כך וכך ומתוך דבריו ירגישו
ששחט יפה ,אין לסמוך עליו דכל מילתא דלא רמיא עליה
דאינישלאואדעתיה".
ובתשובת דרכי נועם חלק אה"ע סי' ג' כתב ,וז"ל -
"והריב"ש בתשובה סי' שפ"ח כתב על מעשה ב"ד שהיה

האםהבעלעברעלחרםדרבינוגרשם
עלינולברראםחרםזהחלבנידוןדידןשבניהזוגמעולי
מרוקו ,מאחר והמחבר בשו"ע השמיט חרם זה של רגמ"ה
שלאלגרשאשהבעלכרחה.

קצר והיו בו טעויות מדקדוק הלשון ,וזה מורה שלא היו

הר"ן בתשובה סי' לח כתב וז"ל " -אנו מוחזקים שיש

הב"דיודעיםבטיבגטיןוקדושיןכראוי...והשיבלוהר"ןז"ל

חרם הקהילות בדבר או תקנת רבינו גרשום ז"ל ,ודבר זה

אבל דעתי שהביאך לחוש למה שחששת מפני שאפשר

פשט איסורו בכל ישראל ,שלא שמענו ולא ראינו אשה

שהדיינין מוחזקים שאינם יודעים בטיב גטין וקידושין כראוי

מתגרשת בעל כרחה" .ועיין בתשובת הר"ן בסי' מח,

562אבןהעזר
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ולשיטתוקייםחילוקביןהחרםשלאלישאשתינשים,שלא

בשנים האחרונות ,על מנהגם בזה בארצות המערב ,וענו

התקבלבכלהארצות,לביןהחרםשלאלגרשהבעלכרחה,

ואמרושמעולםלאנהגואיסורלגרשבעלכרחה,ושהמנהג

שפשט בכל מקום .וכן בשו"ת מהר"ם מינץ סי' יז כתב -

הפשוט בארצותיהם שמיד שהבעל משליש בקופת ביה"ד

"הנה גלוי וידוע דלא כייפינן עתה האשה לקבל הגט והוא

סכי כתובתה ,פוטרים אותו מכל חיוביו ,שאר כסות ועונה,

תקנתר"גמ"ה,וכלגדוליעולםאשכנזוצרפתהסכימועמו,

ומגרשיםאתהאשה,ואםהאשהמסרבתלהתגרשמתירים

ופשטהתקנהזובכלישראל".

לבעללשאתאשהאחרתעליה,וא"כברורהדברשלאצדקו

ובספר גט פשוט סי' קיט ס"ק כב כתב " -היה נראה
דתקנה זו לא פשטה בכל הארצות כגון בספרד ומערב וכל

חברי ביה"ד האזורי בירושלים שפסקו כל בתר איפכא מן
האמורלעיל".

המזרח,וכןכתבהר"םאלשקרס"סצ"ה.אךהר"ןבתשובתו

העולה מדברינו שלדעת הר"ן ומהר"ם מינץ ועוד

סי' לח כתב שאנו מחזיקים שיש חרם הקהילות או תקנת

אחרונים מגדולי הפוסקים ,עומד כנגד הבעל חרם דרבינו

ר"ג ופשט איסורו בכל ישראל ,והרשד"ם )אה"ע סי' עח(

גרשםשלאיגרשהבעלכרחה,ואףלדעתהראשל"צהגר"ע

חיישלדבריו".

יוסף שליט"א ,הבעל עשה מעשה שלא יעשה שגרשה בעל

ובנודע ביהודה מהדו"ק חלק אה"ע סימן עז כתב בתוך
דבריו " -ומאוד תמהני על מחותני הרב שעושה חרם רבינו

כרחה בניגוד לפסק בית הדין ,ובלא ששלם לה במזומן את
מלואתשלוםכתובתהבטרםסודרהגט.

גרשם קל והוא איסור חמור מאד .ואף שהחרם של שתי

מלבדזאתהנידוןבאותומקרהבתשובתיביעאומרהיה

נשים לא פשט בכל ישראל ,אבל חרם שלא לגרש בע"כ

בבני זוג שנישאו במרוקו ,וביחס אליהם קבע הראשל"צ

חמיר טפי ופשט בכל ישראל ,ויש בכוחו לדחות איסור

הגר"ע יוסף שליט"א שהחרם אינו חל עליהם ,אך כידוע

דאורייתא,וכמבוארבתשובתהר"ןסי'ל"ח".

שכאןבארץישראלגירושיןבעלכרחהאינןמצוייןכלל,ויש

וכן החתם סופר בתשובה )ח"ו ,סימן ע'( כתב בסיום
תשובתו" -ולאיגרש בעלכרחה,כיחרםדבעלכרחהחמיר
טפי ונתפשט בכל מקום ובכל זמן ,משא"כ לישא אשה על
אשתו".

לדוןהאםכלהדריםכאןבארץ,קבלועלעצמםחרםדרבינו
גרשםשלאלגרשאשהבעלכרחה.
וגם אם לא מכח חרם אתינן ,עכ"פ ללא ספק יש לדון
מכחמנהגהמקום,וכפישמצינובשו"עאה"עסי'א'.אמנם

ועיין בשו"ת רב פעלים ח"ב חלק אה"ע סי' יז שכתב

השו"ע שם פסק שלא פשטה תקנת ר"ג שלא לשאת שתי

בפשיטותלדוןחרםדר"גשלאלגרשאשהבעלכרחה,ביחס

נשים,מ"מהשו"עבסעיףט'פסק" -נושאאדםכמהנשים,

לאדם ששמו אברהם שלום שרעבי שהיה מצוי בעיר

והוא דאפשר למיקם בסיפוקייהו  ...ובמקום שנהגו שלא

סינגפור ,ולא העלה סברא שהחרם לא חל בקהילות

לישא אלא אשה אחת ,אינו רשאי לישא אשה אחרת על

הספרדיםשבמזרח.

אשתו" ,והיינו מפני שכך הבעל קבל על עצמו בשעת

ועיין בשו"ת ציץ אליעזר חלק י' סי' מו ,שם הובא פסק

הנישואין ועל דעת כן נישאה לו ,וכדין חמר שאינו רשאי

דין מביה"ד האזורי בירושלים )בפס"ד מבעל הציץ אליעזר

להיות גמל .ועל כן ה"ה בענין זה ,מאחר שנשאה במקום

ז"ל והג"ר יוסף כהן ז"ל( שפסקו עפ"י דברי הר"ן הגט פשוט

שנהגושלאלגרשאשהבעלכרחה,עלדעתכןנשאה,ואף

הנודע ביהודה והחת"ס ,דחרם זה שלא לגרשה בעל כרחה

שלא נדון עליו את החרם ,מ"מ אינו רשאי לגרשה בעל

חלגםעליוצאימרוקו.

כרחה.

אך כשהגיע התיק לדיון נוסף בבית הדין הגדול ,לאחר

וז"ל הבית יוסף אבן העזר סי' קיט " -כתב הרשב"א

שהבעל עירער על פסק הדין ,בית הדין הגדול ,בהרכב

בתשובה)ח"דסי'קפו(כלשנשאבמקוםשאיןמגרשיןאלא

בראשות הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א ,ביטל

מדעת האשה ,סתמו כפירושו ועל דעת כן נשאה שלא

פס"דזהוקבעשחרםזהאינוחלעלהבעל.

יגרשנה אלא מדעתה ,ואם יגרשנה שהוא חייב במה שנהגו

פסקדיןזהנמצאבשו"תיביעאומרחלקה'חלקאה"ע

לחייב העובר על אותו מנהג ,בין בקנס בין בנידוי ,ואפילו

סי'א'ובעיקרונשעןעלמהשהמחברבשו"עסי'קיטסעיףו'

הוציאה מהמקום ההוא והוליכה למקום אחר אינו רשאי

פסק"-יכוללגרשהבלאדעתה".אףשבשו"עסי'א'סעיףי'

לגרש אלא על פי דרך מנהג מקום הנישואין ,שעל מנת כן

הוזכרהחרםשלאלשאתשתינשים,אבלהחרםשלאלגרש

נשאה ,וכל שכן אם יש שם הסכמה ידועה ,ויכולים הם

בעל כרחה הושמט לחלוטין מדברי מרן בשו"ע ,ורק הרמ"א

לקנסובאותוקנסאולנדותוכאילונשאוגירששםעכ"ל".

בסי'קי"טהביאו.

ובתשובת הרשב"ש סי' תיא דן האם בית הדין נזקקין

ועיי"ש ביביע אומר שהביא תשובות חכמי הספרדים

לגרשאשהבעלכרחה,היינומעיקרדינאדגמראבלאחרם

שהעידו שלא נהגו בחרם זה ואח"כ כתב ,וז"ל " -נמצאנו

דרבינו גרשם .וכתב לחלק דין זה לארבעה סוגי מקרים,

למדים שכן המנהג פשוט בארצות המערב לגרשה בעל

וכדלהלן.

כרחה בלי שום סיבה ,ורק שצריך לפרוע לה כתובתה

א .באותן נשים שאסור לגרשה כגון בזיווג ראשון ,אסור

במזומנים .וכן שאלנו לרבני מרוקו שעלו מהתם להכא

לביה"ד לסייע לבעל המבקש לגרשה בעל כרחה ,ואם סדרו

עטרתדבורה
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לו גט זה בעל כרחה חייבים נידוי .ב .נשים שאין איסור

וגירש בע"כ אי הוה גיטא .ולכאורה מדינא דכל בו שהביא

לגרשן ואין מצוה בכך ,ביה"ד אינן נזקקין לסייע לבעל

הרמ"א שאם נשאת שוב אין האיש נקרא עבריין משמע

לגרשה בעל כרחה ,ובנשים אלו נהגו שלא לגרשן אלא

להדיא דבדיעבד הוי גיטא .אבל בתקנות ר"ג מה"ג אשר

מרצון האשה ,ומנהג זה מחייב על פי דין .ג .בנשים שיש

בסוף תשובות מהר"מ ב"ר ברוך דקי"ג מבואר להדיא

מצוהלגרשןכגוןשמצאבהערותדברבאלוכתבהרשב"ש,

שהתקנה הוא מפורש דגם בדיעבד אין הגט כלום .ומהב"ש

וז"ל"-הכללשכלשישבהדברפריצותאוחששזנותמצוה

וכמהפוסקיםנעלםולאראועיקרהתקנהרקהתקנהשהיה

לגרשה ,ובודאי שבזו אם רצו בית הדין נזקקין לו או מצוה

אח"כ בשנת תתק"ץ שהבעל והסופר והעדים יהיו בארור

להזקק לו ,ואם אינה רוצה לקבל גיטה יכריחוה לקבלו

המובא שם בדף קל"א זאת ראו עיניהם .ובסוף תקנות

שהכל מסייעים לדבר מצוה להזדרז בזה" .ד .הסוג הרביעי

תתק"ץ מבואר שם שתקנות ר"ג מה"ג המה בתוקפם] .ואין

הואמקריםשעלפידיןכופיןאתהבעללגרשהגםאםאינו

רצוני להאריך בדקדוק דברי התקנות שם ובש"פ המדברים

רוצה,ונידוןדידןשייךלחלוקההראשונה.

בזה[ והנראה דאתו ר"ג ובית דינו ותקנו גזירת כו' ושלא

העולה מדברינו שבשאלה זו האם בנידון זה הבעל עבר

יהיה הגט כלום .ועדיין נתנו רשות לחכמי קהילה אחת

על חרם דרבינו גרשם ,לדעת הר"ן בתשובה ומהר"ם מינץ

להתיר במקום שיראו טעם לומר דבכה"ג לא שייך תקנת

וכןלדעתהנודעביהודהוהחתםסופרוהרבפעלים,חרםזה

ר"ג,ואתוחכמיתתק"ץותקנושצריךרשותג'קהילותדוקא

שלאלגרשהבעלכרחהנוהגבכלמקום,והמהרשד"םוהגט

]ובזה נתיישבה דעת הפוסקים המחמירין לומר דגם במקום

פשוט חששו לשיטה זו .וכן בבית הדין בירושלים בהרכב

מצוה גזר ר"ג וסרה מעליהם תלונות הפוסקים המקילים

בעלהציץאליעזרוהג"ריוסףכהןז"ל פסקוכן,ולפישיטות

ואומרים וכי ס"ד דבמקום מצוה יגזרו ,ולפמש"כ ניחא

אלו הבעל עבר על החרם ואינו נפטר מהחרם עד שישוב

דבמקום מצוה יתנו חכמי הקהילות רשות .אבל לזרוק הגט

לשאתה .אך גם לדעות שהחרם אינו קיים בקהילות אלו,

מדעת עצמו שלא בהסכם חכמי הקהילות אכתי איכא

הרישהרשב"שקבעשמסדריהגטמחוייביםבנידוי.

למימרדר"גהשוהמדותיו[.ולארחוקבעינילומרדהתקנה
שלא יהיה הגט כלום הוא תקנת רשב"ם וחכמי דורו

האםהגטבטלכשעברעלהחרם

וכדמשמעשםקצתובכלדורהוסיפוחומרא.והיאךשיהיה

יש אומרים שבמקום שחל חרם דרבינו גרשם שלא

סדרהתקנותכולםהיהמרבותינוגדוליהראשוניםאשרהיו

לגרשה בעל כרחה ועבר על החרם ,הגט בטל .כן כתב

כמלאכים המשמשים במרום ,ואנן ככופתי דחמראלגבייהו.

בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג )דפוס פראג( סי' תתרכב ,וז"ל -

חלילה וחלילה לנו לנגוע בתקנתם ח"ו אשר לזאת בסתם

"תקנהשלאליתןגטלאשהבעלכרחהואיןהגטכלום".וכן

נשים ודאי ראוי להחמיר על הבעל בכל מיני חומרות

שו"ת מהר"ם מינץ סי' יז כתב " -מפורש בפי' בתקנת ר"ג

להצריכו שיתן גט אחר משום שריותא דידה ,וגם שריותא

שאםגרשהבעלכרחהדלאהויגטובטלאפילובדיעבד".

דידיהלישאאשהאחרתולאלפגועבאיסורב'נשים.וכבר

וכן כתבו בשו"ת בית שלמה חלק אה"ע סי' פב ובשואל

הסכמנואשתקדעםחכמיווילנאלאסורעליואשתוהשניה

ומשיב תליתאה ח"ב ריש סי' קפה ותניינא ח"ג ריש סי' קכ

משום איסור ב' נשים והופרדו זה כמה חדשים עד שיגרש

שבגוףהתקנהנקבעשאםיגרשבעלכרחהשהגטיבוטל.

אתהראשונהמדעתה".

וע"ע בספר גט פשוט סי' קיט ס"ק כד שהביא מש"כ

ובספר בית הלוי בסוף חלק א' כתב ,וז"ל " -מדהצריכה

מהר"םמינץוהעלהשגםלדעתמהר"םמינץהגטאינובטל

המשנה )בריש מסכת סנהדרין( במיאון שלשה ,ופרש"י

אלא ספק גט .ובספר רב פעלים חלק ב' חלק אה"ע סי' יז

משום דתיקנו רבנן כעין דאורייתא ,והרי במיאון הוי בעל

כתב " -עוד יש לפקפק לפ"ד החכמים שזה עבר על החרם,

כרחו של הבעל כמו בגט בעל כרחה של האשה ,דהא אין

איךפשיטאלהובהיתרהגטהנזכר,דהאהרבגטפשוטס"ק

צריךלשוםמעשהדידי'כללרקהיאממאנתבו,ואםנאמר

כ"ד הביא בשם מהר"י מינץ סי' י"ז ,דמפורש בתקנת ר"ג

דבע"כדידהלאבעיביתדין,גםבמיאוןאיןצריךביתדין...

דאם גרשה בעל כרחה לא הוי גט אפילו בדיעבד ,והגם

ומוכרח דס"ל לרש"י דגם בע"כ של האשה בעי בית דין,

דהרב המחבר תמה על זה ,ופירש כונתו לדונו בדין הספק,

דאע"גדהתורהאמרהשמתגרשתבעלכרחה,מ"מס"לדכל

ועיין יד אהרן הגה"ט אות ט"ז ,מ"מ מספק צריכה גט אחר,

דברהנעשהבשלחבירושלאברצונובעיביתדיןלזה.וי"ל

ועוד אם זה עבר על איסור דחרם ר"ג ,א"כ העדים והסופר

דגם רבינו גרשם מאור הגולה ס"ל כן ,וכיון דבע"כ של

סייעו ידי עוברי עבירה בבואם עמו לבית האשה לזרוק לה

האשה בעי בית דין  ...כיון שתיקן רבינו גרשם שלא לגרש

הגטבחיקהבפניהם".

בע"כוגזרעלזהואסורלגרשבע"כ,א"כאפילוגירשהבפני

והגאון רבי חיים מוואלאז'ין ז"ל בתשובתו שבספר חוט

בית דין בעל כרחה ,מ"מ הא לא שייך לומר דשליחותייהו

המשולשח"אסי'יבכתב" -ואנימחמיריותר,דאףאםאין

דקמאי קעבדי ,כיון דאסור לעשות כן ,ובפרט אם נאמר

שום חשש בגט הניתן בע"כ ,ונמסר כדת ,אעפ"כ דרכי

דגזירתו הוי איסור אדאורייתא ,וממילא הגט בטל

לאוסרו .ואע"ג דהב"ש )סי' קי"ט ס"ק י"א( נסתפק אם עבר

מדאורייתא".
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ועיין בספר עונג יו"ט סי' קנה שכתב ג"כ כעין סברא זו.
וע"עבאוצרהפוסקיםסי'א'ס"קסגאותה'.
לעומתזאתמהביתשמואלבסי'קכס"קיאנראהשנקט

ליבם,ואסורלכלאדםליתןלואשהכדילחושעכ"פלספק
חרםשעדייןרובץעליולשיטתרובהפוסקיםראשוניםכרבא
וכדעתמשמעותהיש"ש".

בפשיטותשהגטאינובטל,וע"עבפת"שסי'קכסק"זשהביא

ולפי זה גם לדעת הסוברים שהגט אינו נפסל במה

את הדעות בזה .ויש להוסיף שכן דעת הגרע"א ,בתשובה

שהבעל עבר על חרם דר"ג ,עכ"פ הבעל מחוייב לחזור

ח"אסי'קאכתבהגרע"אבתוךדבריובלשוןזו" -חזינןדאף

ולישאנה,ובלאכןהואעוברבליוםויוםעלחרםדרגמ"ה.

אמרינן דמכח התקנה ,הוא גם כן קנין שלה ,וא"י להפקיע

גטהניתןלאשהבעלכרחהבתוךמעטפה

לבתר תקנת רגמ"ה אם עבר וגירש בע"כ דמגורשת ,ולא
קנינה ע"י נתינה בע"כ ,והיינו דמכל מקום לא נעשה הוא
קניןשלהאלאדישעליואיסורחרםשלאלגרשבע"כ".

במקרהדנןהגטלאניתןבפניביתהדין,וקשהלעמודעל
הבירור כיצד נמסר הגט .לא ניתן לברר ענין זה לאשורו,

ומהרש"םח"דסי'יטלאחרשדןבשאלהזוכתב" -אבל

דהוימילתאדלארמיאעל אותםשנכחובאותומעמדולאו

בגוףהדיןמבוארבשו"תבשמיםראשבסי'שפ"אבפשיטות

אדעתיה ,כשלא ידעו מה עליהם לראות .יש לשער

דגםלפיהחדר"גמהנידיעבדע"ש,גםבשו"תרע"אסי'ק"א

שהמעטפה נמסרה כמקובל ,בדרך מסירה רגילה ,ולא היה

באמצע התשובה מבואר כן בפשיטות ,ועיין בכסא דהרסנא

במסירהזוקניןידאלאמשיכהוהגבהה.

סימןקס"חבאורךבזהשהעלהדתקנתביטולהגטדיעבדלא
נתקבלבעולם".

ובכךנפלנובפלוגתאהאםמהניקניןהגבההאומשיכה
בגט כשהבעל לא נתן את הגט בידה .עיין בפת"ש סי' קלט

העולה מדברינו ,לדעת רוב הפוסקים הסוברים שבנידון

סק"ד במש"כ בשם הגרע"א ששאר קניינים מלבד קנין יד

שלפנינו הבעל עבר על חרם דרבינו גרשם ,זוהי פלוגתא

אינו מועיל ,וע"ע באבני נזר חלק אה"ע סי' קעב ס"ק טו

דרבוותא האם הגט גופו בטל ,וזאת גם אם הגט גופו היה

שכתב בזה מחלוקת הראשונים ,שלדעת הרמב"ן ידה דוקא

מסודר כדת וכדין ,עכ"פ יש לחוש לביטול הגט לדעת

ולא מהני משיכה או הגבהה .אך כפי הנראה לדעת רוב

הסובריםשאםעברעלחרםדר"גהגטבטל.

הפוסקים מהני הגבהה ,עיי"ש בפת"ש ,אך עכ"פ כשהגט

וכתבהביתמאירבתשובה)צלעותהביתשהודפסבסוף

ניתןבעלכרחהלאמהני,כמבוארבספרתורתגיטין.

ספר בית מאיר על אה"ע ,סי' ד'( " -על עסק ביש ששמעתי

בספר תורת גיטין בסי' קלט סט"ו דן אי מהני שהאשה

שנעשהבימינו,אישאחדגירשאשתועלידיתחבולהבעל

תתגרש כשהגט אינו בתוך ידה אלא עשתה שאר קניינים

כרחה .הנה בסי' קי"ט איתא בהג"ה אבל רגמ"ה החרים

בגט,והעלהדקניןהגבההאומשיכהמהני.אךכתבשם-

שלא לגרש אשה שלא מדעתה ,עבר וגרש בע"כ בזה"ז

"אמנםנלפענ"דדדוקאכשמגרשברצונהמהניקניןהגבהה

ונשאת שוב אין האיש נקרא עבריין ,והבאתי שם משמעות

אומשיכה,אבלכשכופהאותהבעלכרחהלעשותמשיכה

היש"ש שמ"מ לא מהני לו הגירושין לענין שיהא מותר

או הגבהה שלא בידה כגון שקשור בה הגט וכופה לילך

באחרתלמנהגנובאיסורשתינשים...ואולםיותרמזהצ"ע

שיהיה הגט נמשך או שכופה אותה לעשות שיהיה הגט

אםלאיהאמחויבועומדלחזורולישאנה".

מוגבה מכוחה ואין הגט בידה ,יש לומר דאינה מתגרשת

הבית מאיר פשיטא ליה שהגט גופו בר תוקף למרות

ומטעם אחר .דכל הקניינים בעינן שיהיה בכוונת קנין,

שעברעלהחרם,וכדמשמעמהרמ"אשכתבשהאשהיכולה

דעודר בנכסי הגט וקסבר שהן שלו לא קני ,וכן מבואר

להנשאלאחרואזהבעלאינועבריין,אךהביתמאירהאריך

בח"מ סי' ח' דהגבהה בלא כוונת קנין לא קנה ,וה"ה בכל

לדון במחלוקת אביי ורבא במסכת תמורה במילתא דאמר

הקניינים בעינן כוונה ,וכשהוא בעל כרחה אין כאן כוונת

רחמנאלאתעבידאיעבידמהניאולאמהני.ובסיוםדבריו

קנין ,משא"כ חצירה וידה דקונין שלא מדעת קנין  ...ולפי

מסקנתהביתמאירהיא" -מעתהאחרישביררנות"לפסקן

זה צ"ע במה שמטעין לפעמים האשה ונותנין הגט לתוך

של הראשונים ז"ל לדינא כרבא ,בודאי ראוי לנו לילך

חפץ והיא אוחזת בראש החפץ ,ואין מקנה לה החפץ ,דזה

בעקבותיהן ולפסוק בנידון שלפנינו מגרש בזמן הזה בעל

לאנחשברקכהגבההבלאדעתקנין,אםלאשנותןלהגם

כרחה כרבא ,דלא אהנו מעשיו ושבעמוד והחזר קאי,

החפץ במתנה ,דאז דמי לכתב גט ונתן בחצירו וכתב לה

כקושיית התוספות בנשבע שלא לגרש ,דהא סברת תירוצם

שטרמתנהעליודקנאתוומתגרשתבו,כדלעילבסי'קל"ח,

לאשייך,דזהלאבדההאיסורואיןלוהתרהמצדעצמותו,

וכליו מטעם חצר הוא כמ"ש השיטה מקובצת ב"מ דף ט'

והואאיסורתורהחרגמ"ה,ועלבתידיניישראללהורותלו

דבעינןשיודיעלאשהבשעתמעשה,ולאמהנימהשמודיע

שעדייןכליוםויוםעוברעלהחרםעדדליהדראושתנשא

לעדים ,דבחצר מסופק הרשב"א הביאו הב"ש סי' קל"ח

היא לאיש אחר ,וזה נמי משמעות הרמ"א דשוב לא נקרא

סק"א .וגם בעינן שלא חזרה בה תוך כדי דיבור לקנייתה,

עבריין ,משמע הא קודם שתנשא הוא נמי עבריין בחרם

שאם זרקה תכ"ד וממילא לאו חצירה הוא .דנהי דבגט לא

הנ"ל ,וממילא נמי כיון דאגידה גביה שעדיין בעמוד והחזר

מהני חזרה תכ"ד ,מ"מ לענין קנין של החפץ מהני החזרה,

קאי ,עדיין נמי באיסור נשיאות שתי נשים ,דומיא דזקוקה

וממילאנתבטלגםהגט".

עטרתדבורה



סימןפד565

העולה מדברי התורת גיטין ,שאם הגט הונח בתוך

מי ששהה חמץ אצלו בשוגג כתב הטור דהוי כאוכל חלב

מעטפה ,ונטלה את המעטפה מבעלה ,זוכה בגט מכח

בשוגג,אףדמתעסקודשא"מהוא,אךדא"צכוונהרקבמידי

הגבהתה ,דמסתמא לא הניחה את כל המעטפה בתוך ידה

דמעשה וכ"כ במק"ח שם ,וכמו כן בכוונת קנין דבלא כוונה

כמקובל במסירת גט ,ובקנין הגבהה אי אפשר להקנות

חשובכמתעסק],כמומצוהבלאכוונהלמ"דמצוותצריכות

לאשה בעל כרחה .אמנם אילו רצתה לקנות את המעטפה,

כוונה,בלאכוונהחשיבמתעסקכדאמרינןבר"ה)כ"ח(תוקע

נקנה הגט בקניין חצר ,אך כאן שהודיעה לבעל שאינה

לשיר נמי מתעסק קרי לי'[ וע"כ בקנין שיש בו מעשה ,בלא

מסכימהלהתגרש,פשיטאשלארצתהלקנותאתהמעטפה,

כוונה אינו קונה ,אבל רשותו של אדם דלאו משום מעשה,

ואיןמקוםלדוןעפ"ימש"כהתורתגיטיןבסוףדבריו.

שפיר קונה שלא מדעתו ,והוא כמו משהה חמץ ברשותו

ובאגרות משה )חלק חו"מ ח"א סי' סד( באר את דברי

בלא כוונה .מעתה אף בדעת אחרת מקנה דלא בעי כוונת

התורתגיטין,וז"ל"-התו"גמחדשדבע"כדגטהוארקבידה

קונה לקנות ,דכוונת המקנה להקנות הוא במקום כוונת

וחצרה ולא בהגבהה ומשיכה  ...הטעם הוא פשוט דבידה

הקונה לקנות ,אבל כוונת מעשה בעינן ,דבלא מעשה חשיב

א"צ למעשה שלה וחצרה בגט הוא רק מטעם ידה ,אבל

יותר מתעסק ולא נתכוין לקנות .דאפילו למ"ד מצוות א"צ

משיכה והגבהה שהוא במעשה קנין שלה אין שייך שיחשב

כוונה מ"מ כוונת מעשה בעינן ובלא כוונת מעשה מתעסק

מעשהשלהבע"כ,וכןאיןשייךשליחותשלהבע"כ,ומטעם

גמורהוא...,ע"כנ"לברורדאיןבזהשוםסרךקניןהגבהה".

זהחצרההוארקמטעםידה".
וע"ע בשו"ת נפש חיה חלק אה"ע סי' מ' שהסכים עם

ובסי' קסא הוסיף בזה האבני נזר ,ליישב הקושיות
שהקשולועלדבריובסי'קס,וז"ל-

שיטתהתורתגיטיןדלאמהנילהקנותלאשהבקניןהגבהה

"מ"שעודדכילכיסלבדנתכוונה,לכיסוכלמהשבתוכה

אומשיכהבעלכרחה,אךתמהשםעלמש"כהתורתגיטין

נתכוונה,ודומהלסבורשומןונמצאחלבדלאומתעסקהוא

שבקנין חצר מהני קנין בעל כרחה ,וכתב בזה דבגט שניתן

כמבואר בכריתות ]אף אי יהי' ברור לי' שידעה שיש דבר

בחצירהאובידהלאומתורתקניןאתינןולכךמועילאפילו

בתוךהכיס[ ,מהפשיטאלי'דכהאיגוונאלאומתעסקהוא,

בעל כרחה ,אך במקום שמכח קנין האשה מתגרשת ,אינו

דעת התוס' שם בכריתות דכה"ג מתעסק הוא ושוגג רק

מועילבעלכרחה.

בחושב שהוא מותר ,אבל אם חישב שהוא דבר אחד ,ואם

והאבני נזר חלק אה"ע סי' קס כתב וז"ל " -הנה דברי

היה אותודברהי'מותרמתעסקחשוב ...,בהגבההמסברא

התו"ג פשוטים וברורים ,דיד שקונה שלא מדעת רק רצונה

שאם אינה יודעת שהוא אותו חפץ מתעסק מיקרי  ...מלבד

שלא לקנות מבטל הקניין ,בזה אמרה התורה שאינה יכולה

זה ,אם האשה חשבה שהוא נייר בעלמא ונמצא גט ,גם

לעכבהגירושיןשאינובדיןשיהיהבעלהשלאלרצונו .וכמו

באיסוריןכה"גהוימתעסקגםלרש"י,שהריגטהואניירעם

שביאר הרשב"א גיטין )ע"ה ע"א( וז"ל אבל גט אשה שאין

אותיות ,ועיקר הגט האותיות ספירת דברים ,והנייר נושא

בעלהקנוילהאלאשישלאשהשיעבודעליובעודהתחתיו,

האותיות שלא יהיו פורחין באויר ,וידוע דברי הרמב"ן

כשהוא באלסלקשיעבודומעליו אם אתהבא לומר שאינו

במלחמות פ"ק דסוכה דקלף של ס"ת חשוב רק תשמיש

יכוללסלקואלאמדעתהאשה,נמצאאתהמחייבאתשלו

קדושה ולא גוף הקדושה ,שגוף הקדושה הם האותיות ,ה"נ

בע"כואלתחייבהו,עדכאן .אבלהגבההשבעצםאינוקנין,

גוף הגט הם האותיות ,וכ"ש הוא ,ואם היא סוברת שהוא

אין התחלת קנין כל זמן שלא נתרצתה ,ודומה לנותן גט

נייר חלק ונמצא עליהם אותיות הגט ,מתעסק גמור חשובה

בחצר שאינה משתמרת ,דאף דבמתנה מהני כיון שדעת

אצלהאותיותשהואעצמושלגטספירתדברים.

אחרתמקנהדלאגרעמשליחות,גביגטלאמהני,דאיןחבין

ומ"ש עוד דאת"ל הגבהה מהני בגט בע"כ ,גם אם אינה

אלא בפניו ,ואף שאם היתה מתרצית היה מועיל ,מ"מ כל

מתכוונתלהגבההמהניהאליתא,דכיוןדמתעסקהואאצל

זמן שלא נתרצתה אין כאן נתינה ,ה"נ בזה ,ודווקא בידה

הגבהה לא הוי הגבהה כלל ,וראיה לזה מצווח לדעת

שבעצםהויקניןבזהאמרהתורהשלאתוכללבטל"

הרא"הוטוריאבןדאפילוצווחככרוכיאשאינורוצהלצאת

בהמשך התשובה הוסיף האבני נזר " -נ"ל דבנ"ד שהגט
בתוך הכיס והיא לא ידעה שהגט בתוך הכיס כמו שבא
בשאלה ,דאף אחר שאמר הבעל שהוא גט לא האמינהו
והיה לצחוק בעיניה ,לכ"ע לא חשוב הגבהה .דהנה מקור
החילוקביןעודרבנכסיהגרוכסבורשהואשלולאקנה,בין

יצאלמ"דמצותא"צכוונה,ואעפי"כמתעסקלאיצא,הנה
דמתעסקגרועמבע"כ".
וע"ע באבני נזר סי' קעב ס"ק יג שנראה שנטה קצת
מדבריובסי'קס.
העולה מדברינו ,שלפי המסתבר ,שהגט לא ניתן בתוך

חצירושלאדםקונהלושלאמדעתו,מבוארבמהרי"טחלק

ידה ממש ,כמקובל בסדור הגט ,על פי הדין אינה מתגרשת

חו"מסי'מ"אוז"לדבעודרבנכסיהגרשאנידהוימעשהקנין

בעל כרחה ,למרות שהגט נמסר לידה והגביהה או משכה

ולא קני אלא מדעת ובכוונה ,אבל רשותו של אדם קונה לו

אתהגט.אלאמאחרשלאניתןלברראתהעניןלאשורויש

בלאדעתקונהעכ"ל,והסבראקילוריןלעיניםדמצינוכיוצא

מקום לחוש שמא נמסר לה בדרך שהגט ניתן בתוך ידה

בזהבאיסוריןדמתעסקפטורודברשאיןמתכויןמותר,ואלו

ממש,ולאהיהצורךלדוןמכחהגבההאומשיכה.
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ממוצא דברינו עולה  -אין להתירה להנשא בגט זה,

אשתי פלונית )כאן כתב רק את שמה הפרטי( )המכונה

ואפילו בדיעבד או במקום עיגון ,אינה ניתרת בכך ,וזאת

פלונית(לביתפלוניבתר'פלוני)כאןכתבשמוהפרטיושם

מפנישלשהטעמים.
א  -הגט סודר על ידי אינשי דלא מעלי שאינם בקיאים
כלל בהלכות גיטין ,ומסתבר שהגט נפסל ,מפני כמה וכמה
הלכותשנכשלובהם.

משפחתו( מעיר פלונית מכל עסק אישות בינינו ואומר לה
הריאתמותרתלכלאדםוזהיהיהלךממניגטפיטוריןכדת
משהוישראל.
נצייןכמהמהטעויותהחמורותשנפלבהם–

ב .לדעת הר"ן ועוד רבים מגדולי הפוסקים ,אף אם הגט

א .שנינו במסכת גיטין דף פה" :גופו של גט הרי את

נכתבוסודרכראוי,עכ"פהבעלעברעלחרםדרבינוגרשם,

מותרת לכל אדם" .ואמנם בראשונים דנו אם כתב "למהך

ולדעת מקצת מהפוסקים ,הגט אינו מועיל כלל אפילו

להתנסבא" וכו' יחשב במקום "הרי את מותרת לכל אדם",

בדיעבד ,ואליבא דהפוסקים דהגט קיים ,כתב הבית מאיר

אךפשיטאדבלא"האינוגטלכו"ע.והנהבנוסחהנ"לנכתב

שהבעל אינו נפטר מחרם דרבינו גרשם ,כל עוד לא יחזור

"ואומרלההריאתמותרתלכלאדם".דהיינו,ישכאןשטר

לישאנה ,ובעמוד והחזר קאי .ויצויין שגם לדעת מקצת

הודאה שהוא אומר לה כן ,אך אינו משלחה בספר כריתות

הפוסקים הסוברים דהחרם אינו קאי על בני קהילות ספרד,

זה.

מ"מ פסק הרשב"ש שהבעל חייב בנידוי ,ומלבד זאת בודאי

ובתשובת הרדב"ז ח"ד סי' רכב כתב – "שאלת ממני

שעשה מעשה שלא יעשה שחפץ לגרשה בלא שפרע את

אודיעך דעתי במי שמגרש את אשתו בגט שכתוב בלשון

מלואדמיכתובתה.

עדים  ...או כגון שכתב אני פלוני בן פלוני פטרית ושבקית

ג .מאחר שהגט הונח בתוך מעטפה ,ומסתמא המעטפה

ותרוכית ית פלונית בת פלוני וכל שום שיש לה וכו'שהיתה

לא הונחה כראוי בתוך ידה ,אלא הבעל סבר שתקנהו

אשתי מקדמת דנא וכו'ואיש לא ימחא בידה דן די יהבי לה

בהגבההאומשיכה,אינהקונהאתהגטבעלכרחה.

מנאי ותהיה מותרת לכל אדם וכל הגט כתוב שלא לנוכח
כלשון הודאה לפני עדים שעשה כך וכך וחתימי סהדי ויהבי

גטשנכתבבנוסחמקוצר
בהמשך לאמור לעיל ,כאן המקום להתייחס לתופעה

נהלהאיהויגטאולא.
כד מעיינת בה שפיר תשכח  ...דאמר קרא וכתב לה ספר

אחרת שבית הדין נזקק להתייחס אליה ,אודות ת"ח אחד

כריתות ונתן בידה ,דמשמע דספר הכורת צריך שיתן בידה,

שפרץ גדר לסדר גיטין ,למרות שלא הוסמך לכך ,ולמרות

ולאספרהודאהולאספרהעדאתעדים,דהנילראיהבעלמא

שאינו יודע לסדר גט כמקובל מקדמת דנא עפ"י סדר הגט,

נינהו ונמצא שלא גרשה בספר אלא בדברים שאמר לה ,ואנן

ועוד המציא מדעתו נוסח מקוצר לגט ,וכתבו על נייר קטן

ספר בעינן ,ושיוכיח מתוך הספר דבו מתגרשת .דתנן התם

בעטובכתבידו.לאחרשהדבריםהתבררוהנ"להוזמןלבית

גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם ר"י אומר ודן די יהוי

הדין וננזף ובית הדין אסר עליו לעסוק בסידורי גיטין או

ליכי מנאי ספר תירוכין ואגרת שבוקין .ואמרי בגמרא

קידושין ,וכן גדולי תורה כתבו כנגדו דברים קשים והורו לו

דאיפליגי אי ידים מוכיחות הויין ידים או לא ,ור'יהודה ס"ל

לחדולממעשיו.הלהקבלעלעצמולהמנעלחלוטין,ואמנם

לא הויין ידים וצריך לכתוב ודן דמוכחא מלתא דבהאי גיטא

מאזאיןידועלנושחזרלעסוקבסידוריחו"קאוגיטין.

קא מגרש לה ,אבל לא כתב לה ודן אמרינן דבדבור גרשה

בית הדין הזמין לסידור גט מחדש את אותן נשים,

ושטר ראיה בעלמא ,ואיפסיק הלכתא כר' יהודה דקאי רבא

שהתברר לנו שקבלו "גט" כזה .אך מן הראוי להתייחס

כותיה.הא קמן דאף ע"ג דכתב לה הרי את מותרת לכל אדם

לנושא ,להוציא מלב הטועים שהריעותא היתה רק פריצת

אין כאן גוף הגט עד דכתב לה ודן די יהוי ליכי מנאי ,וכ"ש

גדר בלבד ,ולברר שה"גט" הנ"ל פסול מדינא .ונ"מ אם

בנ"ד דאינו מדבר עמה כלל דאין ידים מוכיחות .ולדעת כ"ע

יתברר שעדיין מצויה אשה שקבלה "גט" כאמור ,בלא

אין כאן גופו של גט ובדבור בעלמא מגרשה ואין כאן ספר

שסודרמחדשג"פכדמו"י.

כריתות...הילכךלכ"עבעינןשיכתובלהספרשמדברבעצמו

להלןמש"כבהתייחסותלגיטיןשהנ"לסידר-

עמה לנוכח וימסרנו לה בפני עדים ,ואם כתב לה גט באחד

עד כמה גדולים דברי חכמים שהורושכל מי שאינו בקי

מהלשונות אשר שאלת ונתנו לה קרוב אני לומר שאינה

בטיב גיטין וקידושין לא יהיה לו עסק עמהן ,וגם מי שהוא

מגורשת כלל ,ואם הלכה ונשאת תצא והולד ממזר .,ולא

תלמיד חכם מופלג לא יהיה לו עסק עמהן אם אינו מוסמך

מבעיא אליבא דרבי מאיר דאמר כל המשנה ממטבע שטבעו

ומורשה לסדר גיטין ,להלן כמה הערות על "גיטין" אלו,

חכמים בגטין הולד ממזר ,אלא אפילו אליבא דרבנן דאין כאן

ומסתמאשישריעותותנוספות,מלבדהאמורלהלן.
נוסחהגטשהנ"לכתבכפישהובאלידיעתינובביתהדין
היהכדלהלן–
בראשון בשבת ל' לחדש אב תשס" ...כאן בעיר פלונית
אניפלוני)כאןכתבשםפרטיושםמשפחה(מגרשבזהאת

גט מן התורה ,דספר כריתות בעינן שיתן בידה ולא ספר
הודאהוכדכתיבנאלעיל"עכ"להרדב"ז.
בנוסח הנ"ל שבפנינו נכתב לשון הודאה בדברים -
"ואומרלה"וכו',ולפיהמבוארבכךקלקלאתהנוסחהנחוץ
"-והריאתמותרתלכלאדם".

עטרתדבורה



ב" .עסק אישות" הוא ביטוי חדש ומחודש שאינו מצוי
בש"ס ופוסקים ,ולא היה מקום להמציאו בתוך הגט
המקוצר,ולהביאלפלפולמההכוונה.
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בהדיאכללשוןכפוללאמפסיל,אבלאםכתבספרתרוכין
בשיטהאחרונהאזמפסילאליבאשלהתוס'".
והביאובספרישמחלבאה"עסי'ז'.

ג.בספרפריחדשסי'קכהס"קלטכתב– "איכאלספוקי

עכ"פ לעניין הטופס לכל הפחות קיימת הכרעת הפר"ח

אי לכתחילה מחייבינן למכתב טופס מדרבנן או לא .ומהא

שאין לגרש אשה בלא כתיבתו במלואו ,ובכל הנוגע לעיקר

דקתניהכותבטופסיגיטין,וכןמהאדאיתאבש"סאיגזרינן

הנוסחשלהטופס,הדבריםמבואריםברש"יותוס'.

טופסאטותורף,ליכאלמפשטמידי,דדילמאמנהגאבעלמא

ד .בספר משנת רבי אהרן )תשובות הגאון רבי אהרן

הוא דהוו נהיגי למכתב טופס ,וכי כתיב טופס הוא דגזרינן

קוטלר ז"ל( ח"ב סי' ס' כתב – "במה שרצה כתר"ה לקצר

ביה טופס אטו תורף .ומהני דקדוקי דאיתנהו בהמגרש נמי

הנוסח של הגט .הנה יעויין בפוסקים סי' קכ"ה מחלוקת

ליכאלמידקמידי,דכילאכתיבטופסכללעדיףטפימהיכא

הראשונים בזה ,מהו הדין אם חיסר אפילו תיבה אחת

דכתיבבגריעותא.ומיהומהאדקתניבפרקהמגרשגופושל

מהטופס ,דלדעת הרבה מהראשונים פסול בדיעבד ,והיינו

גטהריאתמותרתלכלאדםר"יאומרודןדיהויליכימנאי

שגם אם נתגרשה בגט כזה לא תינשא לכתחילה .ואף

ספר תירוכין ואגרת שבוקין וגט פטורין וכו' ,שמעינן מדר"י

דהפר"ח בסי' קכ"ה הכריע שבדיעבד אם נתגרשה כשר

מיהאדתקוןרבנןטופס גיטין .וכן נראה מדברי רש"י דאהא

להינשא ,היינו משום דסומך בדיעבד על המקילים ,אבל

דמבעיא לן אי בעינן למכתב ודן  ...ופרש"י כל שאר דברים

למחמיריםגםאםנתגרשהלאתינשא.

הנכתביםבגטכגוןדיתהויייןוכו'מיהזכירםרבאבתקנהזו

ולי נראה ראיה ברורה לזה מתוס' ב"מ דף ז' ע"ב דאף

אלא אע"ג דלא אזכרינהו רבא בעינן דליכתבינהו ע"כ,

בדיעבד פסול אפילו אם חיסר שיטה אחת מהטופס .דיעויין

משמעדשארמילינמיבעינןלמכתבינהודומיאדמיומאדנן

שם בד"ה דאית בי' ,שכתבו גבי שנים אדוקים בשטר זה

ולעולםדלאהויאלאלשופראדמילתאמשוםלעז".

בתורףוזהבטופס"-ועודבמהעדיףתורףמטופס,כךהשטר

בהמשך דבריו ,הפרי חדש קובע שזו מחלוקת ראשונים

פסולבליטופסכמובליתורף,דאםנמחקאפילושיטהאחת

האם כשחיסר תיבה אחת מהטופס הגט כשר ,ולדעת רש"י

מןהשטרהואפסול".הרישגםבשארשטרותפסולבדיעבד

ותוס'אפילוחיסרתיבהאחתמהטופספסול,ולדעתרשב"א

אם חיסר שיטה אחת .ואין לטעון ולדחות הראיה דכוונת

כשר .ראיית הפר"ח מרש"י הוא בהא דלא לכתוב איגרת

התוס' הוא דוקא בנמחקה שיטה אחת ,דמה שזה אדוק

)גיטין פה (:דמשמע לשום איגרא שהוא גג ,משמע שאף

חשוב כנמחק ,זהו טעות ,דבנמחק הוי ריעותא טפי מחסר

שאינולשוןהמשנהאתהמשמעות,אלארקחסרוןהתיבה,

משום שמא היה שם תנאי במקום המחק ,משא"כ בשניהם

כברנפסל.

אדוקים החלק שתפס השני הוא כמאן דליתי' ולא כנמחק,

ובמסקנתו כתב הפר"ח – "הכלל העולה מכל זה שאם

וזהברור.

חסרהתיבהאחתמןהטופסשלכתחילהלאתתגרשבגטזה,

ולפי זה גם בשאר שטרות פסול ,נראה דבגט אף אם

ואם נתגרשה תנשא לכתחילה ,ובמקום עיגון אף לכתחילה

נשאת תצא ,אף להפוסקים דבכל פסולי דרבנן בגט אם

תתגרשבו".

נשאתלאתצא,מ"ממבוארבר"ןגיטיןפרקהמגרשדףפ"ו

ועיין בשו"ע סי' קכו סעיף מט שפסק שאם חיסר תיבה

ע"א דבפסולים כאלו דאיתנייהו גם בשאר שטרות בזה בגט

אחת מהטופס אינו נפסל בכך .וכתב בתשובת צמח צדק

אם נישאת תצא .ולפי מה שהוכחנו מהתוס' חסרון בטופס

חלק אה"ע סי' רלט ,שהפר"ח הכריע בפשרה בין השיטות,

פסולגםבשארשטרות,ולפיזהבגטאםנישאתתצא.ולפי

לכן כתב שלכתחילה לא תתגרש בגט ואם התגרשה

זהאיןלהקלגםבדיעבד,כיוןדלדעתהמחמיריםהלאתשב

מגורשת.

באיסורכלימיה",עכ"לתשובתהגאוןר"אקוטלרז"ל.

אמנם בעיקר דינו של הפר"ח ,כתב בספר משנת רבי

ונסיים במש"כ בתשובת תשורת שי תניינא סי' י' אודות

אליעזר )להג"ר אליעזר טולידו ז"ל( ח"ב סי' כו שאין ראיה

גט שנכתב על ידי הבעל בנוסח מקוצר – "ומ"מ הכותב

מדברי רש"י ותוס' בדין כתב "איגרת" ,לפסול בכל חסרון

והחותם גט כזה  ...המה עבריינים כיון דפסול לכל הפחות

תיבה אחת – "דהראשונים ז"ל קיימי בטופס עיקרי ,דליכא

מדרבנן ,שמא יבוא לידי מכשול עי"ז ,שתנשא זו ,או הוא

למשמע הענין אלא מניה וביה .אבל היכא דהטופס הוא

ישאאחרתויעבורעלחדרגמ"ה".

מיותרומשולש,משוםשכךמדותחז"ל,וכמ"שז"ל,אזנימא

ויצויין שאותו ת"ח סידר קידושין עם כתובה בנוסח

דאף רש"י והתוספות מודו דכשר ,ואף הרמב"ם דמינה

מקוצר מאד במספר מילים ,ולפי המבואר בתשובת הגאון

הוכיח הרב פרי חדש ,לא מיירי בתיבות מכופלות

רבי אהרן קוטלר ז"ל גם בשטרי ממון שמאחר וחסר הטופס

ומשולשות,ודבריהתוס'דפרקגטפשוטהנז"לשכתבתי,הן

המינימאלי ,השטר פסול .וסייעתא לדבריו הם דברי התוס'

הן מעידות ומגידות כסברא הלזו ,דהא כתבו דמאחר דאין

במסכתכתובותכ:שאינונקראשטראםאינוכתוב"כתיקון

למדין משיטה אחרונה ,אין לכתוב בשיטה אחרונה אלא

שטרות" ,ובכך עדות העדים תיפסל מפני שהיא מפי כתבם

מתרוכין ואילך דהיינו אגרת שבוקין וג"פ כדמו"י ע"כ ,הרי

ואכמ"לבזה.

568אבןהעזר
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סימ פה

מעמדושלהשליחהראשוןלאחרשמינהשליחשני
ר"חסיוןתשנ"ז
לכאורה היה מקום לומר ,מאחר שהשליח הראשון קבל
המקרההנידון

כוחו מהבעל ,כשם שהבעל יכול למנות כמה שלוחים ,גם

בבית הדין נכתב גט והבעל מינה שליח הולכה ,שליח

שלוחו יכול למנות כמה שלוחים להולכת הגט .ולאחר

ראשון ,על מנת לשלחו לשליח שני שימסרנו לאשה.

שהשליח הראשון מינה את השליח השני ,יכול השליח

בעקבות שינוי השליח השני והחלפתו באחר נזקקנו לברר

הראשון בעצמו לחזור ולמנות שליח שלישי ורביעי ,ולכל

את מעמדו של השליח הראשון לאחר שכבר מינה שליח

אחדמהםניתןהכחלהוליךאתהגטלאשה.

שני,ולהלןהמקרההנידון.

מדבריהטוראה"עסי'קמאנראהשלאכלתהשליחותו.

בית הדין התבקש לסדר גט ולשלוח אותו לאשה

וז"ל הטור " -כתב הרמ"ה שאם מת השליח השני ,לא

הנמצאת בארצות הברית .התברר שבני הזוג לא נישאו

נתבטלבכךשליחותשלראשוןויכולליטלומיורשיושלשני

בחו"ק כדמו"י אלא נישאו אצל הרפורמים ,ולדברי הבעל,

ויוליכנו לה או שלוחו ביד אחר ,ולא נאמר בזה כבר עשה

אחיו היה אחד משני עידי הקידושין .למרות זאת ,מאחר

שליח שליחותו כדאמרינן גבי עדים שחתמו בשטר ונאבד

שבניהזוגהוחזקוכנשואים,ולאקבלנו עדויותלבירורטיבן

השטר,לפישלאנגמרהשליחותזהעדשיגיעהגטלידה".

שלהקידושין,סודרג"פלצאתידיספק.
הבעל היה כלוא במאסר והוזמן לביה"ד לסידור הגט.
לאחר דין ודברים הבעל הסכים לשלוח ג"פ לאשתו ,ומינה
שליח לתת גט לאשתו ולמנות שליח אחר שליח וכו',
בהתאםלסדרמינויהשליחותשבסדרהגט.

וכן פסק השו"ע סי' קמא סעיף מב .ועיי"ש בבאר הגולה
שהביאאתהטעם" -לפישלאנגמרהשליחותזהעדשיגיע
הגטלידה".
ואיןלומר ,שאניהתםשהשליחהשניכברמת,אבלאם
השני עדיין חי ,לא יוכל הראשון לתת גט או למנות שליח

השליח הראשון מינה את השליח השני בשמו ,כפי

אחר .זה אינו ,דמבואר להדיא בט"ז ובב"ש שאין חילוק בין

הרשוםבמכתבשנשלחאלינומהרבהמסדראתהגטבמקום

מת השליח השני ללא מת .וז"ל הט"ז ס"ק כה על פסק

מגורי האשה .אך לאחר מכן התברר שבתיק הגירושין מצוי

השו"ע הנ"ל )שפסק את דינו של הרמ"ה( " -נראה הטעם,

מכתב נוסף מהרב המסדר ,מאוחר מהמכתב הראשון ,שבו

דשליחראשוןנגדהשניהוהכבעלנגדהשליח.ולפי"זאפילו

נכתבשםאחרשלהאדםהמיועדלהיותשליחשני.לאניתן

השליחהשניחי,יכולהראשוןלבטלווליקחאצלוהגט.דאם

הסבר מדוע במכתב השני ניתן שם אחר של ,שליח שני',

תאמר שנסתלק הראשון ,לא היה לו לחזור ליטלו מיורשי

האם ה,שליח השני' הראשון עזב ועבר למקום אחר ואינו

שניולגרשבו.אלאודאידהשליחהראשוןהואממשבמקום

רוצהלהיותשליח,אומטעםאחר.

הבעל,שהריכתבלוידךכידיכו'וכאןלאנתכויןאלאשלא

בנסיבות אלו נזקקנו לברר האם השליח הראשון ,לאחר
שכבר מינה "שליח שני" אחד ,יכול לחזור ולמנות "שליח

תאמר כיון שמת השני ,הוה הגט בטל כאילו מת הבעל"
עכ"להט"ז.

שני" נוסף .האם יש לחוש שבטלה שליחותו של השליח

והב"ש ס"ק נח כתב " -ובט"ז כתב אפילו אם השני חי

הראשוןלאחרשמינהאתהשליחהשני,ואינויכוללהוסיף

יכול הראשון ליקח ממנו הגט" ,ומבואר שכן דעת הב"ש

ולמנותאדםאחר.

להלכה.וכןפסקהערוךהשולחןסי'קמאסעיףקיג.

אמנםבנידוןשלפנינוהיהמקוםלקולא,מפנישהתעורר

על כן נראה ,שבנידון דידן השליח הראשון יכול למנות

ספק אם הגירושין מחוייבים על פי דין ,אך מצאנו מקום

שליח אחר ,שהרי גם בחייו של השני לא פקע כוחו לדעת

לברר שאלה זו לגופה ,וכן יש לדון האם השליח הראשון

הט"זהב"שוהערוךהשלחן.

בעצמו יכול לתת את הגט לאחר שכבר מינה את השליח
השני.

היה מקום לתלות שאלה זו במה שדנו הפוסקים אם
השליח הראשון יכול לבטל את מנוי השליח השני .לדעת
הסוברים שיכול לבטלו ,הרי שהוא נשאר בכוחו גם לאחר

האםכלתהשליחותושלשליחראשוןלאחרשמינהאת
השליחהשני

מנויהשליחהשני.
המשנה למלך בפ"ו מהלכות גירושין הט"ז כתב -

יש להסתפק ,האם לאחר שהשליח הראשון מינה את

"נסתפקתיאםשליחראשוןמבטלשליחשני,מיאמרינןנהי

השני כלתה שליחותו של הראשון ,ושוב אינו יכול לחזור

דישלוכחלמנותשליחמ"מכולהומכחבעלקאאתוואין

ולמנותשליחשלישי.

לו כח לבטל השליחות דומיא דהיכא דמת שליח ראשון

עטרתדבורה
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דמתגרשתע"ישליחשניכדאיתאבפרקכלהגט.אודילמא

ועדיין השני בא מכח השליח הראשון שמינהו .אך למרות

שאני מת מהיכא דביטל השליחות בפירוש ,ולא מצאתי

זאת כתב לבאר את דינו של מהר"ם פאדווה ,וז"ל הבית

גילוי לדין זה .אך את זה לבד ראיתי בתשובת מהר"ם

אפריםשם" -צ"להאדשליחראשוןמצימבטללשליחשני

מפדוואהז"לבסדרהגטשכתבדמשביעיןאתהשליחשאם

אע"ג דכולהו מכח בעל קאתו ,מ"מ השני טפל לראשון ועל

יעשהשליחשלאיבטלנו.ועדייןהדברצריךאצליתלמוד".

דעת כן עשאו שליח מתחילה ,שאם ירצה יחזור ויבטל

לפיהמבוארלעילמאי דמספקאלהמשנהלמלך,פשיטא
להולהט"זוהב"שמכחדבריהרמ"ה.

שליחותו ,וגם דעת הבעל מעיקרא הכי הוא שרשאי ליתנו
לשליח השני ולחזור וליטלו ממנו אם ירצה .ועיין במשנה

וכן בספר מכתב מאליהו )לר"א אלפאדארי( שער ז' סוף

למלך פ"ו מהלכות גירושין שכתב דאף דכולהו מכח בעל

סי'כהכתב"-נשאלתיבשליחהעושהשליחאםיוכללבטל

קאתו מ"מ יש לחלק בין מת הראשון לאם מבטלו בפירוש,

השליחות כמו שהבעל יכול לבטל .והנה אמת כי הדבר

כוונתוכמ"ש".

פשוט אצלי שיכול לבטל  ...מצאתי מש"כ הטור בשם

העולה מביאור זה של הבית אפרים ,שלאחר שהשליח

הרמ"הוז"לשאםמתהשליחהשנילאנתבטלבכךשליחות

הראשוןמינהאתהשליחהשני,השנירקטפללראשון,וכל

של ראשון ויכול ליטלו מיורשיו של שני ויוליכנו לה או

עוד הראשון חי ,הוא אינו מסולק מהשליחות ,ומעיקרא על

שלוחו ביד אחר ,ולא נאמר בזה כבר עשה שליח שליחותו

דעתכןמינואתהראשוןשיהאבכוחולבטלאתהשני.

כדאמרינן גבי עדים שחתמו בשטר ונאבד השטר ,לפי שלא

על כן לשיטה זו של מהר"ם פדוואה המכתב מאליהו

נגמרה שליחות זה עד שיגיע הגט לידה עכ"ל .אשר נראה

והתורת גיטין ,שהשליח הראשון יכול לבטל את שליחותו

מזה דכל שלא הגיע גט לידה עדיין כח בשליח הראשון

של השני ,ה"ה שהשליח הראשון יוכל למנות שליח שלישי

לעשות בשליחותו מה שירצה כמו הבעל) .הדבר מפורש

כשליח להולכת הגט ,מאחר שהשליח הראשון לא הסתלק,

במהר"ם פדוואה סי' י' שכתב וז"ל תחילה סדרתי שהשליח

דינו כבעל שיכול למנות שליח נוסף .ולהלן יתבאר ,שגם

הראשון מינה בפנינו שליח שני והשליח הראשון קבל עליו

לסובריםשאינויכוללבטלו,עדייןיתכןשיוכללמנותשליח

בחרםשלאלבטלהשליחעכ"ל(".

אחר.

ובספר תורת גיטין סי' קמא סעיף מב כתב " -ועיין

ומצאתי בשו"ת חיי אריה )להג"ר חיים אריה הלוי

במשנה למלך שמסופק אם השליח הראשון יכול לבטל

הורוויץ( ח"א סי' לח ,שדן בעובדא ששליח ראשון מינה

להשליח שני שעשה .ולא ידעתי מקום לספק בזה ,דהא

שליח שני ושלחו את הגט למקומו של השליח השני,

מכאן מוכח דלא נגמר שליחות הראשון ,וכיון דהא דעשה

וכשהגיע הגט התברר שהאשה נסעה למקומו של השליח

השנילשליחדיבורהוא,וכשמבטלאתידיבורומבטלדיבור

הראשון והחזירו את הגט לשליח הראשון והוא רוצה לתת

כמובבעל".

אתהגטישירותלאשהאולמנותשליחשלישישימסרנולה.

ועייןבספרקצותהחשןסי'רמדסק"בשהביאאתשיטת

ובתשובה זו העלה להתיר במקום עיגון ,שהשליח הראשון

מהר"ם פדוואה דשליח ראשון יכול לבטל שליח שני ,ולא

יתן את הגט לאשה או שימנה שליח שלישי ,וסיים שם -

הביאכלחולקעלשיטהזו.וכןבסי'קפחסק"בכתב קצות

"והסכימולפסקאדאה"האאמו"רהרבהגאוןהמובהקוכו'

החשן " -שליח שני מכח שליח הראשון בא ושליח דראשון

אבד"ק טיסמניץ שליט"א וכבוד הרב הגאון מו"ה יעקב

הוא ,מדכתב מוהר"ם פדאווה בסדר הגט דאם שליח

וויידענפעלדהאבד"קהרימלוב".

הראשוןמבטלשליחותהשניהרישליחותבטלע"שוהובא

בתוךדבריוכתבבתשובתחייאריהלדחותאתשיטתיד

בט"זבאה"עסי'קמאועייןמשנהלמלךפ"ומגירושין,וא"כ

המלך שתובא להלן ,וז"ל " -פשיטא שאין לומר כסברת

היכא דמת השליח הראשון היכי נותן שליח השני ,אלא

הספר יד המלך דע"י מסירת הגט לשליח השני נתרוקנה

ודאידשליחותלאבטלאפילואחרמותהראשון".

השליחותוהיהכלאהיה,דהואנגדפסקהשו"עשכתבבמת

ומבואר שהקצות החשן נקט לעיקר כשיטה זו ,ששליח

השליחהשנייתןהראשוןהגט .וע"כדשליחותשלהראשון

ראשון יכול לבטל שליח שני ,ופשיטא ליה שלעולם שליח

אינה פוסקת ממנו בשעה שעושה השליח השני .לכן נראה

שניהואשלוחושלראשון.

כיוןשבשעתהמינויאומרהבעלואנינותןלךרשותלעשות

והנהבשו"תביתאפריםחלקאה"עסי'קיא)דףס(.כתב

שליח ושליח שליח וכו' בכל מקום שתמצאנה וכו' הרי זה

" -ומ"ש שם בקצה"ח ראיה לסברת הרמב"ם מהא דקיי"ל

אמרינן דלא נתבטל שום כח שליחות מן הראשון כשעושה

דמת שליח ראשון  ...ודבריו תמוהים ואישתמיטתיה דברי

שני,רקעלכולםשםשליחותשלהבעל...אמרינןבפירוש

הש"סבגיטיןדמבוארדה"טדמתראשוןלאבטלשנימשום

דבריהבעלשעיקרכוונתוהיתהשיגיעהגטלידהבכלאופן

דכולהו מכח בעל קאתו  ...הא לאו הכי בטל השליחות על

היותר נקל  ...כוונתו היתה לאהדורי שהאשה תתגרש ע"י

ידימיתתהראשוןלפישפסקכחהמשלח".

איזה מן השליחים שימצאנה אם הראשון או השני ...

הבית אפרים אמנם חולק על מש"כ בקצות החשן שגם
לאחרמיתתהשליחהראשון,לאפסקכוחושלשליחראשון

כשאומרבפירוש בכלמקוםשתמצאנהאתהאושלוחךוכו'
עיקרכוונתוהיתה,שיגיעגטלידה,ומועילשפיר".
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הסובריםשלאחרשהשליחהראשוןמינהאתהשנישובאין

בשטר עשו שליחותם במה שחתמו השטר ,שעל זה נעשו

בכוחולמנותשליח

שלוחיםלחתום,ואףשנמחקהשטרואיאפשרלגבותבו,על

ישמישכתבשלאחרשהשליחהראשוןמינהשליחשני

הגוביינא לא נעשו שלוחים ,ומכיון שכלתה שליחותם

כלתהשליחותו.בספרידהמלךבפ"ומהלכותאישותהלכה

לחתימת השטר ,אינם יכולים לחזור לחתום שטר שני .ה"ה

ט"ז)המובאבפתחיתשובהסי'קמאס"קמב(דןבספקושל

לעניין שליח הגט ,כל עוד השליח השני קיים ויכול למסור

המל"מ )שם( האם השליח הראשון יכול לבטל את השליח

את הגט ,אמרינן דעשה השליח הראשון שליחותו ,ורק מת

השני.וכתבע"זידהמלךוז"ל" -והנראהליבדיןזה,דהנה

השליחשניוכבראינויכוללמסוראתהגט,התבררלמפרע

ודאי הא דיש כח ביד שליח למנות שליח אחר הוא מכח

שהראשוןלאעשהעדייןשליחותו.

הבעל ,דהויכאילו מינההבעל אותו שליחלכך ,שיהיה כח

לכאורה הדברים צ"ע ,דמפשטות לשון הרמ"ה שכתב

בידו למנותשליחאחר ,וכן לשליחהשני עד כמה שלוחים,

"לפי שלא נגמרה שליחות זה עד שיגיע הגט לידה" ,נראה

וכמו שאמרו בגמרא אטו כולה לאו מכח הבעל קאתי .ולפי

כדעתהט"זוהב"ש,דאףאםלאמתשני,לאבטלהשליחותו

זהתיכףכשבאהגטמידהשליחהראשוןלידהשליחהשני

שלראשון.

כלתהשליחותווהיהכלאהיהכלל,ואיןלראשוןעודתורת

אךמצאתישגםבשו"תשםאריהחלקאה"עסי'עחנקט

שליח כלל ,דהוי כאילו הבעל בעצמו מינה שליח השני

כסברת החזו"א .השם אריה דן בנידון שהשליח הראשון

לשליח הגט ,ואיגלאי מלתא למפרע דהשליח הראשון לא

ביטל את השליח השני בטרם נמסר הגט ליד האשה .השם

היה שום שליח כלל  ...תיכף כשמסר הגט ליד שליח השני

אריה הביא את ספקו של המשנה למלך בזה ,ואת מש"כ

כלתהשליחותו...ומכ"ששאיןלורשותלשנותמדעתואחר

הט"ז הב"ש והתורת גיטין ,וכפי שהובא לעיל ,וכתב על

שכברכלהשליחותו",עכ"ל.

דבריהם " -אבל לבבי לא ידמה כן ,ונ"ל דכשהוא חי אינו

אך דברי יד המלך צ"ע ,דמשיטת הרמ"ה והשו"ע סעיף

יכול ליטול הגט מידו ואינו יכול לבטל שליחות השני,

מב מבוארדלא כלתה שליחותו של ראשון .ויש לתמוהעל

אדרבה שליחות הראשון בטל ואינו יכול לגרש רק השני.

ספר יד המלך שלא הזכיר דברי הרמ"ה והשו"ע .ובהכרח

דהנה דין זה מביא הטור בשם הרמ"ה ,וז"ל כתב הרמ"ה

שדעתו לחלק בין מקרה בו מת השליח השני שבכך

שאם מת השליח השני לא נתבטל בכך שליחות של ראשון

התבטלה שליחותו למפרע וחזר לקדמותו כח השליח

ויכולליטלומיורשיושלשניויוליכנולהאושלוחובידאחר,

הראשון,משא"כאםהשליחהשניעדייןחיויכוללמסוראת

ולאנאמרבזהכברעשהשליחשליחותוכדאמרינןגביעדים

הגט,ודלאכסברתהט"זוהב"ש.

שחתמו בשטר ונאבד השטר ,לפי שלא נגמרה שליחות זה

אבל נראה שהחזו"א )חלק אה"ע( סי' קב סק"ד הכריע

עדשיגיעהגטלידה.הרידעיקרטעמומשוםדכלשלאהגיע

כסברתספרידהמלך.החזו"אדןבעובדאשמינושליחשני

הגט לידה לא נגמרה השליחות .ולפי זה נראה דדוקא במת

הדר בעיר פלונית ואח"כ התברר שכבר אינו דר שם,

השליחאזאיןשליחותהראשוןבטל,ולאכשהואחי,דהרי

והתעוררספקשמאהמינוילאחל,ובקשושהשליחהראשון

קיי"ל בסי' קכ"ב באמר לסופר ולעדים לכתוב וליתן גט

ימנהשליחשלישי.החזו"אדןלומרשישמקוםלהסתפקאם

לאשתו,דאםנאבדאושנמצאפסוליכוליםלכתובגטאחר

חלמינוי השני או לא ,וכתב " -צריך שימנההשליחראשון

דלאעשועדייןשליחותם,ואםלאנאבדרקשרוציםלכתוב

את השלישי אבל מפני שאין לסמוך על זה ,ויש לחוש

אחרמחמתאיזהגמגוםאוחומראאינםרשאיםדכברעשו

ששליחות השני קיים ,ובאופן זה אי אפשר לסמוך על

שליחותם.ודברזהממשהואגםבכאן.דבמתהשליחהשני

המקילין שיש ביד שליח ראשון לבטל שליח שני ,דמלשון

הויכמוהתםבנאבדהגטדלאנגמרההשליחותעדיין,ולא

רמ"ה שהביא בטור סעיף מ"ב מבואר דמת שליח שני נלמד

אמרינן דעשה שליחותו ,לכך יכול ליטלו בעצמו או לשלחו

מנאבד הגט וכי היכי דהתם בגט קיים אין כותבין גט אחר,

בידאחר.אבלכשהשליחקייםדמילהיכאשהגטקייםדאינו

ה"נ בשליח שני קיים חשיב עביד שליחותו וזה כדעת

יכוללכתובגטאחר,כמוכןכאןג"כעשהשליחותו.ודוקא

המחמירים ,ולפי"ז צריך שיסכימו שליח ראשון ושליח שני

במת קאמר הרמ"ה דלא עשה שליחותו ,אבל כשהוא חי

עלשליחהשלישי",עכ"ל.

שליח שני ,כבר עשה שליח ראשון שליחותו .ולפי זה אין

נראה מדברי החזו"א שהתייחס למחלוקת שהובאה

מקום לכל דברי הט"ז ,ומכל שכן דאין ראיה שיכול לבטל

בפת"ש סי' קמא ס"ק מב והכריע כדעת המחמירים דאם

שליח שני מזה  ...סוף דבר אין בכוחנו לפשוט ספקו של

מינויהשליחהשניעדייןבתוקף,כלתהשליחותושלהשליח

המשנהלמלךמסבראבלאראיהברורה.בפרטשבכלסדרי

הראשוןואינויכוללמנותשליחשלישי.

גיטין מבואר שמשביעים את השליח שלא יבטל שליח שני,

ונראה שהחזו"א דייק בדברי הרמ"ה שכתב "ולא נאמר
בזה כבר עשה שליח שליחותו כדאמרינן גבי עדים שחתמו

משמעדלוליזאתיכוללבטלכמ"שבמשנהלמלך".
העולהמדברינושלשיטתספרידהמלךשו"תשםאריה

בשטרונאבדהשטר,לפישלא נגמרהשליחותזהעדשיגיע

והחזו"א ,כל עוד השליח השני קיים וראוי למלא שליחותו,

הגטלידה",דהתםבחו"מסי'מאסעיףא'גביעדיםשחתמו

השליחהראשוןאינויכוללמנותשליחאחר.
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אז.א.כיבשטרהרשאהשעשההשליחהראשוןאתהשליח

בשנת תרל"ד התעורר דיון בשאלה דומה ,בעקבות גט

השני בפני בית הדין בצפת מבואר שמה בזה"ל ובפנינו כו'

שנכתב בירושלים ונשלח על ידי שליח שהגיע עם הגט

גםקבלעליובחרםובשבועתהתורהשלאלבטלאתהשליח

לירושלים .בדיון זה נטלו חלק חכמי ירושלים רבי שמואל

ולאאתהשליחותכו'וחתמועלזההרבניםב"דהצדק.א"כ

סלאנט ז"ל ,הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי ז"ל ,רבי

שהשליח הראשון קיבל עליו בשבועה שלא לבטל את

אהרן עזריאל ז"ל )מחבר ספר כפי אהרן( ,ורבי ברוך פינטו

השליח השני ,ודאי יש להחמיר שהוא עצמו לא ימסור את

ז"ל ,וכן חכמי צפת הרב שמואל הלר ז"ל והרב רפאל

הגט אם השליח השני הוא בחיים ,כי אולי נקרא בזה עובר

זילברמןז"ל.

על השבועה .ב .בשטר הרשאה הראשונה מהבעל נאמר,

תשובותיהםהתפרסמובארבעהספרים,והם-שו"תשם

ונותןאנילךרשותלעשותבחריקאי...והנהתיבתבחריקאי

משמואל )להג"ר שמואל העליר רבה של צפת( בסי' טז,

נראה שנסתלק הראשון כאשר יקח איזה דבר ממקומו

ובשו"ת כפי אהרן חלק אה"ע סי' ד' -ו' ובשו"ת מהר"א

ונותנים שמה דבר אחר בחריקאו ,ובאמת איני בקי בצחות

אשכנזי סי' ח' ובספר תורת רבינו שמואל סלאנט ז"ל )חלק

הלשוןובפרטבלשוןתרגום,ואולםלדעתיישלדוןבזה".

אה"ע( סי' פז) ,ספרים אלו יצאו לאור רק לאחרונה ,פרט
לספרכפיאהרן(.

בנוסףלכךהגרש"סז"לטעןשמוכחמחי'הרשב"אעמ"ס
גיטין דף כט) :ד"ה הא דאמר רבא( שבמקרה שהשליח

וזהלשוןהמעשהכפישכתבהג"רשמואלסלאנט)שם(-

הראשון מינה את השליח השני בפני בית דין ,נתרוקן כל

"זהימיםאחדיםשבאאליר'אלטער,שמשמכוללחסידים

כוחו לשליח השני ,כל עוד השליח השני חי ,והראשון כבר

וואלין ותכריך בידו מצפת ,גט כריתות עם הרשאה למסור

אינויכוללמסוראתהגט.

הגט ליד האשה פה ירושלים ,וצרפתי אלי שני תלמידי

הג"רשמואלהעלירז"לדחהחששותאלו,ראשיתביחס

חכמים ,וכאשר פתחנו התכריך ,ראינו שנכתב הגט בצפת

לשיטת הרשב"א שהביא הב"ש ,מלבד דהתורת גיטין חולק

כדת .וגם ראינו שטר הרשאה מהבעל המגרש ,לר' אלטער

על הב"ש וסובר דאין מקום להביא את דברי הרשב"א

הנ"ל,ועודמצאנובתכריךשטרהרשאהשניה,שר'אלטער

לענייננו ,עיי"ש ,בנוסף לכך "יראה ברור שלא דברו אלא

מינה שמה בצפת לאיש אחד בסאדאגורא לשליח שני כי

אחר שיצא הגט מתחת יד השליח הראשון ובא ליד השני,

האשה היתה אז שמה בסאדאגורא לפי הנשמע ,וכאשר

וכבר נגמר שליחות הראשון ונסתלק  ...דהרשב"א מיירי

שאלנו מר' אלטער מה זה ,אמר לנו יען כי האשה נסעה

שכבר נתן ,משא"כ בנ"ד שעדיין הכל בידו ולא עשה כלום

לחו"ל ,ולפי הנשמע היתה בסאדאגורא והסביבה ,לכן

עדייןבשליחותהאיךאפשרלומרכיוןשכתבהרשאהודיבר

בדעתם היה לשלוח כל התכריך ע"י פאסט מירושלים

כברנסתלק,חלילהלאנסתפקבזהאדםבעולם".

לסאדאגורא,וכאשרבאלירושליםושמעודאפשרכיאיננה

וביחסלפירושהמלהבחריקאיכתבהגר"שהעלירז"ל-

עודבסאדאגורא,לכןעיכבבידוהתכריךהזהימיםאחדים,

"והנהידעמרכיתיבתבחריקאיאינולשוןתרגוםולאימצא

ועתהשבאההאשהלפהרוצהבעצמולמסורלההגט".

בכלתנ"ך,אלאהואלשוןהגמראבכתובותדףסא.עיילית

הג"רשמואלסלאנטז"לרבהשלירושלים,הורהלשליח

לך איתתא בחריקאי ,ובדף קה .הבו לי גברא דדלי לי

הראשון שלא למסור את הגט .וז"ל )שם( " -ואמרתי לו כי

בחריקאי ,ופרש"י שם פי' בחריקאי במקומו או בפגם מקומי

אינני מסכים שימסור לה הגט ,ואין רצוני לטפל בזה עד

יע"ש ,והיינו ממש כמו תיבת במקומי המובא בנוסח

שישיג שטר הרשאה מהבעל מצפת מחדש" .הוראה זו

ההרשאה בסדרי גיטין .ואחר כל זאת לא זכיתי לירד לסוף

מיוסדת על כמה טעמים .ראשית כתב )בתשובה שבספר

דעתו ,כי הלא עיקר ההרשאה מהבעל או השליח הרבו

תורתרבינושמואלמסלאנטז"ל,וכןמובאבספרכפיאהרן

דברים לתוקף ולהראות שמסר בכל כוחו להשליח ידך כידי

שםסי'ג'("-הנהלאנעלםממניאזדבריהמחבר)אה"עסי'

ופיךכפי,כדישיהיהבמקוםהבעלממש,וכןהשליחלשליח

קמ"א סעיף מ"א( ודברי הט"ז שם וגם מש"כ הרב פתחי

השניבודאיצריךלמסורכלכוחושישלובזה,אלאכיעדיין

תשובהס"קמביעו"שהיטבמהשמביאדבריהאחרונים.גם

השליחות קיימא לענין אם מת השליח הכוחות חוזרים

יעוייןבדבריהב"שס"קנחשכתבודלאכחי'הרשב"אוכו'.

ועוליםלמקוםשבאומשם,ואדרבהאניאומרכילזהבחרו

אם אמנם כי הרב בתורת גיטין מיישב דברי הרשב"א שלא

הראשונים בתיבת בחריקאי ,משום שזה מורה יותר שמסר

יחלוק על הרמ"ה יעויין שם ,אולם לכתחילה ודאי ראוי

כלכוחוכדישיהיהבמקוםהבעל,אבללעולםחזרהוביטול

לחושלדבריהב"ששמפרשדהרשב"אחולקעלהרמ"ה,וגם

מהני ,ובפרט בנ"ד שעדיין תחת ידו הגט וההרשאה ,מי

לדבריהאחרוניםשמביאהרבפתחיתשובה.וגםבסדרהגט

הסירוממקומווהביאאחרתחתיו".

שלר"מז"לנאמרבשאלותששואליןלשליחראשון,אםלא
מינההואשליחאחר,יעו"ש".

במכתב של רבני צפת הגאונים רבי שמואל העליר ז"ל
ורבי רפאל זילברמן ז"ל שנשלח לג"ר שמואל סלאנט ז"ל

בנוסף לכך כתב הגרש"ס ז"ל ,וז"ל )בתשובתושם ,וחלק

)הובא בספר תורת רבינו שמואל סלאנט ז"ל סי' פז אות ב'(

ממנה הובא בספר שם משמואל( " -ואולם עיקר טעמי היה

כתבו" -בהשקפהראשונהתמהתימאדעלהדר"גמהראה
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עלככהלהחמירכלכך,וכנראהשחששלספיקושלהמל"מ

חשלבאורהנ"לבירושלמי.וכןבאראתדבריהרשב"אבדף

בפ"ו מהלכות גירושין הט"ז אם שליח ראשון יכול לבטל

כט :בדרך נוספת שאין מדבריו כל ראיה לומר שנתרוקנה

שליח שני ע"ש .הלא מסתמא ראו עיניו הספר תורת גיטין

רשותושלראשון.

שפשטספיקומדבריהרמ"השנפסקובשו"עסי'קמ"אסעיף

והג"ר אהרן עזריאל ז"ל )מח"ס כפי אהרן( בסוף סי' ו'

מה .וגם הלא הוא בעצמו מביא דברי מהר"ם פדוואה,

ציין למש"כ בספר הלכות קטנות בקונטרס לגיטין .וז"ל

דמשמע שיכול לבטל ,וגם בדברי הט"ז שם מפורש דאפילו

ההלכות קטנות" -הטעםשאומר בנוכחהשליחותהולך גט

לא מת יכול לבטל ,וגם בספר מכתב מאליהו אשר הוא

זה אתה או שלוחך או שלוח שלוחך ושליח אחר שליח,

הפוסק הגדול המקובל בדיני גיטין ,והוא כותב סוף שער ז',

דקשה מה כוונתו באומרו ושליח אחר שליח ,מאחר דכבר

שהדבר פשוט בעיניו שיכול לבטל ,ולגבי דידי ,לענ"ד ,לא

אמרשליחשלוחךדיבמהשיאמראפילועדמאהשלוחים.

הייתי חושש כלל וכלל לספיקו של המל"מ נגד כל הני

אלאהכוונהבזהשאע"פשכברעשהראשוןשליח,אםימות

פוסקיםדפשיטאלהו.וידענוביהכיהואחרדומחמירמאד,

או השליח השני או השלישי או הרביעי יכול אותו הקודם

אמנםהספקשלהמל"מהואאחרשגמרהראשוןומסרהגט

לשליח אשר ימות ,לעשות שליח אחר ,נמצא ששליח אחד

לשני ,משא"כ בנ"ד דהגט עדיין ביד הראשון ,אין כאן ספק

עושה שני שלוחים זה אחר זה באופן האמור שמת השליח

כלל,ודיבורמבטלדיבור".

השני לו ודוק .כן אפשר שאפילו שלא מת השליח השני,

הראשון לציון מהר"א אשכנזי ז"ל בתשובתו )בשו"ת

יכול השליח הראשון שמינה אותו הבעל לבטלו ולשלוח

מהר"א אשכנזי סי' ח' ובשו"ת כפי אהרן סי' ו'( ,וז"ל " -יום

שליח אחר שיקח הגט מידו והיינו שליח אחר שליח ודוק

אחד נזדמן אלי רא"ג מר שמואל דיינא יצ"ו והוא אמר לי

והבן".

שאראה ואעיין בלשון הרשב"א בחידושיו לגיטין על דף כט:

וכתב על דבריו הרב מח"ס כפי אהרן " -למדנו מדבריו

ד"ה ,הא דאמר רבא' שמשם נראה לכאורה דפליג להרמ"ה

כמה מילי מעלייתא .א' דקאי בשיטת הט"ז ורוב חו"ר

ז"ל .וכן עשיתי והילך לשונו  ...ורב אשי נמי קאמר ואם מת

האחרוניםשהובאודבריהםלעילדסברידמש"כהרמ"האם

ראשוןבטלוכלם,דוקאשלוחיןשבארץישראלקאמר,משום

מת ,לאו דוקא ,אלא ה"ה חי .ולמדנו ג"כ דפשיטא ליה

דסבירא ליה דכולהו מכח שליח ראשון קאתו ,אבל בשלוחין

דשליחיכוללבטל,ודלאכספקושלהרבמל"מ.ועודלמדנו

שבחוץלארץלא,דלאומכחשליחראשוןקאתו,אלאכלחד

מדבריו דמה שכותבין בהרשאה ושליח אחר שליח הוא

מינייהו מכח בית דין קאתו עכ"ל .ולפום ריהטא דבריו אינם

בכוונה מכוונת לתת רשות בידו אחר שמינה שליח שאם

מובנים ,דכפי מאי דאסברא לן הרשב"א שם דבית דין כל

יעלה ברצונו יבטלנו ויחזור הוא בעצמו ליתן הגט או ימנה

מעשיהם לחקור ולדרוש ,או שיאמר השליח בפ"נ ובפ"נ,

שליח אחר ,אשר בזה אנו מוצלים מכל הפקפוקים

וחזקהדביתדיןעושיםכתקנוובפניהםנתקיים,אומפישליח

והערעורים .ואף אם נודה להב"ש דהרשב"א סובר דפסק

או מפי עדי קיום ע"ש .אם כן זה שאומר שליח בית דין אני

כוחו על ידי שמינה שליח ,גם אם נודה לספיקו של המל"מ

הוא לשון מושאל לומר שעשו הדבר כתקנו ,ולא שהם

אי יש כח בשליח לבטל ,הנה הם ז"ל אעיקר דינא קיימי,

שלוחים מאתם ממש ,ובכן אי אמר רב אשי מת ראשון וכו'

אבל פשיטא מודים דרבנן דאי פריש פריש .והכא בנ"ד

יכול להיות בין בארץ ובין בחו"ל ,ואי הבעל לא עשה אותן

שכתובבנוסחההרשאהכאשרהואמנהגפשוטלכתובבכל

שלוחים מי עשה אותן שלוחים .ומכאן היה נראה כוונתו

ההרשאות ושלוחך שליח ושליח שלוחך שליח ,תו אין צ"ל

דס"ל דכח בית דין יפה כשהדבר נעשה בפניהם מריקים כל

ושליח אחר השליח ,אלא לאתויי כמ"ש הלק"ט שאמר

הכח של שליח הראשון לגמרי ונותנו לשליח השני וכן

שמינהשליחנותןלולבטלוולחזורכחואליוולמנותשליח

לשלישיורביעיוכאילוגמרשליחותו,וזהדלאכרמ"ה".
ובהמשךדבריו,כתבמהר"אאשכנזי" -תוחזיתיהשעל

אחר במקומו ,ונמצא מפרש דבריו שנותן לו זה הכח ,ובכי
האכו"עמודובאיןחולקוברור"

פי מה שהבין בדברי הרשב"א הללו עמד ופרש בכוונת

בסופו של דבר ,בעובדא הנזכרת ,הבעל מאן למנות את

הירושלמי דפ"ג דגיטין גבי מתניתין דאומר שליח בית דין

ר'אלטערפעםנוספתולאנאותלכךאףבריצויכסף,והגט

אני ,דתמן אמרין צריך למסור כל שליחותו ,ר' אבין בר

ניתן בבית הדין של הספרדים בירושלים בראשותו של

כהנא אמר אין צריך למסור כל שליחותו מייתי לה וכו' מן

הראשוןלציוןמהר"ראברהםאשכנזיז"ל)כפישכתבבספר

הדא אין שליח אחרון צריך שיאמר בפ"נ ובפ"נ אלא אומר

כפי אהרן סי' ד'( ,וזאת לאחר שהג"ר שמואל סלאנט ז"ל

שליחביתדיןאני,אמריחזרבור'אביןמןהדאאיןשליח

שלח לו לעיין בשאלה זו ולפסוק לפי שיקול דעתו .כפי

אחרון" .וכפי הנראה כוונת הגרש"ס לבאר דמכיון שצריך

הנראה ממכתב ששלח הגרש"ס ז"ל להגאון רי"א ז"ל

למסור כל שליחותו ,נתרוקנה שליחותו לגמרי לשליח השני

מקאוונא ,כפי שיצויין להלן ,עולה שהגרש"ס ז"ל החזיק

ואיןלועודכחלמסוראתהגטבשליחותהבעל.

בדעתוגםלאחרשכברנמסרהגט.

מהר"א אשכנזי שם הביא דרכים אחרות בביאור דברי

בשנ"ת תרמ"ב ,כעבור שמנה שנים מהנידון הנ"ל ,היו

הירושלמי ובכללם של בעל קרבן העדה ושדה יהושע ולא

חילופי דברים בשאלה כזו בין הג"ר שמואל סלאנט ז"ל

עטרתדבורה
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להג"ריצחקאלחנןמקאוונאז"ל,ולדעתהגרי"אז"להשליח

השני לא כלתה שליחותו של הראשון ,וכמו שמדוייק

הראשון יכול למסור את הגט לאשה .התשובה התפרסמה

מלשונושלידהמלך,כ"כבמהרש"םח"אסי'קלב)סוףד"ה

בספרתורתרבינושמואלסלאנטז"לכרךב'סי'פו.

ובדברחשש(ובשואלומשיבמהדורהתליתאהח"אסי'קפד

וז"להגרי"אז"ל" -אףלדבריהרשב"אבחי'לגיטיןדףכט

בדברי הרב השואל ,וכן בשו"ת מהר"ש ענגיל ח"ב סי' מה,

דהביא כת"ר שמחלק דהיכא שמינה הראשון לשני בפני בית

האריך לבאר הסברא בחילוקאםהגיע גט לידהשני אולא

דין,דבזהמודהרבאשידבמתהראשוןלאבטלוכולן,מ"מאין

עיי"ש.

הכרחמזהדיחלוקהרשב"אעלהרמ"הבזה,דהאלדינאנקטינן

וכןבתשובתחייאריה)שם(כתב" -אףבספרידהמלך

כמרבררבאשידבמתראשוןלאבטלוכלםבכלגווני,ואפ"ה

לא קאמר דנתבטלה השליחות של הראשון והיה כלא היה,

פסקו הטור והרמ"ה והשו"ע דבמת השני יכול ליטול מיורשיו

רקאםכברמסרהגטלידהשליחהשני,משא"כבנ"דשרק

שלהשניכו',הרידאףבמתראשוןלאבטלוכולןמשוםדהוה

מנויוהיהמאתהשליחהראשוןשמינהאתהשניבפניהב"ד

שלוחין של הבעל ,עכ"ז יכול הראשון לחזור ולהוליכו ,משום

שסדרו הכתיבה ,אבל עדיין לא מסר לו הגט ולא בא לידו,

דעדייןלאנגמרשליחותושלהראשון,וכמ"שהטורשםבשם

שנשלח מבית הדין של מסדרי הגט לבית הדין של נויארק,

הרמ"ה והב"ש שם ,לכן אין לנו להרבות במחלוקת חדשה

ולא ליד השליח השני ,א"כ ודאי לא כלתה שליחותו של

ולומר דהרשב"א חולק על הרמ"ה בזה .ובלאו הכי אף דנימא

הראשון ,דהא בשעת המינוי שהברירה ביד השליח השני

דהרשב"אחולקעלהרמ"הבזה,עכ"זהאכיוןדהטורוהשו"ע

שלא לקבל עליו את השליחות ולא היתה כאן התחלה של

הביאו לדינא כרמ"ה ולא הביאו שום חולק אף בשם יש

שליחות השני ,ואיך נאמר דכבר כלתה השליחות של

אומרים ,ע"כ אין לנו לערער כלל על פסק השו"ע .וכן ראיתי

הראשון".

ביש"שלגיטיןפ"גדיןיגדהביאג"כלהלכהלדבריהטורבשם

וכן בספר ציץ אליעזר חלק כ' סי' נג כתב בתוך דבריו -

הרמ"ה הללו .וגם אין לחלק בין אם מת השני או שהוא חי

"הגםדכפישמובאבשםהידהמלךדעתודאיןלשליחראשון

וכמ"שהט"זלהלכה,דאףאםהשניחייכולהראשוןלקבלהגט

כחלבטלשליחותושלהשני,אבלהואמדגישדהואזה"משום

ולהוליכו,משוםדאיןסבראלחלקביניהםכלל".

דתיכף כשבא הגט מיד שליח ראשון ליד שליח שני כלתה

בהמשךדבריו,הגרי"אז"להוסיףלהוכיחכדבריו,וסיים

שליחותווהיהכלאהיהואיןלראשוןעודתורתשליחותכלל

דבכלגוונישעדייןהשליחהראשוןלאמסראתהגטלשליח

וכו'"....מדבריהידהמלךמשמעדלאס"לבכזאתאלאהיכא

השני אין כלל מקום להסתפק בזה ,ופשיטא שלא נגמרה

שכבר נמסר הג"פ לידי השליח שני כדמדגיש לכתוב בלשון

שליחותו ,ויכול מסור את הגט בעצמו לאשה ,ולהלן נרחיב

"דתיכף כשבא הגט מיד שליח ראשון ליד שליח שני כלתה

בנקודהזו.

שליחותו" ,והנידון שלנו המדובר כשעדיין לא הגיע הג"פ ליד

בספרציץאליעזרחלקכ'סי'נגהביאאתהמו"משעבר

שליחשני,אלאהיהמינוילבדשהשליחראשוןממנהבמקומו

בין הגרש"סז"ל לראשל"צ הג"ר אברהםאשכנזי ז"ל ,ובסוף

השליח השני ,והג"פ נשאר עדיין מושלש בידי הב"ד ,וא"כ,

דבריו העלה כדלהלן " -לכתחילה יש לחזר שהשליח השני

בכה"ג גם היד המלך יודה דלא כלתה עדיין שליחותו של

ימסוראתהג"פלידיהאשה,אולחזרשהבעלבעצמוימנה

ראשון,ושפיריכוללבטלעדייןשליחותושלהשני.וכךראיתי

מחדש את השליח הראשון לשליח למסור את הג"פ לידי

לאחרמיכןבשדיחמדמערכתגטסימןי"טאותמ'שכותבנמי

האשה .ורק אם יתברר שאין דרך אחרת ,והאשה מתעגנת,

לדייקבכזאתעיי"ש"

אזיישמקוםלהסתמךעלגדוליהפוסקיםדס"לדשפיריכול
השליחהראשוןלמסורעדייןאתהג"פלידיהאשה.
והרי הגרש"ס ז"ל בעצמו העביר את ההכרעה בזה
להגר"אאשכנזי,וכפישהובאובספריםשם,בספרכפיאהרן

אך החזו"א )שהובא לעיל( אינו סובר כן ,דהא איירי
בכה"ג שהגט לא הגיע לידו של השליח השני שעבר לדור
בעיראחרת,ואפ"הכתבשלאחרשהראשוןמינהאתהשני
כלתהשליחותושלראשון.

ובשו"ת מהר"א אשכנזי ,נשאו ונתנו בזה הרבה בבירור
ההלכה,ובסופושלדברהסכימוששליחותהראשוןלאבטלו,

שאלתיכולתושלהשליחהראשוןלבטלאתשליחותושל

ועשו מעשה .ושליח הראשון מסר הג"פ ליד האשה ,וכפי

השני,והנ"מלנ"ד

שמסיים הכפי אהרן שם בזה"ל  -ובכן עלתה הסכמתנו יחד

נחזור לדון בספקו של המשנה למלך .לעיל הובא ספקו

עם מוה"ר ראש"ל יצ"ו ,ומסר הגט ר' אלטר הנזכר להאשה

של המשנה למלך בהלכות גירושין פ"ו הלכה טז אם שליח

הנזכרתופטרנואותהמכבליעיגונה",עכ"להציץאליעזר.

ראשוןיכוללבטלאתהשליחהשני.ישמקוםלסברא,שספק
זה של המשנה למלך אינו נוגע לנידון דידן ,דאף אם אינו

י"אשאםהגטעדייןבידהשליחהראשוןלכו"עיכוללמסרו

יכוללבטלו,עכ"פאיןהכרחשכלתהשליחותו,וכמושנבאר

לאשה

להלןבהרחבה.

ומצינועודפוסקיםשכתבוכסבראזושלהגרי"א,דאפילו

אך נקדים בהערה על דברי המהרש"ם ח"א סי' קלב.

לסברת יד המלך ,כל עוד לא הגיע הגט לידו של השליח

המהרש"ם כתב בלשון זו " -אבל על כל פנים אם יחזור

574אבןהעזר

עטרתדבורה

שליח ראשון ויעשהו לזה או לאחר שליח אין חשש .ואף

אם השליח חי יוכל ליקחנו מן השני ,היינו אם השני רוצה,

דהמל"מ ויד המלך חששו שמא נתבטל כח שליח ראשון

אבלאםהשנירוצהלהוליכואיןהראשוןיכוללעכבעליו...

כמ"ש הפת"ש סי' קמא ס"ק מב בשמם ,כבר הביא בשם

כח השני הוא כמו כח הראשון דע"כ כח שליחותו מפני

תורתגיטיןשהשיגעליוואנימצאתיבמכתבמאליהושערז'

שהבעל מסכים על ידו שיהיה השני שליח להולכה ,וא"כ

סוף סי' כה שפסק בפשיטות דבידו לבטל שליחות של שני

הוה כאומר זה שתבררנו יהיה השליח ונעשה מכח הבעל

ולא פסק כוחו ע"ש וזהו כדעת התורת גיטין .וגם יפה כתב

ואיןבידהשליחלבטלאתאשרעשהוהבעל,אםלאשלקח

רו"מדבנ"דשעדייןלאבאהגטכלללידשליחשניישלומר

הגטמידודאמרינןשעדייןלאנגרעכחהראשון,שאיןכוונת

דגם הגט מקושר שהביא בפת"ש מודה דלא פסק כח שליח

הבעל למעט כוח הראשון מאחר וכבר הסכים" ,עכ"ל הגט

ראשון",עכ"ל.

מקושר.

דברי המהרש"ם צ"ע .דמהרש"ם כרך בחדא מחתא את

מבוארדאףאםנימאשהשליחהראשוןאינויכוללבטלו

דברי יד המלך עם ספקו של המל"מ ,ולדעת המל"מ בצד

לשני,איןזהמפנישפקעכוחושלהראשון,אלאמפנישלא

הראשון של הספק וכן לדעת האחרונים הסוברים ששליח

ניתןלוהכחלבטלשליחשלהבעל.אךעכ"פהראשוןעומד

ראשון אינו יכול לבטל את השליח השני ,ע"כ סבירא להו

בכלכוחוגםלאחרשכברמינהאתהשליחהשני.

דכלתה שליחותו של ראשון .ומאחר והמהרש"ם ראה

העולהמדברינו,שנחלקואחרוניםהאםהשליחהראשון

בפת"ששהגטמקושרסוברשאינויכוללבטלאתהשני,סבר

יכול לבטלו לשני ,לדעת הט"ז ועוד הרבה פוסקים שהבאנו

שדעתוכשיטתידהמלך.

לעיל ,הראשון יכול לבטלו .ולעומת זאת ,המל"מ מסתפק

אך מעיון בדברי המל"מ והגט מקושר עולה דאף אם

בזה ,ובספר גט מקושר פשיטא ליה שאינו יכול לבטלו.

נימא ששליח ראשון אינו יכול לבטל את השליח השני ,אין

ובשו"ת עין יצחק השני סי' ג' )סק"א( כתב " -הכרעת

זה מפני שכלתה שליחותו של ראשון ,אלא מפני שהשליח

האחרוניםדשליחראשוןאינויכוללבטללשליחשני".

השני נידון כשלוחו של הבעל ,והשליח הראשון אינו יכול

לפי המבואר יש להבחין שמצינו שתי סברות שונות

לבטלו,כשםשאינויכוללבטלשליחאחרשהתמנהעלידי

בשיטת הפוסקים שנקטו דשליח הראשון אינו יכול לבטלו

הבעל.

לשני.בספרידהמלךכתבהטעםמפנישכלתהשליחותושל

המל"מנקטבלשוןזו"-נסתפקתיאםשליחראשוןמבטל

ראשון .אך המל"מ )שהסתפק בזה( והגט מקושר שכתב

שליח שני ,מי אמרינן נהי דיש לו כח למנות שליח מ"מ

בפשיטות דהראשון אינו יכול לבטלו ,אין מפני שכלתה

כולהומכחבעלקאאתוואיןלוכחלבטלהשליחות",עכ"ל.

שליחותו של שני ,אלא משום שהשליח השני מכח בעל

מפורש בדברי המל"מ דלפי אותו צד בספק שאינו יכול

קאתי.

לבטלו ,אין זה מפני שכלתה שליחותו של ראשון ,אלא

ועל כן צ"ע מש"כ המהרש"ם בפשיטות לתלות שאלת

משום שהשני מכח בעל קאתי ,והוא כעת בכוחו כשליח

כלתה שליחותו של ראשון בשאלת האפשרות של הראשון

הבעלולאכשלוחושלהשליחהראשון.

לבטל את השני ,וצ"ע במסקנת דבריו שכתב שהסוברים

הדברים מבוארים היטב בספר גט מקושר )שהוזכר
בפת"שס"קמב(.הגטמקושר)ס"גשלישיאותכה(בתחילת

שאינו יכול לבטלו ממילא יסברו שגם הראשון אינו יכול
למנותשליחשלישי.

דבריו באר ,כשם שהבעל יכול מיד בתחילה למנות כמה

ואמנם בשו"ת דברי מלכיאל ח"ד סי' קלא הביא את

שלוחיםולכלאחדישדיןשליחאף שלבסוףרקאחדימסור

ספיקושלהמל"מוכןאתהט"זוהב"שהנזכריםלעיל,וכתב

את הגט לאשה ,ואין אומרים דתליא בדין ברירה מאחר

" -והנה להסוברים שאינו יכול לבטלו צ"ל דמ"מ יכול

דמתחילה חל המינוי של כולם ואין שליחות אחד מגרעת

לעשותשליחאחר.כיהלאלאנתבטלהשליחותו,דאינימא

שליחותושלחבירו.והוסיףהגטמקושר"-גםשליחשעושה

שנתבטללגמרי,א"כאףאםמתהשניאיןיכוללעשותאחר.

שליחעלפימהשנותןלוהבעלרשות,ע"כמכחבעלקאתי,

וע"כ צ"ל דלכו"ע לא בטל ממנו כח שליחותו ,ורק לדעתם

וא"כהוהכאילואמרהבעלאיזהשתבחראתהיהיהשליח,

אינו יכול לבטל שליחות השני משום דס"ל שהשני בא ג"כ

והיינו כשירצה להיות שהרי אין בידו לכופו  ...וכולהו מכח

מכח הבעל וכמ"ש המל"מ שם .ולפי"ז בנ"ד יוכל לעשות

בעל אתו ולכן שפיר במה שמוסרו לשני מ"מ לא נתבטל

שליח אחר ולפרש בדבריו שאינו מבטל את הראשון ,וזה

שליחותהראשוןולכןשפיריכולליטלומיורשישני.וכןמה

אתישפירלכלהשיטות",עכ"ל.

שנסתפק הרב משנה למלך אם השליח הראשון יכול לבטל
השליח השני ,ולפמ"ש נראה ברור שאין יכול לבטלו ,שהרי

דעתהשואלומשיב

ע"כ ביד השליח שני שמסתמא הבעל מסכים שיהיה זה

בתשובת שואל ומשיב מהדורה תליתאה ח"א סי' קפד

שליח להולכה ,וא"כ כיון שהבעל כבר הסכים על ידי זה

בתוך דבריו כתב " -שאני התם דהבעל חי ומצוה להשליח

שיהיהשליח,אףשלאיקפידאםהשליחהראשוןיוליךלה

הראשוןשיקחמידהשני,ואףאםלאציוה,השליחהראשון

גט ,מ"מ אין יכול לבטל שליחות השני .וכן מ"ש בט"ז שאף

במקוםהבעלעומדולאכלתהשליחותו".

עטרתדבורה



הרישכתבבפשיטותשלאכלתהשליחותושלהראשון,
ולאפוקי מדברי הרב השואל שם שהביא את סברת ספר יד
המלך,עיי"ש.
אלא שהשואל ומשיב כתב שאם הגט אינו בידו של
השליח הראשון יש לחוש שלא יוכל למנות שליח שלישי,

סימןפה575

השני שעשה  ...מכ"ש בלא מטא עדיין ליד השליח השני,
בודאיעדייןכוחושלהשליחהראשוןעליו".
ומסקנתו  -שאין לחוש במינוי שליח שני אחר ,אך
לרווחא דמלתא ,הרב שבמקומו של השליח השני יקנה
לשליחהראשוןאתהכלישבונמצאהגט.

דמילי דלא מימסרן לשליח ,כיון שהשליח הראשון אינו

ובשו"ת עזרת כהן כתב בסימן פ' " -עומד לנגדינו מה

מחזיקבידואתהגטבעתשממנהשליח,רקאומרלושאותו

שהוא נשלח למסור ליד שליח שבין כה וכה ליתוהי וחיים

גט ששלח לשליח פלוני ינתן לידו ,הרי שביחס לשליח

לרבנן ולכל ישראל שבק ,ויהיה הכרח שימנה שליח ראשון

הראשון השליחות כעת היא מילי אם שהגט אינו בידו רק

שליח שני אחר במקומו ,שע"ז אין שום פקפוק ,שהרי לא

אומרבפיואתמינויהשליחות,ומילילאמימסרןלשליח.

עשה שליח שני שליחותו .אלא שלפי זה יהיה יותר נכון

לפי זה בנידון שבפנינו ,גם לסברת השו"מ אין לחוש,

שישולחהג"פעודהפעםלידשליחראשון,כדישיהיהיכול

מפני שהגט עדיין לא נשלח ,והשליח הראשון מחזיק בידו

לומרבפ"נובפ"נבעתמינויהשליחותבזמןשהגטבידו,אלא

אתהגט.

דנראין הדברים שאין זה כי אם לשופרא דמילתא ,אבל

ובעיקרדבריהשו"מ ,בשו"ת תשורתשיח"אסי'צדוכן

מהדיןבכלשליחותשלאבפניועיקרהסמיכההיאעלכתב

בסי' רפט תמה ,וז"ל " -משום מילי לא מימסרי אין חשש.

ההרשאה .שהרי איך שיהיה אין אמירת בפ"נ ובפ"נ בתכ"ד

דדוקא אם הבעל מוסר מילי ,כגון אמר כתוב גט אינו יכול

שלהנתינהלידשליחשני,ואםנאמרשמינויושלשליחשני

לחזורולמוסרולאחרלכתוב,אבלכאןדהבעלמסרהגטליד

חשיב כנתינה לידו ,י"ל דה"ה במינוי שלא בפניו ,כשהגט

שליחראשוןונעשהכמותו,אםכןכמודהבעליכוללעשות

אינו בידו ,אלא שאומר את סימניו המובהקים ,ביחד עם

שליח אחד במילי כן שליח ראשון יכול לעשות שליח אחד
לבד במילי") .ועי"ש עוד בתשורת שי שדחה מה שכתב
השו"מלחושמשוםטליגיטךמע"גקרקע(.

שמותהבעלוהאשה".
מבוארבדבריושלאחשלסברתהשואלומשיב,אלארק
כתבשראוילכתחילהשיהיההגטבידהשליח הראשוןבעת

וראיתי בספר שו"ת הרי בשמים )להגרא"ל הורוויץ ז"ל(

מינוי השליח השני בעת שאומר בפני נכתב ובפני נחתם.

מהדורהחמישאהסי'ו'שנשאלבשליחראשוןשמינהשליח

וע"עבשו"תמנחתיצחקח"אסי'מז ,ובתשובהנוספתבח"ט

שני וכשהגט הגיע למקומו של השליח השני התברר

סי'קלח.

שהשליח השני שחל"ח ,אך חששו לשלוח מחדש את הגט

ובשו"ת אגרות משה חלק אה"ע ג' סימן לח כתב וז"ל -

למקומו של השליח הראשון שמא יאבד בדרך ,ונשאל הרב

"בדבר שליח שני שהיה טעות שמינה הידוע לב"ד דפ"ת

הרי בשמים האם השליח הראשון יכול למנות שליח שני

ואינו יודע להם ,יכול שליח ראשון לעשות שליח שני זה

אחר,ואםיוכללמנותשליחאחרכשהגטאינובידו,דהיינו

שכותבין הב"ד משם עתה ,ואף שאין הגט ביד השליח

האםישלחושלסברתהשו"משיחשבכמילי.

הראשון יכול לעשות בלשון זה אני השליח על הגט דבעל

מסקנת הרב הרי בשמים שאין לחוש והשליח הראשון
יכול למנות שליח שני אחר גם כשהגט אינו בידו .ובתוך

פלוני כמפורש בהרשאה ונמצא עתה אצל הב"ד דפ"ת אני
ממנהלשליחאתפלוניכפישכותביןהב"דדפ"ת".

דבריו כתב שאין לחוש למילי" ,כיון דיכתוב עתה בבית דין

מבואר דהאג"מ לא חשש כלל שמא הועיל המינוי של

שטר ההרשאה על שם השליח השני החדש ,שוב לא הוי

השליח השני בתחילה ,והוא עדיין שליח הראוי לתת גט,

מילי,כמושמתבארמדבריהתוס'ב"בעז.ובאס"זשםלענין

)אלאשאינוידועלביה"דבפ"תמיהוא(,ושהראשוןלאיוכל

האדאיתאהתםדבשטרל"מכתיבהלבדבלאמסירהמשום

למנותשליחאחרכשליחשני.וכןסברהאג"משאיןריעותא

דשטר הוי מילי ,ומילי במילי לא מיקנין ,וכתבו דלהכי הוי

שהשליחהראשוןימנהאתהשליחהשנילמרותשהגטאינו

השטר מילי משום דלא נכתב השטר על שמו רק על שם

בידובעתהמינוי.

המלוה,אבלכשכותבשטרבשמועלהשעבודאיןלךמעשה

בתשובה אחרת כתב האג"מ )חלק אה"ע ח"ד סימן קט(

גדול מזה ע"ש .א"כ ה"ה בשטר שליחות כשכותבין שטר

בנידון מי שמינה שליח שני ואחר התברר שהוא חזן בבית

ההרשאהבביתדיןעלשםהשליחהשניאיןלךמעשהגדול

כנסת של קונסרווטיווים ומחלל שבת ,ואין ראוי למנותו

מזה ,גם כשאינו מוסר לו הגט עתה ,דהרי מעשה בית דין

כשליחשני.וכתבהאג"משם"-ישלהורותששליחהראשון

בידו".

יעשה שליח שני אחר בפני הב"ד ,ויכתבו הרשאה אחרת

טעם נוסף להתיר מינוי שליח שני חדש כתב בתשובת

ויחתמו הב"ד .ואף שנשבע שליח הראשון שלא יבטל את

הריבשמים–"לברמןדין,הריבנ"דלאבאמעולםהגטליד

השליחהשנישהואהחזןשעשאו,אינוכלוםמאחרשאנחנו

השליחהשנישמת,א"כעדייןהואברשותושלהראשוןולא

אין מקבלין אותו ,אך מ"מ טוב שתתירו לו השבועה בב"ד

פסקכוחוממנו.ויותרמזהכתבבספרתורתגיטיןלהשיגעל

של ג' ואין לך פתח גדול מזה שאילו היה יודע שלא ירצו

המל"משמסופקאםהשליחהראשוןיכוללבטלאתהשליח

הב"דדנואיארקבהחזןלשליחלאהיה עושהו.ואח"כימנה
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אתהשליחהשני.ואףשהגטמונחאצלינוולאבידהשליח,

במכתב הראשון ,מאחר שמאותו אדם שנרשם בתחילה

יכוללמנותוולומרשהואממנהאחרתחתיולשליחלהוליך

כשליח שני נבצר למלא תפקיד זה ,ואדם אחר התבקש

הגט שיש לו סימנים אלו המונח בנוא יארק להאשה פב"פ

למלא שליחות זו .בכה"ג שבעת מינוי שליח שני ,השליח

וליתן אותו לידה וכו' וכן לכתוב בהרשאה .ובמקום וגט זה

השני ממאן למלא שליחותו ,לא ניתן למנותו כשליח ,ואין

בפ"נ יאמר וגט ההוא בפ"נ .ובעצם א"צ שיאמר עוד הפעם

אדםנעשהשליחבעלכורחו.ואםאכןכךאירע,אםלאחר

בפ"נ ובפ"נ כיון שכבר אמר לפני הב"ד ומה שנפסל השליח

שיתבררלושמינוהוהואיחזורבוויאותלקבלאתהמינוי,

איןשייךזהלאמירהדבפ"נובפ"נ".

יש לחוש שלא יועיל ,מאחר שבדאורייתא אין ברירה .עיין

אךישלהעירשבשתיתשובותאלושלהאג"מישמקום

בב"ש סי' קמא ס"ק סא שכתב בשם הרשב"א שאם אשה

לדון שהמינוי הראשון של השליח השני בטל מפני שהיה

עשתה כמה שלוחים לקבלת הגט" ,אם אמרה כל מי

מינויבטעות,שאילוהשליחהראשוןהיהיודעשהואממנה

שירצה הבעל ליתנו לו יהא שלוחי לקבלה ,אפשר שנאמר

אדם שאינו מוכר לביה"ד המסדר את הגט ,או שממנה את

בזהאיןברירה".

מיאינומקובלעליהםככשרלשליחותהגט,הרישמעיקרא

אמנם הנודע ביהודה )מהדו"ק אה"ע סי' צא ,הביאו

לאהיהממנהאותו.שהרילפיהמקובלכיוםבגטשליחות,

הפת"שבסי'קמסק"ב(כתבלהדיאדלאכהרשב"א,ולדעתו

השליח הראשון אינו בוחר את שליח השני מדעת עצמו,

אין מקום לדין ברירה אלא אם בהכרח שיוברר הדבר

אלא השליח השני נקבע בהתאם להוראות ביה"ד המסדר

למפרע,משא"כבנדוןשליחלקבלהשלהאשה,המינוינגמר

את הגט .ואומדנא דמוכח היא שאילו ידע שביה"ד אינו

בעת שהבעל התרצה לתת לאותו שליח ואין צורך

מסכים לסדר גט ע"י שליח שני כזה או שהוא אינו מוכר

ששליחותותחוללמפרע,ובכה"גאיןלחושמצדדיןברירה,

וידוע להם ,ללא ספק שהראשון מלכתחילה לא היה ממנה

וה"הבנ"דביחסלשליחהשני.

אדם זה ,ועיין בחזו"א סי' קב סק"ד שכתב סברא כזו של

ועי"ש בפת"ש שבספר תשובה מאהבה העיר על הנודע

ביטול מינוי השליחות מחמת טעות במינוי השליח .משא"כ

ביהודה מדברי הרשב"א ,ועי"ש מש"כ הפת"ש בשם

אם ביה"ד המסדר את הגט הודיע על שני אנשים הראויים

הישועותיעקב.

לשמש כשליח שני שלהם ,בכה"ג אם מינה את הראשון,

ועיין בקצות החשן סי' סא סק"ג שהעלה שאמנם אילו

שמא לא יוכל למנות את השני .אך מפשטות דבריו של

האשה מינתה עשרה שלוחים שכל אחד מהם יוכל לקבל

האג"מ נראה שלא נחית להאי טעמא דמינוי בטעות ,אלא

גיטה ,מהני .אבל אם תלתה את המינוי ברצון בעלה לא

פשיטאליהשיוכללמנותשליחשניאחר.

מהני ,גם אם בגמר הענין הוברר למי בעלה רוצה לתת את

העולהמדברינו–בנידוןדנן,השליחהראשוןיכוללמנות

הגט.

אדם אחר שיחשב "שליח שני" במקום ה"שליח השני"

וכפיהנראההביאורבדעתקצותהחשןהואדס"לבדעת

הקודם,ואיןלחוששכלתהשליחותושלראשון.ואףאליבא

הרשב"א שבשליחות נחוץ שיוברר הדבר בעת מינוי

דשיטת יד המלך ,כתבו כמה אחרונים שכל עוד לא הגיע

השליחות ולא אחר כך ,וכ"כ בספר דברי חיים על הלכות

הגט ליד השני לא כלתה שליחותו של ראשון .ועומדים

קדושיןסי'לגוהלכותגיטיןס'ל'.

כנגדנורקדבריהחזו"א,שצידדשכלעודהשליחהשניקיים

הראיה שהביא הנודע ביהודה לשיטתו מסי' קכ ס"ח,

ויכול למסור את הגט ,שליח ראשון עשה שליחותו ואינו

לכאורהאינהראיה,דהתםבעתאמירתהבעלהועילהמינוי

יכול לחזור ולמסור את הגט או למנות שליח אחר .אך לפי

לכולם.

המבואר לעיל רבו החולקים על סברא זו ,ומפשטות לשון

וע"ע בתשובת מהרש"ם ח"ז סי' לג שכתב לחוש שלא

הרמ"הנראהכסברתהט"ז,עלכןישלהורותבנידוןשלפנינו

לסדרגטבמקרהשמינואתהשליחהשניבטרםשהשניידע

שהשליחהראשוןיחזורוימנהשליחשניאחר,ואיןלהורות

על כך ומחשש ברירה .והורה להחזיר את הגט לשליח

לשליח השני )שהתמנה בתחילה( שימנה גם הוא את

הראשון כדי שימנה את השני פעם נוספת לאחר שהתרצה

השלישי,דישלחוששעלידיכךהדבריבואלידיעיכוברב.

להיותשליחשני.

ולכתחילה ימנה אותו כשהגט עדיין בידו ,אך אם אי

ועייןבשדיחמד)כרךז'(מערכתגטסי'יטאותו'בסוףס"ק

אפשר ,יוכל למנותו גם לאחר שכבר נשלח הגט .ולעניין

יח שהביא משו"ת תפארת יוסף סי' כד שעל השליח השני

אמירת "בפני נכתב ובפני נחתם" ,יוכל לאומרו אף כשאינו

להודיעעלהסכמתולהתמנותבטרםימנוהוכשליחשני.

בידו ,ולדעת האג"מ מדינא אינו צריך לאומרו פעם שניה,
לאחרשכבראמרכןבביתהדיןבעתהמינויהראשון.
ומהשכתבנושאיןמקוםלהורותלשליחהשנישהתמנה
בתחילהשימסוראתהגטלאשה,ישבזהטעםנוסף.

טעם נוסף שאין לשלוח את הגט על ידי השליח השני
שהתמנה בתחילה ,הוא לשיטת הרמ"ה שהובא בטור סי'
קמא .וז"ל הרמ"ה " -עשה הבעל שני שלוחים להולכה זה
אחר זה ,בטל שליחות הראשון בעשיית השני ,אם לא

כפי הנראה ,הרב המסדר במקומה של האשה במכתבו

שגילודעתםכשעשוהשנישעדייןחפציםבראשון".ועיי"ש

שם אחר של שליח שני ,בשונה מהרשום
השני כתב ֶ

בטור שהרא"שחולקעלהרמ"ה,ובדרכימשהצייןלמרדכי

עטרתדבורה
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בשם תשובת רש"י שפסק דלא כסברת הרמ"ה ,וכן פסק

למסור את הגט לאשה ,וכן הוא לדעת רוב הפוסקים ,ק"ו

בשו"ע.
עכ"פ לאחר שמינו את השלישי אין מקום לשני למסור

בנדוןדנןשהגטהוארקכדילצאתידיספק.

אתהגטאא"כהראשוןאמרבפירוששאינומבטלולשני.

סימ פו

האםישחששבכשרותהגטכשהבעלהוטעהבהסכםהגירושין
טבתתשנ"ד
הגדול מהמחוייב בהסכם ,ולא ניתן לגבות חזרה מהאשה
הצגתהנושאוהשאלותהעומדותלבירור
מקובלבבתיהדין,בדרךכללהגטמסודרלאחרשנחתם

אתההפרש.
או במקרה שהאשה התחייבה במסגרת הסכם גירושין

הסכם גירושין על ידי שני בני הזוג .סדר זה יסודו בהלכה

שלאלהוציאאתהילדיםמהארץללאהסכמתאביהם,וכן

בשו"ע.בסדרהגט)שו"עאה"עסוףסי'קנו(בסעיףפאכתב

נקבעהסדרלביקוריהילדיםאצלהאב,ולבסוףהאשהנטלה

הרמ"א ,שענין תשלום הכתובה או מחילתה יסודר עוד

את הילדים ועזבה את הארץ ללא הסכמת אבי הילדים,

לפני סידור הגט .וז"ל הרמ"א בשם מהר"י מינץ " -וישאל

והרחיקהאותםממנו.

הרב אחר הכתובה ושתחזיר לבעל הכתובה או תמחול לו

במקריםאלו,איהעמידהבהסכםארעלאחרמתןהגט.

כדי שלא יבואו אח"כ לידי קטט מחמת הכתובה ושיאמר

ב .מאידך ,קיימים מקרים שהבעל הוטעה עוד בטרם

הבעלעלמנתכןלאגירשה".וכןכתבבסדרהגטלמוהר"ם

סידורהגט,כלומרהטעואותובעתחתימתההסכםאובעת

ר'יוזפש)שנדפסבחלקתמחוקק(בסי'ריח .ובסי'ריטכתב

ביצועאותוחלקבהסכםהאמורלהתבצעעדמתןהגט.כגון

שלארקנושאהכתובהצריךלהיות מוסדר,אלאגםשאר

במקרה שסוכם שהאשה תפקיד סכום כסף אצל שליש,

הנושאיםהקשוריםלגירושין,וז"ל"-יזהירםהרבשלאיהיו

והבעל היה אמור לקבל את הכסף לאחר מתן הגט ,ואח"כ

קשוריםביחדבשוםדבר,אךאםישאיזהחילוקיםביניהם

התברר שהאשה הפקידה צ'ק ללא כיסוי ולא ניתן לגבותו,

יתקשרו אוהביהם או קרוביהם על ככה" .דהיינו יש כאן

או שהתחייבה להפקיד חפצים מסוימים והפקידה פחות

הוראהלהסדיראתהסכםהגירושיןעודבטרםסידורהגט,

מהמסוכם או חפצים מקולקלים וכדומה ,וקיימת אומדנא

והטעם כדי שהבעל לא יטען אחר מתן הגט שאילו היה

ברורהשאילוידעהאמתלאהיהנותןאתהגט.

יודע שהאשה תתבע כתובה או תביעה אחרת לא היה

כמוכןקייםמקרהשעליונדוןבסיוםהמאמר,מקרהשיש

מגרשה) .אמנם עיין בשו"ת חתם סופר חחו"מ )השמטות(

לדון האם הוא שייך לסוג המקרים הראשון או לשני .כגון

סי'ר',שנראהמדבריושכוונתסדרהגט היא שקודםסידור

במקרה שהזוג חתם על הסכם הגירושין בבית הדין ובקש

הגט אוהביהם או קרוביהם יתקשרו ,אף שקודם לגירושין

לאשרו ושינתן להסכם תוקף של פסק דין כמקובל ,אך מכיון

עדייןלאהגיעולסיוםהבירור,ולסיכוםהנושאיםהעומדים

שהבעל אינו מצוי בכללי המשפט הנוהגים בארץ ,הטעו אותו

לדיון(.

לחשובשחתימהעלההסכםכפישנחתםבביתהדין,מבטיחה

יש לדון במקרה שנערך הסכם הגירושין וסודר הגט,

אותומכלתביעהלהגדלתמזונותבערכאהאחרת,והבעללא

ולאחרמכןאירעשעלתהטענהמצדהבעל,שבעתמתןהגט

ידע שעריכת הסכם במתכונת זו אינה מונעת מהאשה לחזור

לאידעאודותדברמסוים,ואילוידעלאהיהנותןאתהגט.

ולתבועמזונותבשםהילדיםבביתהמשפט.

הדיוןבשאלהזומתחלקלשתיאפשרויות.

בנידון כעין זה יש לדון ,האם לאחר שנוכחנו שהבעל

א .קיימים מקרים שלאחר מתן הגט האשה לא עמדה

מעכב את מתן הגט עד שיערך הסכם שיבטיח את הדברים

בהתחייבותה .כגון שבטרם סודר הגט נערך הסכם ממון בין

שהואעומדעליהם,ולבסוףהבעלהוטעהע"יגורםכלשהוא

הבעל והאשה ,ובעת עריכת ההסכם הבעל נתן בה אמון

לחשוב שההסכם עליו חתם הוא הסכם מושלם מבחינתו

שתכבד את ההסכם ,ואח"כ האשה לא עמדה בהסכם ,ולא

ושהוא מובטח מתביעה נוספת להגדלת המזונות בבית

ניתןלהוציאלפועלאתההתחייבותולכופהעלקיוםההסכם.

המשפט,האםבמקרהזהמתעוררתשאלהעלכשרותהגט,

כגוןהסכםגירושיןשנקבעו בודמימזונותעבורהילדים
שנשארו ברשות האשה ,והאשה התחייבה להמנע מתביעה
להגדלת מזונות בבית המשפט ,ולבסוף לא עמדה
בהתחייבות ותבעה הגדלת מזונות ,והבעל חוייב בסכום

או שמא י"ל איהו אפסיד אנפשיה שלא ברר את המצב
החוקיבארץ.
המאמר שלפנינו מחולק לשלשה פרקים ,ובהם נדון
בשלושתהשאלותהללו.

578אבןהעזר

עטרתדבורה
פרקא

נפתחבסוגיאבמסכתגיטיןבפרקהשולח ,שהיאהסוגיא
העיקריתלליבוןהשאלותשלפנינו.

ומצאתישכןדעתהרמב"םבתשובה)שו"תהרמב"םסי'
שס( ,וז"ל " -תשובת שאלה על ענין ]מוציא[ משום שם רע
לא יחזיר משום קלקולא וכו' ,והקשיתם איך יכול לקלקל
משהגיעגטלידה,והלאאפילובאהבעלוערעראינוכלום.

מחלוקתהראשוניםבמסכתגיטיןדףמו.

זה שאין ערעור הבעל מועיל הוא שאומר לא גרשתי ,וגט

שנינו במסכת גיטין דף מה" :המוציא את אשתו משום

מזוייף הוא אין שומעין לו .אבל המגרש את אשתו משום

שםרעלאיחזיר,משוםנדרלאיחזיר".ובגמרא" -אמררב

שם רע ולאחר שגירשה נתברר שהיא כשירה וצנועה,

נחמןוהואשאמרלהמשוםשםרעאנימוציאך,משוםנדר

הדברים מוכיחין שאילו היה יודע שהיא כשירה לא היה

אני מוציאך ,קסבר טעמא מאי משום קלקולא אי אמר לה

מגרשה ,ואם יאמר אילו הייתי יודע לא הייתי מגרש ,בטל

הכימצימקלקללהואילא,לאמצימקלקללה".ומצינושני

גט,דאיגלויימילתאבעלמאיפסלהגט,כדאמרינןאימודעא

פירושים בראשונים מהו הקלקול שיכול לקלקלה .האם

דגט ודמתנה גלויי מילתא בעלמא הוא ,כלומר משנודע לנו

בקלקול גמור עסקינן שיכול לטעון שהגט בטל ,או רק קיים

דעתו של מגרש שלא גמר וגירש אינה מגורשת .ולפי

חשששהבעליכוללהוציאלעזעלהגט.

שאפשר לקלקלה ,התקינו שיהו אומרין לזה שמוציא משום

בתוספות דף מו) .ד"ה אי( מבואר שאין מקום לחוש

שםרעשאיןאתהיכוללהחזירהלעולם,כדישיגמורויגרש

לביטול הגט ,מפני שהגט לא ניתן בתנאי שהשם רע אמיתי

ולאיתלההגרושין,ולאיהיהיכוללומראילוהייתייודעלא

אושהנדראיןלוהפרה,והבעללאאמרבפירוששנותןאת

הייתי מגרש ,שהרי אומרים לו אם תרצה לא תגרש ,ואם

הגט על תנאי .אלא החשש הוא שהבעל יוציא לעז ,ויאמר

תגרשמשוםשםרעאיןאתהיכוללהחזיר.משהבר'מימון

שהגטניתןבתנאישהשםרעאמיתיושהנדראיןלוהפרה.
וכ"כהתוספותבמסכתכתובותדףעד):ד"המשום(,וכן
דעתהרשב"אוהר"ןבסוגיאבגיטין,ובחי'הריטב"א)הוצאת
מוסדהרבקוק(.
ועיין בשו"ת חת"ס חחו"מ )השמטות( סי' ר' שהביא את

זצ"ל".
ביאורשיטתהתוספות
נבאר בעז"ה את השיטה הראשונה ,שיטת התוספות
וסייעתם.

סדר גט סי' רי"ח וסי' רי"ט )שהזכרנו לעיל בתחילת דברינו(

וז"ל התוספות " -נראה דחששא זו אינה כי אם לעז

שאם יש חילוקים בין הבעל והאשה ימסרו העניין

בעלמא ולא שיהיה ממש גט בטל ובניה ממזרים ,דהא לא

לאוהביהם או לקרוביהם שיתקשרו בענין זה .והקשה

אמר על מנת .דאע"ג דבכמה דוכתי מהני גילוי דעת כמו

החת"ס מה יועיל הקישור עתה ,מאחר ועדיין בעת מסירת

שטר מברחת דהאשה שנפלו וזבין ולא איצטריכו ליה זוזי

הגט הבעל עדיין אינו יודע מה היא תוצאת הקישור ,אם

דפרק אלמנה ניזונת ,הכא ליכא למימר הכי ,מדבעי לרבי

יקבל פחות מכפי שסבור שצריך לקבל ,יש לחוש שיטען

מאיר תנאי כפול .לכך נראה דלא אתי אלא ללעז בעלמא

דאדעתא דהכי לא גרשה .ובאר החתם סופר שסבירא להו

שיוציאעליהלעזכדילהחזירה".

להפוסקיםכיוןשהבעללאהתנהבפירושלקשור אתחלות

דברי התוספות טעונים ביאור ,מאי שנא הכא משאר

הגט בעניין אחר ,אין לחוש לביטולו ,ולכל היותר יצא לעז

דוכתי שבהם מהני גילוי דעת .התוספות בדבריהם רק

בעלמא ,והיינו עפ"י שיטת התוספות .ומבואר דהחת"ס נקט

הוכיחו שכאן הגט אינו בטל מכיון שלא התנה תנאי

בפשיטות כי הפוסקים בסדר הגט נקטו למעשה כשיטת

בגירושין עצמן ,אך התוספות אינן מבארים מדוע הגילוי

התוספות.
לעומת זאת ,יש מהראשונים הסוברים דמכיון שהבעל

דעת שהבעל גילה לפני הגירושין לא יחשב כתנאי ,כשם
שמצינובכמהסוגיותבש"סדאזלינןבתראומדנא.

גילהדעתולפניהגטשהואנותןאתהגטרקעקבהשםהרע

יש לברר האם החילוק בין סוגיא זו לסוגיות שהתוס'

אושהיאאשהנדרנית,הרישישלנואומדנאדמוכחשהגט

הזכירוהואחילוקעקרוניביןממוןלגט,אורקחילוקבחוזק

ניתן בתנאי ,ואין צורך שהתנאי יאמר במפורש .כך שיטת

האומדנא.

הרמב"ן )בחי' הרמב"ן בסוגיא בגיטין( ,התוספות רי"ד וחי'

בשו"ת מהר"ם אלשיך סי' עח ובשו"ת מהרש"ל סי' כה

רבנו קרשקש )הוצאת מוסד הרב קוק ,שהם חי' הריטב"א

כתבו בדעת התוספות שיש חילוק עקרוני בין ממון לאיסור.

במהדורותהישנות(.וי"אשזודעתרש"י)עייןבקרניראםעל

הסוגיות שהזכירו התוספות מוכיחות דגילוי דעתא בממון

המהרש"א בסוגיא( .וכן דעת חידושי הר"ן ,ובדבריו מצינו

מילתא ,אך בגט בעינן תנאי מפורש בשעת מתן הגט.

ביאור בשיטה זו .וז"ל חי' הר"ן " -י"ל דכי בעינן תנאי גמור

המהר"םאלשיךהסתייעמלשוןהמגידמשנה .המגידמשנה

ה"מ בדבר שאפשר לקיימו או לבטלו כתנאי בני גד ובני

)בהלכות אישות פ"ו הי"ד( כתב " -דע שלדעת רבינו

ראובן ,אבל מגרש על דעת מה שעבר ,בגילוי דעת בלחוד

והגאונים הראשונים יותר מועיל בדיניממון גילוי דעתאאו

מיפסיל ,אלא דכיון דלית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע

אומדנאדמוכח,מתנאישלאנעשהכתיקונו,וכ"כהתוספות

הןבעיכפילה".וכןמבוארסבראזובחי'הרמב"ן.

וזהמוכרחמכמהדיניםשנתבארובדברירבינו"עכ"להמ"מ.

עטרתדבורה
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אך יש לציין שהסברא לחלק בין גט לממון לא התבארה

ובארהסמ"עאתדבריהם" -דשאנימתנה ,דאנוסהדידאין

בדבריהתוס'והמגידמשנה.

אדםנותןכלאשרלוויחזרעלהפתחים,לכךאמרינןדעתו

שיטת המהרש"ל נמצאת בתשובה )סי' כה( בה דן

שלא ציוה ליתן אלא כשימות .משא"כ בגט שנותן סתם,

המהרש"לבעובדאשהבעלהיהמעגןהאשהוכופהאותהעד

ואינו מוכח כל כך דאדעתא שימות נותן הגט ,ומשום הכי

שתתפשר עמו בריצוי כסף תמורת הגט ,ולבסוף לאחר שנתן

אף שאומר כן קודם כתיבת הגט שאדעתא דהכי נותן ,מ"מ

את הגט ,האשה לא עמדה בהתחייבות .המהרש"ל העלה

כיוןשליכאאומדןדעתולאחזרואמרכןבשעתנתינתווהוי

דמכיון שהבעל לא נתן הגט בתנאי מפורש ,ואדרבה ביטל כל

דבריםשבלב...לפימש"כבשםמהרש"לאתישפירבלא"ה,

התנאיםכפישנהוגבסדרהגט,איןהגטבטלאףשישאומדנא

והואדמתנהשהואממוןהולכיןבובתראומדנא,והאומדנא

דמוכחשאדעתאדהכילאגרש,ובזהישחילוקביןממוןלגיטין

הואשאינונותןכלאשרלולאחריםכיאםאדעתיהשימות,

וקידושין דבממון אזלינן בתר אומדנא דמוכח משא"כ בגיטין

משא"כבגטדאיןהולכיןבובתראומדנאכלל".

וקידושין .מהרש"ל מוכיח את דבריו מהסוגיא במסכת גיטין

לפי דברי הסמ"ע ,רק בממון האומדנא היא כה חזקה,

בפרק השולח דף מו :גבי המוציא את אשתו משום איילונית

שלא ישאיר עצמו בלא כלום ויתן ממונו לאחרים .משא"כ

דחכמים אומרים יחזיר ולא חיישי לקילקולא ומבואר בגמרא

בגירושין ,יתכן שיתן את הגט בלא לתלותו בדבר אחר,

דחכמים היינו רבי מאיר דבעי תנאי כפול והכא במאי עסקינן

ומעיקראאיןאומדנאחזקהכפישקיימתבממון.

בדלאכפליהלתנאיה.הריאףשאמרדמשוםכךמגרשה ,כיון
שלאכפלתנאו,הגטאינועלתנאי.

העולה מדברינו ,לשיטת מהר"ם אלשיך ומהרש"ל
המבוססתעלדעתהתוספותוסייעתם,איןלהתחשבבגילוי

וז"ל המהרש"ל " -והא הכא דאית לן גילוי דעת גלוי

דעתאובאומדנא,אלארקבתנאימפורששנאמרבעתמתן

מלתא ואומדנא גדולה מזו וסימני איילונית מוכיחים עליה

הגט .והבאנו את ביאור הסמ"ע ,וכן את מש"כ העין יצחק

אפילו הכי בעינן תנאי כפול ,אלמא דאין שום תנאי מבטל

עפ"יעלסברתהר"ןבנדרים.

המעשהשלהגטאםלאבתנאיכפול".
וכן דעת הסמ"ע כפי שהובאה תשובתו בשו"ת גאוני
בתראי סי' נב ,הסמ"ע מבאר את דעתו להכשיר את הגט

לפיהאמור,איןלחושלכשרותהגטבמקרהשלאחרמתן
הגט האשה לא מלאה אחר התחייבויותיה שבהסכם
הגירושין,מכיוןשהגטניתןבסתמאוללאכלתנאי.

מווינא שהוא עצמו סידר ,בתוך דבריו הסתמך הסמ"ע על

לעומת זאת ,כמה אחרונים שנקטו דרך אחרת בביאור

תשובת המהרש"ל הנ"ל .וז"ל הסמ"ע " -משמע דוקא בגט

שיטת התוספות .המחנה אפרים בהלכות גירושין )פ"ט

העשוי בתנאי כהלכתו הוא דפסול במוטעה ,לפי שהתנאי

הלכה לה( דחה את פירושו של מהר"ם אלשיך בדברי

שהוא כפול כתנאי בני גד ובני ראובן מבטל המעשה כמו

התוספות,וכתבשבתוספותלאנאמרשישחילוקעקרוניבין

שפרש"י .אבל במה שמטעין אותו בלא תנאי ,והוא סובר

גט לממון ,אלא התוספות כתבו שבנידון הסוגיא דהמוציא

שיתנולוכך,אףאםאינהנותנתלו,הוההגטכשר".

את אשתו משום שם רע או משום נדר אין אומדנא דמוכח

סברת התוספות אליבא דשיטה זו טעונה ביאור ,מאי

שאכן רק מפני השם רע או הנדר מוציאה ,ויתכן שמפני

שנא גיטין וקידושין מממון ,שהרי דיני אומדנא קיימים גם

עילהאחרתמגרשה,והתוספותהוכיחוכןמדבעירבימאיר

בגיטיןוקידושין.
בשו"תעיןיצחק)ח"בסי'לזסק"ד(בארסברתהתוספות.
העין יצחק הביא את מש"כ הר"ן בנדרים )דף פז (.דבגיטין

תנאי כפול .ואה"נ אם תהיה אומדנא דמוכח שמשום כך
מגרשה הוי כתנאי בגירושין .וכן כתב בספר שער המלך
הלכותאישותפ"ו.

וקידושין תוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי משום שבדברים

בספר עונג יו"ט סי' קנד נקט בשיטת התוספות כמחנה

חשובים כאלו אין אדם מקדש או נותן גט אלא בהסכמה

אפרים ושער המלך דגילוי דעת ואומדנא דמוכח בגט הוי

גמורה ,לאחרשגמרלחלוטיןבדעתו ,ולכןאיןמקוםלחזרה

כתנאי .אך העונג יו"ט פרש אחרת את דברי התוספות.

אפילו תוך כדי דיבור ,מכיון שודאי מיד בעת המעשה גמר

העונגיו"טלאקבלאתפרושושלהמחנהאפריםשבמוציא

וקדשוגמרוגרש.ועפ"יזהכתבהעיןיצחק-ה"הדלאמהני

אתאשתומשוםשםרעאיןאומדנאדמוכחשהגירושיןהם

שוםאומדנאוגילוידעתבגיטין ,דכיוןשאיןעושהזאתאלא

רקמשוםהשםרעויתכןשעילהאחרתמצאבה,וז"להעונג

בהסכמה גמורה ,בודאי כוונתו שהגט יחול לחלוטין ללא

יו"ט " -כוונתם דאף דגילוי דעת מבטל את הגט ,מ"מ הכא

תנאי ,כל זמן שלא נאמר התנאי במפורש .וע"ע בערוך

ליכאגילוידעתכלל,דאפשרלומרדכיוןדישעליהשםרע

השלחןאה"עסי'קמהסעיףל',שיובאלהלן.

מאוסה עליו ורוצה לגרשה אף אם הדברים בדאים ,וכן

ומצאתי בשו"ת גאוני בתראי סי' נב ,בתשובת הסמ"ע

בנדרניתאינורוצהבאשהנדרניתאףשישהיתרלנדרה".

שבאר שיטתו להכשיר את הגט מווינא) ,שהסמ"ע עצמו

ויש להעיר שנעלמו מהאחרונים דברי תוספות הרא"ש.

סידר( .בתשובתו הביא את דברי מהרש"ל לחלק בין ממון

בתוספות הרא"ש עמ"ס כתובות דף עד) :ד"ה משום ,מובא

לגיטין,וכתבלבארשכןמתבארבדבריהתוס'בגיטיןדףעב:

בשיטה מקובצת עמ"ס כתובות דף עד (:מפורש כמהר"ם

)ד"ה אמר( שחילקו בין מתנת שכיב מרע לגט שכיב מרע,

אלשיך ומהרש"ל שקיים חילוק עקרוני בין ממון לגט .וז"ל
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תוספות הרא"ש " -ואין לומר הואיל דגלי דעתיה שאינו

מפורש בתוספות הרא"ש .ולכן בגט לא אזלינן בתר גילוי

רוצהשיהיה גט אם השם רעאינו נכון חשבינן ליה כתנאי,

דעתוהאשהמגורשתללאתנאי,כלזמןשהתנאילאנאמר

מידידהוהאזביןולאאיצטריכוליהזוזילקמןבפרקאלמנה

במפורש.ולדעתהמחנהאפריםשערהמלךוהעונגיו"טאין

ניזונת ,וכן ההיא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לארעא

מחלוקת עקרונית בין התוספות וסייעתם לרמב"ן וסייעתו

דישראל דלא הוו זביניה זביני הואיל וגלי דעתיה .דגבי

ולכו"ע כשיש גילוי דעת ואומדנא דמוכח הוי כתנאי,

איסורא לא אזלינן בתר גילוי דעתא ,שהרי גבי שכיב מרע

ומחלוקת הראשונים בסוגיא בגיטין היא האם במקרים

אםעמדחוזרבמתנתווגיטוגטאםלאהתנה,אלאודאיאין

הנידוניםבסוגיאזוקיימתאומדנאדמוכחוישחששלביטול

כאןממזרות,אלאהאדאמרורבנןלאיחזירכדישלאיוציא

הגט ,או אין אומדנא כזו והחשש הוא להוצאת לעז בלבד.

לעזעלהגטקודםשתנשאכדישתחזורלו".

לשיטה זו ,במקרה שהאשה לא עמדה בהתחייבותה

אך דברי תוספות הרא"ש צריכים ביאור .הראיה שהביא

שבהסכם הגירושין יש לבחון כל מקרה לגופו האם אכן

משכיב מרע היא לכאורה ראיה לסתור .בסוגיא במסכת גיטין

קיימת אומדנא דמוכח שאילו היה יודע כן מראש לא היה

דף עב :ס"ל לרב הונא דגיטו של שכיב מרע כמתנתו ,מה

מגרשה.

מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר ,דהיינו דאמדינן

אך לפי מה שנבאר בהמשך הדברים יש להקל מטעם

דעתיהשהגטניתןעלתנאישלאיעמודמחוליו.ורבהורבאלא

אחרוהואמפנישבעתסידורהגטהבעללאגילהדעתושרק

סבירא להו הא דרב הונא גזירה שמא יאמרו יש גט לאחר

מפניכךמגרשה,ואדרבהלפיהנהוגבסדרהגטהבעלמבטל

מיתה ,וכן הלכה ,הרי דלכו"ע מדינא אזלינן אף בגט בתר

כל תנאי ואומר שהגט ניתן ללא תנאים .ונבאר בעז"ה את

אומדנא,ורקבשכיבמרעמטעםגזירהלאאזלינןבתראומדנא

הדברים.

וגיטו גט מטעם אפקעינהו כמבואר שם בסוגיא .עכ"פ עולה
מהסוגיא ,שבנידון שאין שייכת גזירה זו ,לכו"ע אזלינן בתר
אומדנא.

הכללהקובעלעניןממוןאימתיצריךתנאי
גם אם ננקוט שהדין בגיטין דומה לדיני ממונות ,הרי

ואמנם בשו"ת עין יצחק ח"ב סי' לז סק"ז אכן הוכיח

בדיני ממונות כתבו כמה ראשונים שיש ג' חלוקות .ומקור

מסוגיא זו דשכיב מרע דלא כשיטת מהר"ם אלשיך ,ודברי

הדין במסכת קידושין דף מט" - :ההוא גברא דזבין לנכסיה

תוספותהרא"שלכאורהצ"ע.

אדעתא למיסק לארץ ישראל ובעידנא דזבין לא אמר ולא

ומצאתיבשערהמלךהלכותאישותפ"וה"בשהביאאת

מידי ,אמר רבא הוי דברים שבלב ודברים שבלב אינם

דברי השטמ"ק בשם תוספות הרא"ש והקשה כנ"ל .וכתב

דברים" .הרי שאף שזמן מסוים לפני המכר הבהיר שמוכר

לישב ,וז"ל " -וצ"ל דבתוספותיו פליג על מש"כ בפסקיו

נכסיו אדעתא למיסק לארץ ישראל ,מ"מ כל שלא אמר כן

ומפרשההיאדגיטוכמתנתוכפירושר"תשםודוק".וכןכתב

בעת המכר הוי דברים שבלב .וכתבו ראשונים שיש בזה ג'

בשו"תמהר"םאשחלקאה"עסי'פב.

חלוקות,ונביאאתלשוןהרא"שבמסכתבבאבתראפ"חסי'

אמנם בתוספות הרא"ש במסכת גיטין בסוגיא שם )בדף

מח " -יש דברים שהדעת מכרעת כל כך דאזלינן בתר

עב :בד"ה אמר( הרא"ש נקט בפשיטות דלא כשיטת ר"ת

אומדנא דדעת ואפילו גילוי דעתא לא בעי ,כגון שטר

וכתב"ופירושר"תלאכתבתיכיאינומחוורבעיניוגםלענין

מברחת ובמתנת שכיב מרע ובידוע שבנו קיים והכותב כל

פסק הלכה אין נפקותא בחילוק הפירושים דלית הלכתא

נכסיולאשתו,וישדבריםדבעיאגילוידעתאכיההיאדזבין

כרב הונא" .אך אין קיום לדבריו במסכת כתובות אלא

נכסיהאדעתאלמיסקלארעאדישראלדאםלאגילהבדעתו

אליבאדשיטתר"ת.

אמרינן דברים שבלב אינם דברים ,ומיהו סגי בגילוי דעת

היהנראהלתלותאתמחלוקתהתוספותוהרמב"ן,בגיטין

ואפילותנאילאבעי,אבלבכלשארמילידבעינןתנאיבעי

דף מו .שהובאה לעיל ,במחלוקת רש"י ור"ת בסוגיא בגיטין

תנאי כפול ואי לא כפליה לתנאי התנאי בטל והמעשה

עב .:הרמב"ן יסבור כשיטת רש"י ,שנקט דבין רב הונא ובין

קיים".

רבה ורבא אזלו בתר אומדנא בשכיב מרע המגרש בסתמא,

ובתשובהכלללדס"אהוסיףהרא"שלבאר"-ישדברים

דכוונתולגרשרקבתנאיאםלאיעמודמחוליו,אלאדלהלכה

שאין מועיל בהם גילוי דעת עד שיתנה בפירוש ,כגון היכא

קיי"ל כרבה ורבא דלא אזלינן בתר אומדנא זו מטעם גזירה,

דאיןהעניןמוכיחעלדעתואילאודאתני,וכיוןדאתניצריך

אךבלא"הבעלמאאזלינןבתראומדנאחזקהכעיןהאומדנא

תנאיכפול".

שבשכיב מרע .ויעויין בחי' הרמב"ן שם ובר"ן .ואילו תוספות

וביחסלאותםמקריםדבעינןגילוידעתבעתהמכר,כתב

בדף מו .יסברו כר"ת החולק על רש"י ,והסובר דלא אזלינן

הרא"ש " -וההוא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לארעא

בתראומדנאכלל,אפילובתראומדנאדשכיבמרע.

דישראל ,אע"ג דגלי דעתיה מעיקרא וידוע לכל שלדעת כן

העולהמדברינו-

הוא מוכר ,בעי גילוי דעת בשעת מעשה משום דליכא

מצינושתידעותבהבנתשיטתהתוספות,לדעתמהר"ם

אומדנא דמוכח בלא גילוי דעת ,שהרבה פעמים אדם מוכר

אלשיך ומהרש"ל קיים חילוק עקרוני בין ממון לאיסור ,וכן

קרקעותיוואיןידועלעולםלמהמוכרן".

עטרתדבורה
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ובחי' הרשב"א )עמ"ס קידושין שם( באר " -כיון שלא

וז"להשאלה"-ראובןשהיהלודרךלמקוםרחוק,והפצירו

אמר בשעת המכר קרינן להו דברים שבלב ,דדילמא בעת

בושיגרשאתאשתוולאתשארעגונה,ולאאבהלגרשהמיד

המכר חזר בו מכוונתו ורוצה הוא למכור בין עולה בין לא

לגמרי אלא בגט זמן לשלש שנים .וכתבו וחתמו הגט כראוי,

עולה".והובאודבריובשו"תהריב"שהחדשותסי'א'וסי'י'.

ואמרו לו בחשאי אם אינך אומר בפני העדים כשתתן הגט

)התשובותשםהםממהר"םחלוואה,כמושהוכיחהמהדיר

שאתהמגרשהמכלוכל,לאיהיההגטשוהכלום.והואעשה

לשו"תהריב"שמהדורתמכוןירושלים(.

כן ואמר בשעת נתינת הגט בפני העדים הרי את מותרת לכל

לפי זה יש לדון לדעת הסוברים שיש להשוות דיני גט

ואין לי עוד בך רשות והלך לדרכו .והוא סבר שעדיין היא

לדיני ממונות ,לאיזו משלשת החלוקות נשוה את המקרים

אשתו עדהזמןשאמרולובראשונה.ושאלתאםהואגטגמור

שהצגנו בתחילת דברינו ,מקרים שבהם לאחר מתן הגט

מיד אחר שלא הזכיר שום תנאי בפני העדים ,או אינו גט עד

האשהלאכיבדהאתההסכם.

הזמןההואכאשרהיהבדעתו,אודילמאאינוגטכלל.האםזה

אין לומר שהענין דומה לחלוקה הראשונה ,שהרי הענין

תלוי בענין גילוי מילתא בגיטא דקיי"ל לאו מילתא ,והגט גט

במהותו אינו מוכיח שחלות הגט תלויה בקיום ההסכם.

גמור לאלתר ,או דילמא אין זה נקרא גילוי דעת לבד ,אחר

ונראה שיש לדון כל מקרה לגופו ,האם דומה לחלוקה

שביררדעתותחילה,ואמירהמוחלטתישכאן".

השלישיתדבעינןתנאיכפולדוקא,אולחלוקההשניה.

מהר"ם חלאוה השיב " -דל מהכא גילוי דעתא ,שלא

לכן מכיון שלכל היותר יהיה דומה לחלוקה השניה ,הרי

אמרוגילוידעתאאלאבמהשמחשבתוניכרתמתוךמעשיו

דבעינן גילוי דעת בעת מתן הגט דוקא ,דומיא דההוא דזבין

 ...או דמחשבתו ניכרת מתוך דבריו כההוא דאמר כי לא

נכסיהאדעתאלמיסקלא"י.ומכיוןשנהוגשבמעמדסידורהגט

קבלה דביתהו גיטא ,ברוך הטוב והמטיב  ...אבל הכא הרי

אין מניחים לבעל להוסיף דברים מלבד הנוסח שרגיל לומר

אמר בפירוש שלא היה רוצה לגרשה אלא לאחר זמן,

בסדר הגט ,ובודאי אין מניחים לבעל לומר דבר ביחס לכך

ודבריםמפורשיםישכאן".

שהוא נותן את הגט על דעת כך שהאשה תעמוד בהסכם

לעומת הרדב"ז שהסתמך בתשובתו על הא דקי"ל גילוי

הגירושין שנחתם על ידם .ולכן אף לשיטת החולקים על

דעתא בגיטא לאו מילתא ,סבור מהר"ם חלאוה שאינו ענין

התוספות,וכןלדעתהמחנהאפריםאליבאדשיטתהתוספות,

לנידוןזה.

איןלחושלכשרותהגטאםלאחרהגירושין האשהלאעמדה
בהתחייבויותשהתחייבהבהסכםהגירושין.

בתשובתו כותב מהר"ם חלאוה שאם הבעל הודיע לשני
עדיםכשריםכעיןמסירתמודעהואמרלהםהוויודעיםשגטזה

מצינובתשובותהרדב"זובשו"תהריב"שהחדשותשדנו

שאני עומד לתת לאשתי אני נותנו רק בתנאי שיחול לאחר ג'

בשאלה דומה ,ומשתי התשובות שנכתבו שם יש ללמד

שנים ,הרי שהאשה מגורשת רק לאחר ג' שנים .אבל אם לא

יסודותחשוביםלנידוןדידן.

מסר דבריו לשני עדים כשרים שהגט הוא בתנאי ,אלא אמר

בשו"ת הרדב"ז ח"א סי' פג דן במי שהלך למדינת הים

דבריוכנושאונותןולאחרזמןנתןאתהגטבסתמא,מכיוןשלא

ועמדלתתגטמחשששמאלאיחזור,והוסכםעםהפשרנים

פרש בעת מתן הגט שהגט ניתן בתנאי האשה מגורשת ללא

שתווכובאותוענין,שהגטינתןבאופןשיחולרקלאחרשנה

תנאי.ובארמהר"םחלאוה"-משאומתןשלתחילהאינוכלום

אםלאיחזורתוךשנהזו,אךבעתכתיבתהגטומסירתולא

ואינו חשוב מודעא ,אלא דברים שבלב מקרי ,כההיא דגרסינן

הזכירו ענין זה והגט ניתן בסתמא ,ונחלקו חכמי צפת האם

בקידושין פרק האיש מקדש ההוא גברא דזבין לנכסי דבעי

מותרת להנשא מיד מאחר שקבלה גט ללא תנאי ,או שמא

למיסק לא"י ,בעידנא דזבין לא אמרו ,אמר רבא הוי דברים

אנן סהדי שהגט ניתן בתנאי שלא יחזור בתוך השנה שהרי

שבלב ודברים שבלב אינם דברים .פי' שגלה דעתו תחילה

עלדעתהסכמהזוגרש.

שהיהרצונולעלותלא"יולפיכךהיהמוכרנכסיו.ובשעתהמכר

הרדב"זהשיב"-אשהזומותרתמידואינהצריכהלהמתין

לאדיברמזה,ואמרינןדדבריםשבלבהןואינםדברים,דשמא

כלל ,דקיי"ל גלויי דעתא בגיטא לאו כלום הוא ,ואע"פ שזה

חזרבוממהשאמרתחילה,וכןפירשההרשב"אז"ל.הכאנמי

המגרש גילה בדעתו שאינו רוצה לגרש אלא על תנאי ,לאו

אע"פ שגלה דעתו תחילה ,כל שלא אמר בתורת מודעא וכו'

כלוםהוא,דדילמאחזרבווגרשלחלוטיןבלאתנאי".

ולבסוףלאחזרוהתנה,דבריםשבלבהןואינםדברים".

הרי אף בענין המהותי בגירושין ,שאינו מעוניין כלל

העולה מדברינו  -כל שלא פרש בעת מעמד סידור הגט

לגרשה אם יתברר שיעלה בידו לחזור תוך שנה ,הרדב"ז

שהגטניתןעלדעתכןשהאשהתקייםאתההסכם,הואגט

השוה דין זה לההוא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לא"י,

מוחלט ללא כל תנאי ,ואף אם בזמן קודם אמר שנותן את

והעלה דמכיון שלא פרש התנאי בעת מתן הגט ,אמרינן

הגטעלדעתכן,אנואומריםשחזרבו,וכמ"שהרשב"א,ואף

שחזרבומהתנאי,וכוונתותשארדבריםשבלב.

אםיאמראח"כשלאחזרבווכךהיתהדעתובעתמתןהגט,

גם מהר"ם חלאווה בתשובה )שבשו"ת מהר"ם חלאווה
סי' קכח ובשו"ת הריב"ש החדשות סי' י'( דן בעובדא כעין
הנידוןשבשו"תהרדב"ז.

הוידבריםשבלבשאינםדברים.
ולפי דרך זו ,צ"ל לדעת הרמב"ן וסייעתו בסוגיא )בדף
מו (.דס"ל שאם נמצאו דברים בדאים והתברר שהשם רע
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אינואמיתיהגטבטל,היינודוקאאםאמרבעתמסירתהגט

והדבריםמבואריםבשו"תהב"חהחדשותסי'צ',בתשובתו

שמשום כך מגרשה ,דאל"כ אף שאמר כן מקודם לא עדיף

בנידון הגט מווינא .בעובדא זו חמותו של המגרש הבטיחה לו

ממוכר נכסיו אדעתא למיסק לא"י שאף שקיימת אומדנא

לפני סידור הגט שאם יקום מחוליו האשה תחזור להנשא לו,

דמוכח שאדעתא דהכי מכרן ,מ"מ אם לא אמר דבר בעת

וכתב הב"ח " -אע"פ שחמותו דיברה אליו קודם שנכנסו

המכרהוידבריםשבלב.

המסדרים אצלו ולא היתה אמירתה בהבטחתה אליו סמוך

וכןמפורשבתוספותרי"דבסוגיאבדףמו).התוספותרי"ד

לכתיבה,אפילוהכימאחרשהיועסוקיןהכלבאותועניןולא

סוברכשיטתהרמב"ןהחולקעלהתוספות(,וז"ל"-טעמאמאי

סליקו מענינא לענינא ,אפשר לומר איהו גופא אדעתא דידה

משוםקילקולאאםאמרלההכימצימקלקלהואילאלא,פי'

קגמר ויהיב גיטא .וההיא דפירש הר"ן פרק ב' דקידושין מיירי

אמר לה בעת הגירושין משום שם רע אני מוציאך כבר גילה

דקודם המכירה גילה דעתו דרוצה למכור כדי לעלות לארץ

דעתושאינומגרשהאלאבעבורהלעזשיצא".ולאחראריכות

ישראלולאהפסיקמעסקמכירתושוםהפסקעדשמכרשפיר

לשונו הוסיף התוספות רי"ד " -אבל אם לא אמר דבר בעת

הו"ל גילוי דעת דאדעתא דהכי מכר ,וא"כ בנ"ד דאין ספק

הגירושין אע"פ שידענו שהיתה ביניהם קטטה בעבור הלעז

דמשעה שהתחילו להשתדל שיתן גט לא הפסיקו מעניינא

שיצא עליה ,כיון שנתן לה גיטה בסתם ולא אמר לה דבר

לעניינאשפיראפשרלומרדאיהוגופאאדעתאדהכיקאגמר

בודאי דגמר ויהיב בכל לב ,ולא אמרינן שמא מחשבתו לא

ויהיבגיטא,ועלהפחותמידיספקלאנפיק".

היתהאלאעלדעתשהלעזהואאמת,שכיוןשלאגילה דעתו

הרי מבואר שהזמן ש"עסוקין באותו ענין" נחשב כשעת

בעת הגירושין ,לכולי האי לא חיישינן" .וע"ע בשו"ת מהר"ם

הגט,ואםגילהדעתובאותוזמןישלדוןאתהגטכגטהניתן

אלשיךסי'עחשכתבכןבדעתהסובריםדאזלינןבתראומדנא

בתנאי לדעת הסוברים שאומדנא בגט נידונת כתנאי בגט,

בגט,וכ"כבספרעונגיו"טסי'קנד)ד"המיהוכ"ז(.

דהיינו הב"ח סבור שלא רק השעה שעוסקין בסידור הגט

וע"ע בשו"ת מהרי"ט חלק אה"ע סי' יג בשכיב מרע

ממש נחשבת שעת הגט ,אלא אף אותו פרק זמן שלפני

שאמר למסדר הגט והעדים שיתן גט אך שיתנו לאמו קצת

סידור הגט כל זמן שעסוקין בבירור הנושאים הכרוכים

מטלטלין והבטיחוהו שכן יעשו ,וכתב מהרי"ט דדבר פשוט

בגירושין,אףשעדייןלאהחלובסדרהגט.

הוא שכל שלא התנה כן בשעת נתינת הגט אין מעכב,

ובספרדבריחיים)להגר"יאויערבאךז"ל(חלקאה"עדיני

ועיי"ש שכתב טעם נוסף שאינותנאי ,מפנישאמרו לושלא

גיטין סי' א' כתב " -אולי אף דגילוי דעת מעיקרא לא מהני

יתנהאתמתןהגטבמטלטלין,והבאנולהלןמדבריו,ובשו"ת

הוא דוקא בגילוי דעת טרם שהתחילו לעסוק בענין הגט,

בית אפרים חלק אה"ע תניינא סי' עה כתב על תשובה זו -

אבל כשעסקו בענין הגט וגילה דעתו באיזה אופן שדעתו

"מבואר מדבריו שלא תלה ההיתר בזה לפי שהוציאו מלבו

להסכים בדבר ,ועסוקים באותו ענין והלכו או נסעו באותו

כו',אלאשכתבכןבדרךכ"ש,ועיקרההיתרהואלפישלא

ענין כדי ליתן גט ,הוי כגילוי דעת בשעת מעשה שעסוקים

התנהבשעתנתינתהגטגמרונתןלגמרי".

באותו ענין הוי כשעת מעשה  ...וא"כ בנ"ד לא אדע אולי

אך אם התנה בשעת מתן הגט אף על פי שלא נאמרו
הדברים בהתאם למשפטי התנאים ,מ"מ אם אמר לשון על

טרם שהלכו או נסעו אל המסדר עסקו בזה וגילה דעתו
שיתנוהסךשהבטיחוואח"כתיכףנסעואלהגט".

מנתוכיוצאבזה,יששכתבולדוןאתהגטכגטשניתןבתנאי,

העולהמדברינו-

וכמבוארבשו"תהר"ימגאשסי'קכב.

אם הבעל הודיע שאינו נותן את הגט אלא על דעת כן

הר"י מגאש נשאל במי שבקש לגרש בתנאי שאשתו לא

שהאשה תמלא אחר ההסכם ,אם לא מסר דבריו כמסירת

תתבע ממנו ממון ואמרו לו מסדרי הגט כן יהיה אלא שאין

מודעה לעדים כשרים שבלא קיום רצונו הגט יתבטל ,ולא

אתה יכול לומר זה התנאי בעת כתיבת הגט אלא תצוה

אמרכןבמעמדסידורהגטאולפניכןכלזמןשהיועסוקים

לכתובלהגטכשר,וכןעשה.ובתשובתוכתבהר"ימגאש-

בענין הגירושין ,מכיון שבעת מסירת הגט לא הזכיר דבריו

"צריכההיאלבקשממנושיכתובלהגטאחרמבלתיתנאי.

הקודמים,הגטתקףללאכלתנאי.

לפישהתנאיהנזכראע"פשלאהיהתנאיכפול,היהבלשון

אך אם בזמן שהיו עסוקים בענין סדור הגט ,הבעל אמר

שמשמעועלמנתדאתימכחמעכשיו,עלעיקרמהשאמרו

שהוא תולה את הגירושין בקיום ההסכם ,או שבמועד

כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי" ,עכ"ל ,ולכאורה

מוקדם יותר אמר כן לשני עדים כשרים ,בדרך מסירת

דברי הר"י מגאש שלא כדברי מהרש"ל וסמ"ע שהובאו

מודעהאושהצהירכןבפניביתהדין,ישלחוששהגטהינו

לעיל.

גטעלתנאי.אךלמבוארלהלן,איןלחושלכךמטעםאחר.

הגדרתשעתהגט

המנהגשהבעלאומרבמעמדסידורהגטשהגטניתןללא

יש לברר ולהגדיר מה נחשב "שעת הגט" או "שעת
המכר" ,שדוקא בשעה זו מועיל הגילוי דעת שלו שהגט או
המכרמותנה.

תנאים
בסדר הגט הנהוג נקבע ,שבטרם הבעל מצוה לסופר
לכתוב גט ,הבעל יאמר שהגט ניתן ללא תנאים .לכן מזמן

עטרתדבורה
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שהחלו לנהוג בסדר זה ,אין לחוש לדברים שנאמרו קודם,

שאין נותנין גט על תנאי אפילו גט שכיב מרע ,כמו שאנו

שיש בהם אומדנא שהגט ניתן על תנאי מסוים .ואף אם

נוהגים עכשיו לבטל כל התנאים קודם הכתיבה ולחזור

קודםלכן,הבעלאמרשהגטינתןבתנאי,אתידיבוראחרון

ולבטל קודם הנתינה ,א"כ דבריו האחרונים הם עיקר

ומבטלדיבורקודם,והעיקרכדבריוהאחרונים.

ומבטלין דבריו האחרונים לדבריו הראשונים .ואע"ג דאנן

כעיןסבראזומצינובספרנתיבותהמשפטסי'רזס"קיט,

סהדי דדעתו ולבו תמיד על התנאי הזה ,ואפילו אם מבטל

ביחס למבואר שם בשו"ע שאם מבקשים להסיר את

בפירוש כל תנאי בשעת נתינת הגט אפילו הכי דעתו ולבו

הריעותא של אסמכתא ,יש להתחייב בדרך חכמי ספרד,

תמיד על התנאי שקודם הנתינה ,מ"מ לא הוי אלא גילוי

המבוארת שם בשו"ע )סעיף טז( .וכתב הנתיבות " -נראה

מילתאבעלמאדאינומועילבגט".

דבתיקוןחכמיספרד,צריךלומרבפירוששמחייבעצמובלא
תנאי ,דבלא"ה לא מהני .דכיון שדיברו בפירוש התנאים

וכןכתבבתשובותהב"חהחדשותסי'צ' -צאבתשובתו
להכשרהגטמווינא.

שביניהם קודם הקנין ,אפילו קנוי אחר כך בסתם ,אמרינן

וכן דעת הנודע ביהודה ,כפי שהובאה בתשובתו בעניין

דעלדעתראשונההקנו",עכ"ל.מבוארמדבריו,שאםהיתה

הגט מקליווא )הודפסה בספר אור הישר סי' ל' ולאחרונה

התחייבות בסתמא ,אמרינן דעל דעת דבריו הקודמים

בנודע ביהודה מהדורת מכון ירושלים חלק אה"ע ח"ב

התחייב .אך אם התחייב בפירוש בלא תנאי ,בזה ביטל כל

בתשובותהנוספותסי'ט'(,וז"להנודעביהודה"-וזכורימות

התנאישהתנה,אףאםהתנהאותוזמןקצרקודםלכן.
ואםהגטסודרכמקובלונהגועםהבעלעלפיסדרהגט,
דנוהפוסקיםהאםישלחושלתנאי,וכמושיבואר.

עולם מה שאירע בדורו של הסמ"ע שהוא סידר בווינא גט
של מרת בת שבע ,ומהר"ם מלובלין היה קרוב של המגרש
ורצהלבטלאתהגטמטעםשלאגירשאלאמפניאימתמות
וכיון שעמד מחוליו נבטל הגט ,ועל ידו החזיק מהר"ם יפה

הגטמווינא

בעל הלבושים .ואעפ"כ נאספו כל חכמי הדור ,ובראשם

בשאלת הגט מווינא נחלקו גדולי הדור .באותו מקרה

מהרש"א ,ונתנו חרם חמור על המוציא לעז ,ונשאת ליחוסי

הבעלהיהחולהוהיהחשששימותוהאשהתזדקקלחליצה

ארץ .ואין לךאומדןדמוכחדמגרש מחמתאימתמות יותר

והבעל התבקש לתת גט .הבעל התרצה לגרש רק לאחר

מגט שכיב מרע ,ומ"מ כיון שאומר בפירוש שהוא נותן בלי

שהאשה התחייבה בחרם וקנסות שתחזור להנשא אליו אם

תנאי,הגטמועיל,אפילועמדמחוליו".

יבריא .לאחר שניתן הגט והבעל חזר לאיתנו האשה סירבה

וע"ע במהרש"ם ח"ה סי' מג שהעלה דמחלוקת

לחזור ולהנשא לו שנית ,והתעוררה שאלה אם יש לחוש

האחרונים באה"ע ריש סי' קלד בב"ש סק"א ובפת"ש סק"א

שהגטניתןבתנאישאםיקוםמחוליוהיאתנשאלו.

שנחלקואםגילוידעתאשלפנימתןהגטמילתאהיא,עי"ש,

הגט סודר על ידי בעל הסמ"ע ובעל החכמת מנוח ,ועיין

היינו בטרםנהגואתסדרהגטשהבעלמבטלכלתנאי,אבל

בדברי הב"ח אה"ע סי' קמח )בסוף הסי'( ובסי' קמה בט"ז

בזה"זכלגילוידעתאואומדנאבטלים,וע"עשםבמהרש"ם

סק"ו ובב"ש ס"ק טז שהביאו את המחלוקת שהתעוררה

סי'סז.

סביבהגטמווינא,וכתבושכלחכמיהדורנחלקועלמהר"ם

ומצינו בשו"ת מהרי"ט אה"ע סי' יג )שהוזכר לעיל(

לובלין שהחמיר בזה .אמנם בעל הלבושים הצטרף לדעת

שהשיבעלשאלהכזו.מהרי"טדןבשכיבמרעשגרשובטרם

מהר"ם לובלין שהחמיר בזה ,אך כל גדולי הדור הסכימו

הגט ביקש שאחר מותו יתנו מקצת מטלטלין לאמו ,והשיבו

לדעתהסמ"עובהםהמהרש"אהט"זומשאתבנימיןסי'עו.

לו שכך יעשו אך אמרו לו שלא יתלה נתינת הגט בנתינת

מעיון בכמה מתשובות האחרונים שהכשירו את הגט

המטלטלין ,והתעוררה שאלה האם אכן הגט תלוי בנתינת

מוינאעולהשאחדהיסודותהעיקרייםלהיתרהיה,שהבעל

המטלטלין .המהרי"ט פסק " -דבר פשוט הוא שכל שלא

אומרבסדרהגטשהואנותןאתהגטללאתנאים.

התנו בשעת נתינת הגט ,אין נתינת המטלטלין מעכבים

הסמ"ע בתשובתו כתב " -כלל העולה מדברינו

אע"פשאמרכןאתןאמנםשהמטלטליןוכו'שנראהשהיתה

הראשונים שאין בנידון דידן צד מיחוש בעולם להצריך גט

כונתו להקפיד בכך והם הבטיחוהו שיתנום מ"מ לאו תנאי

אחר מכמה טעמים דכתיבנא ואחזור לפרשם בקצרה ...

הוא ,דאפילו בתנאי בעינן תנאי כפול כ"ש כשלא התנה,

החמישי,מאחרשקודםכתיבתהגטבטלוכלהדבריםופסלו

וכדאמרינן בסוף פרק השולח גבי המוציא את אשתו משום

כל העדים שיעידו על דבר שיבוטל הגט מחמתו ,וגם חזרו

שם רע  ...והיכא דלא כפליה למילתיה אפילו לעז ליכא.

בביטול זה קודם הנתינה ,ואם איתא דהיה ,דגט זה אינו כי

ומינהלנידוןדידןשאפילוהיהאומרמפניהמטלטליןשתתן

אםאדעתאשימות,הו"ללהזכירזהפעםאחת".

לאמי אני מוציאה ואם לא מפני כן לא הייתי מוציאה ,כל

ובתשובתמשאתבנימיןסי'עוכתב"-נראהשאפילואם

שלא התנה בשעת נתינה ליכא אלא לעז ,כ"ש הכא שלא

התנה המגרש בתנאי כפול קודם הכתיבה שאם יעמוד

כפל וגם לא תלה דבר הגירושין בהם ,וכ"ש שכבר הוציאו

תחזורותישאאותואפילוהכיהגטגט,לפימנהגנושהמסדר

מליבוואמרולושלאיתלהנתינתהגטבמטלטליןאלאשיתן

את הגט קודם הנתינה מבטל כל תנאי כתקנת ר"י מפריש

גט כריתות בלי שום תנאי והם הבטיחוהו וסמך על

584אבןהעזר

עטרתדבורה

הבטחתם ,וכיון דהו"ל לאתנויי ולא התנה גמר ונתן הגט

מוציאה ואם לאו לא הייתי מוציאה כל שלא התנה בתנאי

לגמרי".

בשעתנתינתהגט,ליכאחששביטולעלהגטרקמשוםלעז,

וכתב בשו"ת בית יצחק אה"ע ח"ב סי' פ' " -אם לא

והיכישהוציאוהדברמלבוואמרולושאיןלהטילתנאיבגט

הותנה בשעת כתיבת ונתינת הגט ,אף שהבטיחוהו ליתן

רק יסמוך על הבטחתם וכן עשה כיון דהו"ל לאתנויי ולא

לבעל חפצים ,אין הגט תלוי בנתינת החפצים ,כמבואר

התנה ,גמר ומגרש לה ,ואין הגט תלוי כלל בנתינת

בתשובתמהרי"טחלקאה"עסי'יג.ואףדשםבעובדאדידיה

המטלטלין ,ואפילו משום לעז ליכא ,יעו"ש .וה"נ בנ"ד .ע"כ

אמרו לו שאל יגרש על תנאי ולא יתלה הגט בחפצים ,הרי

נלפע"ד דהגט כשר .ואמנם מבואר בח"מ סוס"י ט"ו וכמה

גם בנ"ד שאל המסדר את הגט אם הבעל רוצה לגרש בלי

דוכתי דיוכלו הבית דין לגזור על האשה שלא תנשא לאיש

אונס ובלי תנאי ואמר הן כפי סידור הגט ,ע"כ ודאי לא הוי

אםאינהמחזרתמהשגזלה,ועייןשבותיעקבח"גסי'קכא

נתינתחפציםתנאי".

בזה,ולכןגםבנ"דיעשוכן".

וכןפסקמהרש"םחלקה'סי'מג)שהבאנולעילבקצרה(.

וכן פסק הלכה למעשה בספר ערוך השלחן אה"ע סי'

הנידון בתשובה זו היה " -באיש ואשה שהסכימו ביניהם

קמהסעיףל',וז"ל"-וזהקרובלשלשמאותשנהשקםאחד

שיגרשאותהבג"פ...וקודםסידורהגט ,נזכרהבעלשזהג'

מהגדולים וערער בזה לומר שזה שמתקשרים אח"כ חשוב

שנים גנבה מאתו תכריך כתבים של ביתו ושדותיו ותבע

כאילו התנה שאם לא מתי לא יהא גט ,ורבו עליו חכמי

אותה להחזירם לו ,והאשה אמרה שאינם בידה כי הם

הדור וביטלו את דבריו וגזרו בגזירה שלא להוציא לעז על

בפקדוןבידאישאחדותחזירםלואחרהגט,והתעקשהבעל

זה .וצדקו מאד בזה .ועיקר טעמו של אותו גדול הוא מפני

שאינו רוצה ליתן לה הגט ואמר להמסדר שרוצה להטיל

האומדנא שבודאי אילו ידע שלא תתרצה לחזור אליו לא

תנאי בגט ,ורצה המסדר ליתן הגט ליד הבעל וימסור לה

היה מגרשה .וכבר בארנו בסי' מ"ב דבגיטין וקידושין לא

הבעל הגט אחר החזרת הכתבים .והאשה היתה להוטה

אזלינן בתר אומדנא ,ומטעם זה קיי"ל דגילוי דעתא בגיטא

לקבלהגטונתייראהשלאיחזורבוהבעלוהבטיחהלובע"פ,

לאו מילתא היא ,ולכן אין בגיטין דיני אסמכתא .והטעם

וגם נתנה לו כת"י באלה ושבועה וחרם חמור להחזיר לו

דבגיטין וקידושין דעיקר קיומם הוא רק על ידי עדים ,ובינו

הכתבים אחר הגט ,ובאם לא תקיים כן יהיה דינה כעוברת

לבינה לא מהני ,הולכין רק אחר המעשה ודיבור פה ,ולא

על השבועה והח"ח ,וכל זה היה בפני המסדר והעדים.

אחרי מחשבות שבלב ,שזהו עיקר טעם אומדנא ואסמכתא,

והמסדר אמר לבעל שאסור להטיל תנאי בגט ולכן עשה

משא"כדיניממונותלאאיברוסהדיאלאלשיקרא...ומאד

כנ"ל ,וסידר הגט כנהוג כפי המבואר בסדר הגט בלא שום

תמהניעלהגאוןבעלמשכנותיעקבסי'ל"דשערבלבולחזק

תנאי .ועתה אחר הגט לא החזירה לו האשה הכתבים,

דברי המהר"ם לובלין נגד כל גדולי הדור ,וכל דבריו לפי

ורוצההבעללבטלהגט,כיבשוםאופןלאהיהמגרשהבלא

מ"ש נדחו מכל וכל ,וכ"כ הב"ש ס"ק ט"ז והב"ח סי' קמ"ח,

החזרתהכתבים"

וח"ולחלוקבזה".

מהרש"ם הכשיר את הגט ,וכתב " -רו"מ האריך בכמה

נצייןשהסמ"עשהכשירבנידוןהגטמווינא,כתבלהדגיש

טעמים לבטל הגט ,והנה באמת כמעט כל דבריו מבוארים

נקודה נוספת והיא ,שאמנם הבעל סמך בכל מאודו על כך

בשו"תמהר"ממלובליןבדברהגטשכיבמרעמווינא,שרצה

שאם יבריא האשה תחוייב לחזור להנשא לו ,אבל מעולם

לבטלהגטמטעםאומדנאוגילוידעת,וכלחכמידורוחלקו

לא נאמר על ידי האשה או אדם אחר שאם לא תחזור

עליו כמבואר באריכות בתשובת גאוני בתראי סי' נב

ותנשאלושהגטיבוטלעקבתנאי,והיאתחזורלהיותאשתו

בתשובתהסמ"ע,וביותרמבוארבשו"תב"חהחדשותסי'צ'

מכח הנישואין הקודמים ,על כן העלה הסמ"ע )תשובות

וסי' צא ... .אולם גם לשיטת הב"ח ,הרי העלה שם דכל זה

גאוניבתראיסי'נב(– "נמצאדלאהיהלמגרששוםסמיכות

דוקא לפי מה שהיו נוהגים בימי הש"ס וראשונים ליתן גט

דעתרק עלהחרםאוהקנסשיכריחלה שיחזירנה וישאנה,

בסתם ,אבל בזה"ז שנהגו לומר בפירוש בלא שום תנאי,

ולאמכחאיסוראישותשהיהלהםקודםשגירשה".

ממילא כל הגילוי דעת ואומדנות בטלים .וע"ש שכתב

וכן הבית אפרים בתשובה )תניינא חלק אה"ע סי' עב,

להדיא ,דהיכי דעשו חרם ,לא סמכו רק על החרם ,ובפרט

בעמ'רצג(כתב– "כשאומרבפירוששנותןבליתנאי,דברים

כיון שהמסדר אמר לו בפירוש שאין להטיל תנאי בגט ,גמר

אלו הם עיקר ,ואין לנו אומדן דעת שמשקר בזה ואין לבו

ומגרש וסמך על החרם .דאל"כ לא הו"ל לגרש שם ,והו"ל

עמובהא...איןלנולבדותמלבנושאע"פכןהיתהדעתועל

ליקח עמו הגט ולגרשה בביתו .וכיוצא בזה כתבו התוס'

התנאי ,ואמרינן שמרוצה ליתן גט בכל אופן ,וסמך לבו

ביבמותס"הע"א)ד"האיכו'(דהיכידהיהיכוללבדוקולא

שיתקיימוהתנאיםמחמתהפס"דוהבטחונות".

בדקליכאשוםחשש.ועייןבתשובתמהרי"טח"באה"עסי'

לפידבריהסמ"עוהביתאפרים,אמנםהבעלסמךעצמו

יג בדין שכ"מ שהיה לו אח מומר ובאו אליו המסדר ועדים

על כך שכל העוסקים בנושא יצליחו להסדיר את מילוי

לסדרגטלאשתו,ואמרשישמטלטליןשלאמושיתנוםלה,

ההתחייבותשהאשהנטלהעלעצמה,אךמכיוןהבעלאמר

וכתב שם דאפילו אם אמר מפני המטלטלין ההם אני

בזמן סידור הגט שנותן את גט ללא כל תנאי ,אין הכרח

עטרתדבורה
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שדעתו היא שחלות הגט מותנית .ומסתבר שנתן גט בלא

פיו ולבו שווין בשעת נתינה" .סברא זו לכאורה נסתרת

תנאי כפי שאמר ,והיה סמוך ובטוח שיהיה בכח הקישורים

מדבריהתוספותוהמרדכי.

והקנסות לכפות את האשה למלא את המוטל עליה .עכ"פ

התוספות במסכת גיטין דף לב) .ד"ה מהו( כתבו "ועוד

אין אומדנא דמוכח שהגירושין גופן יחולו בתנאי ,ושאם

נראהלר"יכידבריםשבלבאינןדבריםאפילוהיכאדקיי"ל

תקוותו לא תתממש יחזור הדבר לקדמותו ויחזרו להיות

שנאנס מלפרשם  ...ולא מהני דברים שבלב להיות דברים

נשואים .על כן בלא אומדנא דמוכח אין יסוד לעקור את

אלאהיכאשבלאגילוידעתוישלנולדעתדעתומעצמנו".

דבריו המפורשים שהגט בלא תנאי ולחוש לאחר הגירושין
לאיסוראשתאיש.

והמרדכיבמסכתכתובותסי'רנדבשםהרא"םכתב,וז"ל
" -דבריםשבלבאינםדבריםלבטלדבריפיו,דכיוןשמשמע

לעומתזאת,המהר"םלובליןבסי'קכבכתבשאיןבדברי

דבריפיו בעניןאחדומחשבתובעניןאחר,אע"פשברורלנו

הבעלבסדרהגטלהסיראתהאומדנאשהגטניתןעלתנאי.

שחישב בלבו לבטל דברי פיו ,בתר דברי פיו אזלינן ,וראיה

וז"למהר"םלובלין"-איןלסמוךעלזהלהקלולומרשכוונת

לדבר שהרי התנאי שלא נעשה כדינו מטעם שאין כפול ...

השכיבמרעהיתהבזהלגמורבדעתולהודותשאףכשיעמוד

אינו מבטל המעשה בין בגט בין בקידושין בין בממונות

לא תנשא לו ולבטל הדברים הראשונים ,כי מי יאמר לנו

התנאי בטל והמעשה קיים ,אע"פ שברור לן ומוכיח הדבר

שדעתהשכיבמרעהיתהכן,אדרבאכיוןשכברקדמוואמרו

שלדעתהתנאידיבר,מאחרששינהמדרךהמבטליםבתורת

לו שכשיעמוד יחזור וישאנה ועשו לו קישור על זה אם כן

תנאי אין מחשבתו כלום" ,ועיי"ש שהוכיח כן מכמה

בודאי גם עתה היתה דעתו כן ,ולא היתה כוונתו במה

מקומות) .ונראה שהתוספות והמרדכי זו שיטה אחרת

שהודה אלא לומר שלא יהא שום תנאי בגט עצמו  ....אבל

ממש"כ בחי' הרשב"א עמ"ס קידושין שהזכרנו לעיל שכתב

לעולם בדעתו הראשונה היה עומד וסמך על מה שהבטיחו

דמכיון שלא פרש בשעת המעשה אנו אומדים דעתו שחזר

אותו ועשו לו קישור שכשיעמוד יחזור וישאנה ואדעתא

בו ממה שאמר בתחילה ורוצה לקיים המעשה ללא תנאי,

דהכי נתן לה הגט ,וא"כ כשלא תנשא לו יכול לומר אילו

אלא סבירא להו דאף אם אנו יודעים שמתכוין שהמעשה

ידעתי זה לא הייתי מגרשה והגט בטל למפרע ,ואפילו הוא

יתקייםרקבתנאילאמהנידאזלינןבתרמהשאמרבמפורש,

שתקאנןלאשתקינן,דבאיסורחמורכזהאיןלהקלולסמוך

וטענתהמשכנ"יישלהקיוםרקאליבאדסברתהרשב"א(.

עלדיבורקל".

ומש"כ המשכנות יעקב לחוש משום שהענין נוטה לגט

אמנם רוב הפוסקים הסכימו לדחות דעת מהר"ם לובלין

מעושה,אינומובן.שהרימעולםלאחייבוהולגרשוממילא

כמבוארבב"ששהזכרנו,וכןבשו"תצמחצדקהחדשאה"ע

כלסדרהגטכוללמהשאומרשנותןהגטללאתנאיםנאמר

סי' רצ סק"א כתב שאמנם דעת מהר"ם לובלין דאף שאמר

מרצונו.

שנותן הגט ללא תנאי לא מהני ,דעכ"פ דעתו ליתן הגט רק
בתנאי שתחזור אליו אם יעמוד מחוליו ,אך הוסיף הצמח

הכרעתההלכהבשאלתהגטמווינא

צדק " -אלא שבאמת על זה חלקו כל חכמי דורו ,הסמ"ע

באותה שאלה שנידונה בעקבות סידור הגט מווינא,

והב"ח ומהרש"א ,וס"ל דכיון שאמר בפירוש שיתן בלי שום

הסמ"עהשיבבתשובהלהכשיראתהגטוהתשובההודפסה

תנאי,א"כדבריואלומבטליםהתנאישהיהתחילה...וכ"כ

בספר גאוני בתראי סי' נב ,אך לאחרונה יצאה תשובה

הב"שסי'קמהס"קטז".וכןבשו"תעיןיצחקח"בסי'לזס"ק

מקיפהוארוכהשלהסמ"עבספרהזיכרוןלהגר"יפרנקלז"ל

כהכתבשזוהיעיקרהמחלוקתבעניןהגטמווינאאםלסמוך

עמ' שמז ,שבה הסמ"ע משיב באריכות לכל טענות מהר"ם

עלביטולהתנאיםבמעמדסידורהגט.

לובלין,ובסוףהתשובהכתבהסמ"ע"-סוףדברהסכימועמי

ומהרש"ם ח"ז סי' פו כתב " -בתשובת הגאון מוה"ר

 ...כל זקני חכמי הדור ,הן שהיו אז ביריד הן אשר לא היו

סענדר מרגלית סי' ט"ז האריך מאוד לקיים דברי מהר"מ

שמה" .ואח"כ מופיעה רשימה של כששה עשר גדולי תורה

לובלין והסיר כל תלונות המחברים מעליו והעלה להחמיר

שהסכימועםהסמ"עהלכהלמעשה,ובנוסףכתבשהסכימו

בכה"ג ,ונודע תקפו וגבורתו כחד מן קמאי" ,אך עיין

עמו "שלשה בתי דינים הגדולים אשר המה בק"ק פראג",

בתשובתמהרש"םח"הסי'מגהנזכרתלעיל.

ועיי"ש בהערת המהדיר ר"י בוקסבוים ,שהם בתי הדין

וכן בשו"ת משכנות יעקב חלק אה"ע סי' לד נטה לדעת

בראשות השל"ה הקדוש ובראשות בעל הכלי יקר ,וביחס

מהר"ם לובלין ,ובתוך דבריו כתב " -הכא כיון שאומרים לו

לביה"ד השלישי כתב השערה שכפי הנראה היה בי"ד

דאין מזכירין תנאי בזמן הזה ,מאי הו"ל למיעבד ,וכמעט

בראשותמהר"ריצחקכ"ץז"לחתןהמהר"למפראג.

שהוא נוטה לגט מוטעה או מעושה כיון שאוסרין לו להטיל

לתשובה זו חשיבות מכרעת ,מאחר שבפנינו עדותו של

תנאי אשר ידענו שחפץ בו ונמנע מפני בי"ד ,הרי אין פיו

הסמ"ע ,שבאותו מעמד גדולי תורה רבים נשאו נתנו ונתנו

ולבושוויןבשעתנתינה".

בשאלת כשרות אותו גט ,ובאותו מו"מ השתתף מהר"ם

והנה מש"כ המשכנות יעקב " -הכא כיון שאומרים לו

לובלין שטען כנגד הסמ"ע וכמו שמעיד הסמ"ע " -הסכימו

דאיןמזכירין תנאיבזמן הזה,מאי הו"ל למיעבד  ...הריאין

עמי ,בהתווכחי עמו דרבי מאיר ,כל זקני חכמי הדור ,הן
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שהיואזביריד,הןאשרלאהיושמה".ומאחרשגדוליעולם

מוכרחת לקבל גט אחר ,והשתיקה יפה בזה אף לחכמים

כסמ"ע ומהרש"א והמשאת בנימין ,ועוד גדולי תורה רבים

שהםמיראיהוראה,כיוןשהמתיריןישלהםעמודיםגדולים

התכנסו יחד ,והרוב המכריע הסכימו עם הסמ"ע ,בודאי

שראויםלסמוךעליהםאףשלאבשעתהדחק".

שהכרעה זו נחשבה באותו מעמד בגדר "סוגיין דעלמא",
אליבא דשיטת רש"י בסנהדרין דף לג) .ד"ה סוגיין( .מאחר

בירורנוסףביןהפוסקיםבשאלהזו

שהכרעת הרוב שהתקבלה באותו מעמד בסיומו של בירור

בשאלה זו שנערך הסכם בטרם הגירושין ואח"כ האשה

ההלכה פנים אל פנים ,היא הכרעה מחייבת ,ועדיפה על

לא עמדה בהסכם ,נחלקו המשכנות יעקב והבית אפרים.

דעתרובפוסקיםבספריהם.ולאחרהכרעהכזו,הרבהפוסק

דבריהם נסובים על מעשה שהיה ,שלאחר הגירושין הבעל

הלכהלמעשה כנגדהכרעהזו,יחשבכטועהבשיקולהדעת

ערער על כשרות הגט מכמה טעמים ,ובין טענותיו טען

אליבא דשיטת רש"י ,ועיין בב"י חו"מ סי' כה ובש"ך סק"ט

שההסכםשהוסכםעםהפשרניםבטרםסידורהגטלאקויים

שכתבודלהלכהקיי"לגםכשיטתרש"י.

לאחרהגירושין.

יתירה מזו ,לאחר שהב"ח הט"ז הב"ש הבית אפרים

המשכנותיעקבחלקאה"ע סי'לח כתב )בסוףהתשובה(

)בתשובה וכן בספרו טיב גיטין כפי שיובא להלן( והערוה"ש

"-כלשנגמרכןמתחילהעלפיהפשרנים,שיתנולוכךוכך,

ועוד מגדולי הפוסקים שהובאו לעיל ,העלו על ספר את

ודאיסמכהדעתו שבודאייקיימותנאם,ואדעתאדהכיגמר

הכרעתם ,ופסקו הלכה למעשה כשיטת הסמ"ע ,הרי שאם

ויהיב גיטא ,דאומדנא דמוכח הוא  ...ואע"פ שנוהגין

ינתן בזמנינו פסק דין לאחר הגירושין שיש לחוש ולהוציאה

שאומרים לו לגרש בלי שום תנאי ,אפילו הכי קשה הדבר

מחזקתגרושה,יחשבכטעותבדברמשנה,עיי"שבש"ך.

מאד לסמוך על זה להקל היכא ששינו לו בדבר אח"כ,

מלבדזאת,לאחרשסודרהגטוהאשההוחזקהכגרושה,

שהיתה דעתו סומכת על הדבר בבירור ,וזולת זה לא היה

לא ניתן להתעלם מחרם ר"ת שאסר להוציא לעז על הגט,

מתרצה בשום אופן .וידעתי גם ידעתי שכבר עמדו בזה

וכפי שהביא המרדכי גיטין סי' תנה ,וכפי שהמהרש"א

האחרונים בתשובותיהם ויש בדבריהם להקל ולהחמיר ...

והגדולים שהיו עמו בגט מווינא הוציאו חרם חמור על מי

הרב מהר"ם לובלין החמיר הרבה בדבר וצרח ככרוכיא על

שיוציא לעז על הגט ,כמבואר בב"ח סוף סי' קמח ובדברי

זה .והגם שהאחרונים בדור נמנו ורבו עליו ,הנה הרב בעל

הט"זובתשובתהנוב"יהנזכריםלעיל,והואחרםר"תהנזכר.

הלבושיםהסכיםג"כלדעתמהר"ם".

אמנם ידוע ומקובל שבאיסור ערוה החמורה ,לכתחילה

וע"ע בתשובת המשכנות יעקב סי'מ')אות לב( שהחזיק

מחמירים ככל השיטות ,וכך מיוסד סדר הגט שהכל נעשה

בדעתו ,ומטעם דסגי באומדנא שעל דעת כן נותן את הגט,

אליבא דכו"ע ,וכן בשאר הוראות בדיני גיטין ,היינו

אע"פ שלא התנה תנאי כפול ,ורק לחומרא פוסקים כרבי

לכתחילהכשדניםכיצדלהסדיראתהגירושיןמכאןולהבא.

מאיר דבעינן תנאי כפול ,ועיי"ש שהוכיח מתשובת מהר"ם

אך לא לאחר שניתן הגט והאשה כבר הוחזקה כגרושה.

אלשיך שאם הבטיחו סמוך למתן הגט שהאשה מחלה על

חשוב לציין שהסמ"ע קבע בתוקף באותו נידון של הגט

הכתובה ,ואח"כ התברר שהמחילה אינה בתוקף ,יש לחוש

מווינא ,שמאחר ומדינא הגט כשר ,אסור להחמיר .וכתב

לכשרותהגט.

דחומרא בזה אתי לידי קולא ,אם יקדשנה אחר או אם זה

הבית אפרים האריך לדחות את דברי המשכנות יעקב

יקדשאחותה,והוסיףהסמ"ע"-גםהרא"שבפרקמישאחזו

הללו.וז"לבשו"תביתאפריםמהדורהתניינאאה"עסי'עב

כתב דלא נעשה בדברים כאלו לרווחא דמילתא .ועוד שיש

"-ואניתמהבזה,שהרימעשיםבכליוםשמפשריםביןהזוג

לחשוש שתוקבע הלכה זו לדורות לומר שלכתחילה נחמיר

שהיאתתןלוסךכךוכך,ואחרנתינתהגטהיאמקיימתאת

בכזה ליתן גט מחדש וכמו"כ דלא יפוייס המגרש ליתן גט

אשרנגזרעליהאומשלישיםבידשליש,והשלישעושהכפי

מחדש אם לא שיתנו תרקבי דדינרי ,ופעמים לא יתרצה

שהושלש בידו ומחזיר לו בלא בעדים ,והאשה עומדת

לתתגטכללויתעגנועלידיחומראזובנותישראל,כילאו

ונשאתואיןפוצהפהומצפצף.ולפידבריכת"ראינהרשאה

כולי עלמא דיני גמירי לאמר שלא הזקיקו לגט חדש אלא

להנשא עד שיהיה בידה כתב ראיה מבית דין ועדים,

לכתחילהובמקוםשרוצההמגרשליתןברצון,אלאהרואים

שקיימהכלאשרגזרוהפשרניםביניהם,שמאיערער הבעל

יסברו שנתינת הגט הוא מכח שורת הדין .ועוד למה ניתן

ויאמרשלאנתקייםלוהתנאי,וגםאפילואםלאערעראינה

פתחוןפהלבניבליעלהעובריםעלחרםדר"תוכלהגדולים

נאמנת לומר שנתקיים התנאי כל שהוא בקום ועשה ,וכ"ש

אחריושגזרושלאלהוציאלעזעלהגט ...כ"ששלאנחמיר

בעלמנתשתתןשהואתנאישאינובידהשמאיגנבאויאבד

במקום שאין טעם להחמיר כלל וכלל" )תשובת הסמ"ע שם

וכמבואר כל זה בסי' קמ"ג ובס"ס ל"ח .ונלאתי להאריך,

עמ'שס"ג(.

וכמה שנים גדלנו בבית המדרש ולא שמענו הלכה זו

והביתאפרים)בתשובהמהדורהתניינאחלקאה"עח"א

שהאשהתצטרךלכתבעדיםוראיהכשתרצהלהנשא...אך

סוף סי' עב( כתב בנידון דומה " -מזה תוכחה מגולה שאין

הדבר ברור ואמת ,דאף במקום דאיכא אומדנא דמוכח

להכניס עצמו בזה ,להוציא לעז פסול על הגט עד שתהיה

שמחמת זה הוא נותן הגט ,לפי שהבטיחו לו כך וכך ,מ"מ

עטרתדבורה
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כיון שבשעת נתינת הגט הוא אומר בפירוש שהוא מתרצה

אשהטרםשגירשזאת...וכ"כבפירושהמוהר"םלובליןשם

ליתן בלא תנאי ,גמר ומגרש בכל אופן שיהיה ,ואינו תולה

בתשובההנ"לאותח'דשניאשכיבמרעמבעלמא.ולזהגם

הגירושין בתנאי כלל .ופשיטא שאין לדמות זה לתליוהו

מדבריהמחנהאפרים)סוףהלכותגירושין(איןראיהדמיירי

ויהיבאוגטהמעושהשלאכדיןדלאמהניאףעלגבדאמר

משכיבמרעונודעלכלשאינומגרשהרקלפוטרהמיבום".

רוצה אני ,וה"נ נימא דאע"ג דאומר בלא תנאי אומדנא

ובתשובה אחרת כתב הבית אפרים )שם סי' עה( ,בענין

דמוכחהואשאינומרוצהכיאםעלתנאי.דהתםטעמאלפי

אדם שמסר גט לשליח שיתן לאשתו והבטיחוהו סכום של

שבלבוובלבכלאדםשמהשאומררוצהאנימחמתהאונס

מעות ולבסוף לא שילמו לו ,וז"ל הבית אפרים " -מכ"ש בזה

קאמר,אבלבזהשנותןמרצונוואומרבפירושבליתנאי,אין

שלא דבר בב"ד מזה מאומה ,ושאלו לו אם נותן בלי תנאי

כאן לב כל אדם שיבינו את זאת שהוא אומר בלא תנאי

ואמר הן ,פשיטא דאמרינן דהו"ל לאתנויי ולא התנה ,גמר

ומ"מ דעתו בתנאי ,דאם היה דעתו על תנאי היה לו לומר

ונתן הגט לגמרי .ואף אם היה בלבו על הבטחת השליח,

כן.ופשיטאשאיןלומרדכיוןשאיאפשרלכתובבתנאיהיה

דברים שבלב הם ואינם דברים .ואי לא תימא הכי ,בכל

מוכרח לומר בלא תנאי ,דאדרבא היא הנותנת דכיון שאי

הגיטין הניתנין ע"י פיתוי מקרובי האשה שמבטיחים ומפתים

אפשרלכתובבתנאיגמרבלבושיכתבובלאתנאי".

לו בפה ,והוא בא לבי"ד ומגרש ,ימצא הבעל מקום לערער

בהמשך דבריו כותב הבית אפרים דאף לשיטת מהר"ם

שנתן גט לפי שהיה סמוך לבו על דברי הקרובים והבטחתם.

לובלין אין להחמיר בכה"ג ,וז"ל " -החילוק מבואר ,דשם

ומעשים בכל יום שהשעה צריכה שגרש ,ומפתים אותו

בליבוובלבכלאדםשאינומגרשהאלאלטובתהדלאתיפול

בהבטחות שוא ,עד שבא לבי"ד ומגרש ,ואין חוששין כלל,

קמי יבם ,ואם היה יודע שיחזור לבריאותו והיא לא תרצה

שאף אם יברר שהבטיחוהו ,אין בכך כלום ,כיון שהוא נותן

לשוב לקחתו ,לא היה מתרצה בעבור שיקח העירבון מיד

הגטבב"דבליתנאיכלל .והדברמבוארבפוסקלבתוכךוכך

האשה.משא"ככאןשהואמרוצהבגירושיןרקשרוצהממון,

ועמדו וקדשו ,ואח"כ אין האב רוצה ליתן ,שאין הקידושין

ובחיוב הממון הוא סומך על השליש שיתן לו את שלו.

בטלים מחמת זה ,ולא אמרינן אומדנא דאדעתא דהכי לא

וכמוכרשדהובאלףזוזוקבלשטרחובעלזה,דאףאםאין

קידשה נפשה ,וכן מבואר להדיא בסי' נא דיש שם חילוקי

זה משלם לו ,לא בטלה המכירה ,אף דאנן סהדי שאם היה

דינים בין אם נקנית באמירה או לא ,די"א דוקא אם קידשו

יודע שלא ישלם לו לא היה מוכר ,מ"מ אין המכירה תלוי

מידולאהפסיקובדבריםאחריםכו'.ומ"מלאעלהעלהדעת

בזה,שעלהממוןהואסומךעלהשטרחובשבידו.וה"נבזה

לומר ,שיהיו הקידושין בטלים אם לא ירצה החתן ליתן .וכן

נראה שאם לא התנה מתחילה בפירוש רק מחמת אומדנא,

מבוארשםסי'נבבפוסקמעותלחתנווהאבאיןלואוישלו

אפילו אם אינו אומר בפירוש בלא תנאי ונותן סתם ואינו

ואינו רוצה ליתן ,אינו יכול לעגנה ,ושם מיירי באירוסין

מזכירתנאי,אין כאן אומדנא דמוכח שדעתועל תנאי די"ל

כמבואר בהגה שכתב ,וכל זה לא מיירי אלא באירוסין.

שסומךעלהשליש,ומכ"שכשאומרבפירושבלאתנאי".

ומבואר דאין הקידושין מתבטלין מחמת שפסק האב ואינו

וע"ע בהמשך דברי הבית אפרים שהאריך להוכיח
כדבריומתשובתמהרי"טמהרש"לושאריתיוסף.

רוצה ליתן ,כיון שהקידושין היו סתם בלי תנאי ,ומכ"ש
כשפירש בהדיא שהקידושין בלא תנאי .וא"כ הדבר ברור

וכסברת הבית אפרים בדעת מהר"ם לובלין כתב בספר

דה"ה בגירושין ,אם האב הבטיח מעות לחתנו שיגרש ועמד

דבריחיים)להגר"יאויערבאךז"ל(חלקאה"עדיניגיטיןסי'

וגירש בלא תנאי ושוב אין האב רוצה ליתן ,דאין כאן ביטול

ב' ,וז"ל " -דוקא בגילוי דעת שאמר שאם יעמוד מחוליו

גירושיןמחמתזה,ומכ"שכשאמרבפירוששמגרשבלאתנאי

תהיהלולאשהדבזהאיאפשרלהעמיד עלזהשוםבטחון

שאיןהדבריםשבינולשליחעושיםרושםבגטכלל".

מהני הגילוי דעת דמעיקרא ומתכוון שאם יבטל הג"ד לא

תשובה נוספת המתייחסת למחלוקת מהר"ם לובלין עם

יהיה גט ,דאי אפשר לעשות ביטחון אחר  ...ועוד דבעובדא

חכמידורו,מצינובשו"תמשפטיםישרים)להג"ררפאלב"ר

דמוהר"ם לובלין שהיה שכיב מרע ונתן הגט משום פחד

מרדכי ברדוגו ז"ל ממכנאס שבמרוקו ,בתשובה מלפני

המיתה הוי אומדנא הידועה לכל ולא בעינן בגילוי דעת

למעלהממאתייםשנה(ח"אסי'נח,ולהלןלשוןהתשובה-

בשעת מעשה ,וכמ"ש תוס' ר"פ השולח דהיכא שנודע לכל

"אישאחדלארצהלגרשונדרולובקש"משיתנולוסך

האומדנא מהני הג"ד אף שלא בשעת מעשה .אבל בענייני

כו"כויגרש,חייביםליתןלוואםלאנתנולובאנולמחלוקת

ממון,כיוןשלאידענומעצמינוכןרקמחמתהג"דשלו,בעי

גדולים אשר לפנינו .מהר"ם מלובלין סי' קכ"ב פסק שהגט

שיהי'הג"דבשעתמעשה.אבלג"דמעיקראלאמהני.דהא

בטל ,וכתב הב"ש בסוף סי' קמ"ה שכל גדולי הדור חלקו

מעצמינו לא ידענו אם אינו חפץ בגירושין .דלפעמים מי

עליו ,וכן נראה מדברי מור"ם אה"ע בס"ס קנ"ז שכיון שלא

שמתקוטט עם אשתו והוא והיא אינם רוצים זב"ז הואחפץ

היהתנאיבשעתהגטכשר,והרואהיראהבתשובתמהר"ם

בגירושיןכדישיוכלליקחאשהאחרת.והרבהפעמיםנזדמן

מלובלין ,שהודו לו רבים וצ"ע .שוב ראיתי בב"ח שתמה

כן שרוצה לגרשה ואף נותן לה הכתובה כדי שיוכל ליקח

מאדעלמהר"םז"לוכתבשהוכיחועלפניו.גם מהר"שז"ל

אשהאחרת,ובפרטבעתשהואחרםדרגמ"השלאיקחעוד

בסוףגיטיןחלקע"ז,והכינקטינן".
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והנהבשו"תפריהשדה)להג"ראליעזרחייםדייטשז"ל(

הנדוניא ,וא"כ אין כאן שום אומדנא דמוכח לבטל הגט",

ח"ד סי' כ' דן בשאלה המצויה בימינו ,שהוסכם בין הבעל

עכ"ל) .וע"ע להלן בסוף דברינו ,במה שהבאנו עוד מדברי

לאשתו בבית הדין על הסכם גירושין בו האשה מחלה

תשובתפריהשדה(.

לבעלהעלתביעותשישלהכנגדוונתרצהלתתגט",ואחר

וכן בשו"ת תועפות ראם )להגרא"מ טויבש ז"ל( חלק

הגירושין היתה רוח אחרת עם אשתו ותבעה את הבעל

אה"ע סי' עב וסי' עו כתב בפשיטות שאף אליבא דשיטת

בערכאות,ומתוךכךרצהרבאחדלומרשהגטפסולכדיןגט

מהר"ם לובלין אין לדון אומדנא אלא כשהיא בעיקר עניין

מוטעה".

הנישואין.

ובתשובתו כתב – "הכא בנ"ד אין ענין כלל לגט מוטעה,

התועפות ראם הקדים מדברי הראב"ד בפ"ג מהלכות

דכיון שהבעל מבטל קודם הגירושין כל התנאים והדיבורים

זכיה ומתנה ה"ח .הרמב"ם שם כתב – "ורבותי הורו שאין

שאםיהיהלהםקיוםיהיהביטוללגט,מבטלמקודםכלאלו

צריךלכפולהתנאיולהקדיםהןללאואלאבגיטיןובקידושין

העניינים,כמבוארבאה"עסי'קל"דסעיףג'עי"שובסדרהגט.

בלבד ,ואין לדבר זה ראיה" .וכתב על זה הראב"ד – "אע"פ

א"כהריחלהגטבתוקפוכאילוניתןבלישוםתנאיכללוהגט

שאין ראיה לדבר ,זכר לדבר וטעם גדול יש לדבר ,ואיך יתכן

כשרבלישום חששופקפוק.ואיןזהדומהכלללמ"שבשו"ת

דזה מוכר קרקע או נותנו ואומר איני נותנו או מוכרו אא"כ

מהר"ם מלובלין סי' קכ"ג דאפילו למאי דקיי"ל גלוי דעתא

יעשה לי כך וכך ונוציא אותו מידו ולא עשה בו מה שהתנה

בגיטא לאו מילתא היא מ"מ באומדנא דמוכח מהני גלוי

עליו .אבל גיטין וקדושין ,אומדן דעתא הוא ,מכיון שנתן

דעתא לבטל הגט ,ועיין בשו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ב,

דעתו לגרש או לקדש ,אינו אלא כמפליג בדברים ,וקירוב

התם מיירי באופן שהיה שכיב מרע שבאמת לולי חליו לא

הדעת וריחוק הדעת אין תנאי מועיל בו לרחק ולקרב אא"כ

היהחפץכללבגירושיןורקלטובתהנתרצהלגרששלאתזקק

חזקו בכפילו ובכל העניינים שנתפרשו בו כי כולם חיזוק

ליבום .וא"כ אם עמד מחוליו אח"כ הוי אומדנא ברורה

התנאיהם".וכתבעלדבריובתשובתתועפותראם)סי'עו(

שאדעתא שהוא ישאר בחיים ויראה את אשתו מתרפקת

– "מבואר להדיא דבגיטין וקידושין אין לנו לתלות

בחיקאחרתלאהיהמגרשאותה.משא"כהכאבנ"דאטוזהו

באומדנות .וא"כ אפשר דגם המחמירים באומדנות וכמו

הדרךשאםמוחליןלוהנדוניאשמגרש,ופשיטאדרובאנשים

הגאון מהר"ם התשובה ,היינו בהיכא דהאומדנא בפעולת

לא היו מגרשים נשותיהם אפילו אם יתנו להם את כל הון

הגירושיןוכןמוציאשםרעוכדומהדזהגורםקירובוריחוק

ביתם.וזהושרצהלגרשמסתמאשונאהואינוחפץבה.וא"כ

הדעת בענין אישות ,אבל ודאי ענין ממון אי אפשר לחשבו

איך נימא דכה"ג הוי אומדנא דמוכח שלא היה מגרש אותה

אומדנא גבי גיטין וקידושין דתלי בקירוב וריחוק הדעת,

אם לא במחילת הנדוניא .דמכיון שכבר הסכים בדעתו

וכמ"שהראב"ד".

לגירושין ,אדרבא אמרינן שהיה מתרצה בכל אופן ,דמכיון
שאינו רוצה לדור עמה הרי צריך לחוש גם לעיגון עצמו,

וכן הסכים עמו בספר אוריין תליתאי )להגר"מ תאומים
ז"ל(סי'ב'.

ואמרינן שאפילו שאפשר שלא היה בא לביתו אם לא היו

נציין שסברא קרובה להקל במקרה שלא קויימה

מחלו לו הנדוניא והתביעות שיש לאשתו עליו ,מ"מ כיון

התחייבות שניתנה לבעל בטרם מתן הגט מצינו בשו"ת

שכבר בא וטרח כל כי האי אורחא רחיקא ,לא היה מונע

מהר"ח אור זרוע סי' קכו שכתב  -מאחר שהבעל מעוניין

מלגרש כיון שצריך לחוש גם לעיגון שלו .ועוד דהכא הרי

לגרשה ורק מבקש להרויח ממון בעקבות הגירושין ,גם אם

עושהאיסורגמוראםאינומגרש,דמיהתירלולבגודבאשתו

לבסוף נכזבה תוחלתו ,אפ"ה אין ריעותא בעצם הרצון

ולעגןאותה,ואפילובשבתמותרלחבושלמישרוצהלהרחיק

לגרש ,וכעין סברא זו כתב שו"ת מהריא"ז ענזיל סי' פא,

נדוד מאשתו ולעגן אותה ,כמבואר בשו"ת שבות יעקב ח"א

והבאנו את דבריהם במלואם להלן בפרק ב' .וכל הפוסקים

סוף סי' י"ד .וא"כ איך נימא דהוי אומדנא דמוכח שלא היה

שהקלובמקרהשהטעואתהבעלבעתסדורהגט,ק"ושיקלו

מגרשבלאמחילתהנדוניאבדברשהואמחוייבמןהדיןלגרש

בנידון דידן ,אלא ששם רבו המחמירים מטעמים אחרים

אם אינו רוצה לדור עמה  ...וא"כ בנ"ד אין שום פקפוק בזה

שאינןשייכיםכאן.

הגט  ...כיון שביטל כל המודעות בשעת נתינת הגט ובשעת

העולה מדברינו  -רוב האחרונים פסקו דלא כמהר"ם

כתיבתהגט,א"כהויכמגרשסתםוכשר,ואומדנאדמוכחלא

לובלין ,וכן הכרעת הט"ז והב"ש .בנידון אי קיום הסכם

הוילבטלהגטכמ"שכיוןשאסורלולעגןאותה...כיוןשגרש

גירושין י"ל שגם מהר"ם לובלין אינו מחמיר ,וכמ"ש

אחר כך בביטול כל מודעות וכל התנאים כמו שנהגו כל

בתשובות בית אפרים תועפות ראם אוריין תליתאי ופרי

מסדריגיטין,פשיטאדהגטכשר,דאפילואםנימאשהטעוהו

השדה ובספר דברי חיים ,לכן מכיון שהבעל אומר שהגט

בכךמהשמחלולוהנדוניא,מ"מכיוןשרשאילהטעותאותו

ניתן ללא תנאים ,בדבריו אלו ביטל כל דיבור שיש בו

בכה"גוהואנתןאח"כהגטבביטולכלמודעותאיןשוםחשש

משמעותאחרת.

בזה .ובפרט כיון דבעיקר הגט באמת מרוצה דאם לא היה

נוסיף ונציין למש"כ בשו"ת ויאמר יצחק )להג"ר יצחק

מרוצה לעיקר הגט ,לא היה מתרצה אפילו על ידי מחילת

וואליד ז"ל( חלק אה"ע סי' קלה בביאור מסקנת הב"ש סי'

עטרתדבורה
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קמה ס"ק טז לישב הדברים עם דברי הרמ"א בסדר הגט

בנוסח המובא בתשובה זו ,אפ"ה פשיטא ליה למהרש"ם

שהובאו בראשית דברינו .וז"ל " -מבואר מזה דאף שהבעל

שיש לבטל את הגט ,ואינו מועיל מה שאמר לפני כן שנותן

על דעת שישא אותה כשיעמוד גרש ,וקבלו חרם על זה או

אתהגטללאתנאים.

נתנומשכונות,דאיןלךגילוידעתגדולמזה,אפ"האםאינה

ב .אין ערך לדברי הבעל הנאמרים בסדר הגט ,אם אינו

רוצה אח"כ לישא אותו ,הגט כשר כיון שלא הזכיר התנאי

מביןמשמעותדבריו.וכעיןמש"כהמג"אבהלכותפסח)סי'

בשעת הגירושין ,כמ"ש .והגם שכתב מור"ם בהגה בסדר

תלד סק"ו( ביחס לנוסח של ביטול החמץ ,וז"ל " -אם אמרו

הגט סי' פא וז"ל וישאל אחר הרב בכתובה ושתחזיר לבעל

בלשון הקודש יצא ,ונ"ל דהיינו דוקא כשיודע לפחות ענין

הכתובה או תמחול לו כדי שלא יבואו אחר כך לידי קטט

הביטולשיודעשמפקירחמצו,אבלאותםשאיןמביניםכלל

מחמת הכתובה שיאמר הבעל שעל מנת כן לא גרשה ע"כ.

וסוברים שאומרים איזה תחינה פשיטא דלא יצאו ,דהא

היינו דלכתחילה יעשו כן ,לרווחא דמלתא כדי שלא יבואו

ביטול מדין הפקר ובעינן שיהא פיו ולבו שוין" ,וכן פסקו

לידיקטטוכו',אבלאיןהכינמיאיןזהמעכבבגירושיןכיון

האחרונים,ובכללםהמ"בסי'תלדסק"ט .ועיין בחתםסופר

שלאהזכירכלוםבשעתהגירושין".

חלק אה"ע ח"א סי' צז )הובא בקצרה בפת"ש סוף סי' קנד



סדרהגטס"קיג(,שהעלהמתוךדבריהמג"א שמוצאשפתיו

בסיוםדברינובפרקזה,להלןששהערותחשובות.

שלהבעלשאמרשמבטלאתהגט,איןבהםממשאםנאמרו

א .מכיון שהבסיס האיתן לדון את הגט כמי שניתן

בלאכוונתהלב.ולפיזהה"הבכלדיבורשישלותוקףשל

לחלוטיןהוא -אמירתהבעלבמעמדסידורהגטשהגטניתן

קנין או שבדבריו הוא מבטל דיבור קודם וכדומה ,אם אינו

ללא תנאים ,הרי שיש להשגיח ולהקפיד שלאחר שהחלו

מבין את מה שאמר לא מהני .ולכן יש להסביר לבעל

בסדרהגטוהבעלביטלאתהתנאים,לאיחזורויאמרדברים

משמעות הדברים שהוא אומר בסדר הגט כולל זאת שהוא

העלוליםלעוררספק .כגוןשלאיאמרשהואמגרשרקמכיון

מודיעשהגטניתןללאתנאים.ולכמהשיטותשהבאנו,ענין

שהוא סומך על האשה שתעמוד בהסכם וכדומה .מכיון

זה לעיכובא ,בכה"ג שהכשר הגט מבוסס על כך שהבעל

שדיבור כזה הנאמר במעמד סידור הגט ,דיבור שלא בוטל

ביטלדיבורקודם,שאמרקודםסידורהגטוגילהדעתושהגט

אחר כך ,גורם לגט להחשב כגט על תנאי לכמה דעות

ניתןעלדעתכןשהאשהתקייםאתההסכם.

שהתבארו לעיל ,אם קיימת אומדנא דמוכח שלא היה

לכאורה היה מקום לדון שגם אם הבעל לא הבין את

מגרשה אילו היה יודע שלא תעמוד בקיום ההסכם .ואף

נוסחסדרהגט,יועילכדיןהמבוארבשו"עחו"מסי'מהס"ג

הביתאפריםשהאריךלחלוקעלהמשכנותיעקב,כתבשאם

שאדםהחותםעלשטרבלאלהביןאתהכתובבשטר,אפ"ה

לאחר שהרב המסדר את הגט אמר לבעל שהגט ניתן ללא

מחוייבבהתחייבויותהמפורטותבשטר.

תנאים ,הבעל לא התחשב בכך ,ואמר שנותן הגט על דעת

אך שאני התם דבהתחייבות ממון עסקינן ,וילפינן

כן שתקיים את ההסכם ,בכה"ג יש לחוש שהגט ניתן על

מההלכה של שליש ,שאדם יכול להתחייב התחייבות ממון

תנאי.

כשסומך דעתו על מה שיאמר השליש ,וה"ה כשחותם על

וכן כתב מהרש"ם בתשובה ח"ז סי' פו ,וז"ל " -על דבר

שטר בלא לדעת מה נכתב בו ,מחוייב בכל הכתוב בשטר,

הגטשגירשהר'מנשהב"רדובאתאשתווהתפשרושתתןלו

מאחרשבחתימהזו,החותםמודיעשסומךבדעתולהתחייב

האשה הבית שיש לה ,ע"י שתחתום לו קאנטראקט וע"ז

בכל ההתחייבויות המפורטות בשטר .אבל בביטול מודעות

השליש אביה טראטע על סך ת"ק ר"כ שאחר נתינת הגט

ותנאים ,ביטול המודעה והתנאי מהני רק על יסוד ההלכה

תחתום לו את הקאנטראקט ,וכן עשתה שחתמה לו

דאתי דיבור ומבטל דיבור .הרי שאם הדיבור הראשון נאמר

הקאנטראקטאחרהגט,ואח"זנודעששלחהלהגעריכטשלא

על ידו בבירור ,והדיבור השני נאמר בלא שהבין מה אמר,

יעלו את הקאנטראקט בטאבילאציע ]=ספרי אחוזה[ כי היא

מסתברשאיןבכחדיבורכזהלבטלדיבורקודם.ואינודומה

עודצעירהלימים,באופןשאיןבחתימתהממשבדיניאומות

לאדם החותם על שטר בלא להבין את תוכנו ,דעכ"פ אותו

העולם,והבעלמערערעי"זעלהגט.והנהמהשהאריךכת"ר

אדם הבין שבחתימה זו הוא מתחייב ,אלא שפרטי

במה שסיפר לו הבעל שהכפיל דבריו קודם נתינת הגט לרב

ההתחייבות אינם נהירים לו ,ואף שחתם בלא להבין את

המסדר ולהאנשים העומדים מסביב שידעו כי הבית הוא כל

פרטי החיוב ,כוונתו להתחייב בהתאם למפורט בשטר .אך

משענתו ושיחשבו עצה לבל יטעוהו ,והרב ענה שלא יפחד

עכ"פ ,ביחס לעצם ההתחייבות ,קיימת גמירות דעת

וכדומה וא"כ הוי כתנאי בגט ,אין לי עסק בזה כי מדינא אין

מוחלטת .משא"כ בנדון דידן ,שהבעללא ידע שבדבריואלו

הבעלנאמןבזהעדשיכתבבעדים,ומסתמאעשההרבכדין

הואמבטלמודעהקודמתאותנאי.הדברדומהלמישחתם

בביטול כל תנאי שלא יהא הגט תלוי בתנאי כלל .ואם יברר

על שטר ,בלא לדעת שחתימה זו היא חתימה על שטר

בעדיםשהואכדבריו,ישוישמקוםלבטלהגטבפשיטות".

המחייבו ממון ,ובלא להבין שבחתימה זו הוא מתחייב

ומבואר מדברי מהרש"ם ,שאע"פ שהבעל לא אמר
להדיא שנותן את הגט בתנאי בדרך משפטי התנאים ,אלא

בהתחייבות ממון ,שבנסיבות אלו נראה שלא יחוייב דבר
מכחחתימהכזו.
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אךראיתישבספרשו"תמוהרא"ל)צינץ(או"חסי'ג'חלק

כשהבעל מוסר גט לשליש ,אך הבעל שאינו מבין כלל

על פסק המג"א סי' תלד הנזכר ,וז"ל " -הגם שהמג"א בסי'

בענייני גיטין וסבר שהשטר הוא שטר ממון ,ואינו מבין כלל

תל"דכתבבפשיטותדאםאינומביןלשוןכלחמיראוסוברים

כי שטר זה יוכל להוציא את אשתו ממנו ,דגם בכה"ג יועיל

שאומרים איזו תחינה דלא יצאו ,דבהפקר בעינן פיו ולבו

ויהיה לגירושין אם השליש ימסור אותו לשם גירושין .אלא

שוים .הגם שכתב כן בפשיטות ,וכן כתבו האחרונים ,לא כן

בהכרח שאין ללמוד מדין שליש ,אלא במקרה שבאופן

אנכי עמדי ,ונראה דאע"פ שאינו מבין כלום מ"מ כיון שזה

עקרוני האדם מבין במה עסקינן ,אלא שמטעם כלשהוא

אמר הלשון על דעת חכמים ומנהג ישראל ,וידוע שאין שום

העדיף שלא להכנס לפרטי המעשה ,ותולה דעתו בדעת

ברישראלהמבין,מונעלומרכלחמיראבשבילשמביןשהוא

אחרתאובפרטיםהכתוביםבשטרשחתם.

עניןהפקר.א"כגםזהאומרהלשוןכפימהשידונובוחכמים,

מלבדזאת,בהלכהשלשלישובתשובתהרמב"ן,עסקינן

ואם ידונו עליו שהוא הפקר ,ודאי אין דעתו להוציא עצמו

במישבמעשיוגילהדעתושהוא תולהדעתובדעתאחרים.

מכלל ישראל ואומר על דעת חכמים ,ומה שידונו בלשון זה,

בסוגיית שליש ,הבעל תלה דעתו בדעת השליש והסכים

יקבל עליו .ואפילו להוציא ממון מצינו בחשן משפט סי' מה

למעשיו ,ובתשובת הרמב"ן האדם החותם על השטר בלא

ס"גהודאהבחתםידואע"פשאינויודעלקרות,מ"ממתחייב

לדעת מה כתוב בו ,תלה דעתו בדעת הסופר שכתב את

במהשכתבובו.וכתבבתשובתרמב"ןהטעםדהואילולאידע

השטר .במעשיו אלו למעשה הבעל או החותם ,הכריז כי

לקרות,וחתםעצמוגמרבלבולהתחייבבכלמהשיהיהכתוב

אינומעונייןלהכנסלפרטים,ודעתושלהשנימקובלתעליו.

בשטר,כמובעלאומרלפקדוןדגמרבלבושיהיהכאשריאמר

אבלהיכןמצינושהאומרנוסחמסוייםבלאלהבינו,שבעצם

השליש  ...וגדולה מזו מצינו בגמרא שבועות )דף כט(

אמירת הנוסח הסכים לתלות דעתו בדעת אחרים שהם

כשמשביעין אותו אומרים לו ,לא על דעתך אנו משביעין

מתקני הנוסח ,בלא שגילה דעתו בפירוש כי תולה דעתו

אותךכיאםעלדעתביתדין,וקאמרמ"טלאומשוםדאמרינן

בדעתם,ומסכיםלהתחייבבהתחייבויותשאינןנהירותלו.

אסקונדרייהיבליהואסיקשמייהוזוזי.הרימפורשכשביתדין

על כן במקרה שהבעל אומר את הנוסח שבסדר הגט

משביעין אותו ,אע"פ שלבו על אסקונדרי ואין פיו ולבו שוין,

כתחינה בעלמא ,בלא להבין דבר ,ואינו מעלה על דעתו כי

אמרינן כיון דאמרינן ליה שישבע על דעת בית דין ,בטלה

בדבריואלונשללהתנאישקבעלפניכןלהסכמתולגירושין,

מחשבתולגמרי.כלשכןכשדעתושיהיהבכללדבריועלדעת

ישלומרשאינומועיל,ועלמסדרהגטלהבהירלודברזה.

מנהג ישראל ,שאין מחשבתו נגד דיבור ,דחל הביטול ,אע"פ

ג .אם הרב המסדר אמר לבעל שהגט ניתן ללא תנאים

שאינו מבין רק מתכוין לומר כמנהג ישראל ,מסתמא דעתו

והבעל אמר " -כן" ,ג"כ מהני ,אף שהבעל לא אמר בפירוש

שיהיה קיים כפי משמעות הלשון ,מאחר ובתום לבבו אומר

בפיו שנותן ללא תנאים ,אלא רק אמר "כן" ,וכמבואר

כן,שהרילבושוהשיהיהכפימהשמוציאבלשונו,אףשאינו

בריב"ש סי' קכז )עמ' קלד בהוצאת מכון ירושלים ד"ה

מבין ,וא"כ פיו ולבו שוים שיהיה כמשמעות לשון שהוציא

אמנם(,לעניןביטולמודעות.

מפיו,ושפירהוהביטולבכלאדם".

וכן בשו"ת הריב"ש החדשות סי' לב בתשובת מהר"ר

בהתאםלשיטהזושלמוהרא"לצינץז"ל,ישלדוןלומר

יוחנןבןמתתיהז"לכתבתשובהבאותונידוןשבריב"ש,וז"ל

כן ,אף ביחס לנוסח הקבוע בסדר הגט ,שהונהג לומר בכל

" -אפילו שהאמת היא שעניית אמן או הן כיוצא באלו הוי

סידור גט .בעת באמירת דברים אלו ,הבעל פיו ולבו שוים,

כאילוהואפי'הביטולבעצמו,וכדאיתאבשבועות)לו(.אחד

שתחולהמשמעותהעולהמתוךנוסחזה,אףאםאינומבין

העונה אחר השבועה כמוציא מפיו דמי ,שנאמר ואמרה

הדברים לאשורם ,ואינו מבין כלל כי בדבריו בסדר הגט

האשהאמןאמן.וגםבכלמקוםהודאהעלדברהואכמשיב

מבטלדיבורקודםשקבעתנאיבגירושין.

הן והכפירה בלאו .וגם גבי ביטול מודעא כתב הרמב"ם ז"ל

אך עיקר דבריו של מוהרא"ל צינץ ז"ל צריכים עיון,

)הלכות גירושין פ"ו ה"כ( אם כן מה תקנה לדבר זה ,אמור

וסברת המג"א וסייעתו אינה נסתרת מההלכה של שליש

בפנינושכלמהשמסרתשגורמיםכשיתקיימואותםהדברים

ומתשובת הרמב"ן .בנידון של ביטול חמץ ,אם אותו אדם

לבטל גט זה הרי הם בטלים ,והוא אומר הן .ומשמע שאין

אינומביןכיבדבריוחלהפעולהממוניתברכושו,אלאסבור

צריךשיאמרהואכלהלשון,אלאשישיבהן".

כי אמר תחינה בלבד ,מנלן דאף בכה"ג מהני .שהרי במקור

אך עיי"ש ,וכן שם בסי' לא בתשובת רבי שמואל ב"ר

הדין ,בתשובת הרמב"ן שהביא ,האדם החותם על השטר,

אברהם ,שאם הרב המסדר הזכיר בדבריו כמה עניינים ורק

מבין כי בחתימתו מתחייב ממון ,ואף שאינו מבין את פרטי

לבסוף הבעל אמר הן ,ולא אמר הן על כל דבר ודבר ,יש

ותנאי ההתחייבות מהני .והדין נלמד מדין שליש ,ובדין

לחוששדבריהבעלמתייחסיםרקלנאמרבסוף.לכןאםהרב

שליש מצינו )במסכת גיטין דף סד (.שאם הבעל מסר שטר

המסדר חוזר על ביטול מודעות וכן על כך שהגט ניתן ללא

הידוע לו כגט פיטורין ,וכמו כן ידוע לו שהכל תלוי בדעת

תנאים,עלהבעללומראמירתהןלאחרכלענייןלחוד.

השליש ,ובמקרה שהשליש יאמר לגירושין ,המסירה היא

אך יש לציין שכפי הנראה תשובות אלו שבשו"ת

לשםגירושין.אךלאמצינוחידושגדוליותר,שהואהדיןגם

הריב"ש החדשות אינן מתיישבות עם מה שפסק הט"ז

עטרתדבורה
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באה"עסי'קמהסק"ו.הט"זכתבלעניןגטשכיבמרע,וז"ל-

שנותנו ללא תנאים ,מתייחסים גם לציווי לשליח להולכה

"לפימנהגינוע"פסדרגיטיןלהזכירבפירושבשעתנתינתגט

הנאמר לאחר זמן ,לאחר שהסופר והעדים סיימו לכתוב

לידה שמגרש מעכשיו בלי תנאי ,וגם זה השכיב מרע יזכור

ולחתום.

כן  ...וכל זה לכתחילה ,אבל אם אירע שלא הוזכר בפירוש

מהרש"ם בתשובה חלק ט' סי' קלא כתב אודות גט

בלא תנאי ,אין פסול כלל כמ"ש מו"ח ז"ל בסי' קמ"ח .תו

שסודר באמצעות שליח והבעל התנה עם השליח שלא יתן

נראהפשוטדאםאומרהרבהמסדרלפניעניןהגטשלשכיב

את הגט אלא לאחר שיחתם מסמך המבטיח שלא יתבעו

מרע דיגרש את אשתו שלא תזקק ליבם או חליצה אלא

אותו בעתיד ,ולאחר שהמסמך נחתם ,ניתן הגט .אך לאחר

שאין אנו מגרשין על תנאי כלל והיא מגורשת ממנו לגמרי

מכן חותמי המסמך מצאו דרך לבטלו בטענה שנחתם עקב

אלא שאחר כך חייבת לישא אותו וכן הוא מתנה שחייב

אונס,והרבהשואלתלהשאלהזובמחלוקתמהר"םלובלין

הואלחזורולישאאותהמחדש,אזאיןצריךלהזכירבפירוש

והסמ"ע.

שלא על תנאי ,כי בודאי על דעת הרב הוא מצוה לכתוב

והשיבמהרש"ם–"לענ"דלאבאנולידימדהזו.דהאכל

וליתן .דאפילו באמירה של האשה אמרו בפרק איזהו נשך

טעם המקילין משום שביטל כל התנאים בשעת סידור הגט.

דףס"ודהואיהיבאדעתאדידהואזלינןבתרדיבורהאילאו

אבלבנ"דשנמסרהגטלידהשליחוהותנהעמושלאימסור

משום דשם הוה פיטומי מילי ,כמ"ש התוס' שם על מה

לה כל זמן שלא יחתום אביו ואשתו בנימוסיהם שקבלו

שאמרו בגמרא קמ"ל .וא"כ כ"ש שאזלינן בתר דברי הרב

המגיע להם והשליח נתן תקיעת כף שיקיים כן ג"כ ,הרי

המסדר,דהבעליהיבעלדעהשלו,דאדעתאדהכייהיבאו

קיי"ל דבשליח אין צריך משפטי התנאים כלל כמ"ש הב"ש

מצוהליתן".

באהע"זסי'ל"חע"שהרשב"אור"ן,וא"כהריבעינןשיחתמו

ועייןבשו"תביתאפרים)שם(סי'עב)עמ'רצד(שהביא
אתדבריהט"זוהסכיםעמולהלכה.

באופןהמועילבנימוסיהם...וע"כגם המקיליםבעובדאדגט
שכיבמרעשסידרהסמ"עמודיםהכא".

ד .לעילהבאנואתדברינתיבותהמשפטבסי'רזס"קיט

אמנם מהרש"ם איירי כשהבעל אמר בפירוש לשליח

בדין אסמכתא ,מש"כ על השו"ע שפסק דמהני להתחייב

שלא יתן אלא בתנאי מסויים ,אך עכ"פ ,גם בסתמא עדיין

בדרךחכמיספרד.בהמשךדבריוכתבהנתיבות" -גםנראה

אינונחשבכאמירהמפורשתשהמינויהואללאתנאי,ובכל

דאםאמרולובפירושלהמתחייב,התחייבעצמךבקניןבלא

מקרה שהקולא מיוסדת על אמירה זו ,קולא זו אינה ברורה

תנאי והוא ימחול לך אחר כך על תנאי ,דלא מהני .דהוי

בגטהניתןבאמצעותשליח.

כאילוקבלקניןעלתנאי,דהאאםלאירצהחבירולמחוללו
עלתנאי,הרייכוללחזורבומהקניןשלו,דאדעתאשימחול
לועלתנאיהקנהלו".

ולפי דרכו היה ראוי להוסיף בנוסח מינוי השליח
להולכה,שיאמרלהדיאשהמינויהואללאתנאים.
אמנם בספר מנחת פתים חלק אה"ע סי' קמה סעיף ט'

לפיזהאםבעתסידורהגט,הרבהמסדראתהגטיאמר

השיבבאותונידוןשלמהרש"םולאחששלטענתמהרש"ם.

לבעל ,אתה תתן את הגט בלא תנאי ,והאשה כבר תמלא

עיקר תשובתו באותו נידון תובא להלן ,וכאן נציין רק את

את ההתחייבויות שלה שהתחייבה בהסכם הגירושין.

נקודתהמחלוקתשלועםסברתמהרש"ם.

בנסיבות אלו יש לחוש שהבעל תלה את נתינת הגט בלא

וז"ל המנחת פתים " -בנ"ד לכאורה מצד אחד גרע

תנאי במילוי התחייבויות האשה ,וכסברת הנתיבות .אלא

מעובדאדמהר"םלובלין,דשםהריביטלהבעלכלהתנאים

מוטלעלהרבהמסדרלהודיעלבעלשחלותהגטאינותלוי

קודם הנתינה ,ובזה נתבטל גם הג"ד והאומדנא .משא"כ

ואינו מותנה בשום דבר שבעולם .וכמו שהבאנו לעיל בשם

בגרש על ידי שליח ,כמו בנ"ד ,כיון שהתנה עם השליח

מהרש"םשכתב" -מסתמאעשההרבכדיןבביטולכלתנאי

ואח"כאיןהבעללפנינולבטלהתנאיםוהדברים הפוסלים,

שלאיהאהגטתלויבתנאיכלל".

חמיר טפי  ...שוב ראיתי דזה אינו דהא עיקר החשש ,על

ה .אמנםבסדרהגטהנהוג,הבעל מודיעשנותןהגטללא

גילוידעתשקודםכתיבתהגט,דגילוידעתשלאחרכתיבת

תנאים ,אך בנוסח מינוי השליחות לשליח להולכה ,אין

הגטלאומלתאהואלכו"עכמ"שהב"חבתשובהסי'צ"א.

אומרים שמינוי השליח הוא ללא תנאים ,ואם הבעל יודיע

וכל הג"ד שקודם הכתיבה הרי ביטל הבעל לפני בית הדין

לשליחשלאיתןאתהגטאלאאםיושלמותנאיםמסויימים,

בשעהשנתןהגטלשליח.ומהשהתנהעםהשליחאחרכך

השליח אינו רשאי לחרוג מהוראות אלו .וגם כשלא נאמרו

שלא יתן הגט עד שתחתום לו הפטורין ,הרי קיים השליח,

תנאים ברורים אלא קיימת אומדנא ברורה ,יש לדון בכל

ואימשוםג"דשלהבעלשלאחרנתינהלשליח,וג"דזהלא

מקרה לגופו ,אך עכ"פ בכל מקרה שהקולא נובעת מפני

ביטל הבעל אח"כ ,זה לאו כלום היא ,דהא ג"ד שלאחר

אמירת הבעל שנותן את הגט ללא תנאי ,קולא זו אינה

נתינה לשליח לכו"ע לאו כלום היא למאי דקיי"ל ג"ד

קיימת כשהגט נמסר באמצעות שליח ,מאחר שבעת הציווי

בגיטא לאו מלתא היא כמ"ש הט"ז סי' קמ"א סעיף ס"ב,

לשליח ,הבעל אינו אומר שהמינוי הוא ללא תנאים ,וקשה

ועיין פת"ש שם ס"ק ס"ג .על כן מעיקר הדין נלע"ד דהגט

לומר דבסתמא דברי הבעל שנאמרו קודם לכתיבת הגט

כשר".
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וע"עבספרהיכלישןתליתאיסי'נ'שגםהואהשיבעל
אותו נידון ,והסכים עם סברת המנחת פתים ,שאם השליח
מילאאתשליחותוכפישנאמרלו,איןלחושמפניהאומדנא

גטמוטעה-כשהבעלהוטעהעודלפניסידורהגט

שמעיקרא לא רצה לגרש אם האשה תמצא דרך להתחמק

בנידוןלעילבפרקא' ,בעתמתןהגטלאקיימתהטעייה,

מקיום ההסכם ,ויחשב כגילוי דעתא בגיטא וקיי"ל דלאו

אלא לאחר זמן התברר שההבטחות וההתחייבויות לא

מילתאהוא.

מולאו כפי שסוכם מראש עם הבעל .אך להלן נדון במקרה

ו .בספר דברי חיים דיני גיטין סוף סי' ב' כתב שאמנם

שעוד טרם סידור הגט הטעו את הבעל ,והטעיה זו הביאה

אםהבעללאהתנהתנאיגמוראלארקבגלוידעת,והג"ד

את הבעל להסכים לתת גט ,וקיימת אומדנא ברורה שאילו

שלהבעלהיהשלאבשעתסדורהגטבכה"גאיןלהחמיר,

מעיקרא היה יודע את האמת לא היה נותן את הגט .כגון

"מ"מ אף שאין הגט בטל אף כשלא נתקיים כפי הגילוי

שסוכם שהבעל יקבל חפצים מסויימים בטרם מתן הגט,

דעת דמעיקרא ,אעפ"כ ראוי שהבד"צ יראו לכופה לקיים

ובעתהגירושיןהבעלהוטעהשחפציםאלואכןהועברואליו

הדברים ,ושלא לעשות נבלה כזאת וכן לא יעשה

כמסוכם,אךלמעשהלאקבלאתהמבוקש.

בישראל".
ולעיל הבאנו מתשובת מהרש"ם ח"ה סי' מג שבסיום

אך בתחילה נבהיר את המושג "גט מוטעה" כפי המצוי
בגמרא .במסכת יבמות דף קו .נאמר " -ת"ר חליצה מוטעת

תשובתו כתב – "ע"כ נלפע"ד דהגט כשר .ואמנם מבואר

כשרהגטמוטעהפסול".ומפרשרש"ידחליצהמוטעתהיינו

בח"מ סוס"י טו וכמה דוכתי דיוכלו הבית דין לגזור על

חליצה על תנאי ,והחליצה כשרה אף שלא נתקיים התנאי,

האשהשלאתנשאלאישאםאינהמחזרתמהשגזלה,ועיין

מכיון דחליצה ליתא בשליחות ,ומילתא דליתא בשליחות

שבותיעקבח"גסי'קכאבזה,ולכןגםבנ"דיעשוכן".

ליתאבתנאי,משא"כגטדאיתיהבשליחותאיתיהבתנאי.
הרישהמושג"גטמוטעה"כפיהמתפרשבגמרא,הואגט

סיכוםפרקא

הניתןבתנאי,ולבסוףהתבררשהתנאילאהתקיים.

כשנערך הסכם גירושין ולאחר הגירושין התברר

יש מקום לברר מה הדין ב"גט מוטעה" ,במשמעות

שהאשה לא קיימה את חלקה בהסכם ,אין לחוש לביטול

הנזכרת ,דהיינו שהבעל הוטעה ובעקבות הטעייה זו הסכים

הגט ,גם אם בעת המו"מ המקדים לגירושין ,הבעל אמר

לתתאתהגט.

שהגט ניתן על דעת כן שהאשה תעמוד בהתחייבויותיה
שבהסכם .לשיטת התוספות )אליבא דהמהר"ם אלשיך

נחלקו בשאלה זו גדולי האחרונים ,ומצינו שלש שיטות
עיקריות.

המהרש"ל והסמ"ע( ותוספות הרא"ש אין לחוש כל זמן

א .שיטת המשאת בנימין  -בספר משאת בנימין סי' עו

שהגט ניתן בסתמא והבעל לא הוסיף תנאי לגירושין ,ולא

שהשיב בנידון הגט מווינא ,כתב " -אע"ג דאמרינן בפרק

אזלינן בתר אומדנא שכוונתו לגט הניתן בתנאי .ואף

מצותחליצה,חליצהמוטעתכשירהגטמוטעהפסול,התם

לשיטת החולקים על התוספות או לשיטות שפרשו אחרת

לאו בכה"ג שהטעו אותו בדברים בעלמא ,אלא מיירי התם

את התוספות ,אין לחוש אלא אם הבעל אמר דבריו

שהחולץאוהמגרשהתנהבתנאיכפולכגוןשאמרעלמנת

במעמד סידור הגט או בזמן הסמוך לו ,כל שהיו עסוקין

שתתןלימאתייםזוזאזתהיההחליצהאוהגטכשריםואם

בעניןהגירושין.

לאתתןיהיוהגטאוהחליצהפסולים .בכה"גהואדאמרינן

יתירהמזוכתבוהסמ"עוהביתאפריםשאיןלחוש ,מפני

חליצה מוטעית כשירה גט מוטעה פסול ,כמו שפרש"י שם

הסבראשהבעללאתלהאתחלותהגירושיןבקיוםההסכם,

וגםהרא"ש.וטעמאדמילתא,דכלתנאישאינוכתנאיבניגד

ובכל הנוגע לקיום ההסכם הוא סומך בדעתו על הפשרנים.

ובני ראובן התנאי בטל והמעשה קיים" .אבל בלא"ה אינו

וה"הבנידוןדידןי"לשסומךדעתועלכךשניתןתוקףמחייב

נקראמוטעה.

וחוקילהסכםהגירושין.

ומוסיףהמשאתבנימיןבעובדאשלהגטמווינא " -אכתי

מאז הונהג סדר הגט שהבעל אומר שהגט ניתן ללא

איכא למידק בנ"ד לפי דברי המערערין שאומרים שמעולם

תנאים ,בכל גווני אין לחוש לכל דיבור אחר שנאמר קודם

לא היה שכיב מרע ,אך שע"י סם שהשקוהו וע"י הרופאים

לכן ,ואתי דיבור אחרון ומבטל דיבור קודם .וזו דעת רוב

שהעמידו עליו לומר שהוא מסוכן התרצה ליתן גט  ...הכא

האחרונים ,וכן הכריעו הסמ"ע הב"ח הט"ז והב"ש ,וגדולי

כל עצמו של הגט מעיקרו בטעות הוא שאלמלא היה יודע

אותו דור לרבות המהרש"א והמשאת בנימין ,שהסכימו עם

המגרש שאינו שכיב מרע לא היה עולה על דעתו ליתן גט

הסמ"ע .וכן פסקו הלכה למעשה הרבה אחרונים ובהם

מעולם והם המה שהטעוהו טעות זו ,ואיכא כאן ריעותא

הנודע ביהודה והבית אפרים וערוך השלחן .ושלא כדעת

בעיקר הגט בתחילתו אף אי ליכא כאן תנאי כלל מ"מ הוי

מהר"ם לובלין בעל הלבוש שכתבו להחמיר בנידון הגט

טעות בגט .הא נמי ליתא ,דהא תנן בפרק השולח המוציא

מווינא ,והסכים עמם המשכנות יעקב שלא לסמוך על דברי

את אשתו משום איילונית רבי יהודה אומר לא יחזיר

הבעלשאמרשהגטניתןללאתנאים.

וחכמיםאומריםיחזיר...והשתאאליבאדחכמיםאע"גדלא

עטרתדבורה
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כפליה לתנאיה מאי הוי ,סוף סוף כשיתגלה הדבר שאינה

בדבריו תנאי זה שאם יקום מחוליו) .אמנם הסמ"ע שסידר

איילוניתנתבררהדברשבשעתהגטטעותהיתה,שהריהוא

את הגט מוינא ,לא הסכים לסיפור המעשה כפי שנכתב

אומר בפירוש שמשום איילונית הוא מוציאה וטעות הוא

בלשון השאלה במהר"ם לובלין והאריך בתשובתו לברר

בידו ונמצא הגט בטעות .אלא ודאי דאע"ג דבשעת גירושין

שהבעלכלללאהוטעה,עי"ש(.

איכא טעות ,כל כמה דלא כפליה לתנאי בשעת גירושין

ג .שיטת הנודע ביהודה  -הנודע ביהודה מהדו"ק חלק

אמרינן דגירושין גמורים הן ,דבכל ענין מגרשה בין תהיה

אה"ע סי' יא דן אודות אשה אחת שבעלה הכה אותה

איילונית בין לא תהיה איילונית ,אף כאן בנ"ד כיון דסתם

פעמים רבות ועקב כך בקשה להתגרש ,אך הבעל סרב,

קאיהיבגיטא,דעתועלגירושיןגמוריןביןשהואשכיבמרע

העצהשיעצולההיתהשתאמרלבעלהשזינתהתחתיווכך

ביןשהואבריא".עכ"ל.

יתרצה לגרשה ,ואכן כך עשתה .ומכיון שהבעל האמין

העולה מדברי המשאת בנימין שאף אם הבעל לא אמר

לאשה הורה הרב לבעל שעליו לגרשה .לאחר הגירושין

שהגט ניתן ללא תנאים ,כל עוד לא התנה תנאי כפול בעת

התברר שהאשה שיקרה והבעל שואל אם יכול להחזירה

מסירתהגט,הגטבתקפוללאכלתנאיאףכשהבעלהוטעה,

למרותשהוציאאותהמשוםשםרע.

ואף שקיימת אומדנא דמוכח וגילוי דעתו של הבעל שאילו
ידעהאמתלאהיהמגרשה.

וכתב הנודע ביהודה " -כאן שהרב הורה לגרשה ועפ"י
הוראת הרב שהאשה נאסרה עליו גרשה ,עדיף מכפליה

כפי הנראה ,שיטה זו מבוססת על דעת הסוברים שיש

למילתיה ,דהרי יש דברים שלא מיבעיא שאין צריך תנאי

לחלק בין ממון לגיטין וקידושין ,דהיינו שיטת התוספות

כפול אלא אפילו אין צריך להזכיר התנאי כלל ,וכמ"ש

בגיטין )אליבא דפירוש מהר"ם אלשיך והמהרש"ל שהבאנו

התוס' במסכת קידושין דף מט) :ד"הדבריםשבלב( דדברים

לעיל(.

שאנןסהדילאבעיתנאיכפול...והכינמיאיןלךאנןסהדי

ב .שיטת מהר"ם לובלין  -מהר"ם לובלין בתשובה סי'

יותרמזהשהרבהורהשמחמתשזינתהוהואמאמיןלדבריה

קכב האריך לפסול את הגט שסדר בעל הסמ"ע בווינא,

חייב לגרשה ועפ"י הוראה זו גרשה ,א"כ ודאי מחמת זה

ובתוך דבריו )בד"ה מכל הלין( כתב " -ועוד שהרי הטעו

גירשה .ואף שמ"מ אין לבטל עכשיו הגט מחמת זה כיון

אותו באותה התקשרות גופיה ואלו היה יודע שאין באותה

שאמרבפירושבשעהשגרשה,שמגרשהבליתנאיוביטלכל

התקשרות ממש ובדעתם להוציא ממנו את אשתו פשיטא

התנאים כנהוג בינינו בשעת סידור הגט ,מ"מ לא גרע

שלא היה מגרשה .אם כן נראה בעיני שגט זה דומה להא

מכפליה למילתיה ,לכן נלענ"ד שהבעל אסור להחזיר

דאיתאפרקמצותחליצה,חליצהמוטעיתכשירהגטמוטעה

גרושתו" עכ"ל הנודע ביהודה) .עיין בפתחי תשובה אה"ע

פסול,שזהגטמוטעהגמורהוא.ואע"גשמסיקשםהיכידמי

סי'סק"גשהביאאתדבריהנודעביהודה(.

חליצה מוטעית שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתתן לך

עיקרעניינהשלתשובהזולבררשהאשהאסורהלחזור

מאתייםזוז,דבכה"גגביחליצהכשירהמשוםדלאחיילבה

לבעלה ,אך מתוך דברי הנודע ביהודה עולים שני דברים

שום תנאי משום דלא אפשר ע"י שליח ולא דמי לתנאי בני

נוספים-

גדובניראובן,וכה"גגטמוטעהפסולמשוםדחיילבזהתנאי

א.הנודעביהודהאינוסוברכמשאתבנימין,שהרילדעת

משום דהא אפשר ע"י שליח ,משמע דלא מיקרי גט מוטעה

הנודעביהודהאילולאביטלכלהתנאיםכנהוגבסדרהגט,

אלאכשהטעואותובממוןדרךתנאי.מ"מפשוטהואדלאו

הגט נחשב כגט הניתן בתנאי ,דהיינו בתנאי שאכן האשה

דוקא האי טעות פסול גבי גט ,דכל שכן אם אומרים לו תן

זינתהוכפישאמרהלבעל,והנודעביהודהאינומסכיםבזה

לה גט ואח"כ תשוב אליך ותנשא לך ונעשה לך בטחון

לדעתהמשאתבנימיןשישחילוקביןממוןלגיטיןוקידושין.

והתקשרות ,והוא נתן לה אדעתא דהכי והטעו אותו ולא

ב.לדעתהנודעביהודהאמירתהבעלבסדרהגטשמבטל

עשולובטחוןגמור,פשיטאדכלשכןהואשפסול,דזהטעות

כל התנאים מועילה ,אף כשהבעל הוטעה בנתונים כפי

גמור הוא" .והוסיף מהר"ם לובלין שאף המהרש"ל מסכים

שהוצגו לפניו בטרם מתן הגט ,ואפילו אם ההטעיה גרמה

עמובזה,שמש"כהמהרש"לבסי'כהשאינוגטמוטעההיינו

לשיקול דעת מוטעה אצל הבעל בעצם ההחלטה לגרשה,

כשהבטיחולבעלשיתנולולאחרהגירושיןסכוםולבסוףלא

כגון בנידון שבנודע ביהודה שהבעל סבר בטעות שהאשה

נתנולו,אבלבנידוןשלטעותבעיקרההסכמהלגירושין,גם

אכןנאסרהעליוומחוייבלגרש.

מהרש"למודהשהואגטמוטעהופסול.

ועיין באבני מילואים סי' י' סק"ב ,למרות שהאבני

ומכיון שבעובדא שדן עליה מהר"ם לובלין ,בגט מווינא,

מילואים חולק על עיקר מסקנת הנודע ביהודה שאסר

הגט סודר כנהוג) ,עיין בשו"ת הב"ח החדשות סי' צ' ספור

להחזירה ,ולדעת האבני מילואים אין כאן דינא דהמוציא

המעשה בפירוט( ,והבעל הסכים להוראת הרב המסדר את

אתאשתומשוםשם רע,מפנישלאהוי ככפליה למילתיה,

הגט,שהגטינתןללאתנאי,ואפ"הסברמהר"םלובליןשאין

אך בשאלת חלות הגט הסכים האבני מילואים למסקנת

בכך קולא ,ולשיטתו באותו נידון אמנם הבעל הודיע שהגט

הנודע ביהודה ,ולדעתו ענין זה דומה לנידון בפלוגתת

ללא תנאי אך היתה אומדנא דמוכח שודאי הבעל לא כלל

האחרונים בעובדא דהגט מווינא ,שאמנם לדעת מהר"ם

594אבןהעזר
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לובלין הוי גט בטעות ,אך כל חכמי הדור נחלקו עליו ,ולכן

וחלקן עוסקות בהטעיה אחרת ,שהבעל הוטעה לחשוב

בנידוןהנודעביהודהס"ללאבנימילואיםשהגטבתקפוללא

שקיים מצב מסוים שהגירושין הכרחיים ,ולבסוף התברר

תנאי.

שהבעל הוטעה לחשוב כך כדי שיתן גט) .כמה מהאחרונים

)וע"ע בשו"ת חתם סופר אה"ע ח"א סי' כה מש"כ לדון

שהחמירו בזה לא חילקו בין שני סוגי ההטעיה ,ודנו בדברי

בדבריהנודעביהודה.וע"עבשו"תדבריחייםח"באה"עסי'

הנודע ביהודה בתוך דבריהם שדנו בשאלת הטעיה בקיום

פה שהבאנו להלן ,שנראה שיחמיר בנידון הנודע ביהודה

ההסכם,למרותשהיהמקוםלחלקביןסוגיההטעיה(.

מטעםאחר,דהויכאנוסמחמתהוראתהרבשנאסרהעליו(.

עיין בפתחי תשובה סי' קלד סק"א שנראה מדבריו

סיכום-מצינושלשדעות,

שהסכים לחוש לפסול גט במקרה שהבעל אומר במפורש

א .דעת המשאת בנימין שגם במקרה שהבעל הוטעה

שלאיתןהגטאא"כיתמלאתנאימסוים,ועקבכךמעכבאת

הגטאינונפסל,ודבריומבוססיםעלדבריהתוספותבסוגיא

מתןהגט,והטעוהושהתנאיהתמלא,ורקאח"כהסכיםלתת

בפרקהשולח.

אתהגט.

ב .דעת הנודע ביהודה שבמקום שהבעל הוטעה וקיימת

וכן בשו"ת חסד לאברהם מהדורה קמא חלק אה"ע סי'

אומדנא דמוכח שאילו ידע את האמת לא היה מגרש ,הגט

מב כתב בנידון שהאשה תבעה מהבעל שיפרנס את בנם

בטלמעיקרו.אךמכיוןשלמעשהנוהגיםבהתאםלסדרהגט,

שנשאר בחזקתה ולאחר מו"מ התרצה לתת גט בתנאי

והבעלאומרשנותןהגטללאתנאים,לכןהגטאינומתבטל.

שתפטור אותו מדמי המזונות ,ולאחר מתן הגט התברר

ג .דעת מהר"ם לובלין שהגט בטל כדין מקח טעות ולא

שהבןכברמתמזהזמןרבוכלהתביעהשלהאשהלתשלום

יועילמהשהבעלאומרשנותןהגטבליתנאים.

מזונותהבןהיתהברמאות.והעלההחסדלאברהםלהחמיר
מכיון שקיימת אומדנא דמוכח וגילוי דעת שהבעל גרש רק

שיטתהרבהאחרוניםהסובריםכמהר"םלובליןרקבמקרה

מכיון שלא יכל לעמוד בתשלום המזונות ,ואילו ידע שהבן

שהבעלהוטעה

כבר מת לא היה מגרש ,לכן האשה אסורה להנשא עד

אמנם המהר"ם לובלין החמיר בין כשהבעל הוטעה עוד

שתקבל גט שני .והוסיף החסד לאברהם " -פשוט דאין

בטרם סידור הגט ובין כשהגט ניתן על יסוד התחייבות

לסמוך בזה על מה שאומר המגרש בלי תנאי בשעת נתינה

האשהולבסוףהיא לאעמדהבהתחייבות.אךמצינוהרבה

כנהוג בזמנינו ,דגם הביטול היה בטעות שהיה ברור בעיניו

אחרונים בתשובותיהם שכתבו לחלק בזה .והחמירו רק

שהולדחי,והנודעביהודהשסמךשםעלביטולהתנאיהיינו

במקרה שבעת מסירת הגט הבעל מוטעה וסבור שהתקיימו

לבטלאומדנאדמוכחדדבריםשבלבאינןדבריםכשסותרים

הדבריםעליהםעמד.להלןנביאאתדבריהם.

דברים שבפה ,אבל בזה שבפירוש השלישה שטר חיוב

לדעתםאםבזמןמסירתהגטלאהיתהשוםהטעייה,גם

להספקתהולדשיהיהמונחבידבי"דעדשתקבלגטפיטורין,

אם אמנם הבעל סמך על האשה שתקיים את ההסכם

וגילוידעתחשובכתנאיממש,והריבשעהשאמרבליתנאי

שסוכםביניהםבטרםמסירתהגט,לכלהיותריחשבכתנאי

היהגילוידעתהזהבפהמלאשמגרשהאדעתאדהכי,וע"כ

בגט ,וכגון בגט שכיב מרע שהאשה הבטיחה לבעל שאם

מה שאמר בלי תנאי לא קאי על תנאי זה שמחזיק בו עד

יחזורלבריאותויחזרווינשאו,בזהאמרינןאתידיבוראחרון

סופו ,וגם זה לא נחשב כלל לתנאי הואיל והיה ודאי אצלו

שאומר שנותן הגט ללא תנאי ומבטל דיבור ראשון ,דהיינו

שהוא חי ומיתה הוי אונס דלאו אדעתיה ולא מיבעיא ליה

את האומדנא דמוכח שהתכוון לתת את הגט בתנאי .ולא

לאתנויי כמבואר בריש כתובות ,ואין בזה מקום לבטל מה

סביראלהוכמהר"םלובליןשהחמירגםבזה,אלאכהכרעת

שאמרבפירוש,דטעותאלעולםחוזר".

האחרונים ובראשם הט"ז והב"ש בסוף סי' קמה שדחו את

)אךעייןשםבתשובתחסדלאברהםסי'מגשכתבלהקל

שיטת מהר"ם לובלין .אבל במקרה שהבעל הוטעה עוד

במקרה שההסכם היה שהאשה תחזיר חפצים מסויימים

בטרםמסירתהגט,ואילוהיהיודעהאמתלאהיהנותןאת

בטרם הגירושין והבעל הקפיד על מילוי ההסכם ,ולאחר

הגט ,בכה"ג לא יועיל מה שאומר שנותן את הגט ללא

הגירושין התברר שחסרים מעט חפצים ,וכתב להקל משני

תנאים ,מפני שאף אמירה זו היא בטעות ,וכשם שקנין

טעמים ,גם מטעם שאין גילוי דעת שאינו מעוניין בגירושין

בטעותבטל,ה"האמירהזובטלהואיןבכוחהלבטלהדיבור

אםלאתחזיר,אלארקרצהלזרזהלהחזירהכל,וכןמטעם

הראשון שהגט ניתן על דעת כך שהתמלאו תנאים

שמוכחדסברוקבלשהרייכללבדוקולאבדק,ונאריךלהלן

מסויימים .ובמסקנתם זו חלקו אותם פוסקים על המשאת

בנקודהזו,עכ"פבעיקרושלדברכתבהחסדלאברהםלחלק

בנימיןוכןעלשיטתהנודעביהודהוהאבנימילואים.

ביןהנידוןבסי'מבלנידוןשבסי'מג(.

בדברינו להלן יובאו הדעות הסוברות כן ,חלקן עוסקות

ובספר ערך שי על אה"ע ססי' קלד החמיר בנידון

בהטעיה שהבעל הוטעה בקיום הסכם ,כגון שהבעל התנה

שהוסכם שהבעל היה אמור לקבל חזרה לפני סידור הגט

הסכמתולתתגטבתמורהמסויימתשבקשלקבלעודבטרם

כמהמרגליותטובות,אךהטעוהוונתנולוזכוכיותהדומות

הגט,והטעואותולחשובשקבלולבסוףהתבררשרימואותו.

למרגליות ,ובעת סדור הגט הבעל לא הרגיש בכך ,מכיון

עטרתדבורה
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שאינומומחהלהבחיןבזה,ורקלאחרזמן,אחריםהמומחים

ד"ה זבין ,שמסיקשיש שלשהחילוקים ,וכאןהוי גילוי דעת

בכך ,הודיעוהו שהטעו אותו .הערך שי כתב " -לדעתי הוי

דמוכח ,שגילה דעתו לאשתו שאינה מגרשהעד שתסלקלו

גטבטעותאףשלאהתנהבפירושוליכאג"כאומדנאדמוכח

ואםלאסילקהלואינוגטכללואינוצריךכלללשוםתנאי.

זולתהגילוידעת,וגםאםנאמרגילוידעתאבגיטאלאמהני

ואתפלאמאדעלהמחברחכמתאדםששםהיהג"כמעשה

אף באופן כזה שהיה קודם המעשה ,מ"מ הכא בטעות היה

כזה שהאשה הטעתה את האיש שנתנה לו סחורה רעה

והימניה לחותנו שמחזיר לו מרגליותיו ,ולא עלה על דעתו

ודימה זה למעשה של הסמ"ע שהביא מהר"ם לובלין

צד הספק להתנות .גם מה שביטל קודם הגט כל תנאי לא

שהכשירוהו חכמי הדור .דהתם הוי על להבא ,לכן אמרינן

מהני,דזהאינותנאיכללדלאידעכללמהצדהשני.גםמה

כיון שנתן הג"פ כעת ולא התנה בדיני התנאים לא מהני

שביטל כל דיבור ופעולה שעשה שאפשר שיזיק לגט וטעה

אפילוגילוידעת.משא"ככאןדכברנתנהבתורתסילוקרק

וכסבור שאינו מזיק ,גם זה לא מהני ,דהכל בטעות מחמת

שהטעתו ,בודאי אינו גט כלל .וגוף שו"ת אלשיך ורש"ל

שסמךעלחותנודהחזירלומרגליותשלווליכאשוםדיבור

ותשובות גאוני בתראי אין בידי עתה לעיין בהם ,ואולי שם

ופעולהשיזיקלגט,עלכןאמרכלזה".

נמצאממשמעשהכזהשלהחייאדם.וע"כלפענ"דישתדל

הערך שי הסכים עם דברי החסד לאברהם והוסיף

אושיתחברוהזוגיחדמחדש,אושהאשההמגורשתתפצה

להוכיחכןמדיןמקחטעות,וז"ל" -עייןבחו"מסי'רלבס"ז

לבעלהליתןלהג"פמחדשכיהיאגרמהלעצמהשהטעתה

דאםפרשהמוכרעלמנתשאיןאתהחוזרעליבמוםהריזה

את בעלה ,וכן לא יעשה בישראל .וכן שמעתי מגדול אחד

חוזר עד שיפרש המום שיש בממכרו וימחול ,דיכול לומר

שמעשה כזה היה בקהילה אחרת ודנו ג"כ ליתן ג"פ אחר.

סברתי שאין בו מום עיי"ש .הכי נמי יכול לומר על ביטול

אך אם אי אפשר בשום אופן להשיג ממנו ג"פ אחר

התנאים סברתי שאין כאן מום וטעות" .ועיי"ש בערך שי

ולהתחבר עמו ג"כ א"א ,אזי עוד חזון למועד ונשאל לגדולי

שנשארבצ"עעלדבריהנודעביהודהשלאכתבכן.

הדורכיזושאלהגדולהמאד"עכ"ל.

וכןמצינובעודאחרוניםשכתבולהחמירבמקוםשהטעו

הגרי"אהרצוגז"לבשו"ת היכל יצחק אה"ע ח"ב סי' מט

את הבעל בהשלשת חפצים ,כן פסק בשו"ת ברכת יוסף

)ובספר פסקים וכתבים הגרי"א הרצוג שי"ל לאחרונה כרך

)להג"ר יוסף לנדא( אה"ע סי' צ' )עיי"ש שהחמיר במקרה

ח'סי'קע"ג(השיבבשאלהשהערימועלהבעלשדרשמתן

שהבעל היה אמור לקבל תכשיט משובץ מרגליות והאשה

תרומה למוסד ,והביא מדברי תשובת זכרון יעקב וכתב על

השלישה אותו ביד שליש ולבסוף התברר שהאשה הוציאה

זה" -והרב גרבוז נ"י מצדיק את הבינת אדם ז"ל ששם היה

מהתכשיט כמה מרגליות( .וכן בשו"ת שערי דעה ח"ב סי'

באופן שלא סילקה את החפץ לידי הבעל קודם נתינת הגט,

קלד העלה שיש לחלק בין תנאי לעתיד ,לטעות בעת סידור

אלאהשלישהאתהחפץכדישיהאבטוחשיגיעלידיהבעל,

הגט ,דבכה"ג לא מהני מה שהבעל אומר שנותן הגט ללא

ואם כן נמצא דהתנאי הוא ג"כ תנאי על מעשה דלהבא

תנאי.וכןפסקולהחמירבזהבספרמלבושייו"טח"באה"ע

שיעשו כך וכך ,והוא נותן לה הגט על תנאי זה ואח"כ יתנו

סי'ז',ובשו"תעמקשאלהאה"עסי'קטזוסי'קיז.

לו החפץ,דהאי השלשה לא נקרא עדיין שסילקה לו החפץ.

ובשו"ת זכרון יעקב )להג"ר יעקב מבויסק ז"ל( סי' מח

משא"כ בעובדא שבא לפני בעל השו"ת זכרון יעקב שכבר

נשארבמישאשתוהטעתהאותווהשלישהברשותומעטפה

סילקה את הכסף ליד הבעל לפני סידור הגט וכו' .עד כאן

שהבעל סבר שיש שטרי כסף ולבסוף התברר שהיו בה רק

תוכןדבריו.

ניירות,והשיבלפסולאתהגט,וז"ל–"הגטפסול,והואממש

אומר אני שיש אמנם לחלק בין שתי העובדות אך לא

מהשאמרוחז"לביבמותדףק"וגטמוטעההואפסול.כיזה

מטעמו .שבעובדא של הבינת אדם ז"ל ,היה ודאי אצלו

אינודומהכלללנותןג"פעלתנאיכךוכךעללהבא,כיאז

שהשלישו ,והיה ודאי אצלו שהשליש ימסור לו מה

סברא דעה ראשונה שבעינן כל דיני תנאי .משא"כ בדבר

שהשלישו ,אלא שרימו אותו בחפץ אחר ,או שרימו את

שכברנעשהכייעןשמוסרהג"פלידהואינומתנהבכלדיני

השליש ,או שהשליש רימה והוא סמך עליו ,והוא הימניה

התנאים ,יש לומר שמסתמא מחל לה ומסר אפילו אם לא

לשליש ושליש נאמן ,וכדאמרינן בגיטין ס"ה .אלא ההבדל

יתקייםהתנאישאילוהיהדעתודוקאשיתקייםהתנאיהיה

הוא שכאן עשו הרמאות בשעת סידור הגט ,ובצירוף מה

מדבר עתה מזה .משא"כ כאן שהיא מסרה לו קודם לזה

שהשתוו מקודם לפני סידור הגט ,הוה כמו שפירש בשעת

הכל,רקשהטעתו,מהלולהתנותבדברזה.הלאהואממש

הגט שהוא נותן הגט תמורת הכסף ,והיינו שהראו על

כמוכרדברלחבירובעדמנהוסילקלולפידעתהמוכר,ונתן

השולחן את הכסף ומנו בפניו ונתנו במעטפה והניחוה על

לו ניירות קרועים בעד זה ,השייך בזה תנאי כפול או שארי

השולחן ואח"כ עשתה בערמה שהחליפה המעטפה,וזה גרע

תנאים ,דודאי המקח ממילא בטל ,אפילו אם יתנה עמו

טפי ,כמובן ,והוה כמוכר חפץ במחיר ידוע ונתן לו הלוקח

שמוכר לו בלי תנאי שבעולם ,וגם התנה עמו שכל הדברים

מטבעות מזויפות שהמקח בטל .משא"כ בנדון דידן שהכל

שיאמר לבטל המכירה הלזו היא בטל ,היתכן שיתקיים

נעשה מקודם" ,עכ"ל תשובת היכל יצחק .ועיי"ש במסקנת

המקח .כי לפי דעתו קיבל הכל .ועיין תוס' כתובות דף צ"ג

התשובה לחלק בזה בין אם דובר על התנאי במעמד סידור
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הגט ,למקרה שהכל הוסדר קודם לכן ובשעת הגירושין

למה שגילה דעתו מתחילה ,ואין לך אומדנא וגילוי דעת

הצהיר בפני בית הדין כנהוג שנותן את הגט ללא תנאים,

יותר מנ"ד שגילה מתחילה על מה הוא מגרשה ,וכל שלא

שבזהישלהקלבמקוםעיגון.

נתקיימהדעתוומחשבתו,הגטבטל,דגילוידעתהויכתנאי

וע"ע בשו"ת דבר משה )להג"ר משה תאומים ז"ל(

גמור בכל משפטי התנאים כנ"ל ,וכל שלא נתקיים התנאי,

מהדו"ת סי' כז שהחמיר במקרה שהטעו את הבעל שצדיק

המעשה בטל .ופשוט דאין לסמוך על מה שאומר שמגרש

אחד הבטיח לו שאם יגרש אשתו ויחזירנה הבן החולה

בלי תנאי בשעת נתינה כנהוג בזמנינו ,דגם הביטול היה

יבריא ,ולבסוף האשה סרבה לחזור ולהנשא .וכן החמיר

בטעותלפישהאמיןלדבריהןוא"כלאשייךלומרשביטלזה

בכעיןזהבשו"תבתעיניסי'א'.

בשעת נתינה כמובן .ועוד והיא העיקר דבנ"ד היו כל

וע"ע בשו"ת תשורת שי סי' תיט שהחמיר במקרה

הגירושין בטעות מעיקרא ,שידוע שאלמלא היה יודע שכל

שהושלש סכום כסף ביד שליש והבעל היה אמור לקבלו

דבריה בשקר ובערמה לא היה מתרצה לגרשה בשום אופן,

אחרהגירושין,אךלבסוףהשלישסרבלמלאשליחותו,וכפי

ואף שלא היה בזה תנאי ,גט מוטעה מיהא הוי ,ואח"כ

הנראה זו היתה ערמה מלכתחילה בין השליש לאשה.

כשנתגלה שיקרה ,איגלאי מילתא למפרע שהיה גט בטעות

)תשובהזולשיטתובספרוערךשישהובאהלעיל(.

ובטל מעיקרא ,ולכן איתתא זו עדיין באיסור אשת איש

יצויין שהאחרונים שהזכרנו ,כתבו שתי סברות שונות

ואסורהלעלמא,עדשתתגרששנית".

מדוע לא יועילו דברי הבעל האומר שנותן את הגט בלא

ובשו"ת ברכת יוסף כתב את שתי הטעמים ,וז"ל " -לא

תנאים .הפתחי תשובה כתב " -היכא שאמרו לבעל שכבר

מועיל מה שמבטל לפי המנהג כל התנאים ,כיון דאנן סהדי

השלישו החפצים בשלימות וקיימו התנאי שהקפיד עליו

דדעתוולבועלהתנאישקודםהנתינה.וגםבנדוןדידןביטול

מתחילה ,בזה אין שום הוכחה ממה שאמר אחר כך שנותן

התנאיםהיהבטעותשסברשכברהתקייםהתנאי".

בלאתנאילומרשמבטלתנאיהראשון,די"לכוונתוהוארק

וכןמצטרפתלדעתהמחמירים,דעתושלהגאוןמקוטנא

עלתנאי דלהבא,אבללאעלהעברשלפידעתוהואכאילו

מח"ס ישועות ישראל ,אלא שדעתו להקל במקום עיגון,

מונחבקופסא".

הדברים מובאים בספרו של חתנו שו"ת נפש חיה .בחלק

לעומת זאת ,החסד לאברהם והערך שי סוברים שדברי

אה"עסי'לזהאריךהנפשחיהלדוןבנידוןשהטעואתהבעל

הבעל שאמר שנותן ללא תנאים מתבטלים ,דומיא דמקח

לפני סידור הגט ונתנו לו פתק מאמו שקבלה את החפצים

טעות שבטל ,דאנן סהדי שאם היה יודע האמת לא היה

שהוסכם שהבעל יקבל ,ואח"כ התברר שהפתק היה מזויף,

אומר.

הגאון מקאליש בעל הנפש חיה נטה לצרף כמה סניפים

ובשו"ת שער דעה )שם( כתב " -יש לחלק בין מקום

להקל ,ובעיקר עפ"י דעת הנודע ביהודה והאבני מילואים

שעניין ההטעייה היה בדררא דממונא על להבא ,דבכה"ג

שאףבמקוםשהבעלהוטעהמועילמהשאומרבשעתסידור

כיון דלא ברירא לן אומדנא שעל ידי זה היה פורש מלגרש,

הגט שנותן הגט ללא תנאים ,אך לבסוף הביא את מסקנת

רקדאמרינןשהיהמתנהבזה,וכיוןשהיהבידולהתנותולא

חותנוהגאוןמקוטנאשהחמירבזהוהורהשאיןלהקלאלא

חש להתנות בהדיא ואדרבה אמר בהדיא שמגרש בסתם,

במקוםעיגוןגדול.

שובהו"לכדבריםשבלבשאיןבידםלבטלהמעשה .משא"כ

הגאון מקוטנא סיים " -עכ"פ נראה לענ"ד להחמיר

במקום שענין ההטעייה היה בדבר שכבר עבר והוא האמין

להחזיר לאיש הנ"ל החפצים ולחוש שמא היתה דעתו על

לזהולאעלתהעללבולהתנות,גםאםאיןהדברנופלבגדר

תנאילהחזירלו החפצים,ושמאעפ"ידיןמגיעלוהחפצים,

תנאי כלל ,הנה בכה"ג גרע טפי דהו"ל כטעות בעיקר הענין

וכל מה שאפשר לתקן על הצד היותר טוב מהראוי לתקן".

כיון שלא עשה אלא על דעת זה .וכדוגמא ההיא דגיטין דף

כוונתו שאף במקום עיגון שלא ניתן לקבל מהבעל גט שני,

מ"ו גבי גבעונים ורבנן התם מי חיילא שבועה עלייהו כלל,

עכ"פ מה שאפשר לתקן צריך לתקן ,ולכן יש להחזיר את

כיון דאמרי ליה מארץ רחוקה באנו ולא באו לא חיילא

החפציםשנמנעומתחילהלתתלו.

שבועה עלייהו כלל עי"ש .הרי אע"ג במקום שלא חש

בעניןזהאימהניהחזרתהחפציםלבעלאחרהגט,ע"ע

להתנות ,כל שאנן סהדי שהיתה דעתו סומכת לזה הו"ל

בשו"תברכתיוסףסי'צ'ובשו"תביתשלמהאה"עססי'קמג

כטעות,וה"נבנ"ד.ואע"גדפשיטאשאיןלדמותענייניגיטין

ובשו"ת עמק שאלה אה"ע סי' קיז ובשו"ת תשורת שי סי'

לעלמא ,לפי שהוא נעשה בהסכם חזק ואין האומדנא בזה

תכחבמש"כלדוןבזה.

ברורה כל כך ,מ"מ נלפענ"ד עפי"ז דבמקום שיש צירוף

ראוי לציין שאף לדעות אלו ,שהחמירו בהטעיית הבעל

אומדנות גדולות בהטעייה בדבר העבר אין להקל כל כך

בטרם סידור הגט ,היינו דוקא כשהבעל אמר בבירור שאינו

באיסוראשתאיש,וטובלהצריךגטאחר".

נותןגטאלאלאחרשיקבלדבריםמסויימים,משא"ככשעשו

וז"ל שו"ת דבר משה )תניינא( סי' כז במסקנתו )בנידון

הסכם ,והבעל לא אמר שכל הסכמתו לתת את הגט תלויה

שהוזכרלעיל(" -גילוידעתהבאלבטלמהשעתידלעשות,

בזה .הפת"ש סי' קלד סק"א הביא את מש"כ הבינת אדם

לכו"ע מילתא היא ,דכל מה שעושה אחר כך הוא עושה

להקל במקרה שהבעל התפשר בטרם מסירת הגט שיתנו לו

עטרתדבורה
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חפצים ,ואח"כ טען שרימו אותו בחפץ אחד .והפת"ש דן

מדברי הר"ן בחידושיו לגיטין )מה ,(.והוא נובע מדברי

בדבריו,ובסוףדבריוכתב" -ומ"מבגוףהדיןיפההורהכיון

הרמב"ן שכתב לחלק דכי בעינן תנאי גמור ,ה"מ בדבר

שמתחילהלאהיתהקפידאמהבעלבפירוששיהיוהחפצים

שאפשר לקיימו או לבטלו כתנאי בני גד ובני ראובן ,אבל

כמושאומרעתהובאםלאולאיתןהגט,רקהיהגילוידעת

מגרש על דעת מה שעבר בגלוי דעתא לחוד מיפסל ע"כ.

ואומדנא ,וזה ודאי לאו כלום הוא כמו שהאריך הרב בעל

וע"כ כוונתו הוא זה שבארנו לחלק בין לשעבר דסגי בגלוי

בינתאדםשם".

דעת לחוד אף גבי גיטין וקידושין ,אבל בדבר שהוא להבא
כמו אדעתא למיסק לא"י ,גבי גיטין וקידושין ,לא הו"ל

החילוקביןהטעייההקיימתבעתסידורהגטלמקרהשאין

למסמךעלגלוידעתבלבד,והו"ללהתנותבהדיא.אבלגבי

מקיימיםאתהתנאילאחרסידורהגט

ממון,האמהניגלוידעתמעלייתאאףבדברדלהבאואפשר

כפי שכבר כתבנו ,הפוסקים שהבאנו דנים בהטעיה

לקיימו או לבטלו ,כמו מוכר אדעתא למיסק לא"י .וע"כ

הקיימתבעתסידורהגט,כגוןשהבעלקבלמטבעותוהתברר

כוונת הר"ן הוא לחלק זאת גבי גיטין וקידושין .מ"מ אם

שהם מזוייפות אך הוא אינו מבחין בכך .אבל אם הבטיחו

איכאגלוי דעת ואומדנא דמוכחהרבה כמו גבי שכיב מרע,

לבעל לעשות דבר מה בעתיד ולא קיימוהו עדיף טפי ואינו

מהניאףבתנאידלהבאאףגביגיטיןוקידושין.דהאהרמב"ן

כהטעייה .סבראזו ,לחלקביןתנאיהאמורלהתקייםבעתיד

והר"ן הם עומדים בשיטת רש"י והר"ח דמפרשים דמן הדין

לתנאישבעבר,מצאנובפתחיתשובה.

שכיב מרע אף אם נתן גט סתם ,אם עמד חוזר ,ורק מטעם

הפתחיתשובהסי'קלדסק"אהביאאתדבריספרבינת

תקנת חכמים אינו יכול לחזור .אלא ע"כ כוונת הרמב"ן

אדם )לבעל החיי אדם( שהקל במקרה שהבעל הוטעה

והר"ןהואהיינוהיכאדעלהגלוידעתליכאאומדנאדמוכח

ולאחר הגט התברר שחסר אחד מהחפצים שהיה אמור

כלכך,כמומשוםשםרעאנימוציאה,מ"מסגיבגלוידעת

לקבל או שנמצא שהוא מקולקל ,וכתב הפת"ש דמש"כ

לחוד דזה הוה תנאי דלעבר ,אבל בלהבא כה"ג לא סמכינן

הבינת אדם להשוות נידון דידיה למעשה הגט בוינא אינו

עלגלוידעתבלבדגביגיטיןוקידושיןמשוםדהו"ללהתנות

ברור,וז"להפת"ש"-לכאורהנידוןזהלאדמילדהתם,דשם

בהדיא.כנ"ללבארדבריהם".

גם לפי דברי הבעל שהקישור בחרם ובמשכונות שיחזרו

מסקנת המלבושי יו"ט " -המתבאר מכל דברינו אלה

וישאוזא"זחשובכאילוהתנה,עכ"פהואעניןתנאידלהבא,

לדינא ,דאם הטעתו בתנאי דלשעבר ויש אומדנא דמוכח

בזהשפירכתבכיוןשנתןאח"כהגטבפירושבליתנאיביטל

דמחמתזהנתןהגטמפנישטעה,דהיינואםנתנהלוסךכך

תנאי הראשון .אבל היכא שאמרו לבעל שכבר השלישו

וכך כדי שיתן לה הגט ,והטעתו במטבעות מזוייפות ,או

החפצים בשלימות וקיימו התנאי שהקפיד עליו מתחילה,

שנתנה לו חפצים שאינם שלה ,ואח"כ באו הבעלים ולקחו

בזה אין שום הוכחה ממה שאמר אח"כ שנותן בלא תנאי

ממנו החפצים ,ודאי דהוי גט מוטעה ממש ,ואף שנתן הגט

לומר שמבטל התנאי הראשון ,די"ל דכוונתו הוא רק על

בלישוםתנאינמילאמהניבזהמשוםדזהלאהו"ללאסוקי

תנאידלהבאאבללאעלהעברשלפידעתוהואכאילומונח

אדעתא שמטעין אותו  ...אולם אם הטעתו בתנאי דלהבא

בקופסא".

כגוןשהבטיחהלולתתלומעותבסךכךוכך,ונתנהלושטר

הרי מבואר בפת"ש החילוק העקרוני בין תנאי להבא
לתנאילשעבר.

חובעלזה,ואףשאנןידעינןברורדמחמתשהואהיהבטוח
בזהשבודאיתסלקלוכפימהשהבטיחהלוועלכןנתןהגט,

וכן בספר מלבושי יו"ט ח"ב חלק אה"ע סי' ז' הסובר

מ"מ נראה אם אחר כך לא סלקה ,לא בטל הגט ,כיון דזה

לפסול במקרה שהטעהו את הבעל בטעות לשעבר ,כתב -

הוא תנאי דלהבא ,א"כ הו"ל לאסוקי אדעתא ולהתנות

"אח"כ התבוננתי דאף לפי מש"כ דגבי גיטין וקידושין מהני

בהדיא,וכיוןשהואסומךעלהשטרחובולאהתנה,איןלנו

גלוידעתמעלייתאלבטלהגטאוהקידושין,זהודוקאהיכא

לחושאףאםלאתקייםאחרכך,וכ"שאםנתןבפירושאת

דזה הוי תנאי לשעבר דשם סגי בגלוי דעת לחוד ,היינו אם

הגט בלא תנאי ,וזה הוה ממש עובדא דווינא שהורו חכמי

גלה דעתו שאינו רוצה לקדשה אלא דוקא אם היא כהנת

הדורדלאכדעתהמהר"םלובלין".

והיאאמרהלושהיאכהנת,וכןבגיטיןאםגלהדעתושאינו

וכןהבאנולעילאתדבריהמהרי"טוהביתאפריםוהבית

רוצה לגרשה אלא דוקא אם היא אסורה עליו ,וכה"ג דשם

יצחקשכתבושאיןלחושאםבעתידלאיקיימואתההסכם

דהוא לשעבר סגי בגלוי דעת לחוד אף גבי גיטין וקידושין.

שסוכםעםהבעלבטרםסידורהגט.

אבל בתנאי דלהבא לא סגי בגלוי דעת לחוד גבי גיטין
וקידושין ,אע"ג דגבי ממון מהני .דהיינו אם אחד גרש את

שיטתהגרי"אז"לבשו"תעיןיצחק

אשתו אדעתא למיסק לארעא דישראל והיא אינה רוצה

מצינו שגם הגאון רבי יצחק אלחנן ז"ל מקאוונא כתב

לעלות עמו ,אף שגלה דעתו בשעת גירושין שלכך הוא

להחמירכדעתהאחרוניםשהזכרנו.בדבריומצינושנשעןעל

מגרשהמפנישרוצהלעלותלארץישראל,מ"מאםאחרכך

שתי סברות שונות ,כשבאר מדוע לא מהני אמירת הבעל

לא עלה מחמת איזה סיבה ,לא בטל הגט .ולמדתי זאת

שהגטללאתנאים.
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במקוםאחד,בדבריובשו"תעיןיצחקח"בסי'לזס"קכו,

ועל הביטול לתנאים זהו הכל בעד הסך שנותנים לו

כתב הטעם דהוי כעין מקח טעות דבטל .וז"ל שם )בדבריו

בהשלשה ,וכיון שנחסר סך מה מהשלשה ,א"כ הוי כמו

ביחס לגט מוינא( " -אף החולקים על המהר"ם לובלין ,כמו

דמוכרחפץבעדאיזהסךונחסרדבטלההמכירה.וה"ההכא

הב"חוהסמ"עוהמשאתבנימין,טעמםהואכיוןשמבטלכל

בטל הריצוי שלו על הגט ועל הביטולים להתנאים .והנה

תנאיםבעתסידורהגטונתינתהגטע"כנתבטלההאומדנא

בספרבינתאדםשערביתהנשיםסי'לבעלהשאלהשנחסר

שלוג"כ.א"כזהלאשייךרקהיכאדלאהיתהטעותשהטעו

איזה חפץ או רימוהו רע על היפה ,ושקיל וטרי שם הרבה,

אותו בפירוש מענין עבר ,אלא הבטחה בעלמא ,דאף די"ל

ולפימש"כישלפקפקבדבריו".

דהויכעיןתנאימ"מהאנתבטלהתנאיע"יביטולכלתנאים

הרי שהעין יצחק כתב סברא חדשה ,שהדברים שסוכמו

כפי הנהוג האידנא .אבל היכא דעשה עיקר הגט ע"י מה

עם הבעל שיקבל בטרם הגט ,אינם רק כתנאי לגירושין כפי

שהטעתו בענין עבר וסומך עליה שלא תשקר משום דהוי

שנקטושארהאחרונים,אלאזהוכעיןמחירשהאשהשלמה

עביד לאיגלויי כנ"ל .כיון דנתבאר דבכה"ג הגט בטל דאף

לבעל תמורת הסכמת הבעל לגירושין ,ומחיר המקח אינו

דנתן לה גט .עכ"ז הא היה באונס מה שהטעוהו ,א"כ ה"ה

תנאי למקח אלא תשלום המחיר הוא חיוני לחלות המקח,

אףשאומרשמגרשהבלאתנאיומבטללכלתנאיםעכ"זהא

ולכןלאיועילודבריהבעלשהגטניתןללאתנאים.

גופא היה בטעות ואונס לבו ,וכמו דמבטלינן הגט ע"י זה,

סברא זו כמובן אינה שייכת במקום שהבעל לא הוטעה

ה"הדמבטלינןעי"זאףביטולולתנאים,דכלזההיהבטעות

בהשלשת חפצים וכדומה ,אלא הוטעה בעצם הצורך

מעיקרא ,והוי כל זה כמו הך דגט מוטעה דיבמות )דף קז(

בגירושין),אךגםבכה"גהחמירהגרי"אשםבסי'לז(.

דפסול".
העין יצחק לשיטתו ,פסק שם בסי' מ' לפסול גט במקרה

והנהבספרפסקידיןמבתיהדיןהרבנייםכרךה'עמ'80
בפסקדיןמביתהדיןהגדול)בהרכבהגר"ינסיםז"לוהגר"ב

שהאשה הסכימה שעוד לפני הגט תקבל על עצמה בחרם

ז'ולטי ז"ל ויבלח"א הגרי"ש אלישיב שליט"א( כתבו לדחות

שלא תדור יותר בעירו של הבעל ,ורק לאחר שנאמר לבעל

אתסברתהעיןיצחקעפ"ידבריהרמב"ןבחי'למסכתיבמות

שקבלהחרםהתרצהלגרשה,ואח"כהתבררשהטעוהוולא

דףקו.עיי"ש)בד"ההא(שהרמב"ןחידששאםהתנהלחלוץ

קבלהעלעצמהאתהחרם.

על מנת שתתן לו מאתיים זוז ,אף שהחליצה אינה בטילה

אלאשבדבריושםבעיןיצחק)סי'מ'(מצינוסבראחדשה

אם לא תתן מכיון שחליצה מוטעת כשירה ,מ"מ מחויבת

להחמיר בנידון שאנו עוסקים בו ,וז"ל " -זה ברור ופשוט

לתת מדין שכירות .והוסיף הרמב"ן דבכה"ג בגט ,כשחלות

לדעתי באם גמרו עם הבעל המגרש ליתן עבורו בהשלשה

הגט תלויה בקיום התנאי ,ל"ש לדון שחייבת מדין שכירות

סךמעותכמהיתנולווישלישו עבורו,ולאקיימובהשלשה

שהרי כל זמן שלא נתנה לא נגמר המעשה ביניהם .בתוך

כפי הסך שגמרו עמו אף דינר אחד שנחסר מסך החשבון

דבריו הזכיר הרמב"ן אפשרות שאף בגט קיים מקרה

שגמרועמובעדריצוישלובהגט,ודאידהגטבטל,ואףדלא

שתתחייבלשלםמדיןשכירות,וז"ל" -חיזרהאחריוואמרה

היה בדיני תנאי כפול וכה"ג ,משום דסך הקציצה דהושוו

לותןליגטואתןלךמאתיםזוזואע"פשאםנתןסתםחייבת

עמו בעד רצונו בהגט זהו כמו דהיה תנאי כפול ,ולא בעינן

ליתן" .וכתבו שם בפד"ר דמדברי רמב"ן אלו מוכח דלא

לזה דיני תנאי כלל .כדמוכח בקידושין )דף ח( התקדשי לי

כסברת העין יצחק במה שהשוה את התשלום בגירושין

במנה זו ונמצא מנה חסר דינר אינה מקודשת ,ולא אמרינן

לקביעת מחיר במקח ,שהרי במקח וממכר כשקבעו מחיר

דהא לא הו"ל תנאי כפול ,משום דקציצת המחיר בעד

למקח ,התשלום אינו רק תנאי לקיום המקח ,אלא המקח

הקידושין בעינן דיהיה כמו שהיה המדובר בפירוש כמה

מעיקרו בטל ללא תשלום המחיר ,ואילו בנידון שהבאנו

יהיה המחיר .וה"ה במקח וממכר היכא דהתנה שישלם לו

מהרמב"ןחזינןשהגטלאבטלעקבאיתשלוםהמאתיםזוז,

בעד המקח ולא שילם לו כפי הסך שקצב עמו ,אף דמשך

ובע"כאיןדומהתשלוםבגירושיןלתשלוםבמקח,ולאשייך

החפץ ,הוי גזל למפרע בידו ,כמבואר באה"ע סי' קכ בח"מ

לדוןשהמאתייםזוזהםכמחירלגירושין.אלאאושהתשלום

סק"ה".

רקתנאי,ורקאםהדבריםנאמרובהתאםלמשפטיהתנאים

העין יצחק מוכיח בהמשך דבריו ,שהקציצה של מחיר

יש בכוחם לבטל הגירושין ,או לכל היותר אף אם נחמיר

המקחאינוכתנאיבמקח,דאםאכןהיהכתנאיהיינוכפופים

מכחגילוידעתשלפנימתןהגט,הריבכלמקרהצריךלדון

לגדרי תנאים .אלא הטעם הוא שאם לא שלמו את מחיר

לגופוולבררהאםהיהגילוידעתלתלותהגטבתשלום.

המקח בטל למפרע הריצוי לעצם המקח .ולפי"ז גם ביחס

ובמחילה מכת"ר של חברי ביה"ד הגדול ,אין מדברי

לגוישאינובתורתשליחותוליתאבתנאי,מ"מאםקנוממנו

הרמב"ן פירכא לסברת העין יצחק .דהרמב"ן דייק בלשונו

ולא שלמו לו את מחיר המקח ,המקח בטל מעיקרו מפני

דאיירי שהאשה מחזרת אחר הבעל והתחייבה לשלם

שאינומתרצהלמכור.

מאתים זוז אם יתן גט ,ובזה כתב הרמב"ן שחייבת מדין

ולכן העלה העין יצחק " -לפי זה אף האידנא שנהגו

שכירות .אבל הבעל מצידו נתן את הגט בסתמא ,כמבואר

לבטל כל תנאים בעת הגט ,עכ"ז הא הריצוי שלו על הגט

ברמב"ן .ומכיון שהבעל כלל לא קבע מחיר להסכמתו לתת

עטרתדבורה
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אתהגט,בכה"גגםהעיןיצחקמודהשהגטאינוכמקחשלא

נתחייבבדמיו,ואילובמקבלמעותלגרש,לאנימאדכשקיבל

שולםעבורוהתשלום.עייןבלשוןהעיןיצחקשהבאנולעיל,

המעותנתחייבלגרשבתשלומיהמעות".וכמובסוגיאבפרק

שהעיקרתלויבכךשסיכמועםהבעלסכוםכסףבעדהריצוי

חזקתהבתיםהנ"לשהאשהאינהמחוייבתלהתקדשלאחר

שלו לגרש וכשהתברר לבסוף שלא שילמו הרי בטל הריצוי

שקבלהאתכלנכסיו.

שלו למפרע .ואילו בנידון שבדברי הרמב"ן מפורש שהבעל

ושם בסי' קסח הוסיף הקובץ שעורים לבאר דעת

כלל לא התנה את הסכמתו לגירושין בתשלום .שאם

הראשוניםשגטאינוכמכרולאיוכלולכפותולגרשתמורת

הרמב"ן איירי שהבעל אמר שנותן את הגט רק מכיון

קבלתהמעות– "דבמכרעיקרמכירתובשבילהמעותשאם

שהאשה התחייבה במאתיים זוז ,לא היה הרמב"ן צריך

לאיצטרךלמעותלאימכור.אבלבגטאפילויתנולומעות,

לאוקמי את הנידון שהביא בכה"ג שהאשה מחזרת אחריו

אינו סיבת הגט ,שאם היתה ביניהם אהבה ושלום ,אפילו

וכו' ,די בכך שהרמב"ן היה מציין שהבעל תבע מאתיים זוז

יתנולוכלהוןביתובאהבהבוזיבוזלו.ומש"כרשב"םדכיון

והודיע שהוא עומד על כך שבתמורה לגירושין האשה

דאינו מקבל ממון בגט ,ר"ל כמו במכר ,דאינו דומה קבלת

תשלם מאתיים זוז .אלא משמעות דבריו שהבעל כלל לא

מעותבגט,לקבלתמעותבמכרוכו'".

עמדעלכך,ולמרותזאתמכיוןשהאשההתחייבהבמאתיים
זוז,עליהלשלםאתהסכוםמדיןשכירות.

העולה מדברינו ,שמסוגיא זו במסכת ב"ב וכן משיטת
הראשונים שפסקו שלא יועיל מתן מעות להכשיר גט

אך עיקר דינו של העין יצחק קשה טובא ,מסוגיית הגמ'

מעושה,מוכחדלאכסברתהעיןיצחק,אלאהמעותשהבעל

במסכת ב"ב דף מ" - :ההוא גברא דאזל לקדושי אתתא,

מקבל אינן כתשלום תמורת הריצוי לגירושין ,והם יחשבו

אמרה ליה אי כתבת לי כולהו נכסיך הוינא לך ,ואי לא לא

כהתחייבות נפרדת ,ואין לבטל למפרע את הריצוי עקב אי

הוינא לך,אזל כתביה לה לכולהו נכסי ,אתא בריה קשישא,

מתןהמעות.

א"ל וההוא גברא מה תהוי עליה אמר להו לסהדי זילו

עכ"פ להסיר כל ספק מן הראוי לנסח בהסכם הגירושין

אטמורו בעבר ימינא וכתבו ליה ,אתו לקמיה דרבא ,אמר

שקבלתהמעותאוהחפציםהםבהסכםנפרדואינםתמורת

להולאמרקנהולאמרקנה".

מתןהגט.

והרי באותו מקרה ,האשה קבעה שהריצוי שלה

ובעיקר שיטת העין יצחק ,יש להעיר מדבריו בחלק א'

לקידושין הוא תמורת כל נכסיו .ואע"פ כן הקידושין חלים

אה"ע סי' יז ס"ק כה ,יעויין שם שדן במקרה שבהסכם

למרות ביטול המתנה ללא ידיעתה .ובהכרח שאינו דומה

שהושג בטרם גירושין האשה התחייבה להניק את הבן,

להא דהתקדשי לי במנה זו ונמצא מנה חסר דינר שאינה

ולאחר הגירושין חזרה בה ואינה מקיימת את ההתחייבות,

מקודשת ,שמגמ' זו הוכיח העין יצחק את דינו ,מפני ששם

וכתבהגרי"אז"לשם" -ולדוןבזהמצדאומדנתהבעלדלא

המנה השלם הוא כסף הקידושין והריצוי לקידושין אמנם

גירשה רק ע"ת שתניקה לבנו לא שייך לדידן .דקיי"ל

מותנה בשלמות המנה .משא"כ בהסכמים שקדמו למעשה

כהחולקים על מהר"ם לובלין בתשובה סי' קכ"ב .דכתב

הקידושין,איןלראותבהםתשלוםלריצוי.

הב"שסי'קמ"הס"קט"זדכלחכמיהדורחולקיםעליוע"ש

ובספר חלקת יואב דיני אונס ענף ו' כתב על סוגיא זו –

וכמש"כ הבינת אדם בשער בית הנשים סי' ל"ב ע"ש כיון

"לכאורה קשה דלמה מקרי מתנה ,הלא הוי כמכר ממש,

דמבטלין לכל התנאים בעת הגט ,ע"כ אין לנו לחוש

דהריישלואשהבעדנכסיו...אךבאמתלק"מ,כיוןשנתן

להאומדנא ע"ש .ובפרט בנ"ד דזה לא הוי אומדנא ברורה

לה כסףקידושין בפני עצמו ואיןהנכסים כסף קידושיה ,על

כ"כ ע"כ ברור ופשוט דהגט כשר בפשיטות ואין לנו לחוש

כןישעלהנכסיםתורתמתנה".

כלל" ,ובתשובה זו לא נחית הגרי"א ז"ל לדון מכח הסברא

ועייןבספרקובץשעוריםעמ"סב"בסי'קעשבארסוגיא

שהזכירבתשובותהנזכרותלעיל.

דפרק חזקת הבתים )ב"ב מ (:וכתב מדנקטינן בסוגיא
שהעברת כל נכסיו לאשה נחשבת כמתנה ולא כמכר ,הרי

שיטתכמהאחרוניםשהקלוגםכשהבעלהוטעהבטרם

שאין היא תמורת דבר שקבל .ולכן גם אילו המקדש היה

הגירושין

נותן את כל נכסיו לאשה "אין לומר שנתחייבה האשה

לעומת הדעות שהבאנו לעיל ,המחמירות כשהבעל

להתקדש לו בתשלומי הנכסים ,ומשום דלא מקרי מכר

הוטעהבקיוםהסכםהגירושיןאובהטעיהאחרת,מצינו כמה

בכה"ג ,אלא שתי מתנות הן ,דהוא נותן לה מתנה והיא

מהפוסקיםשכתבושאיןלחושלכשרותהגטבמקריםאלו.

מתקדשתלו".

שנים מהפוסקים המובהקים מלפני כמאה וחמשים שנה

וכתב הקובץ שעורים לבאר את שיטת הריב"ש סי' קכז

נשאלו על אותו מקרה .והם מהריא"ז ענזיל שהיה תלמידו

שלאאמרינןשאםכפוהולגרשתמורתממוןשגיטוגטכדין

של בעל קצות החשן ,והג"ר אברהם תאומים ז"ל נכדו של

במכר דתלוהו וזבין זביניה זביני – "דבמכר המעות הן

בעלנתיבותהמשפטבעלשו"תחסדלאברהם.

תשלומיהחפץ ,אבלבגט,המעותאינןתשלומיהאשהאלא

הנידוןהיהשהאשההיתה צריכה להחזיר לבעל חפצים

מלתא אחריתי הן .ותדע ,דבכל מכר כיון שמשך החפץ

שוניםבטרםהגירושין,והבעלהקפידשלאלתתהגטכלעוד
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עדיין חסר חפץ אחד שנשאר ברשותה ועכב הגט עד

שמכיון שאין דרך בני אדם לבטל מעשה הגט עבור הפסד

שתחזירהו,ולאחרהגירושיןהתבררשחסריםמוכיןמהכרים

מועט כזה ,ע"כ שכל דבריו שאינו מגרשה עד שתחזיר כל

וכסתות שהחזירה .השואל הג"ר אשר ז"ל )מח"ס מעדני

חפציוהיורקכדילזרזהלהשיבםאבלאיןבדבריוגילוידעת

אשר( חשש שמא הגט נפסל עקב כך שהבעל נתן הגט

שאכן אינו רוצה לגרשה עד שתשלים את כל החפצים.

בטעות,שהריהוטעהוסברשהחזירולואתכלרכושו,ויתכן

)בסוף התשובה כתב החסד לאברהם שיש חילוק בין

שאילו ידע מכך לפני מתן הגט לא היה מגרשה עד שיוחזר

תשובתושםסי'מבשהובאהלעילשהחמירבהטעיהלנידון

לוהרכושבמלואו.

זהשהקל,עיי"ש(.

שני המשיבים העלו להקל .מהריא"ז ענזיל כתב

מבואר מתשובת מהריא"ז ענזיל וכפי הנראה זוהי גם

בתשובתו" -חלילהלהוציאלעזעלגטכשרכזה,שהרילא

דעת החסד לאברהם ,דכל היכי דחזינן שהבעל מעוניין

גירשה בשביל חזרת החפצים ,אלא מחמת קטטות ושנאה

בעצם הגירושין ,אין לחוש אף אם הוטעה בעת מתן הגט

שביניהם,ומהשנתפשרואח"כשתתןלוחפציווהואיתןלה

בקיוםההסכם,דכיוןדחזינןשחפץבגירושין,הגטעצמונידון

ג"פ הם שני עניינים חלוקים ואינם תלויים זה בזה כלל ...

כגט שניתן ברצון ,וכל עוד הבעל לא התנה תנאי בגירושין

מוציאאתאשתומשוםנדרומשוםשםרעדמקלקלומבטל

איןלחוש.

הגט  ...התם אמרינן בהדיא דאמר אילו הייתי יודע וכו'
אפילואםהיונותניםלימאהמנהלאהייתימגרשה,נמצא

ומצאתישבסבראזו,כיווןמהריא"זענזיללמש"כמהר"ח
אורזרועבתשובה.

דהטעותהיהבגוףהגירושיןכיחפצולקרבולאלרחקבשום

בשו"תמהר"חאורזרועסי'קכונשאלבמינתןגטוקודם

אופן .וכן במעשה דהגט שכיב מרע של הסמ"ע ,לפי דברי

למתןהגטהתפשרועמושיקבלסכוםכסףומסרמודעאעל

המערערים היה אומר אלו הייתי יודע שלא תשוב אלי

הגט ,ובתוך הדברים בתחילה דן מהר"ח אור זרוע בשאלת

כשאעמוד מחוליי אפילו אם היו נותנין לי מאה מנה לא

גט מעושה ,וכתב בלשון זו " -או שמא מעיד היה בדעתו,

הייתימגרשה ,כיכלחפציוכלישעילקרבולאלרחק.אבל

שרוצה על ידי מודעא זו ,לכופם ליתן לו יותר ,אחר גט זה

הכא בנידון דידן וכי יכול לומר שאם היה יודע שגנבה

שיתן לה אחר מודעא .לא בשביל שאינו מגרש ברצון ,וכל

המוכין לא היה מגרשה אפילו אם היו נותנין לו מאה מנה

כוונתו להוציא מעות מהם ,אבל בגירושין חפץ הרבה.

והיה בא לקרב ולא לרחק ,אדרבה היה מוסיף לשנאותה

ומעתה איך יוכלו עידי המודעא לומר ידעינן באונסיה שלא

ורוצה בריחוק ולא בקירוב  ...אין כאן טעות בגירושין כלל,

גרש ברצון ,אדרבה שמא הוא חפץ יותר לגרש ממה שהיא

שהרי עכ"פ חפצו בגירושין ,ואם היה מעכב מליתן לה הגט

חפיצהלהתגרש,אלאשפטפטלהוציאמעותמהם.וכשראה

עד שתחזיר לו הכל  ...זהו דרך כפייה ונקימה שהיה מעגן

שלא היה יכול להוציא מהם יותר גמר ומגרש בלב שלם.

אותה עד שתחזיר לו ואילו היה בידו לכוף אותה כפיה

שהואחפץיותרלהיפטרממנהממהשהיאחפיצהלהיפטר

אחרת ,כגון לאסרה בבית האסורים או לייסרה בשוטים עד

ממנו .כך יש לנו לומר כיון שאנו רואין שנתן עיניו בממון.

שתחזיר לו החפצים ,היה מגרשה בנפש חפצה ומייסרה

דדוקא אדם שכופין אותו להוציא ,והוא אומר לא אקח כל

להוציא את שלו ,אלא שאין בידו לכוף אותה בדרך אחרת,

ממון שבעולם שאגרש את זוגתי כי היא חביבה לי כנפשי,

כופה על ידי עיגון לעגן אותה ואת עצמו ,ותמות נפשי עם

בזה יועיל מודעא ,אי העדים יודעים באונסיה ,אבל בכה"ג

פלישתים הוא דהוי עביד ,דצערא דגברא קשה מדאיתתא

לאתועילהמודעאכלום",עכ"ל.

כדאמרינן גבי מורד .אבל עיקר מטרת חפצו לגירושין ,לכך

מבואר בדברי מהר"ח אור זרוע שבעיקרו של דבר בעת

אין כאן טעות כלל בגירושין ,ואין לו עליה כי אם תביעת

הבירור בשאלת גט מעושה יש לבחון האם הבעל מעוניין

החפצים  ...הגע עצמך מי שנתברר לו אחר גירושין שגנבה

בעצם הגירושין או שהוא אנוס על הגירושין .במקרה

אשתוממנוממוןרבואנןסהדיאילוהיהיודעשגנבהממנו

שהבעל מעוניין לגרשה ,אך מבקש להשיג רווחים תמורת

הממון היהמעכב מלגרשה עדשתחזיר שלו ,וכי בשביל זה

הגט ,אין לראותו כמי שנתן גט לאנסו אם לא קבל את מה

יתבטל הגט ,א"כ לא שבקת חיי לכל אשה גרושה מאישה

שחפץ.

והיתה לאיש אחר וילדה לו בנים ואחר כמה שנים יתברר

ובהמשךדבריו ,מהר"חאורזרועדן בשאלתגטמוטעה.

שגנבה מנכסי בעלה הראשון יהיה גט בטל ובניה ממזרין,

וז"ל"-ויכוללהיותאפילואםהטעוהושנדרוליתןממוןכמו

ישתקע הדבר ולא יאמר ,דודאי יכול לתבוע אותה מה

שתבעוכשגרשלאנתנולוכלום,שהגטכשרמטעםזה.כיון

שלקחהמשלואבלאיןזהעניןלקיוםהגטדביןכךוביןכך

שתבע מעות ,שמא אינו חפץ בה כלל מחמת קטטה

לא נשתנה דעתו לקרב ולא לגרש ,ואם היה מעכב נתינת

שביניהם.וכדישיפטרממנהגמרוגירש,ולאעלמנתשיתנו

הגט עד שתחזיר לו שלו זהו דרך כפיה ולא שינוי דעת

לו,לומראםלאיתנולאיהאגט.שאינורוצהלהיותקשור

בגירושין".

בה ,אלא גמר ומגרש לגמרי ליפטר ממנה .והא דתניא פרק

וכןבתשובתחסדלאברהםמהדו"ק)אה"עסי'מג(העלה

מצות חליצה חליצה מוטעת כשרה גט מוטעה פסול .היינו

להקל בנידון הזה ,באחד מהטעמים שהעלה להקל כתב

כשמתנהעלמנתשתתנילימאתיםזוז...אבלבמקוםשלא

עטרתדבורה
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התנה וכבר היה בטוח במעות לגמרי שהיו ביד נאמן שהוא

הואוזוגתו,רקבאםיתןגטלאשתוסרעוונו,ולכןאמרולו

בחר ,וגירש בלא התנאי ,אם אחר הגרושין היה אומר אבי

חמיו וחמותו איך אפשרלזוגתך לצוםכן וטוב הדבר שתתן

המתגרשתלנאמן,אלתתנםלואלאתחזירםלישאיןרצוני

גט ותיכף אחר הגט תחזירנה בחופה וקידושין ,וכן עשה",

ליתןלוכלום,היההדיןעמו.דמשטהאניבךעבדליהכרב

ולבסוףלאהניחוהולקדשה.הדבריחייםהעלהשאיןלפסול

פפא דמצות חליצה .ואע"פ שבשעה שנתנם לנאמן אמר לו

הגט מפני שהטעו אותו ,ויש להקל מכיון שביטל כל תנאי

תןאלוהמעותלפלוניכשיגרש,האקיימאלןדתןלאוכזכי

וכלמהשיכול לפסולאתהגט,ובהסתמךעלהמקיליםבגט

דמי.ואע"פשגלהדעתושאינורוצהליתןגטבלאמעות,הא

מוינא) .אלא שהעלה להחמיר מכיון שקבל הוראה שעליו

קיימאלןכאביידגילוידעתאבגיטאלאומילתאהיא.ואע"ג

לגרש,וישלחושדהויכאנוסלתתגט(.

דרהיטבתרייהומשוםדאיכאלמימראשורהבולהכיהיכי

ישמהאחרוניםשדנולהקלבהטעיה,ועיקרסמיכתםהיא

דלשלים צערא דההוא גברא .כן גם כאן איכא כי היכי

על כך שהבעל גרש בסתמא ולא הזכיר במעמד סידור הגט

דלישלים צערא ,לקטטה שבינו לבינה ובין אביה חפץ

את הגורמים שהביאו אותו להסכמה לגרש) ,גורמים

לגרשה,אפילולאיבואוהמעותלידולעולם".

שהתבררוכמוטעים(.

תשובה זו של מהר"ח אור זרוע לא היתה לנגד עיניהם

בשו"ת מהר"ם אלשיך סי' עח האריך במי שדרש

הפוסקים האחרונים שעסקו בשאלה זו .אך מהריא"ז ענזיל

מהאשה למחול על כתובתה בטרם הגירושין והאשה אכן

כיוון מנפשיה לסברת מהר"ח אור זרוע .אמנם הנידון

מסרהאתהכתובהלפלוני,ולאחרהגירושיןהתבררשמסרה

בתשובה זו של מהר"ח אור זרוע אינו בהטעייה שהטעוהו

מודעהעלהמחילה.

כברבעתמתןהגטבחפציםשקבלוכיוצ"ב,אלאהנידוןהוא

מהר"םאלשיךכותבבתוךדבריושגםבסוגיאדהמוציא

אי קיום התחייבות לאחר מתן הגט ,דהיינו הנידון שהבאנו

אתאשתומשוםשםרע,רקאםאמרבעתהגירושיןשמפני

בהרחבה בפרק א' ,אך בעיקרו של דבר ,מהר"ח אור זרוע

כך מגרשה ,יש לחוש ,שאם יתבררו הדברים בדאים יוכל

כתב סברא זו דבמקום שאנו רואים שהבעל חפץ בגירושין,

לקלקלה ,אבל אם בעת הגירושין לא אמר מידי ,אף שלפני

הרישבכלמקרההבעלרוצהלגרשהביןאםיקבלהממוןאו

כןאמרכןלאיוכל לקלקלה.ומוסיףמהר"םאלשיך,דליכא

לא ,ורק מבקש להרויח יותר ממון ,אך הרצון לגרש אינו

למימר שגילוי הדעת שאמר בתחילה שהגט ניתן על דעת

משתנה.ולפיסבראזונראהדאףבמקרהבוהבעלהוטעה,

מחילת הכתובה ,נידון כאילו נמשך עד שעת מתן הגט.

י"לכןוכמ"שמהריא"זענזיל.

"דהאליתא,שהרימהשכתבוהמפרשיםבההואדזבןנכסיה

וכן שיטת הדברי חיים להקל במקום שהבעל הוטעה,

אדעתא למיסק לא"י שאם גילה דעתו קודם המכר דלא

וס"לדאףבכה"גהגטבתקפוללאכלתנאי,מכיוןשלאאמר

מהני,אםלאחזרלגלותבשעתהמכר.מילאעסקינןדאע"ג

בפירוש תנאי כפי משפטי התנאים .ומצינו בדברי חיים

דאמר לסרסור אני רוצה לעלות לא"י דבר עם פלוני שיקנה

שהקלבשניסוגיהטעיה,גםבהטעיהבהשלשתהמעותוגם

נכסי ,והלך ודבר לו ונעשה המכר ,ואעפ"כ אמרינן דכיון

בהטעיהבעצםהצורךבגירושין.

שלא הזכיר בשעת המכר לאו כלום הוא ,וא"כ ה"נ כוותיה

בח"אחאה"עסי'פדנשאלהדבריחייםבמישלאהסכים

כיוןשאינותנאיאלאגילוידעתאבעלמא".

לגרשעדשהבטיחולוסכוםכסף,הכסףהושלשבידשליש

וכןבשו"תמשיבתנפש)להגאוןרא"לצינץ(ח"אסי'מו

שישמור את הכסף עד לאחר סידור הגט ,ולבסוף התברר

דן באיש ואשה שהסכימו להתגרש והוסכם לכתוב לבעל

שהאשהמסרהמודעהשהיתהאנוסהבמסירתהמעות.

שובר מן האשה ,והבעל בקש לשנות את נוסח השובר

בתשובתו דן הדברי חיים בשתי נקודות ,האם מסירת

ולהשמיטממנואתענייןהגירושין,ובטרםסידורהגטביה"ד

המודעה הועילה והכסף יוחזר לאשה ,ומה דין הגט .אמנם

הטעו את הבעל ואמרו לו ששינו את נוסח השובר בהתאם

מסקנתו שהשליש צריך לתת המעות לבעל ,אך בתחילת

לבקשתו ,ואחר כך סודר הגט .ונשאלה השאלה אם יש

התשובהכתבהדבריחייםשאףאםמסירתהמודעההיתה

לחושלפסולאתהגטמחמתשהבעלהוטעה.

מועילהוהשלישלאהיהנותןהמעותלבעל,מ"מהגטנשאר

וכתב הגאון רא"ל צינץ ז"ל שאין לחוש לפסול את הגט

בהכשרומכיוןשהגטניתןללאתנאי.ועיי"ששבארהחילוק

ולחוששהגטניתןבתנאי ,מאחרשהבעלבסדרהגטביטלכל

ביןאנוסומוטעה,דבאנוסאיןכללהסכמהלעצםהגירושין,

תנאי ,ולכן אין לחוש שכוונתו לקשור חלות הגט בקיום

משא"כ בהטעיה מכיון שבעת הגירושין גמר והקנה ולא

בקשתו.ואח"ככתב" -באמתלאידעתיאיךיעלהעלהדעת

הטילתנאיבחלותהגט,הגטחלבאופןמוחלט,אלאשסבר

לפסול בנ"ד ,הא לכמה פוסקים )באה"ע סי' לח ס"ג( בעינן

שתהיהלותועלתממוניתמהגירושין,ובזהנכזבהתוחלתו,

תנאי כפול .ואילו אמר בפירוש אני נותן לך הגט על מנת

אך אין הענין פוגע למפרע בגמירות הדעת לגרש) .ועיין

שתכתובהשוברכרצונו,למאןדבעיתנאיכפול,לאהיהמזיק

בשו"תתשורתשיסי'תיטבמהשהשיגעלהדבריחיים(.

לגט  ...אפילו למאן דלא בעי כפילא ,תנאי מיהו בעינן ,ואיך

ובדברי חיים ח"ב סי' פה דן במי "שהערימו עליו לאמר

יעלה על הדעת לפסול בזה  ...ואין לומר דזהו חשוב גילוי

שבא להם מכתב מגדולי הדור שצריך לחטאיו לצום הרבה

דעת דעדיף מתנאי וכמ"ש המ"מ )פ"ו הי"ד מאישות( ז"ל דע

602אבןהעזר
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שלשיטתרבינווהגאוניםהראשוניםיותרמועילגילוידעתאו

מגרשה.אלאדאחרשראהשהאשהגםהיארצונהלהתרחק

אומדנאדמוכחמתנאישלאנעשהכתיקונו,וכןכתבובתוס'

ממנו ,משך ידו מחיוב הילדה ושם על שכם האשה .אבל

וזה מוכרח מכמה דינים כו' עכ"ל .דהא ליתא דכבר כתבו

מהיכי תיתי לתלות דזה הוי אומדנא דמוכח ... .כיון דלא

התוספותכתובות)צז.ד"הזבין(דישדבריםשאיןמועילבהם

היה תנאי כפול אין תולין הגירושין בנתינת דמים  ...בעיקר

גילוי דעת עד שיתנה ,והיינו בדבר שאין רגילות ,דאל"כ אין

הדברים אין אנו חושבין כלל בגיטין וקידושין אומדנות

צריך לשום תנאי אלא גילוי דעת כו' אלא ודאי גילוי דעת

הרוחת או הפסדת ממון ,שיהיה זה עיקר גרמת הגירושין,

במילתא שאין רגילות לעשות לא מהני עכ"ל .א"כ בנ"ד אין

ויותר אנו תולין הגירושין וקידושין בקירוב וריחוק הדעת,

רגילות שיתלה הגט בשובר שיכתוב דוקא בלשון זה .ועוד

וכסברתהראב"ד.ומכ"שבזה"זשאנונוהגיןשאומרבלישום

דאפילויהיהגילוידעתשחפץבשוברדוקאכרצונו,איןגילוי

תנאי ,שהסכימו האחרונים שכל אומדנות מבטל ,כמו

דעתרקליראתההפסד,א"כסגיבכלגוונאשמסלקתהיזקא

שהאריך הב"ח בתשובתו בביטול דברי הגאון מהר"ם... .

אפילולאחרהגירושין.ועודדהאאפילובעלמנתשתתנילי

באומר בלי תנאי ,ודאי מגלים הדברים שלא רצה שיהיה

מאתיים זוז צריך משפטי תנאי כשאינו בלשון על מנת,

הגטתלוי בשום תנאי ,וכמ"שהב"ח בתשובתו.ולכן לדעתי

וכמבואר ברמב"ם )ספ"ו מהלכות אישות( .אלמא אע"פ

אין להחמיר בזה כלל .וכבר כתב הב"ח בתשובתו דבכיוצא

שמסתמא המעות צריכים לו ,צריך משפטי תנאי ולא מהני

בזהאיןלהחמיר,משוםדא"כנקלהדברשבכלגיטיןימצאו

גילוי דעת ,ותנאי בעינן ולא חשיב גילוי דעת שרוצה דוקא

חששלעזעי"ש.עלכןדעתינוטהשאיןבזהשוםחששכלל

בזוזישצריכיםלו,וכ"שבנדוןדידןדלאהוידרראדממונארק

ואיןלהצריךגטאחר".

חששא רחוקה  ...היה צריך להתנות בפירוש אם השובר

בשאלהדומהדן בספרעונגיו"טסי'קנדבמישעזבאת

כרצונייהיהגט...בנדוןדידןשלאזכרכלוםמןהגט,פשיטא

אשתו לשנתיים ואח"כ אשתו באה ובקשה גט בטענה

דאפילוגילוידעתלאמקריבכה"ג".

שהפסידה כל רכושם וכעת היא עניה ,ולא נותר לה ממה

ועיין בספר היכל יצחק )להגרי"א הרצוג ז"ל( חלק אה"ע

לפרנס את עצמה והילדים ,ודרשה ממנו שיפרנסם או יתן

ח"ב סי' מט שכתב " -הגאון ר' שלמה דוד כהנא שליט"א

גט .אך לאחר שגרשה התברר שהטעתו ,ויש לה ממה

מביא מעשה רב מהגאון רי"ל דיסקין ז"ל ,שנתגרשה אצלו

להתפרנס.

אשת מומר ,והגאון ז"ל הבטיח שהושלש אצלו י"ב מאות

העונגיו"טסבורשיש לחלקבזה,אםהבעלאמרבשעת

רובל ,ואח"כ נתן לו רק ט' מאות רובל שלא הושלש אצלו

הגירושין שמגרשה רק מכיון שאין לה ממה להתפרנס ,בזה

יותרונמסרהמשפטלממשלהוכו'.ובסיבהזוברחהגאוןז"ל

יש מקום לבטל הגירושין לדעת כמה ראשונים .אך בנידון

מבריסק לארץ ישראל ,ולא נשמע מאומה שפסל את הגט.

שלפניושהבעללאאמרדברבעתהגירושין,תוליםאתהגט

הנהזוראיהאלימתאשהגאוןמבריסקז"לסמךבמקוםעיגון

בדבר אחר ולא במה שהטעו אותו .ודוקא בגט שכיב מרע

עלדעתהמקילים,מהר"םאלשיךז"לוכו'".

לשיטתרש"יאףבסתמאאםעמדחוזר",דהתםהויאומדנא

ובהערת המביא לבית הדפוס הוסיף – "יודעי דבר מבין

בעצם הגט דהרי אנו רואים שמחמת חוליו גרש ולהכי לא

רבני עיה"ק ת"ו מוסרים שלא היתה הערמה מחושבת ע"י

בעי אמירה בשעת הגט ,ודמי לשטר מברחת דהוי נמי

הגרי"ל דיסקין זצ"ל ,הרבנית החזירה את ההשלשה

אומדנא ברורה .אבל הכא בנ"ד אפשר שאף אם היה יודע

למתגרשת ,בלי ידיעת הרב זצ"ל ,בראותה בדרישת המגרש

שיש לה הרבה מעות נמי היה מגרשה ,ואף שאפשר שהיה

מעשהסחיטה".

מבקשממנהליתןממוןבעדהגירושין,מ"מבעיקרהגירושין

בשו"תתועפותראם)להג"ראהרןמשהטויבשז"ל(חלק

לא היה מסרב רק בעסק הממון היה מבקש ממנה ,אבל

אה"עסי'עודןבמקרהשהאשהתבעהמבעלהמזונותעבור

בגירושיןעצמןאפשרשלאהיתהטעותכלל.ואףשבתחילה

התינוק,ולאחרמכןהתפשרושהבעליתןגטוהאשהתקבל

היה מסרב מלגרשה ,מ"מ אח"כ שנתרצה לגרשה נתרצה.

עלעצמהלפרנסאתהתינוק.אךלאחרשהגטסודר,התברר

ואף אם היה יודע שיש לה ממון הרבה ואין רצונה להחזיר

שהתינוק נפטר עוד בטרם האשה תבעה להתגרש .הרב

לונמיהיהמגרשה ,כיוןדלאאמרלהשמשוםזהשאיןלה

השואל חשש לגט מוטעה ,שהרי בלא שהבעל נאלץ

מזונותמגרשה".

להתפשר,לאהיהנותןגט,ולבסוףהתבררשהוטעה.
בתשובתו התועפות ראם הביא שם מדברי הראב"ד

וע"ע בפת"ש סי' קלד סק"א בשם הבינת אדם ובשואל
ומשיבקמאח"ג סי'להובשו"תברליואיחלקאה"עסי'מב

בהשגות פ"ג מזכיה ה"ז) ,הובאו דבריו לעיל( ,ובמסקנתו

ובשו"תהיכליצחקאה"עח"בסי'מח-מט.

ממון לשאר אומדנות ,בגוף קירוב וריחוק הדעת בענין

התועלתשבאמירתהבעלבסדרהגטשנותנוללאתנאים

העלה " -לענין דינא נראה ברור ,דאין לנו לדמות אומדנות
גירושין וקידושין .ומכל שכן בנ"ד שאין לנו לחושבו

ביאורשיטתהנודעביהודה-

לאומדנאדמוכח.דאע"גדהיהמונחכתבהתחייבותהאשה

נראה שהלכה זו שכתבו הנודע ביהודה ועוד אחרונים

בשעת גירושין ,מ"מ אין זה מוכרח דאי לאו הכי לא היה

שאין הגט נפסל כשהתברר שהבעל הוטעה ,מכיון שהבעל

עטרתדבורה
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אמרשנותןהגטללאתנאים,הלכהזותלויה בשאלהמדוע

טעות שייך בו .וע"ע באור שמח פ"י מאישות ה"ב .וע"ע

מקחטעותמתבטל.

בספר מנחת שלמה )להגרש"ז אויערבך ז"ל( בסוף סי' פא

אפשרות אחת היא שהמקח בטל מפני שבסתמא הוי

שנשארבצ"עעלסברתהגרע"א.

כהתנה על מנת שאין מום במקח ,ומכח הלכות תנאים

בהתאם לשיטה זו של החולקים על הגרע"א תתבאר

אתינן עלה ,ולפי דרך זו ,גם אם הוטעה ונאמר לו שהחזירו

דעת החולקים על הנודע ביהודה ,ולדעתם כשם שבמקח

לו חפצים ולבסוף התברר שלא החזירו ,אינו אלא כאומר

טעותהקניןמלכתחילהלאהתחיללחולמכיוןשבמצבכזה

שמגרשה על תנאי שהחפצים הוחזרו ,או בנידון הנודע

לא קיימת גמירות דעת לקנין .ה"ה במקרה שהבעל הוטעה

ביהודה הוי כאומר שמגרשה על תנאי שאכן זינתה תחתיו.

בעת סידור הגט ,הטעיה שהביאה אותו להסכים לתת גט,

ולכן מכיון שבסדר הגט הבעל אומר שמגרשה ללא תנאים,

אין תועלת באמירת הבעל שמגרשה ללא תנאים ,דעכ"פ

הרישביטלגםאתהתנאיהזה.

חסרהגמירותדעתלעצםהגירושין.

אבל אם נאמר שבמקח טעות המקח בטל מעיקרו מכיון

שיטתהחלקתיואב-

שחסרה גמירות דעת בעיקר המקח ,לא תועיל אמירתו

החלקת יואב בחלק אה"ע סי' כה סלל לעצמו שיטה

שנותנוללאתנאים .וזהוהביאור בדעתהחולקים,הסוברים

מכריעה בין שתי השיטות שהבאנו .החלקת יואב אמנם

שאמירה זו שהגט ניתן ללא תנאים אינה מכשירה גט

הוכיח דלא כסברת הרע"א )בלא שראה את דבריו( ,אך

מוטעה.
והנה הגרע"א בתשובה )מהדורה תניינא( סי' נא וסי' קו

העלה שיש מקרים שבהם ההטעייה אינה כמקח טעות,
ומהנימהשהבעלאומרבסדרהגטשמגרשהללאתנאים.

סובר שכל מקח טעות בטל רק מכיון דהוי כמי שהתנה

וז"ל החלקת יואב " -יש חילוק גדול בין טעות לתנאי,

שהמקח נעשה בתנאי שאין בו מום .וז"ל הרע"א " -ממה

דדוקא תנאי בעי גילוי דעת בשעת מעשה ,אבל בטעות

דהדין דגם בתנאי דלשעבר בעי דיני תנאי ,מוכח דמסברא

שהיה מוטעה בעיקר המעשה ,זה אינו מדין תנאי ,דאף

לאהוימהניגםתנאידלשעבר,וצריכיםללמדמבניגדובני

במקוםדלאמהניתנאיכמובחליצהמ"מטעותמבטלו".

ראובן .הרי דמתנה ואמר על מנת שאין לך עלי נדרים או

החלקת יואב לשיטתו השיג על הנודע ביהודה  ,וז"ל -

מומיןדחזינןדקפידשלאליקחאשהשישבהמומיןונדרים,

"לפי מה שכתבתי דטעות אינו ענין לתנאי ,וא"כ אף שאמר

מ"מ מסברא לא מהני רק אם מתנה בכל דיני תנאי ,וא"כ

שנותןבליתנאימ"מהטעותמבטלכיוןשהואמוטעהבעיקר

ממילאמוכחדכלמקחטעותדעלמא,היינודאףבלאהתנה

המעשה ולא היה רוצה שיתחיל המעשה כלל ,וע"כ בדינו

אנןסהדידקפידוהויכהתנה,ומהנימדיןתנאי".

של הר"י מפריש בשכיב מרע שהיא אינה רוצה להנשא לו

עפ"י סברא זו חידש הגרע"א שבמקום שלא מהני תנאי,

אח"כ ,אף שנעשה הסידור של הגט כמנהגנו שהבעל אומר

במילתא דליתא בשליחות כגון בנישואין ,לא יוכל מקח

שרוצה לגרש בלא תנאי ,מ"מ זה מועיל רק אם בשעת

טעותלבטלהנישואין.ובזהקידושיןאינןכנישואין.בקידושין

מעשה היתה דעת האשה להנשא לו אח"כ ,אבל אם תיכף

הדיןשמקחטעותמבטלהקידושין,משא"כבנישואיןשאינן

היתה דעתה לרמות בעלה השכיב מרע והוא גרשה

מתבטליםבטענתמקחטעות.וכןדעתהאבנינזרחלקאה"ע

לטובתה,ואםהיהיודעשהיאשונאתולאהיהמגרשהכלל,

סי'רנה.
לפי"ז יש לפרש דעת הנודע ביהודה והפוסקים הנ"ל

וא"כ הוא מוטעה בעיקר המעשה ,ואין אמירת הבעל
שמגרשהבלאתנאימועילכללוהגטבטל".

דס"ל בזה כרע"א ,לכן דעתם שאמנם לולי שהיה מגרשה

החלקתיואבבסוףדבריוכתבלחלקביןשתיאפשרויות

ללא תנאים ,דינו כאומר הרי את מגורשת בתנאי שאכן

של הטעיה ,וז"ל " -טעות לא מיקרי רק במוטעה בעיקר

נאסרתעלימחמתזנות,ואםאח"כיתבררשלאנאסרהעליו

המעשה,כמובחליצההנ"לשהטעואותועקורזיקתךואח"כ

הגירושין יבוטלו כמקח טעות .אך כשאומר במפורש

היא נשאת לך ,שאינו יודע שהמעשה הזה הוא מעשה

שמגרשהללאתנאי,בסתמאכוללבדבריוכלהתנאיםוהרי

מוטעהשהחליצההיאהיפךכוונתו,שהוארוצהשתנשאלו

הוא כאומר שמגרשה לחלוטין אף אם יתברר שלא זינתה

ובאמת אם תחלוץ תהיה אסורה לו ,ולכך בטלה החליצה

כלל.
ומצינו כמה אחרונים שנקטו דלא כרע"א ,והם החזו"א
והגר"חסולוביצ'יקז"ל.

אף אם התנאי אינו מבטל .אבל במגרשה בשביל שסבר
שכברהשלישההחפציםהריאינומגרשהבשבילהחפצים,
רק שמעכב הגירושין למשכון שתתן לו החפצים .אבל

החזו"א בחלק אה"ע סי' נו סק"ט כתב " -ביטול מקח

הגירושין בעצםאינן מוטעין ,שהריאדרבהאםאינה נותנת

וטענתמומיןאינומשוםאומדנאדמוכחוחשיבכתנאי,אלא

החפצים יותר הוא שונא אותה ורוצה לגרשה ,רק שהוא

דיןהואבקנייניםדבטליםכשישבמקחאונאהגדולה".

מחזיקאתהגטלמשכוןעלהחפצים,וזהלאנקרארקתנאי,

וכןדעתהגרח"סכפישהובאבספרחי'הגר"ח)סטנסיל,

וכה"גבחליצהתהיהכשירה,וכןבגטאםאמרהבעלקודם

בענין "דין חליצה מוטעת"( .ומתוך כך העלה שגם במילתא

נתינה שמגרשה בלא תנאי שפיר הגט כשר ,דטעות לא הוי

דליתא בשליחות וליתא בתנאי ,כגון חליצה ,מ"מ דין מקח

רקאםלאהיהצריךלהתחילהמעשהכלל,אבלאםכוונתו
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לעשות המעשה רק על אופן זה ,תנאי מיקרי ולא טעות",

מסוים בהסכם הגירושין .אם היתה טעות בעיקר ההסכמה

עכ"להחלקתיואב.

לגירושין,כגוןבנידוןהמוזכרבנודעביהודהשהבעלהוטעה

העולה מדברי החלקת יואב ,שגם לדעת החולקים על

לחשוב שאשתו אסורה עליו ועקב כך גרש .הבעל סבר

הרע"א בדין מקח טעות ,יש מקום לחלק בין טעות בעצם

שמגרש אשה שאינה ראויה לאישות היתר ,ולבסוף התברר

ההחלטה לגרש ובין טעות בקיום הסכם הגירושין .אמנם

שהיא מותרת .לכן דינו כמי שבקש לקנות חיטים וקבל

בנידון שבתשובת הנודע ביהודה שהבעל הוטעה בעצם

שעורים ,והוא מקח טעות גמור ,מכיון שלא היה לגירושין

ההחלטה לגירושין יש להחמיר ,אך כשבעצם ההחלטה

מקוםלחול,ולאמועילשיאמרשהגטניתןללאתנאים.

לגרש הבעל לא הוטעה ,אלא רק הוטעה בקיום הסכם

אבלכשהבעלמעונייןבעצםהגירושין,אךבקששהאשה

הגירושין,ישלהקלכדעתהבינתאדם,כגוןבמקרהשהבעל

תחזיר לו חפץ כלשהוא ,ובכפוף להשלשת החפץ נתרצה

הוטעהבחפציםשהושלשוטרםהגט.

ליתן הגט ,ואח"כ התברר שהטעו אותו ,מכיון שהכל תלוי

נראה שיש לסייע לשיטה זו ולבארה בדרך זו .נקדים

בשאלה האם הבעל יקפיד על ההטעיה או לא יקפיד ,ואף

ונציין שגם בביטול המקח בטענת מקח טעות ,יש חילוק

הבעלעצמומסתמאכךהיתהדעתושאםיקפידיוכללטעון

יסודי בין שני מצבים ,קיים חילוק בין טעות בעיקר הענין,

לביטול הגירושין ,וכפי שבארנו לעיל בענין מקח טעות

כגון כשהלוקח מבקש לקנות חיטים וקבל שעורים ,דבכה"ג

במכר ,הרי שהקפדה זו היא עניין עתידי .והרי הוא כמי

המקח יכול להתבטל בין ע"י חזרת הקונה ובין ע"י חזרת

שהתנהשהגטלאיחולאםיקפידעלאי קיוםההסכם,ולכן

המוכר ,מפני שלא היה למקח על מה לחול .אבל במקרה

מכיון שהבעל בסדר הגט אומר שנותן את הגט ללא תנאי,

שהקונה קבל את הסחורה שבקש ,אלא שנתגלה בה פגם,

בכך בטל גם את התנאי הזה שתלה מסירת הגט בהקפדה

אמנם הקונה יכול לחזור בו ,אך המוכר אינו יכול לחזור

עלאיקיוםההסכם.

כמבואר בשו"ע חו"מ סי' רלג .ולכאורה הענין צריך ביאור,

בעיקרהסבראשכתבנולחלקביןשניסוגיהטעיה,מצינו

אם המקח התבטל עקב המום שהיה בו ,מדוע שהמוכר לא

שכעין זה כתב הישועות יעקב .בשו"ת ישועות יעקב אה"ע

יוכל לחזור בו אף במקום שהקונה אינו מעוניין לבטל את

סי' כה דן בענין הגט של בנו של בעל התורת גיטין שניתן

המקח .אלא הביאור בזה הוא ,שבמקרה שעיקר המקח

לאחר שהתפשר עם אשתו בחלוקת הממון בדרך מסויימת

התקיים,כגוןשהקונהבקשלקנותחיטיםוקבלחיטים ,אלא

ואח"כ התברר שהוטעה והיה בידה ממון רב .בעל התורת

שאח"כ נתגלה פגם במקח ,אנו דנים את המכר כמקח

גיטין החמיר בזה) ,עיי"ש שהיו עוד כמה ערעורים על הגט(

שהתנו בו שיחול רק בתנאי שאין בו מום ,והגדרת מום

וכתב לחוש מכיון שהבעל גילה דעתו לפני הגירושין

במקח לענין זה היא דוקא מום כזה שהלוקח יקפיד עליו,

שמגרשה על דעת כן שאין בידה ממון שאינו ידוע לו,

ולכן אם אינו מקפיד המקח קיים ,והמוכר אינו יכול לבטל

וכההיאדקידושיןדסבורהייתישהיאכהנת),הסוגיאתובא

המקח.

להלן באריכות( .ובעל הישועות יעקב כתב " -אין זה ראיה,

וכןמבוארבדבריהר"ןעמ"סעבודהזרהפרקראשון)דףד:

דמילתא דפשיטא דיש חילוק בין אם הטעות בגוף המעשה

בדפי הרי"ף( שבלוקח בהמה ואח"כ נמצא בה מקח טעות,

כגוןמישלקחייןבחזקתשהואאדוםונמצאלבןדאיןהמקח

שהדין הוא שכל זמן שהלוקח לא הקפיד וביטל את המקח,

קיים כיון דהטעות בגוף המקח ,ובזה מהני אם גילה דעתו

הלוקחעוברמשוםשביתתבהמתו,ולאאמרינןדמכיוןשאח"כ

לבד.אבלבענייניםשחוץלדברהנקנה,הויכמותנאידבעינן

נמצאבומוםהתבררלמפרעשהמקחבטלוהמוכרעוברמשום

בומשפטיהתנאים".

שביתת בהמה .וכתב הר"ן " -בנסיוני ליכא משום שביתת
בהמתו כלל ,לפי שדרכן של בני אדם שקוצצין לבהמה דמים

אלאשסבראזואינהמוסכמת,והרבהאחרוניםשהובאו
לעילהחמירואףכשהבעלהוטעהבהשלשתהחפצים.

ואחרכךמנסיםאותה,אםמוצאלוקחטעותבמקחומחזירה,
ואם רוצה בה הרי היא ברשותו ,וכל כהאי גונא הרי היא
ברשותו...וטעמאדמילתאשכיוןשהדברתלויברשותלוקח,
הריהןשלועדשגילהבדעתושאינוחפץבמקחו".

מסקנתהדברים
כבר מאות שנים נהוג שכל גט מסודר בהתאם ל"סדר
הגט" שבוהבעלמבטלכלתנאי בגירושין .כשהגטאכןסודר

לפי זה ,מכיון שהכל תלוי בהקפדת הלוקח ,הרי שאף

כנהוג ,ולאחר מתן הגט התברר שהבעל הוטעה ,נחלקו

שהמום עצמו כבר קיים בשעת המכר ,אך מ"מ ההקפדה

האחרונים ,האם יש לחוש לביטול הגט ,כשקיימת אומדנא

היא ענין שנולד רק בעת שנמצא המום ,לכן הכל נידון

ברורה שלא היה נותן גט אילו היה יודע שמטעים אותו.

כתנאי דלהבא .המקח אינו נידון כמי שרוצה לקנות חיטים

הנודע ביהודה והאבני מילואים הקלו בזה ,והסכימו עמם

וקבלשעורים,אלאעיקרושלהמקחתקף,רקשהמקחתלוי

כמה אחרונים ,ובארנו שיטתם בהתאם לסברת הגרע"א

ועומדבספקשמאיקפידויממשאתזכותולחזורבומהמקח.

שמקח טעות מתבטל רק מפני שהמקח נעשה בתנאי שאין

וכן בנידוןדידן,ישלומרשגםלענייןגירושיןקייםחילוק

במקח מום ,ולכן יועיל מה שהבעל אומר שהגט ניתן ללא

עקרוני בין טעות בעיקר הגירושין ,להטעיית הבעל בפרט

תנאי .לעומת זאת ,הרבה אחרונים חלקו והחמירו במקרה

עטרתדבורה
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שהבעל הוטעה ,הן בהטעיה בהשלשת חפצים וכדומה ,והן

שקבל ולא בדק ,אמרינן דסבר וקבל .מהריא"ז ענזיל כתב -

בהטעיה בגורמים שהביאו אותו להחלטה לתת גט,

"אפילו היה מתנה קודם הגירושין בתנאי כפול על מנת

כשקיימת אומדנא ברורה שלא היה נותן גט אילו היה יודע

שתחזיר לו החפצים והיא הביאה הכל בתיבות והיה בידו

שמטעים אותו ,מפני שסברו שביטול התנאים אינו פותר

לבררהדברקודםמסירתהגטוהאמיןלהוגירשהסתם,אינו

בעיה של העדר גמירות דעת לעצם המעשה ,או מפני

יכול לטעון אח"כ אילו הייתי יודע שלא הביאה הכל

שקיימתאומדנאשביטולהתנאיםאינומתייחסלהטעיהזו.

בשלימות לא הייתי מגרשה ,דכיון שהיה בידו לברר ולא

וכן הבאנו את שיטת החלקת יואב לחלק בין מקרה של

עשה כן וגירשה סתם גלי אדעתיה דבכל ענין ניחא ליה.

הטעיה בעיקר הענין ,שאילו ידע האמת ,לא היה רוצה את

ודבר זה מבואר בחי' הרשב"א פרק השולח גבי מוציא את

הגירושין ,ובין הטעיה במחיר שדרש עבור הגט ,שההטעיה

אשתו משום נדר שאם תלתה הנדר בדבר שאפשר לברר

אינה בעצם ההסכמה לגרש .הוספנו לבאר חילוק זה,

שאין הנדר חל ,אם לא המתין וגירשה ,אע"פ שאמר משום

שבהטעיהבמחיר ,בסופושלדברהכלתלויבהקפדתהבעל

נדר אני מגרשך ,איגלאי מילתא דלאו מחמת הנדר גירש

לאחר שיתברר שלא קבל את מה שדרש ,ויחשב כתנאי

אלא עילה מצא לתלות בו ע"ש ,וה"נ היה לו להמתין מעט

דלהבא מכיון שההקפדה הוא דבר המתעורר לאחר מתן

ולפתוח התיבות ולראות אם נמצאו כל חפציו ומדלא פתח

הגט.

התיבות ולא בדק וגירשה סתם איגלאי מלתא דבכל ענין
מגרשלה".

אימתיאיןלחושאףכשהבעלהוטעה

)אמנם דבריו במי שהתנה תנאי כפול תמוהים,

אמנםפוסקיםרביםסובריםשגטמוטעהפסול ,ולעניןזה

ומהרשב"א אין מקור לסברתו ,מה עוד שהרשב"א פרש

לא מועילה אמירת הבעל ב"סדר הגט" שהגט ניתן ללא

הסוגיא בגיטין שאין לחוש לביטול הגט ממש אלא רק ללעז

תנאים ,אך מצינו בדבריהם שכתבו כמה כללים אימתי אין

שהבעל יוציא ,ואין ללמד מדבריו לנידון שהבעל התנה

לחושאףכשהבעלהוטעה.

במפורש תנאי כפול .אך יש מקור מהרשב"א לנידון

להלן נתייחסלשניסוגיההטעיה הנזכריםלעיל,במקרה
הראשון נביא מקרה של הטעיה בקיום ההסכם ,כשבטרם

שבתשובת מהריא"ז ענזיל למקרה שהבעל לא התנה
במפורשרקאמרדמשוםכךמגרשה(.

מתןהגטנאמרלבעלשקבלחפציםמסוימיםולבסוףהתברר

ביחסלסוגהשנישלהטעיה,דהיינואםההחלטהלגרשה

שהוטעה .ומקרה שני של הטעיה בגורמים שהביאו את

נבעהמנתוניםמוטעים שהוצגולבעל,בשו"תעין יצחקח"ב

הבעללהחליטלהתגרש.

סי' לז הגדיר את הכלל בזה .הגרי"א ז"ל מחלק בין מצב

כפי שהובא ,בספר ערך שי על אה"ע סי' קלד מחמיר

שהבעל סמוך ובטוח שאכן הנתונים שבידו הם נכונים ,ולא

בהטעיה בהשלשת חפצים .לסברתו ההטעיה גורמת לגט

היה לו לחוש שמא קיימת הטעיה ,לבין מצב שמלכתחילה

להתבטלכעיןביטולהמקחבמקחטעות,ולכןלמדאתגדרי

לא היה מקום לראות את הנתונים שבידו כנתונים ודאיים.

הלכה זו מהלכות מקח טעות .לפי זה כתב לחלק בין אם

החילוק בין שני מצבים אלו הם החילוק שבין המגרש את

הבעל לא היה יכול להבחין בהטעיה בעת שקבל את

אשתו משום שם רע שכתבו התוספות שגם אם ימצאו

החפצים,למקרה שהבעלהיהיכוללהבחיןבעצמושחסרים

הדברים בדאיים הגט אינו מתבטל ,לבין המקדש וכסבור

חפצים .סברא זו מבוססת על דברי המגיד משנה בהלכות

שהיאכהנתוהתבררשאינהכהנתדהקידושיןבטלים.

מכירהפרקטוה"גשכתב" -ישמישכתבשאםהיההדבר

בעיןיצחקכתבשבסוגיאדהמוציאאתאשתומשוםשם

שהלוקח יכול להבחינו לאלתר ,כגון שיכולין לנסותו

רע אומשוםנדר או משום איילונית כתבו התוספות שאינו

ולטועמו ולא הקפיד לעשות כן והמוכר מכר לו סתם ,אינו

אלא משום לעז ואין חשש בחלות הגט משום שהיה יכול

חוזר" ,וכן פסק הסמ"ע בחו"מ סי' רלב סק"י .לפי"ז כתב

לברר ,וכשלא ברר את הדברים אלא גרשה למרות הספק,

הערך שי בנידון שלו שהאשה היתה אמורה להחזיר לבעל

אנותוליםשאףבמצבהנוכחישעדייןקייםבלבוספק,גמר

מרגליות ולבסוף החזירה זכוכיות הדומות למרגליות והבעל

בדעתולגרשה.לעומתזאתקייםמצבשהבעלמגרשהמצד

אינובקיאלהבחיןבכך,שהגטבטלכדיןביטולהמקחבמקח

ודאיולאמצדספק.

טעות.אבלאםהבעלהיהיכוללעמודעלכךשהוטעהאבל

להבהרתהלכהזו נביאאתמקורהדברים.שנינובמשנה

לא הקפיד לבדוק ,לא יוכל לטעון טענת הטעיה ,ואם הוא

במסכת קידושין דף סב" .המקדש את האשה ואמר כסבור

בעצמולאהיהבקיאדיולהבחיןבהטעיה,אע"פשהיהיכול

הייתישהיאכהנתוהריהיאלויהוכו'הריזומקודשתמפני

להעזרבמומחהולאנעזר ,הגטמתבטלבטענתהטעיה.וע"ע

שלאהטעתו".ומפרשרש"י"-שלאהטעתואלאהואהטעה

בשו"תביתשלמהאה"עסי'קמגשהאריךלדוןבסבראזו.

את עצמו ,וכיון שלא פרש לאו כל כמיניהדהוו ליה דברים

ובשו"ת חסד לאברהם מהדו"ק אה"ע סי' מג ושו"ת

שבלב".וכתבהר"ן" -אפילורבימאירדבעיתנאיכפולהני

מהריא"ז ענזיל סי' פא שהשיבו על אותו נידון )דבריהם

מילי בשהתנה ,דהואיל והתנה ולא כפל יש במשמע דבכל

הובאו לעיל( כתבו ג"כ שבמקום שהיה יכול לבדוק מה

עניןיהיההמעשהקיים .אבלמישגילהדעתושעלדעתכך

606אבןהעזר
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הוא עושה ,הרי הוא כאילו התנה וכפל ,והיינו דתנן

מועיל ביטול התנאי בלי פקפוק .ולרווחא דמילתא לחומר

מקודשת מפני שלא הטעתו ,הא הטעתו אינה מקודשת

הנושא נראה שאם תחזיר לו עכשיו הנזמים שלו ודאי דאין

דבגילוידעתאלאצריךכפילא".

כאןביתמיחוש,דאםשהקפידאזשישלישולוקודםנתינת

המהרי"ט בחידושיו עמ"ס קידושין הקשה על דברי הר"ן

הג"פ ,מ"מ ע"ז ודאי דליכא אומדנא וליכא רק גילוי דעת

" -איכאלמידקמהביןזולהאדאמרינןבפרקהשולחדאמר

לבד,וכברנתבארדגלוידעתבליאומדנאודאיאינומועיל".

לה משום נדר אני מוציאך משום שם רע אני מוציאך דלא

העולה מהאמור -מצד אחד הבית שלמה מקל יותר

יחזיר ואוקמה רבא דכפליה לתנאיה אבל סיפא דמשום

מהערך שי ,וס"ל שגם אם הבעל לא היה יכול להבחין

איילונית יחזיר דלא כפליה לתנאיה ואפילו לעז ליכא .וי"ל

בעצמו אין לחוש לכשרות הגט ,אך עכ"פ לשיטתו במקום

דבשלמאכשאמרהאניכהנתהמוניהימנהולאנסתפקכלל

שהבעל חשש שמטעים אותו וחקר ודרש אצל המומחה

ולא נחית בדעתיה לומר שהיא משקרת ,דמילתא דעבידי

בדבר וגם הוא הטעה אותו כדי שיגרש ,בכה"ג החמיר

לאיגלויי הילכך לא היה מקום לתנאי ,אבל גבי שם רע מי

ולדעתובזהאיןמקוםלהקלאףלשיטתהנודעביהודה.

לא אפשר שאינו ,וכן בנדר מי לא אפשר שימצא פתח



לנדרה".

מצינו שאלה דומה שנשאלו שלשה מגדולי הדור בשנת

דברי המהרי"ט מוכרחים בשיטת הר"ן ,שהרי בסוגיא

תקצ"ח וכולם העלו להקל .העובדא היתה שהערימו על

בפרקהשולחכתב הר"ןכשיטתהתוספותשהחששהוארק

הבעל שיחשוד את אשתו מאיש אחר ומפני כך גרשה,

שמא יוציא לעז ,וע"כ יש לחלק כסברת המהרי"ט .דאל"כ

ואח"ככשהתבררההרמאותהבעלערערעלהגט,וגםרצה

יוקשודבריהר"ןאהדדי.

להחזירה .נשאלה שאלה כפולה ,האם יש מקום לפסול את

עכ"פ עולה מהנ"ל ,שבמקום שנאמרו לבעל נתונים

הגט ,והאם יוכל להחזיר את אשתו .על שאלה זו השיבו

מסוימים ולא היה מקום לתלות שהנתונים אינם נכונים או

החתם סופר )חלק אה"ע ח"א סי' כה( בשו"ת אמרי אש

שאינם סופיים ,דומיא דמקדש שנאמר לו שהאשה כהנת

)אה"ע סי' פב( והג"ר נחום טרייביש ז"ל )מח"ס קובץ על

ונמצא שאינה כהנת ,בכה"ג לשיטת הר"ן הגט נידון כגט

הרמב"ם ,התשובה הודפסה בשו"ת רבי נחום טרייביש,

הניתןבתנאי.במקרהכזההמקדשהסתמךעלדבריהאשה

שיצאלאורלאחרונה,בסי'לא(.

ולא היה צריך להעלות על דעתו שמא האשה משקרת,

בתשובת אמרי אש פסק שאין לחוש לגט מוטעה ,וז"ל -

מכיון שדבריה היו דברים שהם בגדר מילתא דעבידא

"דלאהיהלולסמוךעליהם,ולחפשולחקורהדבראםהיה

לאיגלויי דלא משקרי ביה אינשי ,ולכן הבעל כלל לא היה

מגרש מפני כך" ,עיי"ש שהוכיח כן מהרא"ש בסוף נדרים.

צריך לחוש לרמאות .וכן בנידון שבשו"ת עין יצחק שהראו

ובסיום דבריו כתב האמרי אש " -עיקר הדברים ,כיון שלא

לו מכתב מרב גדול שעליהם להתגרש והאמין לדבריהם

הותנה כלום אדרבה גרש בלא תנאי ,רק באנו לומר שיש

משום דלא חשידי בזיוף ,לכן כשנמצא שהמכתב מזויף

כאן אומדנא שמפני כך גרש ,וכאן כיון שהיא רעה בדעתה

והבעלהוטעה,הגטבטל.

וגם אינה צנועה כבנות ישראל הכשירות שמצוה לגרשה,

גם בשו"ת בית שלמה )חלק אה"ע סוף סי' קמג( כתב

אין לחוש למה שיאמר ויערער עתה כי מפני כך וכך גרש,

סברא כזו ,והעלה שבמקום דהו"ל לאסוקי אדעתיה יש

ואין דברים שבלב גדול מזה  ...הכל תלוי רק אם יש כאן

לסמוך על ביטול התנאים שהבעל אומר בסדר הגט לפני

אומדנאברורה,מהשאינובזה".

כתיבתהגט.הביתשלמהדןבמקרהשהוסכםשהבעליקבל

ביאור דבריו  -בנידון הנ"ל קיימת אומדנא שבכל מקרה

מהאשה נזמים ולבסוף האשה השלישה נזמים אחרים

רוצה לגרשה מחמת מעשיה ,אין לחוש שהעילה היחידה

הגרועים מאותם נזמים שהיה אמור לקבל .ובתחילה כתב

לגירושין היא החשד שחושד בה ,וכמו שמוכח ממה שלא

להקלעפ"ידבריהנודעביהודהשישלסמוךעלמהשהבעל

חשש לברר ביסודיות את ענין החשדות .לכן מסתבר שלא

מבטל התנאים בסדר הגט .אך אח"כ כתב שיתכן שבמקום

רקמפניכךמגרשה.אבלאה"נבמקוםשברורלכלשהעילה

דלא הו"ל לאסוקי אדעתיה שמטעים אותו יש להחמיר.

היחידה לגירושין היא עילה המבוססת על מידע מוטעה,

והוסיף הבית שלמה ,שלפי הסברא שכתב שבמקום דהו"ל

והבעל ברר את הענין כראוי ובכל זאת הוטעה ,יסכים

לאסוקיאדעתיהאיןלחושלביטולהגט,י"לשהנודעביהודה

האמריאשלחוש.

אינו חולקעלזה,וז"להביתשלמה" -בהאדהנודעביהודה

גםהחתםסופרהעלהבמסקנתו" -נ"לדמותרתלהחזיר

נמי נאמר דהו"ל לאסוקי אדעתיה שמא עיניה נתנה באחר,

לוומותרתלכוליעלמאבליפקפוק".וכןהג"רנחוםטרייביש

כההיאדשלהינדרים,ומשוםהכיאמרינןכיוןדביטלהתנאי

ז"ל כתב " -כבר הארכתי תשובה ע"ז שאין לחוש לכל

בטלהכל .א"כבנידוןדידןנמינאמרכן ,דהאאםהיהמכיר

הדברים האלו כל שלא אמר התנאי בשעת מעשה ,ובפרט

מכברהנזמיםשלוודאידסברוקבלכנ"ל,ואםלאהיהמכיר

בביטל כל התנאים כמו בזמנינו ,דהא לא חיישינן לטעות

היה לו לאסוקי אדעתיה שמא יחליפו באחרים כיון שלא

דהואאיהואטעיהאנפשיה".

רצתה ליתנם ברצונה שפיר חשודה להחליף ,ע"כ שפיר

עטרתדבורה
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כפי שראינו ,מצינו בכמה אחרונים שכתבו שאם היה

לאו כלום הוא כמו שהאריך הרב בעל בינת אדם שם",

יכוללבררולאברראיןלחושמשוםגטמוטעה.דיןזהיכול

וכוונתו דהסברא נותנת שאדם אינו מגרש אשתו בגלל סך

להתבססעלאחתמשתיסברות-

מועט של ממון וממילא זו אומדנא דמוכח שלא לתלות

א .ניתן לבאר הענין משום דאין זה נקרא מוטעה שהרי

הגירושין בממון ,אא"כ ראינו שכך הבעל אמר במפורש

איהו דאטעי אנפשיה ,וכמו שכתב בתשובת הג"ר נחום

שזוהיקפידאגמורה.ובמקרהכזהכשלבסוףהתבררשהבעל

טרייבישז"ל.

הוטעה ,אם איהו אטעי אנפשיה הענין תלוי במחלוקת

ב .ניתן לבאר שהטעם הוא מפני שבמקום שיכול היה

שהזכרנולעיל.

לברר ולהמנע מלהיות מוטעה ולא ברר ,אין כאן אומדנא
דמוכחשאכןאילוהיהיודעאתהאמתלאהיהמגרש,וכמו
שעולהמדבריהאמריאש.
אם נאמר כסברא הראשונה נראה שאין הדבר מוסכם
מכמהטעמים,

מסקנתהדברים
גם לדעת המחמירים במקום שהבעל הוטעה ,יש להקל
בשנימקרים,אובמקוםשהבעליכללבדוקאםמטעיםאותו
ולא ברר ,בכה"ג אמרינן איהואטעיאנפשיה ,ולדעת העמק

ראשית ,הערך שי טען יש להשוות גדרי הדין בנידון

שאלה סברא זו תלויה באשלי רברבי .ויש אומרים שבכל

הטעיה בגט לדין מקח טעות ,ולפי זה אין לנו להקל אלא

מקוםשניתןלתלותשהיהמגרשגםבלא"ה,איןלפסולהגט

במקוםשבקלותהיהיכוללברר,וכמושבארנולעיל.

מחמתההטעיה.

שנית,בשו"תעמקשאלה)אה"עסי'קטז(כתבשסבראזו

אלאשישלצייןכאןמש"כבתשובתמהרש"םח"זסי'פו,

דאמרינן דאיהו אפסיד אנפשיה בכך שהטעה עצמו יש

בנידוןשהבעלערךהסכםעםהאשהשהואיקבלאתהבית

לדמותה למה שכתבו כמה פוסקים להקל באונסא דנפשיה,

וקבעו אתהדרךלהסדירהעברתהביתבספריהאחוזה,אך

דגםשםהואהביאעלעצמואתהאונס,אךלפיזההסברא

לאחרהגירושין האשהמצאהדרךלשלול אתתוקףהעברת

הנ"לאינהמוסכמתותלויהבאשלירברבי.

הבית לבעל ,באופן שעל פי דין תורה הבית של הבעל אך

אמנם בתשב"ץ ח"א סי' א' כתב דאונסא דנפשיה אינו

אינו יכול לרשמו על שמו והעברה זו אינה מוכרת

נידון כאונס ,וכאן הוי כאונסא דנפשיה שהוא הטעה עצמו.

בערכאותיהם .הגם שהמהרש"ם נוטה להקל מאחר שהבעל

אך הוסיף העמק שאלה " -התשב"ץ שם הולך בשיטת

אמר בפירוש שנותן את הגט ללא תנאים ,אך בסיום

התוספותוהרשב"אבהאדהמוציאאתאשתומשוםשםרע

התשובהכתבמהרש"ם"-גםבתשובתביתשלמהעצמוסי'

ומשום נדר דאמרו שם דיכול לקלקלה שיאמר אילו הייתי

קמ"ג וסי' קמ"ד האריך מאוד לקיים דברי המקילים ,בכל

יודע וכו' שאין זה אלא לעז בעלמא .אבל לשיטת רש"י

זאת בסי' קל"ז שם חשש להמחמירים באופן שיש בזה

והרמב"ם הוי זה קלקול גמור שהגט בטל ,א"כ מוכח דגם

להוציא מגזילה מתחת יד האשה ,ובפרט שהרי מבואר

משום זה שחשב שהוא כך ואינו כך הוי הגט בטל" .וע"ע

ברמ"אחו"מסוףסי'טודישכחלב"דלמחותנישואיהאשה

בשו"ת משכנות יעקב אה"ע סי' לח שהעלה להחמיר

להוציא הגזילה מתחת ידה ,ובזה"ז שאין כח בית דין יפה

במחלוקת זו שנחלקו הראשונים בדין אונסא דנפשיה ,ובסי'

אם לא שיהיה בדרך איסור ,ראוי לנו לחוש בזה לדעת

מא ס"ק יט כתב שאף דעת הרשב"ץ כן ,וכן החמיר בזה

המחמירים ולאסור איסר שלא תנשא עד שתקיים תנאה

בשו"תבריתיעקבחלקאה"עסי'נט,לעומתםבחזו"אאה"ע

ולהחזיר הגזילה לבעלה ,ואז נחכם לה אם צריכה גט אחר

סי' צט סק"ה כתב דפשטה הוראה בישראל כשו"ע שפסק

אולא".

בחו"מסי'רמבס"ילהקלבזהכדעתהרמב"ם.וע"עבמכתב

אךמסתימתשארהפוסקיםשפסקולהכשיראתהגטגם

מאליהו ש"ז סי' כב ובספר חלקת יואב דיני אונס ענף ו',

במקום שהבעל הוטעה ,או כשהאשה לא עמדה במה

ואכמ"ל.

שמחוייבת,הרישלאראומקוםלקבועאיסורנישואיןלאשה

ועכ"פאםנלךבדרכושלהאמריאשהסבראלהקלאינה

עלמנתלהוציאמידה,והדברצ"ע.

שנויה במחלוקת ראשונים ,והכל תלוי האם קיימת אומדנא
דמוכח שרק מפני כך גרשה ,ולא היו לו סיבות אחרות
לגירושין ,או שיש מקום להניח שהיה מגרשה גם אילו ידע
האמת.

הדרךלפתוראתהחששלגטמוטעהלדעתהביתמאיר
הבית מאיר סי' קמה ס"ט הביא את המחלוקת שנחלקו
גדולי הדור בענין הגט מווינא ,והוסיף " -עם כל זה לא

וכןבנידוןשהוטעהבהשלשתחפציםלפניהגטוכדומה,

מצאתי בדברי החולקים ישוב מספיק על טענות מהר"ם

הבאנו לעיל שהפת"ש כתב להחמיר בהטעיה כזו ,אך

לובלין מה שהכריחו לפירושו ,זולת מחמת שהמסדר יפרש

הפת"ש עצמו כתב בסיום דבריו על הוראת הבינת אדם

לושנותןהגטבפירושבלאשוםתנאי,ואףבזהעי"ששעדיין

להקל"-ומ"מבגוףהדיןיפההורהכיוןשמתחילהלאהיתה

דבריםבגוכמבוארבמהר"םלובלין.להכילע"דנראהשטוב

קפידא מהבעל בפירוש שיהיו החפצים כמו שאומר עתה

נמי שהמסדר יפרש לו שאף זה יעלה בדעתו ,שאף אם

ובאםלאולאיתןהגט,רקהיהגילוידעתואומדנאוזהודאי

תבגוד האשה ותרצה למעול מעל בהחרם שלא להנשא לו
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עטרתדבורה

אלאלאחרשתרצהליתןהקנס,שעםכלזההוא סבורוקבל

שלאיהאלושוםפתחפתוחלהטילעודאיזהערעורבדבר.

ומגרשלחלוטיןבליתנאי,וכבר מצאתיבסדרר"מר'יוזפש

וכן לקמן )בסדר הגט( סעיף מ"ב אם ידוע וכו' אך אחר כך

אותלחהכי".

תבטיח אותו האשה וכו' החכם עיניו בראשו של דברים

ועייןבסדרהגטשצייןהביתמאיר,שכתבבעניןגטשכיב

שיהאמפורשכפולומשולששאיןעניןנתינתהגטוהגירושין

מרע,שיגרשבלאתנאיאלארקמקבליםבחרםאומשכונות

תלוי כלל בזה ,אלא הגירושין הם נגמרים בכל אופן שיהיה

לשובולהנשא.והוסיףבסדרהגט"-וישלהרבלומרבפירוש

ואיןלולסמוךעלעניןהגירושיןרקעלהבטחתהומ"מיהיו

לשניהםקודםנתינתהגט,שאףשהבטיחוזהאתזהבעלפה

הגירושיןקיימיםביןתעמודבהבטחתהאולא",עכ"ל.

לחזורולישאזהאתזה,מכלמקוםאיןהגטתולהבזה,אלא

לכןבמקוםשישלחוששהבעלהוטעהבקיוםההסכםאו

אף אם יבגוד איזה מהם בחבירו וירצה לקבל החרם או

שהעילהשהביאהאותולהחלטהלגרשהתבררהכמוטעית,

הקנס ,יהא גט גמור" .ובספר ברכת המים באר דבריו בסדר

מלבדמהשהבעליאמראתהנוסחשבסדרהגט,ראוילפרש

הגט וכתב " -כתבתי כן לרווחא דמילתא כדי לחוש קצת

לו שאף אם לאחר מתן הגט יתברר שהוטעה ,הגירושין

לדברי מורי ורבי מהר"ם ורבי מרדכי יפה הנזכרים ,דנראה

מוחלטים ואינן תלויים בשום דבר אחר .וכן ראוי לומר לו

דבכה"גמודים".

ביחסלקיוםההסכםבעתיד,שאףאםההסכםלאיכובדע"י

דברי הבית מאיר הובאו בפת"ש סי' קמה סק"ו וכן

האשה,הגטאינותלויבכך.

בשו"תביתשלמהאה"עסי'קלז,וכןבשו"תאמרייושרח"א

נראה שגם אם נדון להשוות הטעיה בגט לגדרי מקח

סי' קד כתב שאם נהגו בדרך זו המבוארת בסדר הגט

טעות,וכדעתהערךשי,הרישאמנםלאדיבאמירתהנוסח

למהר"ם ר' יוזפש ,לכו"ע אין לחוש לתנאי .וע"ע בשו"ת

הרגיל שמגרש ללא תנאים ,כשם שבמקח טעות לא סגי

מהרש"םחלקז'סי'פובסופו)ד"הואולם(.

באמירה סתמית של המוכר על מנת שאי אתה חוזר עלי

ובספר טיב גיטין )בדבריו על סדר הגט ס"ק לו( כתב

בטענת מקח טעות ,כמבואר בחו"מ סי' רלב ס"ז .אך אם

להוסיף בסדר הגט את הדברים שיש לומר לבעל על מנת

מפרשלוהמוםאוהערךהאפשרישלחסרונומהניכמבואר

להוציא מחשש גט בתנאי או מוטעה .וז"ל הטיב גיטין –

שם ,וה"ה הכא אם מפרש לו ההטעיה האפשרית והבעל

"נראה דלרווחא דמילתא יש לנהוג שהרב יאמר לבעל" כו'

מקבלעליו,סגיבהכי.

)במקורהדבריםכתבדבריובל"א,ולהלןתרגוםהדבריםכפי

וכמוכןסברתהעיןיצחקשהחפציםשאמורהבעללקבל

שהובאבשו"עמהדורתראשפינהכרךה'עמ'רפא("-אולי

הם מחיר להסכמה שלו לגירושין ,אינה קיימת במקום

אמרתמקודםשתתןהגטעלתנאי,ועכשיואתהג"כבדעתך

שמסדרהגטמפרשלושזהואינוהמחירלהסכמתו.

שתתן הגט על איזה תנאי של ממון או איזה תנאי אחר,
פרקג'

תאמרזאתעתהלפנינו.והבעלישיבעלזה,לאאמרתיכלל,
ואםאמרתישאתןהגטעלתנאי,אולשוןשמשמעותושאתן
הגטעלתנאיאזיאנימבטלדיבוריםאלו,ואנירוצהברצוני
הטוב בלי שום אונס והכרח ליתן הגט לאשתי פלונית בת
פלוני שתתגרש ממני תיכף בלי שום תנאי בעולם הן תנאי
שלממוןאותנאישלדבראחרבעולם".

כשהבעלהוטעהלחשובשהסכםהגירושיןמבטיחאותו
מתביעתממוןבעתיד
השאלה העומדת בפנינו לבירור היא ,מה הדין במקרה
שהבעל חתם על הסכם הגירושין בבית הדין ובקש לתת

ואח"כ כתב הטיב גיטין " -וכל זה לרווחא דמילתא כי

להסכם תוקף של פסק דין כמקובל בבתי הדין ,אך מכיון

באמתהתשובהבקצרהשמשיבעלהשאלהששואליןאותו

שהבעל אינו מצוי בכללי המשפט הנוהגים בארץ ,ולא היה

אם נותן בלי שום תנאי ויאמר הן ,די בכך ואף אם אמר

באפשרותו להתייעץ עם בעל מקצוע משפטי ,טעה או

בתחילהשרוצהליתןעלתנאי,דאל"כמההועילובתקנתם,

אחריםהטעואותולחשובשחתימהעלההסכםכפישנחתם

ועיין בדברי הרא"ש סוף גיטין ובתשובתו כלל מ"ה בנוסח

בבית הדין ,מבטיחה אותו מכל תביעה להגדלת מזונות

סדר הגט וכן הוא בטור ובכל הנוסחאות ,ועיין בתשובת

בערכאה אחרת ,והבעל לא ידע שעריכת הסכם בבית הדין

הרא"שסי'כהובתשובתאא"זהגאוןבעלשאריתיוסףז"ל

אינה מונעת מהאשה לחזור ולתבוע מזונות בשם הילדים

ובמהרי"ט חלק אה"ע סי' י"ג .אך לפי שראיתי שלפעמים

בבית המשפט ,ולא דרש להוסיף להסכם הגירושין סעיף

בהגיע תור הלכה למעשה ,כשהבעל בא ומערער ומברר

שיוכללהגןעליומהפרתההסכם.

שאמר תחילה שדעתו ליתן על תנאי ומה שאמר אחר כך

בנידון כעין זה יש לדון ,האם מתעוררת שאלה בכשרות

היה בלא לב ולב והיה סובר שאינו רק דרך פטומי מילי,

הגט אם רואים שהבעל מעכב את מתן הגט עד שיערך

ולפעמיםמוצאעוזריםגואליםוקרוביםהמחזיקיםבעירעורו

הסכם שיבטיח את הדברים שהוא עומד עליהם ,ולבסוף

ולא ימצאו אנשי חיל ידיהם לשתקו בנזיפה כי אם אחרי

הבעל טעה או הוטעה ,וכמובן המדובר במקרה שמטעמים

אסיפת המון רועים ,ובין כך לעזה המדינה .לכן מהראוי כי

אלו או אחרים ,ביה"ד לא מצא לנכון להבהיר לבעל מהו

החכםהמסדרישיםלבלזהכפיהבנתובעניןשלפניובאופן

טיבווערכושלההסכם.

עטרתדבורה
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ונציגשניספקותשישלעוררבעניןזה.

מסמך שיש לו תוקף משפטי ובעל ערך ,והחליט לתת גט,

א .יש לדון האם הטעיה באיכות ההסכם היא כהטעיה

ולבסוף התברר שאין ערך למסמך שבידו .להלן בדברינו

בהשלשת חפצים ,כגון מקרה שהוסכם שהבעל יקבל חפץ

נביאמתשובותהאחרוניםשמדבריהםישללמדלנידוןזה.

מסוים וקבלו מקולקל ,שהרבה פוסקים החמירו בזה .ניתן

בספר מנחת פתים על אה"ע סי' קמה נשאל כדלהלן -

לטעון שמכיון שההסכם שנערך עם הבעל הינו הסכם

"בעובדא באחד שגרש את אשתו ,ובטרם שגרשה תבעה

המועיל על פי דין תורה ,הסכם המחייב את שני הצדדים.

האשה ואביה את הבעל סכום רב בערכאות וזכו שחייב

ואם האשה לא תעמוד בהסכם ,זוהי הפרה עתידית שאינה

לשלם להם  ...עד שנתפשרו שיבוא הבעל לביתו ויגרשה,

פוגעת בכשרות הגט ,מה עוד שבמעשיה לפנות לערכאות

והמה יפטרו אותו מהתביעה הנ"ל ,וכן הוה שהבעל בא

היאנוהגתשלאכדין.

לביתו וגרש ע"י שליח והזהיר לשליח שלא יתן גט עד

מאידך ,מכיוןשאנויודעיםשהבעלאינומסתפקבהסכם

שיחתמו הפטורין ,וכן עשה שחתמו הפטורין וגרשה .וכעת

בר תוקף עפ"י ההלכה בלבד ,וחפץ בהסכם המבטיח אותו

תובעים האשה ואביה הנ"ל את הבעל ,התביעה שמקודם

מתביעהלהגדלתמזונות,ומכיוןשבהסכםזה הבעל הוטעה

בערכאות ,באמרם כי אנוסים היו לחתום פטורין ,ולא נודע

ולאקבלאתאשרעמדעליו,לכאורהעניןזהדומהלהטעיה

עדייןאיךיפולדבר.והבעלמערערעלהגטשהגטמוטעה".

בהשלשתחפצים.

המנחתפתיםהאריךבזה,ובתוךדבריוכתב" -אמנםכי

ב.ישלדוןהאםישקולאשלאלחושלביטולהגט,מפני

צע"ק,כיאיןראיהכללממהשביטלכלהדבריםהפוסלים,

שאילוהיהרוצה,בידולברראתהמצבהחוקיהנוהגבארץ.

בהיות שכבר השלישו לו המעות ,והיה בטוח שכבר הכל

האםאיהואפסידאנפשיהאםלאברר.

בידו ,ע"כ ביטל אח"כ כל הדברים הפוסלים .ואם היה יודע

ונקדיםמש"כהג"רשלמהילוזז"לבפסקדיןשהתפרסם

שהטעוהו מעיקרא לא היה מגרש כלל .אמנם גם המהר"ם

בפד"ר חלק יא עמוד  ,167וז"ל " -ברוב ככל המקרים אין

אלשיךבתשובהוהסמ"עהחליטוכן,והלבמהססקצתבזה.

הבעליודעשויתורהאשהעלמזונותהילדיםאינותופסעל

אבל בנידון דידן קיל בעיני מעובדא דרש"ל ומהר"ם אלשיך

פי הדין ,אין בית הדין צריך להבהיר לבעל שאין הויתור

דאין כאן הטעיה מעיקרו ,דהא באמת נתנה לו פטורין

תופס,אםביתהדיןיודעכיע"יזהיחזורבוהבעלמהסכם

בנימוסיהם ,ונהי דעתה מערערת על הפטורין ,מ"מ אין כאן

הגירושין,והאשהתישארבכבליעיגונהעםבעלכזהשאינו

טעות מעיקרו .ולא דמי לאמרה שהיא כהנת ונמצאת לויה

זן ואינו מפרנס ותמיד יוצא ונכנס לבתי הכלא בפלילים

שהטעתו מעיקרא ,וכן לא דמי לרש"ל ,כיון שמסרה מודעה

וכדומה ,שמאחר שהסכם גירושין רגיל אינו כתנאי לנתינת

מקודם,א"כהטעתובשעתהשלשה,משא"כבנידוןשלפנינו.

הגט ,שכל תנאי ההסכם אינם רק לעניין ביצועם כפס"ד

ולדון בזה מטעם אומדנא וגילוי דעת שאילו ידע שתוכל

לאחר הגט ואינם לעניין קיום הגט וביטולו שאם נתקיימו

לתבעו עוד בנימוסיהם לא היה מגרשה ,אינו ברור ,דיכול

הרי זה גט ואם נתבטלו אינו גט כנ"ל ,אם בני הזוג באו

להיות שסמכה דעתו שהפטורין יועילו לו ,ותביעתם תהיה

ביניהם לידי הסכם גירושין ומגישים אותו לבית הדין

לריק  ...וגם הא הגילוי דעת היה שתחתום לו פטורין ,והרי

לאישורכפסקדיןכמותשהוא,איןביתהדיןבנסיבותהנ"ל

באמתחתמולואביהאשהוהאשההפטורין,ואףאםעכשיו

צריך לחטט בתנאי ההסכם ולהודיע לבעל שהתחייבות

יבטלובערכאותאתהפטוריןאינוכלוםלבטלאתהגט,דהא

אשתו בסעיף פלוני אינה תופסת ולפוצץ ע"י את ההסכם.

מבואר בחו"מ סי' רז במוכר נכסיו לעלות לא"י ועלה ולא

דכיוןשהגטניתןבליכלחלותבתנאיההסכם.וזאתעלבית

מיתדר ליה דלא הדרא זביני ,אף שעפ"י אומדנא אם היה

הדין להודיע לבני הזוג שאין לאחר נתינת הגט כלום והגט

יודע שלא יהיה מתדר לו לא היה מוכר קרקעותיו ,אינו

גט גם אם אחד מהם הפיר תנאי ההסכם ,אין לבית הדין

מועילכיוןשהגילוידעתהיהלעלותוהריעלה.וה"נהגילוי

להתערב מעכשיו בביצוע תנאי ההסכם שיהיה לאחר הגט,

דעת היה שתתן לו פטורין והרי נתנו לו ,והרי הפטורין

שאיןכאןגטעלתנאיוכנ"ל.

הועילו לו שהיא צריכה עכשיו לחדש תביעה בערכאות על

הארכתי בזה כדי להתלמד למקום אחר ולהוכיח שכל
הסכם גירושין רגיל שבית הדין נותן לו כבקשת בני הזוג,

הפטורין ,ותביעה ישנה שהיתה בתקפה בטלה לה ע"י
הפטורין",עכ"להמנחתפתים.

תוקףשלפסקדיןעוברלגט,איןתנאיההסכםתנאיבנתינת

לפי דבריו נראה לנדון דידן ,כשם שבנידון של המנחת

הגטלעניןקיוםהגטאוביטולו,רקלעניןביצועבעיןכפס"ד

פתים הבעל לא הסתפק בכך שהאשה תמחל לו על הממון

לאחר הגט דווקא ולא לפני כן ,אלא אם כן נתפרש בו או

במחילה המועילה עפ"י דין תורה ודרש פטורין שיועילו

הדבר מובן מתוך עניינו שסעיף פלוני ניתן לביצוע גם לפני

בערכאות .מכיון שהכיר את דרכה של האשה ,וחשש

כן",עכ"לבפסקהדין.

מתביעהבערכאות,ובזהכתבהמנחתפתיםשאםקבלכתב

באותו בפסק דין דנו האם ההסכם כתנאי בגירושין,

פטוריןשהועילולשעתן,דיבכך.וה"הבנ"ד,מסתמאהבעל

ומסקנתם שאינו תנאי .אך לא התייחסו לשאלת הטעיית

מעונייןבהסכם שיועיללפטרוגםמתביעהבערכאות.בודאי

הבעלבשיקוליםהמביאיםלהחלטהלתתגט,כסבורשבידו

הדבר נכון אם האשה אינה שומרת תורה ומצוות ,שהיא
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אינה רואה כל מניעה מצידה לפנות בתביעה בערכאות,

להתבזותעמהבמשפטהערכאות,אךמפורשבדבריושאילו

)ולצערינו פשה הנגע גם בקרב שומרי תורה ומצוות( .ולכן

הבעלהיהיוצאחייבבערכאותעקבכךשהטופסשקבלאינו

אם מלכתחילה נערך הסכם עם חיוב סביר של דמי מזונות,

שוה מאומה ,היה פשוט לעמק שאלה לחוש משום גט

והבעל נמצא במצב שאם יתבע בערכאות יוכל לטעון כנגד

מוטעה.נראהשאמנם הנידוןבעמקשאלהגרעמנידוןדידן,

תביעתה שכבר התחייב בסך מזונות בהתאם להסכמתה.

מפני שבאותו נידון התברר שהנייר שהבעל בקש אינו שוה

בכך ניתן לראות את ההסכם שנערך בבית הדין ,כהסכם

מאומה ,לעומת זאת הסכם גירושין בביה"ד ,מדינא הוא

המועיל גם לפטרו בערכאות .וגם אם לבסוף יתברר אחרת

הסכםגמורומחייב,אלאשקיימתדרךלהתחמקמקיומו.אך

הרי שזהו עניין עתידי .אבל כשבמסגרת הסכם הגירושין

נראה מדבריו שהעיקר תלוי אם המטרה של הנייר הושגה,

הבעל אינו משלם כלל מזונות ,או משלם סכום מאד נמוך,

וכאן אם נערך הסכם שאינו מבטיח מתביעה עתידית ,הרי

נראה שמלכתחילה ניתן לראות בהסכם זה כהסכם שלא

שמטרת הבעל בהסכם לא הושגה ,ועל זה כתב העמק

יועיל לפטרו כלל מתביעה מערכאות .ואם הבעל הוטעה

שאלה אף כשלא היתה הטעיה ,ק"ו במקום שהפילו את

שההסכם מבטיח אותו מתביעה כזו ,יש לחוש משום גט

הבעלבפחוניצלואתחוסרבקיאותו.

מוטעה.
וכןישלהסיקמתשובתעמקשאלהחלקאה"עסי'קטז,

ביחס לספק השני שהצגנו בתחילת דברינו האם יש
להקל מפני שהיה יכול לברר ולא ברר .לעיל הארכנו

שאם הבעל קבל הסכם שאין לו ערך מעשי ,שיש לחוש

בשאלה האם כשהבעל הוטעה ניתן להקל על סמך הסברא

משום גט מוטעה .העמק שאלה דן בעובדא שהאשה תבעה

דאיהו אפסיד אנפשיה שלא בדק הענין כראוי .ונוסיף בזה

את הבעל בערכאות עוד לפני הגירושין בטענה שגנב ממנה

שתיתשובותשדנובזה.

ממון ,ובהסכם הגירושין הוסכם שהאשה תמחול על

על אותו נידון שבתשובת מנחת פתים הנזכרת ,השיב

תביעתה ,ותשליש ביד שליש טופס מתאים המועיל לביטול

גם בספר היכלי שן תליתאי סי' נ' – "מעתה בנ"ד ממה

התביעה בערכאות .לאחר הגירושין התברר שהטופס אינו

נפשך היכא הוי .אם בדיניהם הוי הדין שאע"ג דחתמה

פוטרמהתביעהוהבעלהוצרךלעמודבמשפט,אמנםלבסוף

אצלהפרעזידנטתוכל לחזורולתבוע,דחתימתהאצלולאו

יצאזכאיבמשפט,אךכעתהבעלמערערשהואנתןהגטעל

כלום הוא ,או שתוכל להשיג ממנו חתימתם בחזרה לידה

דעתכןשלאיצטרךלעמודלמשפט.

ולחזור ולתבוע ,א"כ הוי אונסא דשכיח והו"ל לשאול אצל

בתחילתדבריודןהעמקשאלהלהחמירדכמושמצינודאין

הבקי בדיניהם ולהתנות עם השליח שיביא כתב חתימתה

אדם רוצה שתתבזה אשתו בבי"ד ,ק"ו לגבי עצמו במשפט

שקיבלה המעות לידו דוקא ולומר לשון על מנת שתחתום

ערכאות.והוסיף" -ממילאי"לדהויכאןאומדנאדמוכחדאם

ותחזירהולי...ומדלאאמרהכיולאהתנהבכלזה,לאהוי

היה יודע שאין זה הנייר שוה כלום ושיהיה מוכרח להתבזות

אלא ג"ד ולאו מלתא היא .ואפילו אי הוי אונסא דשכיח

בדיןעמה,לאהיהמגרשה,וא"כהויגטמוטעה".

ולא שכיח ,נמי כתב שם באה"ע סי' קמ"ה בשם הרדב"ז

היה פשוט לעמק שאלה שלעניין גט מוטעה ,לא תועיל

דהו"ל להתנות ,דדוקא באונס דלא שכיח כלל ,כגון נשכו

אמירת הבעל שנותן הגט ללא תנאי .וכאן הטעות היא

נחש או אכלו ארי אמרינן דלא הו"ל להתנות אבל לא

מעיקרא,שהריהתבררשהניירשחתמהעליואינושוהכלל.

במידי דשכיח ולא שכיח  ...ועוד כיון דקחזי שהיא תבעה

בהמשך התשובה הנ"ל ,קיים דיון להקל מטעם שלא

אותובערכאותלהחזירלההנדוניאוהכתובהבעודשישבה

היתה כוונה להטעותו והוא הטעה עצמו ,אך העמק שאלה

תחתיו ,דעפ"י דת אינו מגיע לה ,א"כ יצאה מסתם אינשי,

סבור שענין זה תלוי בפלוגתת הראשונים לענין אונסא

דרוב העולם אין עושין כן לתבוע בעוד שיושבת תחתיו,

דנפשיה),והבאנולעילאתדבריובנקודהזו(.

ומכ"ש שלא תבעה אותו בדיני ישראל והלכה לערכאות

במסקנת דבריו כתב העמק שאלה להקל ,וז"ל " -בנ"ד

שלעכו"ם,יצאתהמכללאינשידלאמחזיקינןלהוברשיעי,

די"ל דעיקר הנייר היה בשביל שישאר הכסף בידו ,ובעיקר

והו"ללאסוקיאדעתאולהתנות,ומדלאפירש,לאהויאלא

הנחתהניירלאכיונולהטעותו.וכלעיקרכונתהנחתהנייר

ג"ד דלאו מלתא היא אפילו גבי שליח  ...וכל מה שפירש

נתקיים שיצא זכאי בדין ,בזה ודאי אין אומדנא כלל שכיונו

בהדיא ,לחתום אצל הפרעזידענט ,עשתה וחתמה קודם

רק בשביל שלא יצטרך לבא עמה לדין ,וכל דליכא אומדנא

נתינתהגט,וא"כשליחותוקיימת".

גלויהלכו"עאיןזהמגרעכללואיןכאןגטמוטעהכלל,דלא

וכן יש לציין לתשובת האגרות משה אה"ע ח"ג סי' לז,

כיונו להטעותו בזה דכיונו שישאר הכסף בידו וזה נתקיים.

האג"מ דן בזוג שהתגרש בג"פ והוסכם שאח"כ יתגרשו

אם כן לכל הדעות גם למהר"ם לובלין אין כאן חשש כלל

בערכאות .לאחר הגירושין האשה תבעה את הבעל

משוםגטמוטעה.וכלזהאניכותברקלהלכהולאלמעשה

בערכאות בתביעה למזונותיה ,על יסוד הטיעון שבאותן

לסמוךעלי",עכ"ל.

ערכאותהםעדייןרשומיםכזוגנשוי,וכןהתלוננהעליובפני

העולה מתשובה זו  -העמק שאלה העלה להקל רק

הערכאות שנשא אשה שניה ,ואכן בערכאות חייבוהו

בנקודה זו שקבע שאין ריעותא מצד עצם הענין שהוזקק

במזונותוהואחוששמעונשעלנישואי האשההשניה.כעת
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הבעל טוען שהאשה הפרה את התחייבותה להתגרש
בערכאות,ושעלדעתכןלאנתןהגט.
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עכ"פהעולהמדבריהאגרותמשה,שגםבנידוןדידן,אם
קיימתאומדנאדמוכחשודאילאהיהמגרשהבהסכםשאינו

האג"מ דן לומר שזהו גט בתנאי ,ולא גרשה על דעת כן

מבטיח אותו מתביעה בעתיד בערכאות ,וידוע שאינו מכיר

שתמנעמגירושיערכאותלאחרהגירושיןכדמו"י,אךבהמשך

את המצב המשפטי הנוהג בארץ ,גם אם סדרו את הגט

דבריוהוסיף" -אבלמטעםאחרישלדוןשלאיוכללטעוןכן

כנהוגבסדרהגט,עדייןישלחושבמקרהשהאשהתפראת

ולבטל את הגט ,דהרי דיני המדינה ודאי היו ידועים גם לו,

ההסכםותתבענובערכאות.והפתרוןלבעיהזויוכללהמצא

והיהלולחושולהתנותשאםתתבעבדיניהמדינהביןטענת

רקאםינהגובהתאםלעצתהביתמאירשהבאנולעיל.

ממוןביןטענתעונשלאיהיהגט,שאףבלאתנאיכפולהיה

במקרה שלא היתה שום הטעיה בעצם ההסכם או

מועיל מצד שהוא גם אנן סהדי ,עיין בתוספות קידושין דף

בהבנתו ,אך האשה מלכתחילה הודיעה לאחרים שאין

מט .אבל כיון שלא חשש להתנות זה ,חזינן שהיה לו טעם

בכוונתהלעמודבקיוםההסכם.ואכןלבסוףנמנעהמלפרנס

שלא היה חושש לזה ,אולי חשב להשאר בא"י או טעמים

את הילדים כפי שהתחייבה .שאלה זו מתבררת מתוך

אחרים ,עכ"פ כיון דודאי ידע מזה ולא חשש להתנות ודאי

תשובת משפטים ישרים )להגר"ר ברדוגו ז"ל( סי' קפט.

גמר בדעתו ליתן הגט אף שאיכא חשש זה ואין יכולין לבטל

השאלההיתהבמישערךהסכםגירושיןעםהאשהבוהוא

הגטאףשתובעתדברשאינוחייבואףשתובעתלענשו.ואם

התחייבבחלקממזונותהילדיםוגםהאשההתחייבהלשלם

האמת שלא ידע שתוכל לתבעו בדיני המדינה איכא חשש

בעצמה חלק מדמי המזונות ,אך קודם הגירושין האשה

גדולעלהגטלענ"ד,אבלמסתמאישלנולתלותשידעמדיני

מסרהמודעהבפניעדיםוהודיעהשהיאאנוסהבהתחייבות

המדינהואיןיכוללבטלהגט"עכ"להאגרותמשה.

זוועושהכןרקכדישהבעליתרצהבגירושין.

העולהמדברי האג"מ  -בסתמאאנותוליםשהבעליודע

בתשובה דן המשפטים ישרים בשתי נקודות ,בתחילה

אתהמצבהמשפטיהנוהגבארץ,ואםאעפ"כלאהתנההרי

הוא קובע שהמודעה אינה מועילה להפטר ,וז"ל " -הו"ל

שלא חשש לכך .ורק כשברור שהוא אינו יודע יש לחוש

כשכרשכיר ,כישכורהואליתןלהגטבעדשתזוןבניו,וכי

לביטולהגט.

היכי דבשכר שכיר המודעה אינה כלום ה"נ בנידון זה

לכאורהקשהעלדבריו.

המודעה אינה כלום" .בהמשך הדברים כותב המשפטים

א .במה שכתב שאם חוקי המדינה ידועים לו היה לו

ישרים"בגטדאפשרלעשותשליח,ולהכיגטמוטעהדהיינו

להתנותומדלאהתנהמוכחשאינומקפיד,האניחאבדברי

בעל מנת פסול ,כדאיתא בפרק מצות חליצה דף קו ע"ש.

התוספות שהזכיר ,ניתן לבאר שאם לא התנה הרי שגמר

אבלהכאלאאמרעלמנת,רקהתחייבהלולבד,אבלהגט

לגרשה בכל ענין .אבל בזה"ז שלא ניתן לגרש בתנאי וכפי

נתןבלאתנאי,ואףאםלאתתן,הגטגט,מ"מחייבתלקיים

תקנת הר"י מפריש שנפסקה להלכה ברמ"א סי' קמה ס"ט,

חיובה מדין שכר שכיר .וגם אם המצא תמצא שום מודעה,

אין שום הוכחה מכך שלא גרשה בתנאי ,שהרי הבעל יודע

מלבד שלא תועיל ולא תציל .עוד יוציאו לעז על הגט שכל

שמסדרהגטלאיניחלולהטילתנאיבגירושין.

שומעורואהיאמרכיוןשהוציאהמודעהעלחיובהגםהגט

ב .מסתמא האג"מ איירי בעובדא שהגט סודר כנהוג
בסדר הגט שהבעל אומר שהגט ניתן ללא תנאים ,ולפי

בטל ,וקרוב בעיני שמדרבנן לא תנשא לכתחילה ,דבכל
דוכתאחיישינןללעזהגט",עכ"ל.

המבואר בדברינו במקרה שאי העמידה בהסכם ארע לאחר

העולה מתשובה זו ,שבמקום שהחיוב שהתחייבה לבעל

הגט ,מוסכם על כל הפוסקים ,למעט מהר"ם לובלין,

עומד בתוקפו ,ולא היתה שום טעות בעצם ההסכם ,על פי

שמועילה אמירתו זו למנוע ביטול הגט למפרע ,א"כ מדוע

הדיןהאשהמחוייבתבו,גם אם עודבטרםהגירושיןהאשה

כתבלחושבמקרהשהבעללאידעאתחוקיהמדינה.

מסרהמודעהשאיןבדעתהלשלםאתחיובה,ואכןכךארע

ונראהלבארדבריהאג"מדס"לשאיןכאןרקאיעמידה

ומסתמא יגבו מהבעל את המזונות ,מ"מ הגט אינו נקרא גט

בהסכם בעתיד לאחר הגירושין ,אלא אם אינו יודע מדיני

מוטעה) .ובמש"כ בסוף דבריו לחוש שמדרבנן לא תנשא

המדינה ,אנו אומרים שקיימת אומדנא דמוכח שאילו ידע

משוםהלעז,לאמצינוכןבשארהפוסקים,ואכמ"לבזה(.

ודאי לא היה מגרש ולא היה סומך על ההסכם עם האשה,

כל האמור הוא בנידון שההסכם שנערך הינו בר תוקף

הסכם רעועהניתןלהפרהבקלות,וזוהיטעותמעיקראבעת

עפ"ידיןתורה,אךישלהעירשפעמים הבעלמוסיףלהסכם

מתןהגט,ולאיועילמהשבסדרהגטהבעלמבטלהתנאים.

סעיףשבוהאשהמתחייבתבשיפויבמקרהשיחויבבהגדלת

וגם על הקושיא הראשונה י"ל שמכיון שלדעת האג"מ לא

מזונותוכןמבקשלהחתיםערבים.ישלהקפידשההתחייבות

בעינן תנאי כפול בנידון כזה ,ואילו היה מגלה דעתובסמוך

שלהאשהדהיינוהתחייבותהשיפויוכןהתחייבותהערבים

לסידור הגט היה מועיל להחשב כתנאי .הרי שהיה עליו

תהיההתחייבותהמועילהעלפיהדין,ואםההסכםמנוסח

לגלותדעתוסמוךלתחילתסידורהגט,וזאתלאהיומונעים

באופן שההתחייבויות הנ"ל אינן תקפות ,חייבים לתקן או

ממנו .ואם למרות שידע את חוקי המדינה ,לא אמר דבר

להסביר לו את המצב ההלכתי של ההסכם ,דבלא"ה ודאי

בסמוךלמתןהגט,הרימוכחשאינומקפיד.

יש לחוש לגט מוטעה ,וכפי שעולה מתשובת עמק שאלה
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שהבאנו .אמנם בהתאם לדברינו לעיל ,דעת העמק שאלה

הסכם גירושין בו נקבע השעבוד להניק ,ומסתמא בעת

שנויה במחלוקת ,ולדעת הנודע ביהודה וסיעתו אין לחוש

עריכת ההסכם היה ברור לבעל ,שנערך הסכם שהינו בר

לביטולהגט.

תוקף.ולאחרזמןבעתהדיוןעלהיתרנישואיןלגרושה,כתב

ומצאתי בנקודה זו ,סיוע מתשובת עין יצחק ח"א חלק

הגרי"א ז"ל להוכיח שעל פי הדין האשה אינה משועבדת

אה"ע סי' יז .תשובה זו עוסקת בשאלת היתר נישואין

להניק ,והוברר למפרע שהבעל טעה כשסבר שיש תוקף

למינקת תוך כ"ד חדש .בפתיחת הסי' כתב הגרי"א ז"ל -

להתחייבות אשתו טרם הגירושין ,ואפ"ה העין יצחק פסק

"נשאלתי בגרושה מעוברת וילדה וולד לאחר הגירושין

שלא לחוש לכשרות הגט ,ובהתאם לדעת החולקים על

וקבלה על עצמה התחייבות להניק את הוולד .ואם תצטרך

מהר"םלובלין,והאשההותרהלהנשא.

לשכור לו מינקת מחוייבת לשכור לו מינקת .ולא התחילה

מסקנתהדברים

להניקכלל".בתשובהזומתבררתשיטתהר"שהזקןשהתיר

אם הטעו את הבעל לחשוב שההסכם שנחתם על ידו

לגרושה מינקת להנשא ,אך היינו טעמא מפני שאינה

מבטיחאותו מתביעהלהגדלתמזונותבעתיד,וההסכםכפי

משועבדת להניק ,אך בנידון זה שהשתעבדה להניק ,יש

שמנוסחאכןאינומבטיחאותומתביעהכזו,וברורשבמידה

מקום לדון שאף לשיטת הר"ש הזקן לא נתיר להנשא תוך

שיתבע בערכאות הוא יחוייב ,יש לחוש משום גט מוטעה.

כ"ד חדש .ובס"ק כב כתב העין יצחק " -ועוד נלענ"ד בנ"ד,

על כן מוטל על בית הדין לומר לבעל שעליו לברר אצל

דאף דהתחייבה להניק את הוולד ,מ"מ יש לדון להיתירא

מומחים את התוקף המשפטי של ההסכם ,כדי שלא יוכל

מטעם אחר .דהא ההתחייבות של האשה על הנקת הוולד

לטעוןטענותבנושא.

והצטרכותו היה זה בעוד שהיתה מעוברת .והא קיי"ל
המזכה לעובר לא קנה  ...ולפ"ז יש לדון בעיקר התחייבות

אך אם הבעל התחייב בסכום סביר ,אין לחוש גם אם
לבסוףיתבררשהואחוייבבהגדלתסכוםהמזונות.

שהתחייבה הגרושה להניק את הוולד ולזונו ,בעוד שהיתה

כל זה במקום שברור שהבעל לא ידע שההסכם אינו

מעוברת ,דעל פי דין ,אין ממש בכל זה ,לפי דהוי מזכה

מבטיח אותו מתביעה כזו בעתיד ,אבל בסתמא לדעת

לעוברלאקנהלשיטתהסובריםדדוקאבשכ"מולאבבריא.

האג"מ יש להניח שחוקי המדינה ידועים לו .ואם ההסכם

ובנ"ד הא הוי בבריא  ...א"כ לע"ע כל זמן דלא הקנה את

היה ללא כל פגם אך האשה מצאה דרך להתחמק מקיומו,

החיובשלהאםלהוולד,לאמקרימשועבדתלהוולדלהניקו.

אין לחוש מכיוון שהבעל ביטל כל תנאי בטרם מתן הגט.

דהא בעינן בזה דרכי הקנאה להחוב שיש לו איך שיקניהו

בכלמקרהכשבמעמדסידורהגטמתבררשישמקוםלחשש

להוולד ,ויש בזה פרטי דינים הרבה ,וכפי הנראה לא היו

הטעיה,ישלומרלבעלשהגטניתןאףאםהאשהלאתעמוד

עדיין הדרכי הקנאה מזה ,ולא מצינו דגזרו כעין זה ולאסור

בקיום ההסכם או אף אם יתברר שטעה בנוגע לנתונים

לשיטתהר"שדמחלקביןגרושהלאלמנה...ועודוהואעיקר

הידועים לו על איכותו ותקפו של ההסכם ,ובהתאם לדרכו

גדול לנו מה שראיתי בח"מ בבאר היטב סי' ר"י ס"ק ה'

שלהביתמאירשהבאנולעיל.

שכתב בשם המבי"ט דהא דאמרו המזכה לבנו העובר קנה
לפידדעתוקרובהאצלבנו.לאאמרוזהאלאבאבאבללא

כשהבעללאהוטעהאלאסברבטעותשלאחרהגירושין

באם  ...ולכן בנ"ד דהיתה ההתחייבות של האם לבנה

יפטרמתביעתממון

העובר ,א"כ לא זכה מעולם ההתחייבות של אמו ולא

כל האמור עד כה הוא כשהבעל הוטעה על ידי האשה

משתעבדת להניקו .ולכן לשיטת הר"ש דהתיר בגרושה

אועלידיאחריםועקבכךנתןגט,אךבמקרהשהבעלטועה

משום דלא משתעבדת ,דגם בנ"ד שייך האי טעמא .ולדון

בהטעייה עצמית וסבר בטעות להפטר מתשלום ממון ,יש

בזה מצד אומדנת הבעל דלא גירשה רק על תנאי שתניקה

לדוןהאםישחששבסדורהגטבמקרהשישאומדנאשהגט

לבנו לא שייך לדידן .דקיי"ל כהחולקים על מהר"ם לובלין

ניתןעלסמךההנחהשהואאכןפטורמאותותשלום.

בתשובה סי' קכ"ב .דכתב הב"ש סי' קמ"ה ס"ק ט"ז דכל

בתשובתבניןציון)ח"אסי'קמד(מצינודיוןבשאלהכזו.

חכמי הדור חולקים עליו ע"ש וכמש"כ הבינת אדם בשער

השאלה היתה כדלהלן" -היתה מריבה וקטטה בין איש

בית הנשים סי' ל"ב ,ע"ש כיון דמבטלין לכל התנאים בעת

לאשתו ,וקבלה האשה אצל השררה ,ונפסק שם שנחשבים

הגט ,ע"כ אין לנו לחוש להאומדנא ע"ש .ובפרט בנ"ד דזה

כנפרדים ,ומותר להאשה אשר יצאה זכאי להיות לאיש

לא הוי אומדנא ברורה כ"כ ,ע"כ ברור ופשוט דהגט כשר

אחר ,ולענין התביעה בדברים שבממון שיש להם זה על זה

בפשיטותואיןלנולחושכלל".

נפסק שלכל אחד לברר ע"פ המשפט מה שיש לו לתבוע.

הרי מבואר דעסקינן בהתחייבות שהאשה נטלה על

והנה פשוט שע"פ דין תורה אין האשה מותרת להנשא עד

עצמה,בטרםסדורהגט,ובונקבעכיהיאמשועבדתלהנקת

שתקבל ממנו גט כדת משה וישראל ,וגם שניהם נתרצים

הבן .לאחר זמן האשה בקשה להסיר מעליה שעבוד זה,

ליתן ולקבל גט ,אמנם בשביל שהאיש כעת אין לו מאומה,

ופסק העין יצחק שאין לדונה כמשועבדת להניק ,ולמרות

אבל כפי הנראה יפול לו סך עצום בירושה במות אביו ,לכן

זאת אין לחוש לגט מוטעה .הרי לפנינו מקרה שהבעל ערך

האשה אינה נתרצה למחול על תביעות שיש לה על בעלה

עטרתדבורה
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מכתובה ונדוניא והתוספת ,והבעל אומר לא תקבל ממני

והנלענ"ד שהר"י מינץ סמך על מה שכתב הרב המגיד

מאומה ,אחרי שעל פי דין המלכות לא יהיה לה ,גם אם

הביאו גם הבית שמואל שם ס"ק ז' דגבי איילונית שכתב

יקנהנכסיםמהשאיןלהעתה,ונשאלתיאםמותרלסדרגט

הרמב"ם דבלא אמירה ג"כ לא יכול להחזירה ,והרי שם לא

כזהבשהאשהאינהמוחלתעלתביעתה".

שייך קנס ,ופרש הרב המגיד כיון דאיילונית הוא מום גדול

מתוך האמור שם בתשובה היה ברור להגר"י עטלינגר

סתמוכפירושו,ואע"פשלאאמרלהיכוללקלקלהולהוציא

ז"לבעלהבניןציוןשהבעלטועהואמנםהאשהתוכללקבל

לעז עליה ע"ש .וא"כ הכא נמי כיון שידוע לכל שהאשה

את כתובתה ותוספת כתובה ונדוניא ,אך לא הבהירו זאת

תוכללתבועכתובהמהמגרשוהיאקבלההגטבלאכתובה,

לבעל והבעל עומד בטעותו שסבור שמאחר ועל פי דין

נעשהכמישאמרבפירוששלכךגירשתיךמפנישלאאצטרך

המלכותלאמגיעלהסכוםזהלאתוכללגבותו.

לשלם לך כתובתיך ,ואם תתבע אח"כ יכול לקלקלה

ולהלןעיקריהתשובה-

ולהוציאלעז.והנהבנדוןשלפנינושהיאהכריחהאותוע"פ

"לפי המבואר בסדר הגט סעיף פ"א בהג"ה ,צריכה

השררה לפירוד ,מה שמביא לידי גירושין ,והוא כבר אמר

האשה קודם נתינת הגט להחזיר לבעל הכתובה כדי שלא

בפירוש שלא תוכל לקבל ממנו מאומה ,לפ"ז נעשה ג"כ

יבואו אח"כ לידי קטט מחמת הכתובה ,ושיאמר הבעל ע"מ

סתמא כפירושו שאם תכריחנו כשיבא לידי נכסים ,לשלם

כןלאגירשה.וכןנאמרשםבסימניםהקטניםבסדרהגטסי'

לה מה שחושב עתה שלא יצטרך לשלם לה ע"פ דין

רי"טיזהירםהרבשלאיהיוקשוריםביחדבשוםדבר,והדין

המלכות ,יתחרט על הגט ,ויאמר אם לא הייתי מגרשה היו

נובע מסדר הגט של מהר"י מינץ שכתב שמצא כן בכתב

נשאריםלינכסיועתההוצרכתיליתןלה.ולענ"דאיןחילוק

מהור"ר איסרלן ז"ל .וביאר שם הטעם מהא דתנן פרק

להקלביןדיןדהר"ימינץלזה,ואדרבאבזהשייךעודקלקול

השולחנשאתלאחרוהיאתובעתכתובתהאמררבייהודה

יותר כיון שאמר בפירוש שלא יצטרך ליתן לה ,א"כ הוי

אומריםלהשתיקתךיפהמדיבורך,ומפרשרש"יותוס'דמצי

אומדנא דאם יראה שטעה יתחרט ,משא"כ בכתובה שלא

אמר לה אדעתא דיהיבנא כתובתך לא גרשתיך ,וכן הלכה.

אמר בפירוש כן שמגרש ע"מ שלא לשלם כתובה  ...הר"י

לכן דן הר"י מינץ שצריך לסלק תביעת הכתובה קודם

מינץסוברכיוןדלאוכ"עדינאגמירא,לעולםיהיהלעזאם

הגירושין ,שלאיבואהבעלויאמרעלדעתדליתןכתובהלא

הבעל צווח גרשתי בטעות ושהגט בטל ובניה ממזרים ,אף

גרשתי ,כי אמרתי שלא תתבע כתובתה או שאפטר לשלם

שהאמת אינו כן כיון שלא גרש על תנאי זה בתנאי כפול,

מאיזהטעםשיהיה.

מכלמקוםכיוןשלפימחשבתוהואכן,יוציאלעזזה...

אכן קשה לכאורה על טעם דר"י מינץ ,שהרי בגטין )דף

סוף דבר אני אומר אף שהראתי פנים להקל בדין זה,

מ"ה( אהא דהמוציא את אשתו לא יחזיר אמרינן א"ר יוסף

עכ"ז לא מלאני לבי לחלוק על דין פשוט של סדר הגט

וכו' והוא שאמר לה וכו' אי אמר לה הכי מצי מקלקל וכו'

המוסכםלהלכהמכלישראל.גםלאראיתישוםחילוקבין

א"דוכו'ע"ש.והיוצאמשםדפליגיתרילישנאאליבאדר"נ

נדוןהשאלהלנדוןשלסדרהגט.אמנםמכלמקוםמישלבו

אם אפילו בלא אמר בפירוש מפני מה מוציאה מכ"מ לא

רחבה ורואה קלקולים בחדול הגט ורוצה לסמוך על דעתו

יחזיר משום קנס ,אבל עכ"פ חשש קלקול ולעז לא שייך רק

להקל לענ"ד ימצא סמיכה קצת בהערות הנ"ל .כנלענ"ד",

באמרבפירוששמטעםזהמוציאה.ולפיהאמורשם)דףמ"ו

עכ"להבניןציון.

ע"ב( בסוגיא דאיילונית מבואר דלר"מ דס"ל דבעינן תנאי

העולה מתשובה זו ,דפשיטא ליה לבנין ציון דלעניין

כפול לא יכול לקלקלה כי אם בכפליה לתנאיה .וא"כ במה

דיעבדאיןכלחששבכשרותהגט,מאחרשהבעללאהתנה

שיש לה תביעה עליו מכתובה וכדומה איך יכול לקלקלה

בעת מתן הגט בתנאי כפול שמגרש על מנת שלא יחוייב

אם לא אמר בפירוש שמגרשה על מנת שלא לשלם לה

בתשלוםדמיהכתובה.

כתובהונדוניא.

אך לעניין האם לכתחילה יש לסדר גט במקרה שהבעל

והנה בזה אם בעינן שכפל לתנאו כבר יש פלוגתא בין

יוכל להוציא לעז שעל דעת כן גרשה ,לדעת סדר הגט

הראשונים הביאה הטור באהע"ז )סי' י'( ,והוא פסק כשיטה

למהר"י מינץ ,לכתחילה אין לסדר גט במקרה כזה עד

שצריך לכפול .ובשו"ע שם סעיף ג' הביא ג' שיטות בזה,

שהעניין יוסדר בדרך שלא יוכל להוציא לעז .ופשיטא דאף

ולשיטה האחרונה שהיא שיטת הרמב"ם אפילו לא אמר

שבסדר הגט הבעל אומר שנותן הגט בלא תנאי ,מ"מ לענין

מפניכךאנימוציאךלאיחזיר,וכפיהנראהפסקהשו"עכן

חששהלעזלאיועיל.

מדהביא שיטה זו לבסוף .אכן גם לפי שיטה זו אין הטעם

אך הבנין ציון בסיום דבריו קובע שבמקום שיש לחוש

דלא יחזיר משום דיכול לקלקלה בלא אמירה ג"כ ,אלא

לקילקוליםמעיכובסידורהגט,ישלדוןשאיןלחושללעזכל

שהרמב"ם פסק כלישנא בתרא דר"נ דמשום שלא יהיו

עוד בשעתסידורהגטהבעל לא אמר בפירוש שעל מנת כן

פרוצים לא יחזיר .ולפ"ז לכל השיטות בלא שאמר בשעה

מגרשה,מאחרולכלהשיטותשהביאהשו"עבסי'י'סעיףג'

שמגרש שעל מנת כן הוא מגרש ,לא יכול לקלקלה אח"כ

איןלחושללעז כלעודהבעללאאמרבפירושבשעתסידור

ולומראלוהייתייודעוכו',ואיךשייךלעזבלאנתןכתובה.

הגטשעלמנתכןמגרשה.אמנםמהר"ימינץסברדנידוןזה

614אבןהעזר
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שלא סודר עניין הכתובה סתמו כפירושו שנתן הגט ,רק על

כשרויכפוהובשוטיםלגרשעדשיאמררוצהאניויגרש,לא

דעתכןשלאתוכללתבועהכתובהאחרכך,ולוליזאת לא

כןכשהואמוטעה".

היה מגרשה ,ודמי לאילונית דסתמו כפירושו .אך נראה

בספר ויאמר יצחק חלק אה"ע סי' קלה הביא מדברי

שהבנין ציון נוטה שבמקום אפרושי מאיסורא וכיוצ"ב יש

הכנה"ג ,ומאחר והרב ויאמר יצחק סבר שאין לחוש לגט

לצדדדלאכסברתמהר"ימינץ,ואםלאאמרבעתסדורהגט

מוטעהבלאתנאימפורש,כתבלבארדבריכנה"גכדלהלן-

שעל מנת כן מגרשה אין לחוש אף לעניין לסדר הגט

"היינו דוקא בגט מוטעה בתנאי כהלכתו בכל משפטי

לכתחילה.

התנאים ,או בעל מנת דומיא דחליצה שאומר לו חלוץ על

אך נראה שגם לדעת מהר"י מינץ ,באותם תשלומים

מנת שתתן וכו' .אבל בהטעיה כנ"ד שאין כאן שום תנאי

שהבעלטעהוסברשיפטרמהם,אךאינןנובעיםמהגירושין,

בגירושין ,ולא שיגרשנה על מנת שתמחול לו בכתובתה כי

או אף אם נובעים בהכרח מהגירושין והבעל רצה להפטר

אםשהטעיתאותובמחילהכדישיגרשנהומעולםלאהתנה

מהם אך אין אומדנא דמוכח דאילו היה יודע שיחוייב לא

הבעל שום תנאי בגירושין ,שפיר הוי גט כהלכתו ,ויכולה

היהנותןגט,מאחרשאינודומיאדאיילונית,י"לשגםמהר"י

אח"כ לומר לו משטה הייתי בך מחמת המודעא שקדמה

מינץ מודה דבסתמא אין לחוש ללעז ויוכלו לסדר הגט אף

למחילה".

לכתחילה.

בשו"ת עין יצחק ח"ב חלק אה"ע סימן מ' שהוא
מהמחמיריםבגטמוטעה,וכמבוארלעילדןבשאלהזו.

בעלשהוטעהונעלםממנושהגירושיןכרוכיםבאיסור

בתחילה כתב שם )בס"ק טו( וז"ל " -והנה אחר זמן

הנודע ביהודה בתשובה מהדו"ק סי' עה כתב שאם סודר

הודיעוליכיהבעלבנידוןדידןהנ"להי'מןהכופיןלהוציא

גטבדרךשישבהמשוםאיסורחרםדרבינוגרשם,אךהבעל

לפידלאהיהלוגבורותאנשיםוטענהחוטראלידאכו'ובזה

לאידעמכך,הריזהוגטבטעותובטל.וז"להנודעביהודה-

הוי מן הכופין בשוטי וכמבואר בסי' קנ"ד ובאחרונים .ולפ"ז

"גםהבעלטעהוסברשאינועוברחרםדרבינוגרשםוהוהגט

הי' מקום לדון לכאורה ולסתור לכל מה שכתבתי לעיל.

בטעות,ואףשביטלהבעלכלהמודעות,אבלאנןסהדישנגד

והואדהסבראנותנתדכיוןדהואמןהכופיןלהוציאע"כאף

דתהתורהלאהיהעושה,וטעותזולאקיבלאנפשיה".

דלא קיימה כפי דברי הבעל עכ"ז כשר הגט .ואף דהא גם

ועיי"ש שכתב סברא כזו גם ביחס לשליח ,שאם הוטעה

היכאדכופיןלהוציאבעינןשיאמררוצהאני.מ"מהאמצינו

והתברר שיש איסור במסירת הגט ,השליחות בטלה ,והביא

כעיןזהגביחליצהביבמות)דףק"ו(דחליצהמוטעתכשרה

כןשכןכתבבחי'הריטב"אעמ"סקידושיןדףמב.:

ומפרשידמייריבא"לחלוץלהע"משתתןלךמאתים".

אךבשו"תביתאפריםחלקאה"עסי'קיד)דףסז(.דחה

אך מסקנת העין יצחק שהגט פסול אף בכה"ג .וז"ל שם

דברי הנודע ביהודה וכתב " -ז"א ,דא"כ בכהן שמקדש

בס"ק יח " -אבל באמת לדינא אנכי עומד על משמרתי וכמו

גרושה ולא ידע שהיא גרושה ,וכן שאר חייבי לאוין ,נימא

שכתבתימתחילהלהחמירבנ"דכיוןדלארצהבשוםאופןעל

דהוה קידושי טעות כמו מומין ונדרים .ולהדיא אמרינן

הגטרקעלסמךדגמרהוקיבלהעליהשלאתדורבמוש,ע"כ

דבחייבילאויןולאהכירבהאףכתובהישלהן.והר"ןכתב

ישלנואומדנאדמוכחאוגילוידעתוהברורהדאםלאתקיים

החילוקדבנדריםומומיןודאיאינומתפייס,משא"כבאיסור,

כן דיהיה הגט בטל .והא לכללא אמרו ביבמות )דף ק"ו(

סבראשמתפייסוערבעליוהמקח".

דחליצה מוטעת כשרה וגט מוטעה פסול .ופשט הסוגיא הוא
דאף באותן שהם מן הכופין לגרש דג"כ אמרו דגט מוטעה

גטמוטעהבבעלשעלפיהדיןאפשרלכופולגרש

פסולוכמושכתבהיש"שביבמותשםסי'ל"בדהךגטמוטעה

באותם מקרים בהם יש לפסול את הגט מפני היותו גט

פסולקאיגםבהנךדכופיןלגרשוכנ"ל.והאגםנ"דהויבכלל

מוטעה,לדעתהפוסליםוכפישהתבאר,ישלדוןהאםישצד

הך גט מוטעה דאמרו דפסול ואין לחלק .ובאמת בע"כ מוכח

קולא במקרה שהדין נותן לכוף או לחייב את הבעל

דשאניחליצהדכיוןדאףתנאיגמורלאמהניבחליצהלבטל

בגירושין .שאלה זו התבררה בתשובת הבית אפרים ובעין

להחליצה ע"כ גם היכא דלא אמר בלשון תנאי לא מבטלינן

יצחקובספרויאמריצחק.

להחליצה .משא"כ גבי גט דתנאי גמור ודאי מהני בגט לבטל

בספרכנסתהגדולהאה"עסי'קנדהגה"טס"קיטכתב–

להגט אם לא נתקיים התנאי .וה"ה היכא דלא היה בדיני

"ודוקאבכפייה,אבלבגטמוטעהפסול.משפטצדקח"אסי'

תנאיובלשוןתנאירקאומדנאדמוכחידג"כנתבטלהגטאם

נח" .ובתשובת משפט צדק כתב – "וא"כ בנ"ד שאמר

לא נתקיים כפי שגמרו ביניהם .וע"כ בנ"ד הגט פסול כיון

שהטעוהו ,הגט בטל כל שלא נתקיים התנאי כהלכתו .ואי

דאומרת דלא קיבלה עליה בח"ח ע"י הב"ד שלא תדור בעיר

משוםדלאהיהרוצהלשלםמזונותלאשתוואמררבבפרק

מוש,ורמוהולהבעלבזה,והויבכללגטמוטעהדפסול".

המדיר שהאומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה,

וכן בשו"ת בית אפרים מהדורא תנייינא חלק אה"ע סי'

ואיכא פוסקים כרב  ...אפילו לדעת בה"ג וג"כ דכוותיה

עהדןבשאלהזו,בתחילתדבריוכתב,וז"ל" -בנ"דפשיטא,

אחרינידפסקוכרב,מ"מלאומילתאהיאבנ"ד.דגטמעושה

שאםלאהיהרוצהגט,דינאהואדכופיןאותו,וא"כמכ"ש

עטרתדבורה
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שיכולים להטעותו ,שאף שגט מוטעה פסול ,היינו כשאינו

שמחלו לו הנדוניא ,מ"מ כיון שרשאי להטעות אותו בכה"ג

מאותם שכופין להוציא ,משא"כ באם הוא מאותם שכופים

והואנתןאח"כהגטבביטולכלמודעותאיןשוםחששבזה.

להוציאלאמשגחינןשיתקייםהתנאישהתנהע"משתתןלי

ובפרטכיוןדבעיקרהגטבאמתמרוצהדאםלאהיהמרוצה

מאתיים זוז שהטעוהו על ידו ,כיון דאף כשלא היה מרוצה

לעיקרהגט,לאהיהמתרצהאפילועלידימחילתהנדוניא".

כללהיהמןהדיןלכוףאותו,וא"כגםבזהאףשלאנתרצה

וע"ע בספראוריין תליתאי)להגר"מתאומים ז"ל( סי'א'

כיאםבתנאי,איןמשגיחיןבו".
ומסקנת הבית אפרים " -אך אחר העיון נראה שאין

שדןלהקלבגטמוטעהבמקוםשהדיןנותןלכפותו,אךדבריו
אינםברורים,עי"ש.

מועילגטמוטעהאףבאותןשכופין,דאףשגטמעושהכשר,

העולה מדברינו ,במקום שעל פי הדין ניתן לכפות את

היינו לפי שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני ,ואז אמרינן

הבעל לגרש ,אך נתן מרצונו והוטעה .לדעת תשובת משפט

דבאמתגמרומגרש,משא"ככשאיןעושיןלוכפיהרקברצון

צדק והעין יצחק אין מעליותא בכך שהבעל מחוייב בגט,

הואמגרשועלתנאי,מהבכךשמןהדיןכופין,השתאמיהא

והגט בטל ,והיינו לשיטתם שפסלו גט במקרה שהטעו את

לאגמרומגרשכיאםעלתנאי,וכלשלאנתקייםהתנאיאין

הבעל וקיימת אומדנא שאילו ידע מעיקרא את האמת כפי

הגטכלום".

שהיא,לאהיהמגרשה.

אך הבית אפרים מסיים שיש לחלק בין תנאי ממש לבין

בתשובות ויאמר יצחק בית אפרים ואור גדול הסכימו

מישהטעואותו),וכמושהבאנומתשובתויאמריצחק(.וז"ל

לזה רק במקרה שקיים תנאי ממש בגירושין ,וכל עוד לא

" -ואמנם נראה דודאי אם היה תנאי גמור בשעת הנתינה,

התקייםהתנאיהגטבטל,אע"פשהבעלהואמאותןשכופין

אע"פ שרצו להטעותו בזה והוא מאותן שכופין ,מ"מ כיון

לגרש .אבל במקום שהבטיחו לבעל הבטחה ,כגון לתת לו

שמתנהלפנינושעלתנאיזההואנותן,הרילפנינודלאגמר

ממון,ועלסמךהבטחהזוגרש,ואח"כההבטחהלאקויימה,

ויהיבכיאםעלתנאיזה.משא"כבנדוןדידןדבאמתנתןבלי

בכה"ג מאחר ובסדר הגט אמר שמגרשה ללא תנאי ,אלא

תנאי ,רק שנאמר מחמת אומדנא שסמוך לבו שיקיימו

דעדייןישלחושמצדהאומדנאשסמךבדעתולגרשרקעל

הבטחה ליתן לו מעות ,בזה שפיר י"ל כיון שהוא יודע

דעת כן שימלאו את ההבטחה ,בכה"ג אם הבעל הוא

שמוכרח ליתן גט ,בודאי גמר ויהיב שתהיה מגורשת ממנו

מאותם המחוייבים לגרש ,עניין זה מביא אותנו לאומדנא

ולא תתעגן .ואף שבלבו שיתנו לו מעות ,אין כאן אומדנא

הפוכה ,דמאחר ומחוייב לגרש גמר בדעתו לגרשה ללא כל

שתלהבדעתונתינתהגטבנתינתהמעות,שהרינתןבסתם

תנאי.

ולא הזכיר שום תנאי ,ואדרבה אמר בפירוש שנותן בלא

אךנראהשסבראזוקיימתרקבאותםשביתהדיןפסקו

תנאי .ועיין בתוספות דב"ב דהא דמהני כפיה ,דכיון שהוא

עליהם שחייבים לתת גט ,והם יודעים זאת ,ובכה"ג סברת

מחויבמדינאגמרומקני".

הבית אפרים היא סברא חזקה ,ובפרט במקום שניתן

ובספר אור גדול )להגדול ממינסק( סי' מז כתב " -בנידון

להשתמש באמצעי כפיה כנגדו ,וברור לו שאם לא יגרש

דידן נראה פשוט דליכא שום אומדנא דדוקא אדעתא דהכי

מרצונו,יכפוהולכך.אךאםבעתסידורהגטהבעללאידע

גירש ,משום דהם היו מחויבים עפ"י דין לגרשה ,וא"כ איך

מכךשהדיןמחייבובגירושין,אףאםאח"כפסקוכן,איןכאן

נימא אומדנא דלולא זה ודאי לא היה מגרש ,כיון דהיו

סברא להקל מצד מה שהתברר למפרע שעל פי דין היה

מחויבים עפ"י דין אף לולי זה" .ועיי"ש בהגה"ה שהרב

מחוייבבגירושין.

השואל השיגעלתשובתהאורגדולוכתבדגטמוטעהפסול
אף במקום שעפ"י דין כופין לגרש ,אם לא כפוהו והטעוהו

כשרותהגטשניתןלאחרשבי"דפסקובטעותשחייבלגרש

בטלהגט,וה"האיאיכאאומדנאולאנתקייםכפיהאומדנא

אם התקיים דיון בביה"ד ,ובסופו ניתן פסק דין שהבעל

דהוי גט בטל .ועל זה השיב הרב המגיה בנו של האור גדול

חייב לגרש את אשתו ,וקיימת אומדנא שהבעל גרש את

שאיןכוונתאביובתשובהלהכשירגטמוטעהבמקוםשעפ"י

אשתו רק בעקבות פסק הדין ,ולאחר הגירושין התברר

דיןכופיןלגרש,אלאלבארמדועלאיחשבגטמוטעה,וכתב

שביה"ד טעו בפסק דינם ,ועל פי הדין הבעל אינו מחויב

הטעם שעקב חיובו בגט אין אומדנא שדוקא אדעתא דהכי

לגרש.

גרש,וכןמטעםנוסףהמבוארשםבתשובה,עי"ש.

לא מיבעיא לדעת הפוסקים המחמירים כשהטעהו

לעיל בסוף פרק א' הבאנו מתשובת פרי השדה ח"ד סי'

בענייני ממון ,ק"ו שיחמירו בטעות שהיא בעיקרה של

כ' ,להקל כשגרש לאחר מחילת חיוביו לאשתו ולאחר מכן

ההחלטהלגרש,אךגם הפוסקיםשהקלובהטעיהבהשלשת

חזרה ותבעה זאת בערכאות .ועוד כתב שם – "כיון שדרכו

חפצים וכדומה ,היינו מטעם דס"ל דמאחר והבעל רוצה

של זהו הבעל לעזוב אשתו ,וא"כ מותר לעשות כל טצדקי

לגרשה בכל מקרה ,אין הרצון תלוי בקבלת החפצים ,וכמו

שבעולם לפתות אותו לגרש ,וא"כ כיון שגרש אחר כך

שהתבארהדעתםלעיל.אבלאם הרצוןלגירושיןנובעמכח

בביטולכלמודעותוכלהתנאיםכמושנהגוכלמסדריגיטין,

פסק הדין ,פסק דין שלאחר זמן התברר כמוטעה ,יש לדונו

פשיטא דהגט כשר ,דאפילו אם נימא שהטעוהו בכך מה

כגטמוטעה.
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להלן מש"כ בזה הרדב"ז בתשובה )חלק ד' סי' פט,
תשובהאלףקס( " -כשהאשהמותרתלוואנחנואומריםלו
שהוא חייב לגרש ,הוא סומך עלינו ,וכיון שלא היה חייב
לגרשנמצאהגטמוטעה".

ומעושה שיש בזה חששא גדולה של כשלון באיסור אשת
אישדאורייתאח"ו,כנלע"ד".
ובחזו"א חלק אה"ע סי' צט סק"ב כתב " -יש לעיין
בחייבוהוחכמים לגרשולא כפוהו בשוטי,ונמצא שחייבוהו

אלאאםעלפידיןהאשהנאסרהעליו,אלאשאינוחייב

שלא כדין ,אי חשיב אונס .ומהא דכתבו )בב"י סי' קלד וסי'

לתת גט ,כגון לשיטת התוספות בזבחים )ב (:שאינו מחוייב

קנד( שאם נשבע לגרש שיתירוהו קדם דלא ליהוי דומה

לתת גט לאשתו שזינתה וסגי בהפרשה .בנסיבות אלו כתב

לאונס ,וכתבו דמן הדין לא הוי אונס כיון דנשבע מעצמו,

הרדב"ז" - ,היכא שהאשה אסורה עליו ,אעפ"י שאנחנו

משמע דאם הוא אנוס משום מצוה חשיב אונס .וא"כ אם

אומרים לו חייב אתה ליתן גט לא הוי גט מוטעה ,שהרי

הואאנוסמשוםמצוהלשמוע,נמיחשיבאונס.ועודשחשיב

בשעהשהואנותנולהלאועלןקאסמיךאלאעלעצמוהוא

גט בטעות דאילו הוי ידע שאינו חייב לא היה מגרש ,אבל

סומך,כיוןשאינהראויהלומתיראותהלגמרילעלמאוגמר

באנסוהובשוטיאיןכאןטעותשהריהיהמוכרחלגרשכדי

וגרש מדעתו בלא טעות כדי שתנשא לעלמא ,שהוא מפרש

להנצל,אלאהתםבטלמשוםאונס".

דברינו מה שאמרנו לו חייב אתה ליתן גט ,כדי להתירה

)אמנם מבואר ברדב"ז ובחזו"א להחמיר במקום שגרש

לעלמא אמרנו כן ,ונמצא שאין בגט טעות כלל .ועוד שכיון

בעקבות פסק דין מוטעה ,אך הרדב"ז והחזו"א לא דנו

שהיאאסורהעליו,מהשאומריםלוחייבאתהליתןלהגט,

בשאלהמסויימתהלכהלמעשהאלאכתבואתהדבריםכפי

הואכדי לכרותבינולבינהולהתרחקמןהכיעורומןהדומה

שהם מצד הדין ,ואין בדבריהם גילוי דעת האם יש קולא

לו ,ולא מן הדין ,כי בהפרשה הוה סגי ,ושייך שפיר לשון

כשהבעל אמר בפירוש שמגרש ללא תנאים ,כמקובל בסדר

חיוב בכהאי גוונא ,והילכך אין כאן דין גט מוטעה" ,עכ"ל

הגט ,אך מתשובת העונג יו"ט והעזרת כהן נראה שאין נ"מ

הרדב"ז.
ועייןבשו"תשערידעהח"אסי'קיטשהביאאתתשובת
הרדב"זוהסכיםעמו,ועיי"שבמש"כלבארהלכהזו.
וכןבספרעונגיו"טסי'קסחהאריךלהוכיחשאםביתדין

מכךובכלגווניישלחוששיחשבכגטמוטעה.
ויעויין לעיל מש"כ לבאר את התועלת שבאמירת הבעל
שנותן הגט ללא תנאים ,ונראה שבטעות בעיקר ההחלטה
לגרשלאיועילודבריואלו,מלבדלשיטתהנודעביהודה(.

פסקו בטעות שהבעל חייב לגרש ,ומחמת כן גרשה ,הגט

ובשו"תעולתיצחק)להג"ריצחקציוניז"ל(סי'רחכתב

פסול מהתורה כדין גט מוטעה) ,וע"ע בשו"ת מנחת יצחק

במקרה שבו יש דעות בפוסקים שאינו חייב לגרש רק בבא

חלקח'סי'קלו(.

לצאתידישמים,גםאםביה"דסובריםשלמעשהישלחייבו

ובאבני נזר חלק אה"ע סי' לה סק"ח כתב שבמחלוקת

בגט ,ראוי לומר לבעל שלדעת חלק מהפוסקים אינו חייב

הפוסקים בשאלת איסור האשה על בעלה ,אין להורות לו

לגרשאלאלצאתידישמיםאומצדלזותשפתיים,וכתב–

שחייב לגרש ,שאם כן הוי גט מוטעה מאחר והדבר שנוי

"נחקור חקירה ,לדעת הפוסקים שאינו חייב להוציאה רק

במחלוקת ,אך אפשר לכפות אותו על הפרישה מאשתו

לצאת ידי שמים ,אם אמרו לו הבית דין שחייב להוציאה

מחמת ספק איסור ,ואם יגרשה מחמת כן ,לא יחשב גט

עפ"ידיןגמור,ומחמתזהגירשאותה,אםנקראגטמוטעה

מעושהכיוןשאינומעושהעלהגירושיןאלאעלהפרישה.

כיאוליאםהיהיודעשרקלצאתידישמיםחייבלגרשהלא

ובשו"ת עזרת כהן )להראי"ה קוק ז"ל( בסוף סי' מא דן

היהמגרשה.כימצינושישבניאדםשאםיודעיםשחייבים

במקרה שהיה נוטה לומר שהאשה אסורה על בעלה וחייב

מן הדין מקיימים ,אבל אם אין מחוייבים רק לצאת ידי

לגרשה ,אך היו כמה צדדים לקולא .ובסיום דבריו כתב -

שמים אינם רוצים לקיים ,כהא דאיתא בסנהדרין דף ע"ב

"קשה לגזור עליהם גירושין מעיקר הדין ,שאולי יש מקום

רבא איגנבו לי'  ...וכתבו התוס' שם  ...הם לא רצו רק אם

להתירמצדכלהצדדיםשדברנוובארנו,ואזאםיגרשאותה

יתחייבו בדיני אדם  ...ומקום הספק אצלי דמצינו בכמה

מפנישנאמרלושהיאאסורהישלחושלגטמוטעה...והויא

דברים דאין צריך לתנאי כפול אלא אפילו גלוי דעת מהני,

חומראדאתיאלידיקולא".

כמובההואדזבינהולנכסי'אדעתאלמיסקלארעאדישראל

ואח"כ הביא את דברי הרדב"ז הנזכרים לעיל ,והוסיף -

 ...וה"נ בנ"ד יש אומדנא דאם לא פסקו הבי"ד שמחוייב

"משמעמזהדאםבאמתהיאמןהדיןמותרתלו,אםנאמר

לגרשה לא היה מגרשה .ונראה לע"ד דאין לאמוד מעצמינו

שחייב ליתן גט הרינו נכנסים בספק גט מוטעה ,ונמצא

בגט אלא במקום שאמדו חז"ל כגון בגט שכיב מרע הנ"ל,

שהחומרא שנחמיר בזה ,ולא נקח את הצדדים של ההיתר

דהא קיי"ל גילוי דעתא בגיטא לא מילתא  ...צ"ע לחלק בין

שצדדנו בזה ,תהיה חומרא דאתי' לידי קולא .ע"כ נלע"ד

גט ש"מ לבין מי שמגרש מחמת שפסקו לו הבי"ד .ונראה

שראוי לפייס אותם ולומר להם שיתגרשו מרצונם הטוב,

לחלק דאדרבה דהתם שגירש מעצמו לטובתה ודוקא בעת

מפני שאין בירור להיתר ישיבתם יחד ,ואם יתרצו להתגרש

שהיה שכיב מרע אנו אומדין דעתו דאם היה יודע שיחיה

מה טוב ,ואם לא ירצו להתגרש אין אחריותם עלינו .ומפני

לא היה מגרש אותה .משא"כ אם גרש מחמת שציוו לו

תקנתם של קלי עולם הללו לא נכנס לספק גט מוטעה

הבי"ד,קייםבזהמצוהלשמועדבריחכמים,ואףשטעו,אבל

עטרתדבורה
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הואקייםהמצוה...אבלאכתיישלספקדהאבדיניממונות

בשעתסידורהגט,נראהדליכאלעזבכה"ג.ע"ש.מ"מראיתי

מצינו מפורש בחו"מ סוף סי' כ"ה דיין שטעה וחייב שבועה

בשואל ומשיב תנינא )ח"ג סי' ו'( שכתב ,שדברי האבני

למי שאינו חייב ועשה זה פשרה עם בעל דינו שלא ישבע

מלואיםתמוהיםבזה.שא"כנפלכלהדיןדחיישינןלקלקולא,

ואח"כ ידע שאינו בן שבועה ,אע"פ שקנו מידו על הפשרה

הואילובזה"זמבטליןכלהתנאיםבשעתהגירושין.וזהאינו.

אינו כלום דפשרה בטעות הוא .והרמ"א כתב ודוקא שגילה

שא"כ למה נכתב בש"ע  ...והנה בטוש"ע חו"מ )ס"ס כה(

דעתוהוהטעותאע"פשנעשהעפ"יבי"ד.צ"עאםישלחלק

איתא,דייןשטעהוחייבשבועהלמישאינוחייבבה,ועשהזה

בין גיטין ודיני ממונות  ...מצאתי בספר קצות החשן בסי'

פשרה עם בעל דינו כדי שלא ישבע ,ואח"כ ידע שאינו בן

ע"ה סק"ד שהביא בשם שו"ת בית יעקב דאם היה סבור

שבועה ,אע"פ שקנו מידו על הפשרה ,אינה כלום ,דקנין

שחייב עפ"י דין ופרע ואח"כ נודע לו שאינו חייב רק לצאת

בטעותהואוחוזר.ע"כ.ומקורומתשובתהרי"ף.ומינה לנדון

ידי שמים ,הוה מחילה בטעות והביא ראיה מהני דיכרין

דידן שאומרים לו הבי"ד שהוא מחוייב לגרש ,ועל סמך זה

דרבאשהבאתילעיל,והקצותהחשןחולקעליוע"ש".

הולך ומגרש את אשתו ,דהו"ל גט מוטעה .הן אמת שכתב

ובספר יביע אומר ח"ב )אה"ע סימן י'( כתב " -נדרשתי

הרמ"אבהגהשם,דדוקאשגילהדעתושעשההפשרהמשום

אודותהמנהגשנהגוכאןבביתהדיןזהכמהשנים,שכאשר

השבועה,אוכדומהלזה.וא"כנראהדה"נצריךהבעללגלות

נראה בעיני חברי בית הדין שהיותר נכון לגרש ,היו נותנים

דעתושהואמגרשמפניפסקהדיןשחייבוהולגרשאתאשתו,

פסק דין בסגנון זה כי הבעל חייב לגרש את אשתו .ולפע"ד

הלא"ה לא חיישינן .מ"מ הרי בודאי שפעמים רבות אומר כן

אינונכוןלעשותכן".

בפירושכשהולךלב"דלגרש,וישלחושלהטעאה.ועודדלעז

עיי"ששהביא אתתשובתהרדב"ז,ואח"ככתב" -הראת

מיהא איכא בכל גוונא ,דאלת"ה תקשי לך הא דפסק מרן

לדעתשכלשהיאמותרתלו,אע"פשבאיזהמקריםמסויימים

באה"ע )סי' י'( ,שהמוציא אשתו משום ש"ר ,אפילו לא אמר

נראה להם להב"ד להפריד בין הדבקים ,עכ"פ אין כאן חיוב

לה משום כך אני מוציאך ,לא יחזיר .וע"כ דלגבי איסורא

לגרש ,שאין חייב להוציא אלא במקום שאמרו חז"ל בהדיא

חיישינן טפי ואיסורא מממונא לא ילפינן ,דעכ"פ לעז מיהא

וכדאיתאבכתובות)עז(.ונמצאשבנתינתפס"דזהמביתהדין,

איכא  ...וע"ע בעזרת ישראל שם שכתב דה"נ גבי גט לא

הוא בא לכלל טעות ,שסובר שכן הדין מחייבו ,והו"ל גט

חשיבגטמוטעהבדיעבד,ע"ש.ומ"מנראהדלכתחלהמיהא

מוטעה  ...נראה שאין לומר לו שהוא חייב להוציא ,שיש

חיישינןגביגט,מטעםשכתבתי,דלעזמיהאאיכא.ודו"ק.

לחושלגטמוטעה.וכעיןמ"שבגיטין)דףמו(שהמוציאאשתו

המורםמכלהאמורכיאיןלכתובבפסקדיןשהבעלחייב

משום שם רע או איילונית ,שאינו מחזיר שמא תלך ותנשא

לגרש את אשתו ,אא"כ באותם שמנו חכמים כופין אותם

לאחר ונמצאו דברים בדאים ,ויאמר אילו הייתי יודע שכן

להוציא .ולכן מכאן ולהבא יהיה נוסח פסק הדין בלשון

הוא ,אפילו אם היו נותנים לי מאה מנה לא הייתי מגרשה,

שהבית דין מייעצים לבעל לגרש את אשתו .או שהב"ד

ונמצא גט בטל ובניה ממזרים וכו' .ועיין בתוספות שם,

מוצאים לנכון שהבעל יגרש את אשתו ,שאין בלשונות אלו

דחששאזואינהאלאלעזבעלמא,ולאשיהיהממשגטבטל

משמעות חיוב כלל .וכ"כ בשו"ת חוט המשולש ח"ד )סי'

ובניה ממזרים ,דהא לא אמר על מנת .ע"ש .וה"נ הואיל

לה(.ע"ש".עכ"לתשובתיביעאומר.

ואומריםלושהואחייבלהוציא,יוכללומראילוידעתישאיני

וישלצייןשקיימתאיבהירותבתשובהזו.שהגר"עיוסף

מחוייב ע"פ הדין לא גירשתיה ,ונמצא מוציא לעז על הגט.

שליט"א פתח לדון במקרה בו בית הדין נוכח לדעת שנכון

ועיין בש"ע אה"ע )סי' י' ס"ג( ,שפסק ,שהמוציא את אשתו

שבניהזוגיתגרשו,אךאיןמקוםעלפיההלכהלפסוקחיוב

משום ש"ר או איילונית ,אפלו גירשה בסתם ,ולא אמר לה

גט .ובסיום התשובה כתב "כי אין לכתוב בפסק דין שהבעל

מפניכךאנימוציאך,לאיחזיר.ע"ש.ועייןבפתחיתשובהשם

חייב לגרש את אשתו ,אא"כ באותם שמנו חכמים כופין

)סק"ג(בשםהנוב"י,שאפילולהחולקיםכיוןשהרבא"לשהוא

אותם להוציא" .היה מקום להוסיף כי באותם אלו שנאמר

חייבלגרשהעדיףטפימאמרמעצמומשוםש"ר.ואע"פשאין

בהם "יוציא ויתן כתובה" יש מקום לפסוק שהבעל חייב

לבטלהגטמחמתזהכיוןשגירשבליתנאיוביטלכלהתנאים

לגרשה ,ולציין כי לא ינקטו כנגדו אמצעי כפיה מעשיים.

כנהוגבינינובשעתסידורהגט,מ"מאסורלבעללהחזיראת

ופשיטאשאיןלמנועמביתהדיןלפסוקאתהדיןכפישהעלו

אשתו.ע"ש.ומבוארדאףבזה"זשמבטליןכלהמודעותומגלה

לאחר העיון בפוסקים ,ויכתבו את פסק הדין כפי שהוא,

דעתושמגרשברצונוהטוב,אסורלבעללהחזיראתאשתו,פן

ויבהירולבעלאתמשמעותפסקהדין.במקוםבוישחיובגט

יוציא לעז עליה ,וחיישינן לקלקולא .וכן נראה ממה שהובא

בלא כפיה כלל ,יבהירו לו שמכח פסק דין זה לא יכפוהו

דין זה בש"ע ,אע"פ שגם אז היו מבטלים כל המודעות,

לגרש,אךהדיןקובעשעליולגרשה,ואםאינומגרשהיקרא

ומגלים דעתם שמגרשים ברצונם הטוב בלי שום תנאי כלל.

עבריין .ובמקרה שפסק הדין הובהר לבעל באר היטב ,אין

וכמ"ש )בסי' קנד סדר הגט סי"ד וס"כ( .ע"ש .ואע"פ שהאבני

מקום לחוש ללעז וק"ו שאין מקום לחוש לגט מוטעה .ובכל

מילואים )סי' י'( כתב לחלוק על דברי הנוב"י הנ"ל ,שכיון

המקורותשהביאבתשובתיביעאומר,איןלסתורהנהגהזו.

שאומר בפירוש שהוא מגרשה בלי שום תנאי ,כנהוג בינינו

ואילו באותם מקרים בהם אין על פי ההלכה מקום לפסוק

618אבןהעזר
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חיוב גט ,פשיטא שאם פסקו לחייבו בגט ומכח פסק הדין

החילוק הוא בין אם גילה דעתו או לא גילה דעתו ,וכמו

הבעלמגרשה,שישלחושלגטמוטעה.

שנראהמדבריהגר"א.ואםכןהכאבנידוןדידן,דלאגילה

ולסיום נצטט מתשובת עזרת ישראל )להג"ר ישראל
איסר רפאל שפירא ז"ל( סי' לד שרמז עליה מתשובת יביע

דעתו בשעת נתינת הגט שהוא נותן רק בשביל שהדין כן,
בודאילאהוהלאטעותולאאונס".

אומר ,וז"ל – "אין לומר דזה קרוי כפיה במה שאמרו לו
שעפ"י הדין הוא מחוייב להוציא ובאמת אינו כן ,וזה הוי

מסקנתהדברים

אונס או טעות .דזה אינו  ...וגדולה מזו מצאנו אף לגבי

הדרךהיחידה המוציאה אותנו מחשש בסידור הגט היא

פשרה כתב רמ"א בחו"מ סי' כ"ה סעיף ה' ודוקא שגילה

שהרבהמסדראתהגטיבהירלבעלשהגטניתןלאשהבלא

דעתו שעשה הפשרה משום השבועה .וציין הגר"א בסוגיא

שוםתנאי,וכיהגירושיןאינןמסודרים בכפוףלענייןכזהאו

דב"מ ס"ו דבזבינא מחילה בטעות הוי מחילה ,ועיין

אחרשארעבעברושגרםלולתתגטלאשתו.וגםאםלאחר

בשטמ"ק שם שהביא בשם הרמב"ן והריטב"א וז"ל וא"ת

זמןיתבררשהיתהטעותבגורמיםשהביאוהולהחלטהלתת

הכא משמע דס"ל לר"נ מחילה בטעות הוי מחילה ,ואילו

גט ,והם אינם כפי שסובר כעת ,הגט אינו ניתן בכפוף לכך.

בפרקחזקתהבתיםאמרינןדלאהוימחילה.וי"לדלאדמי,

במידה שבית הדין פסק לחייב את הבעל בגירושין ,יש

דכיאר"נדהוימחילהכשידועמהשחבירונוטלממנו,אלא

להבהיר לבעל את טיבו של פסק הדין ,כגון במידה שלא

שהוא סבר שהוא זוכה בו מן הדין כו' והיא שיטתו של

פסקו לכוף את הבעל אלא רק לחייבו בגט ,יש להבהיר לו

רש"יעכ"ל.ועייןבשערמשפטשהביאבשםהרשב"ץלחלק

את המשמעות המעשית של פסק הדין ,ושפסק דין זה אינו

בין כשטועה בעצמו בין שהדיין הטעהו ,ואינו מוכרח ,רק

קובעלנקוטנגדואמצעיכפייה,כמאסרוכיוצ"ב.

סימ פז

בניזוגשהתגרשווחזרולחיותיחד
איירתשנ"ו
הופיע בפניביתהדיןזוג נשוי.האשהנישאהבשניתלאחר

לאחר מספר ימים ,הגיע בעלה הראשון ,וסודר גט נוסף

שהתגרשה מבעלה הראשון בביה"ד במקום אחר .לדברי

ביניהם .באותו מעמד בעלה הקודם אישר את דבריה

האשה מיד לאחר הגירושין ועוד באותו היום ,היא ובעלה

שהחזרה למגוריםמשותפיםבאותהדירהלמשךזמןמסוים

הראשוןחזרויחדלביתם,וחיויחדבאותהדירהבמשךכשנה

לאחרהגט,נעשהלצורךהתארגנותבלבד.

עד שנפרדו .בתחילה היתה כוונתה לחזור רק לצורך תקופת
התארגנותעםהילדיםוהעברתהחפציםלמקוםאחר,אךלא
היתהכוונהלחזורלחייםמשותפים,אלא שהדבריםהתגלגלו
כךשהמשיכולדוריחדבמשךכשנה.
האשה ידועה כאשה שומרת מצוות כולל שמירת שבת

השאלותהעומדותלבירורהם-
א .האם הגט השני ניתן לחומרא ,כדי להתרחק מחשש
איסוראשתאיש,אושהיהמחוייבמדינא.
ב.האםישלהתירלבעלההשנילחזורולדורעמה,ואת"ל
שישלהתירלו,האםישצורךבחו"קנוספיםעםהשני.

וטהרת המשפחה ,ואף לאחר הגירושין הקפידה על טבילה

ג.מהדינושלהעובר,האםישלחושלממזרות.

כפי שהיתה רגילה קודם לכן ,לעומת זאת בעלה הקודם,

ראשית יצויין שבית הדין שמע את בעלי הדין בלבד

לא היה מקפיד במצוות ,אך בתוך הבית הוא כיבד את

שהם  -האשה ,בעלה הראשון ובעלה השני המאמין לדברי

אשתובשמירתשבתונמנעמלהכשילהבאיסורנדה.

אשתו .מלבד זאת אין בפנינו עדות של שני עדים כשרים

לבני הזוג שני בנים ,ובאותה שנה הגדול היה בגיל
שמונהוהקטןבןשש.

המעידיםעלהעובדותשנמסרולביתהדין.
ביחסלדבריהאשה,במסכתקידושיןדףיב:מבוארדלאו

לאחר כשנה של מגורים משותפים האשה עזבה את

כל כמינהדאשה נשואהלטעוןשהיאהתקדשה כבר לאחר

הבית,ולאחרזמןנישאהבחו"קלאדםאחר.לדבריה ,בטרם

ולאסורעצמהעלבעלה,וכלעודאיןשניעדיםכשריםלא

הנישואין התעוררה שאלת הצורך בגט מהראשון אך קבלה

ניתן לאוסרה על השני .אך יתכן שאם נברר ונחפש במקום

תשובה מרב אחד שהעניין יוכל להפטר בשיחת טלפון,

מגוריה עם בעלה הראשון ,נוכל למצוא עדים הכשרים

והבינה שהיא רשאית להנשא .הרב המסדר את החו"ק לא

לעדות שיעידו שהאשה דרה עם בעלה בתקופה שאחר

ידעמכלהענין,והשיאם.

הגירושין ,כגון שכנים ומכרים הגרים באותו אזור מגורים,

כעתהאשהבהריוןמבעלההשני.כשהתבררוהעובדות,
בעלההנוכחיעזבאתהביתעדשתתקבלהחלטהבעניינם.

ובכה"ג מבואר שם בגמרא שבאיסור אשת איש חוששין
לעדיםהנמצאיםבמקוםאחר.

עטרתדבורה



ולכןכעתנדון דיןזהכאילובאושניעדיםוהעידושהם
דרויחדלאחרהגירושין.
בנוסף ,מאחר שבעלה השני מאמין לה כבי תרי שהיא
דוברת אמת ,הרי שאם נאמר שלפי דבריה יש עדיין זיקת
קידושין מבעלה הראשון ,הבעל השני אסור לדור עמה
דשויאאנפשיהכחתיכהדאיסורא.
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בעילתו בעילת זנות ,ואמרו בשם הרא"ה ז"ל דאפילו עידי
יחוד אינה צריכה ,דכיון דאשתו היא ועומדת תחתיו כו"ע
ידעי שנתייחד עמה ובא עליה ,זהו דעת יחיד שכל
הראשוניםז"לכתבושצריכהלעידייחוד".
מבואר מדבריו ,שאמנם לשיטת הרא"ה אין צורך בעידי
יחוד דוקא ,ואם "כו"ע ידעי" ,הוי כעדים שבא עליה ,ודינם
כעידיקידושין.אךהריב"שנקטשזודעתיחיד.

מחלוקתהריב"שוהרא"ה
במסכת גיטין דף פא .שנינו " -המגרש את אשתו ולנה
עמובפונדקי,ביתשמאיאומריםאינהצריכההימנוגטשני,

דברי הריב"ש הובאו בב"י סי' קמט ובסוף סי' קנה ,ללא
חולק ,ומשמע שהב"י נקט כריב"ש שדעת הרא"ה היא דעת
יחיד.

ובית הלל אומרים צריכה הימנו גט שני" .ומבואר בגמרא

ביאורמחלוקתהריב"שוהרא"ה-

הטעםדאמרינןהןהןעידייחודהןהןעידיביאה.

בדברי הריב"ש לא התבאר טעם החולקים על הרא"ה.

ובשו"ע אה"ע סי' קמט ס"א פסק " -המגרש את אשתו

האםדעתםשאמנםכו"עיודעים,אךאינובגדר"אנןסהדי"

וחזר ובעלה בפני עדים  ...הרי זה בחזקת שהחזירה ולשם

ובהכרח שיהיו שני עדים ידועים .או אע"פ שזהו כ"אנן

קידושין בעל ולא לשם זנות ,ואפילו ראו שנתן לה מעות,

סהדי",אךאיןבכח"אנןסהדי"להחשבכעידיקידושין.

שחזקההואשאיןאדםעושהבעילתובעילתזנותוהריבידו

בתשובת הנודע ביהודה תניינא אה"ע סי' נב כתב -

לעשותה בעילת מצוה ,לפיכך הרי זו מקודשת קידושי ודאי

"ודאי סברת הרא"ה נכונה היא דאדם היושב עם אשתו

וצריכהממנוגט".

כדרךאישואשתו,והויכידועשבעלאותהאפילוליכאעדי

ובסעיף ב' פסק השו"ע " -נתייחד עמה בפני שני עדים

יחוד ,והכל יודעים כלה למה נכנסה לחופה .ואמנם אף על

והיושניעדיםכאחדוראוהואוהיאאתהעדים,אםהיתה

פיכןהשגתהריב"שנכונההיא,דמהבכךשודאיבעלאותה

מגורשתמןהנישואיןחוששיןלהשמאנבעלה,והןהןעידי

וגם הוי כידוע שבעל אותה מ"מ מה יועיל זה לקידושין ...

יחודהןהןעידיביאה,לפיכךהיאספקמקודשתוצריכהגט

קידושין צריך עדות בשעת הקידושין ,ועל איזה שעה יועיל

מספק".
בשו"עהביאלהלכהאתלשוןהרמב"םבפרקי'מהלכות

מהשאנויודעיםשבודאיבעילאותהואיןאנויודעיםבאיזה
זמן,והלאעלהקידושיןצריךעדותבשעתהקידושין".

גירושין ,הלכה יז והלכה יח ,ובשתי ההלכות מיירי כשיש

וכן הבית אפרים )בתשובה אה"ע סי' מא( נקט

שני עדי ביאה או שני עדי יחוד .ויש לדון ,מה הדין בזוג

שהריעותא לדעת הריב"ש היא ,שאין בכח ה"אנן סהדי"

שלאחר הגירושין חזרו לחיות יחד למשך זמן ממושך ואין

להחשבכעידיקידושין.וז"להביתאפרים" -נלענ"דטעמם,

עידי יחוד ,אך יש עדים המעידים שכולם ידעו שהם

דאע"ג דבכל דוכתי אמרינן דבדבר הידוע לכל העולם אין

ממשיכיםלחיותכזוגנשוי.האם"אנןסהדי" שנבעלהלשם

צריך עדים ,ואפילו אי איכא עדים שאומרים להיפך לא

קידושין,ויחשבכעידיקידושין.

אמרינןבהותריכמאה,וכאשרכתבאא"זהש"ךבחו"מסי'

נציין שבנידון דידן אין לחוש שיופיעו עידי יחוד ממש,

מוס"קמט.מ"מאיןזהדומהלכאן,דבקידושיןבעינןעדים

מאחר שהיו עמהם בבית שני הילדים ,הרי שעדות שנכנסו

שיתכוונו ליחוד הלזה וידעו שלשם קידושין הוא בועל

יחד לביתם אינה עדות על יחוד .רק נותר לחוש שיופיעו

מחמתסבראדאיןאדםכו',וא"כמהבכךשגלוילכלהעולם

עדים שיעידו שהיה ידוע ומפורסם שדרו יחד ,ויתכן שאם

שנתייחדוזע"זודריםכאישואשתו,מ"מאיןאיששםעללב

ביה"דיבקש,ימצאושניעדיםכשריםשיעידועדותכזו.

על עסקי הקידושין הנעשים ביחוד הזה ,והוי כנותן לה

שאלהזושנויהבמחלוקתראשונים.

בשתיקהרקשהםנתכוונולקידושיןדלאמהני".

הריב"ש בתשובה סי' ו' העלה בנישואין שנעשו על ידי

מבואר מדברי הנודע ביהודה והבית אפרים ,שהריב"ש

הכומר )נישואי ערכאות( ,שאין לחוש לקידושין .ובסוף

לאנחלקעלהרא"הבסבראשכתבהרא"הדמהדכו"עידעי

התשובה כתב הריב"ש שאף לדעת הגאונים שהביא

הוא כעדים ,אלא טעמו של הריב"ש הוא שאלו הם עדים

הרמב"ם בהלכות גירושין פרק י' הלכה יט ,הסוברים לחוש

שאינםמועיליםכעידיקידושין.

לחייב גט בפנוי הבא על פנוי בפני עדים ,ומטעם שלדעתם

ולדעת הרא"ה ,אין זו ריעותא בחלות הקידושין.

אף בפנוי ופנויה אמרינן דאין אדם עושה בעילתו בעילת

והסברא היא כפי המתבאר בדברי המשכנות יעקב )חלק

זנות ,וגמר ובעל לשם קידושין ,מ"מ בנישואי ערכאות אין

אה"ע סי' מב( ,שכתב " -בקידושי ביאה דעיקרה אף שיש

להחמיר שיתן גט ,מאחר שלא היו עידי יחוד .וכתב שם

עדי יחוד ,אינה רק ידיעה בלא ראיה ,וטעם אחד לכולם,

הריב"ש,וז"ל"-אע"גדבקטנהשלאמיאנהוהגדילהונישאת

משום דבעדות ממון קיי"ל דמהני עדות ידיעה בלא ראיה

לאחר ,אמר רב אינה צריכה גט משני ,דכיון שהגדילה עם

כדאיתאבשבועותפרקשבועתהעדותובחו"מסי'צ'.וא"כ

הראשון מסתמא בעל לשם קידושין ,דאין אדם עושה

קידושין הא ילפינן דבר דבר מממון  ...מחזקינן בודאי
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שנבעלה וכו"ע ידעי וחזו שדרים יחד ומתייחדים .ואטו

מיאנה בקטנותה והגדילה ובא עליה ואח"כ מיאנה ועמדה

עדים הרואים הייחוד רואין מעשה הקדושין ,רק יודעים

ונישאת ,אין צריכה גט משני ,דכי גדלה בא עליה לשם

הדבר  ...וכן מוכרח מהא דמגרש את אשתו ולנה עמו

קידושיןדיודעהואשאיןקידושיקטנהכלום".

בפונדק דאמרי בית הלל הן הן עדי יחוד כו' ואטו יודעים

יש ראשונים שכתבו דאיירי בכה"ג שיש עידי יחוד .וז"ל

העדיםשלאיצאאחדמהןלצורכומעתשנתייחדולפניהם

הרשב"א בחידושיו " -רב אמר אינה צריכה גט משני,

ובטלהייחודשראו,ואףשנתייחדואח"כעודאיןעדותעל

דמשהגדילה בא עליה לשם קידושין גמורים מן הסתם ,לפי

זה ותהוי קידושין בלא עדים .אלא ודאי כיון שראו פעם

שאינו עושה בעילתו בעילת זנות ,ואף היא מתכוונת לכך,

אחת שנכנסה עמו ללון ביחד ,יודעים המה שיבואו לידי

וכשנתייחדעמהבעדים,דהןהןעידייחודהןהןעידיביאה,

הרגלדבר,ואףשנפרדוזהמזהתיכף,יבואואח"כלידיזה,

ואע"פ שלא פירשו לשם קידושין הרי זה כמדבר עמה על

וכיוןשיודעיםהדבר,המהעדיםעלהדבר,ואףשלאמתוך

עסקי גיטה וקידושיה ונתן לה סתם שהיא מקודשת" .וכן

הייחוד הזה שראו .ובפרט דעיקר הא דגמרינן דבר דבר

הרא"ש במסכת כתובות פרק המדיר בסוף סי' יא כתב -

מממון כתיב באיסור אשה על בעלה ,דכתיב כי מצא בה

"והאדאמרינןדבועללשםקידושיןהיינובדאיכאעידייחוד

ערות דבר ,ואיתא שם אין האשה נאסרת על בעלה בעד

דאמרינןהןהןעידייחודהןהןעידיביאה".

אחד אלא בשני עדים ,ואפ"ה אמרינן דבדבר ברור נאסרת

ויששכתבושגםאםאיןעידייחודאלאכו"עיודעיםהרי

וכן בקינוי ונסתרה דהוי כעדים וכדאיתא בכתובות פרק

זה כעדים .בשיטה להר"ן עמ"ס כתובות שם כתב " -וא"ת

קמא .וא"כ בדין הוא דדבר ברור ליהני בקידושין ג"כ כמו

אכתי אמאי א"צ גט משני דהא קידושין בלא עדים הם

דמהני באיסור אשת איש לבעלה ,דמהתם ילפינן לה".

וקידושין בלא עדים אינו כלום .ותרץ הרשב"א נ"ר דכיון

עכ"להמשכנותיעקב.

דאשתו היא ועומדת עמו בבית כולי עלמא סהדי דמתיחד

מבואר ששיטת הרא"ה בנויה על שני יסודות .ראשית,
אםכו"עידעישדריםביחדהריהםכעידייחוד.ושנית,עידי

עמה ובא עליה ,וכיון שכן מקודשת") .ועיי"ש בהערות
המהדירשהעירמדבריהרשב"אבחידושיושלאכתבכן(.

יחוד דינם כעידי קידושין אף אם יתברר אח"כ שלא היתה

וכןבחי'הרא"השםכתב"-אבלבקטנה...איכאלמימר

ביאה באותו יחוד אלא רק לאחר זמן ,מפני שהעדות של

אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ,דכיון דקא חזינן דקא

עידי קידושין מועילה אף שהם מעידים רק על תחילת

ניחאליהבה,מסתמאאיתלמימרשכלאדםרוצהשיגמרו

התהליךבלבד,ובלבדשהתהליךהביאלאחרזמןואפילוזמן

נישואיו ,ואע"פ שהמקדש בלא עדים אין חוששין לקידושין,

ממושך ,לידי המעשה ממש .ומעיקרא עידי היחוד דינם

הכא כיון דהויא מילתא דכו"ע ידעי בה ,כו"ע סהדי ,וכן

כעידיקידושיןואףכשלאידעובאופןודאישביחודהזההיא

המקדש בביאה אינו צריך אלא עידי יחוד ,וכן דעת רבינו

נבעלה ,וסגי בידיעה שמסתמא כך יקרה במשך הזמן ,וגם

נ"ר" .עכ"ל הרא"ה .לכאורה סיום דבריו צריכים ביאור,

ידיעה כזו של "כולי עלמא" שהזכיר הרא"ה ,מהני לחלות

מדועסיים"-וכןהמקדשבביאהאינוצריךאלאעידייחוד",

הקידושין.

ונראה לפי מש"כ המשכנות יעקב דבריו מבוארים ,וכוונתו

העולה מהאמור  -מחלוקת הריב"ש והרא"ה תתבאר

לומרשעדותזושכו"עידעיהיאשוהלעדותעידייחוד,שגם

כדלהלן ,לפי הריב"ש זו הלכה בהלכות קידושין שיש צורך

הם אינן יכולים להעיד בודאות מתי חלו הקידושין ואפ"ה

שהעדים יבינו וידעו בדיוק אימתי נעשה מעשה הקידושין

מהני.

ובאיזה מעשה הוא מקדשה ,וכמו כן עליהם להיות נוכחים

וכן תלמידו של הרא"ה הביא דעת רבו .בחי' רבינו

שםבזמןחלותהקידושין.ואילולדעתהרא"הדיבכךשהם

קרשקש עמ"ס כתובות כתב " -ואיכא מאן דאמר דהכא

יכולים להעיד שבמשך זמן מסויים נעשה מעשה הקידושין,

בשנתייחד עמה בעדים והן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה.

אף שאינם נוכחים באותו מעמד ואינם יכולים לומר מתי

אבל רבינו נ"ר כתב דאין צורך לזה ,דכיון דאשתו היא

ובאיזהמעשהקידשה.

ועומדת עמו בבית ,כו"ע סהדי דנתיחד עמה ובא עליה

וע"ע בחזו"א אה"ע סי' קכד ס"ק טו ,במש"כ לבאר
מחלוקתםבדרךאחרת.
יש לברר מה דעת שאר הראשונים ומהי המסקנה
להלכה.

ומשוםהכימקודשת".
)וע"ע בריטב"א עמ"ס כתובות שם והובא בנמוקי יוסף,
ואיןהכרעבפירושדבריו,ניתןלפרששכוונתוכרא"הוניתן
לפרשדבריוכרשב"א(.

במסכת כתובות דף עג - .קדשה על תנאי וכנסה סתם

העולה מדברינו ,שבפנינו שתי דעות בראשונים ,שתי

אמררבשגםאםלאנתקייםהתנאיצריכההימנוגט,וטעמו

דעות שקולות ,ועכ"פ דעת הרא"ה אינה דעת יחיד כפי

דאמרינן אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ובעל לשם

שכתבהריב"שבסי'ו'.

קידושין ללא תנאי .ומטעם זה אמר רב הלכה נוספת

אין הכרח שהרשב"א והריטב"א והרא"ש חולקים על

"דאיתמר קטנה שלא מיאנה והגדילה עמדה ונישאת ,רב

הרא"ה ,ושמאנקטואוקימתאברורהדאיכאעידייחוד,ואין

אמר אין צריכה גט משני" .ופרש"י "קטנה יתומה שלא

בדעתם לשלול בכך את דעת הרא"ה ,וחדא מתרתי נקטי.

עטרתדבורה
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ואי נימא הכי ,יתיישבו דברי הרשב"א ואין כל סתירה בין

מיאנה והביאה שתי שערות ואח"כ רוצה להוציאה דפסק

שיטתו בחידושיו למש"כ הר"ן בשמו .אלא הריב"ש בסי' ו'

בשו"ע צריך לגרשה בגט ,כתב הב"ש שנחלקו הדעות אם

לאס"להכיבדעתהראשונים.

הא דאמרינן דגדלי קידושין בהדה הוי קידושין מדרבנן או

סיועלשיטתהרא"המצינובראשוניםנוספים.הב"שסי'

מדאורייתא.ומסייםהב"ש"-וכלזהאייריבידועבודאידלא

לא ס"ק כב הביא מתשובות הגהות מיימוניות שבסוף ספר

בעיל ,אבל מסתמא כל שדר עמה כדרך איש עם אשתו

נשיםסי'יטשכתבו"-איליכאעידייחודהו"לכמקדשבלא

אמרינן שבעיל אע"ג דליכא עידי יחוד כמ"ש ר"ס קמט".

עדים...ומיהוגביקטנהאשכחןביבמותפרקב"שובמסכת

וכוונתולדבריהרמ"אברישסי'קמטשכתבשאםגלוילכל

נדה דבעל בגדלות אינה יכולה למאן ,אלמא חשיבי אע"ג

שנשאההויכעדים,ומבוארשאיןצריךדוקאעידייחוד.

דליכא עידי יחוד ,דדבר שבסתם כך הוא כדאיכא עדים
דמי".
והגרע"אבספרדרושוחדושח"אבכתבים)דףצ,(:לאחר

וכן בב"ש סי' כו סק"א כתב לשיטתו ,שאם גלוי לכל
שנושא אשה לשם אישות הוי כאנן סהדי והאשה מקודשת
אףדליכאעדייחוד,והוכיחכןמדבריהרמ"אבסי'קמט.

שהביא את שיטת הרא"ה כתב " -ולענ"ד ראיה לזה

בהתאםלאמור ,מתפרשיםדבריהב"שבסי'לאס"קכב.

מתוספות יבמות )דף מה( ד"ה מי לא טבלה" .וכוונתו להא

בתחילה הביא דבתשובת מיימוני כתב כסברת הרא"ה

דאיתא בגמ' שם מה" - :ההוא דהוו קרי ליה בר ארמייתא,

ואח"כ הביא את לשון הריב"ש בסי' ו' שכתב שכל

אמררבאסימילאטבלהלנדותה".והקשובתוספות"תימה

הראשונים כתבו שצריך דוקא עידי יחוד ,ומסיים " -ועיין

דגר צריך שלשה" .ותרצו " -ויש מפרשים דכיון דידוע לכל

ר"ס קמ"ט" .ונראה שכוונתו להכריע דלא כריב"ש מהא

שטבלהכאילועומדיםשםדמי",וכןכתבהרא"ש)שם(.הרי

שפסקהרמ"אברישסי'קמט.

דאף כשהדבר ידוע לכל הוי כשני עדים שראו את הדבר
ממש.

וביחס לדברי הב"ש בסי' קמט סק"א ,יש בב"ש ט"ס,
ובמקום מש"כ לפנינו "ועיין תשובת הריב"ש סי' ל"א פסק

אך לכאורה דברי הגרע"א צ"ע ,אמנם בתוספות ביבמות

כן" ,צ"ל " -עיין תשובת ריב"ש סי' ו' לא פסק כן" ,וכמ"ש

מוכחשדברהידועלכלהויכעדים,אךמנלןשיועילבקידושין,

בספר מחצית השקל ,וכפי העולה מהב"ש מהדו"ק .וכוונת

ומההוכחהזולשיטתהרא"הדוקא,דהריסברתהריב"ששאנן

הב"ש לציין דפסק הריב"ש מנוגד לדברי הרמ"א ,ומאידך

סהדיכעדיםאךלאיועיללעניןחלותהקידושין,וצ"לדהרע"א

מתיישבעםתשובתמיימונישהביאבסי'לא.

סבר דמאחר והשלשה שהם בי"ד בקבלת הגר שאינם לבירור
הגירותבלבדאלאגםלקיוםהעניןומתןהתוקףלגירות,ובכך
דינםוגדריהםכעידיקיוםבקידושין.

ולעומתזאת,מצינובכמהפוסקיםשנקטולהלכהכשיטת
הריב"ש,אועכ"פנקטודהויספיקאדדינא.
הנודע ביהודה תניינא אה"ע סי' נב וסי' נד ס"ק יז כתב

ועייןבספרמנחתעני)להג"ריוסףדודזינצהייםז"ל,מח"ס

שהעיקר כסברת הריב"ש ומהטעם שהבאנו לעיל ,ולדעת

ידדוד(בחלקב'עמ'יגשהאריךלהוכיחבדעתהרבהראשונים

הנודעביהודהאיןסתירהמשיטתהרא"הלדינושלהריב"ש

דס"לכרא"ה,וכתבשהריב"שגופיהבסי'קצגהביאאתדברי

דשאני קידושי קטנה שהגדילה דהעדים רק באים לברר

הרא"ה ללא מחלוקת ,וע"כ צ"ל דשם איירי בכה"ג שדרו יחד

שלמפרע חלו הקידושין שקידשה בקטנותה ,ואין הם עידי

כאיש ואשתו ובכה"ג כו"ע מודו משא"כ בעובדא דסי' ו'

קידושיןכעתבראייתם.

דלריב"שבעינןעדיםהיינוכשלאדרויחדכאישואשתו.עכ"פ

ובספר זכר יצחק ח"א סי' יז הביא את דברי הנודע

ס"ל למנחת עני שבמקום שכו"ע יודעים שהם דרים כאיש

ביהודה,וכתבעלדבריו"-והנהלפידבריויצאלנודבמגרש

ואשתואיןצורךבעידייחוד.

את אשתו ודר עמה אחר כך בלא עדי יחוד ,בזה אין לנו

וכן בתשובת הג"ר חיים מוולאז'ין בשו"ת חוט המשולש

לחושלדעתהרא"ה".

סי' י' העלה להלכה כדברי הרא"ה ,ובסיום דבריו כתב -

ועיי"ש בהמשך דבריו של הזכר יצחק שדן בדברי הנודע

"בהא סליקנא ונחתינא שאחר העיון במשמעות פוסקים

ביהודה,אךמסקנתוהיאדבמקוםשישאיסורבביאה,אמנם

ראשונים ואחרונים ז"ל לא מצינו שום חולק על הרא"ה לא

אםנתיחדולשםביאהאמרינןהןהןעידייחודכו',אךבלא

במאי דס"ל דאנן סהדי דנתייחדה ,ולא במאי דס"ל דאנן

עידי יחוד אלא שדרים ביחד כדרך איש ואשתו ,אין לומר

סהדי דנבעלה ,ואדרבה בדברי רובם מצאנו סעד לדברי

שה"אנןסהדי"שדרויחדיהיוכעידיביאה.

הרא"הז"לאיבהאואיבהא,כמבוארבפשיטותלכלמעיין".
ועיין בשו"ת משכנות יעקב חלק אה"ע סי' מב שהאריך

ומסקנת הזכר יצחק " -לפי זה יצא לנו לדינא דבמגרש
את אשתו ולנה עמו בפונדקי בעי עדי יחוד ,ובפרט היכא

להוכיחכשיטתהרא"הוכתבשרבוהראשוניםדקאיכוותיה.

דדרו יחד ואומרים שלא נבעלו" .מבואר מדבריו דמעיקר

וע"ע בספר בית זבול )להגרי"מ חרל"פ ז"ל( ח"א סי' כז ס"ק

הדיןבלאעידייחודלאחיישינןאלאבכה"גשעצםהמגורים

טזבמהשהקשהעלהמשכנותיעקב.

יחד הם ללא איסור ,כגון במקדש קטנה שעל מקרה כזה

ונראה שכן דעת הב"ש לפסוק כשיטת הרא"ה .הב"ש
בסי'קנהס"קלבכתבגביהמקדשקטנההיכולהלמאןולא

נסובודבריהרא"ה,ולאבלנהעמובפונדקישישאיסורבכך
כלעודלאקידשהבחו"קוברכות.

622אבןהעזר

עטרתדבורה

)ועכ"פ בנידון דידן ששניהם שאומרים שלא כיוונו לשם

לחיים משותפים לאחר הגירושין ,וחוזרים ללא חו"ק ,מתוך

קידושין ,הרי שכשם שאם אומרים שלא בעל כתב בזכר

כוונה ברורה שאינם מעוניינים במסגרת של נישואין כפי

יצחק דודאי נאמנים ,ה"ה כשאומרים שלא כיוונו לשם

שהיה קודם לגירושין .אלא כעת הם מבקשים להשאר

קידושין,ולהלןנאריךבנקודהזו(.

במסגרת זוגית ללא נישואין ,כפי שרובם הורגלו מתוך

כמו כן דעת הבית מאיר בסוף סי' קנה נוטה דהעיקר

תפיסת עולם חילונית ,והם כמוסרים מודעא שאין כוונתם

כשיטת הריב"ש .הב"ש שם הזכיר את שיטת הרא"ה ,וכתב

לקידושין .ובדרך כלל הזוגות שחזרו לחיות יחד לאחר

הבית מאיר וז"ל " -מה שמסיים הב"ש ובכ"ז איירי בידוע

הגירושין,הםבעצמםקודםלמועדהנישואיןבזמנו,חיויחד

בודאי לא בעל וכו' אע"ג דליכא עידי יחוד ,הן הן דברי

תחתאותהקורתגגללאכוונהלנישואין.

הרא"הועייןרישסי'קמטוהריב"שחולקכמבוארבב"י,וא"כ

מחשבה כזו העומדת ביסוד החלטתם לחזור לגור יחד,

עכ"פלקולאדהיינובבעלאחרשנתגדלהודאי,דמבוארסעיף

היא הפוכה מהתפיסה שביסוד הלכה זו של "לנה עמו

כ' שאם פשטה ידה אינה צריכה גט משני ,לזה ודאי צריך

בפונדקי" .חז"ל קבעו הלכה זו מתוך התפיסה החזקה שבני

עידייחודכדעתהריב"ש,ולמעשהאףלחומראעדייןצ"ע".

הזוגאינםמעליםעלדעתםחייםמשותפיםללאחו"ק,ואם

מבואר שהבית מאיר לא הסכים עם הכרעת הב"ש

לאחר הגירושין חזרו לחיות יחד ,כוונתם לראות בכך חזרה

כשיטת הרא"ה והסתפק האם לדון למעשה את מחלוקת

לחייםמשותפיםלשםנישואין.אמנםגםבהלכהקייםחילוק

הריב"ש והרא"ה כספקא דדינא או אפילו י"ל דהלכה

ברורביןפנויופנויהשחיויחדולגרושוגרושתו,עכ"פבדור

כריב"שביןלקולאוביןלחומרא.

פרוץ ובחוגים שאינם נרתעים מחיים משותפים שלא
במסגרת נישואין ,יש מקום להתחשב כסברא לקולא ,אם

מסקנתהדברים
המגרשאתאשתוולנהעמובפונדקיללאעידייחודאלא
רק גרו יחד כאיש ואשתו ,לשיטת הריב"ש אין לחוש

הזוג טוען שהתכוונו לחיות תחת קורת גג אך לא למטרת
נישואין,אלאלאחרהגירושיןחזרולחיותבאותהדירהעקב
שיקולאחר,כגוןכאמורלעיל.

לקידושין ולדעתו שיטת הרא"ה היא שיטת יחיד ,והב"י

אמנם אם ניתן לסדר גט ,אין אנו מתחשבים בסברא זו

הביארקאתתשובתהריב"ש,וכןמסקנתכמהמהאחרונים.

לפוטרה ללא גט ,וגם ביחס לזוג חילוני שחזרו לחיות יחד

לעומתזאתלשיטתהרא"הצריכההימנוגט ,מאחרואנן

לאחר הגירושין ,מורים להם להסדיר ג"פ מחדש .ובאיסור

סהדי שבא עליה הרי זה כמו עידי קידושין ,וכן דעת כמה

אשתאישאיןמקיליםמפניהסבראהנ"ל,וכמושיובאלהלן

ראשוניםוכןמסקנתהב"שועודאחרונים.

מהערוה"ש.אךככלשהדברנוגעלשאלתהעוברישלהקל.

ולהלכה נראה דהוי ספיקא דדינא ,ואף הגר"ח מוולאז'ין

והנה בדין המשנה "לנה עמו בפונדקי" יש לדון האם

בתשובת חוט המשולש סי' י' שהעלה להלכה כרא"ה ,כתב

יהיה צורך בגט נוסף במקרה ששניהם טוענים שכלל לא

בסוףהתשובהשישמקוםלצרףאתשיטתהריב"שלסברות

התכוונו במעשה זה לשם קידושין .מאחר שאין חלים

נוספות.

קידושיןללאדעתהמקדשוהמתקדשתלקידושין,איןלחוש

במקרה זה הזוג חזר לחיות יחד מיד לאחר הגירושין,

במקרה ששניהם ,או אף אחד מהם ,כיוונו שלא לשם

והמכרים והקרובים כלל לא ידעו שהם התגרשו ,בנסיבות

קידושין.אלאשנותרהשאלתהנאמנות,האםנאמניםלטעון

אלו יש לדון אם לחוש לקידושין ,ולהלן בסי' פח כתבנו

כן.

לברר שאלה זו ,ועכ"פ לדעת כמה מגדולי הפוסקים אין
לחוש,וזהוצירוףלהיתראבנידוןזה.

ומצינו כמה דעות בזה ,והענין מתחלק לשני נושאים,
האם נאמנים לומר שלא בעל והאם נאמנים לטעון שלא
כיוונולשםקידושין.

הדיןכשהבעלאוהאשהאומריםשלאכיוונולשםקידושין

אם הם טוענים שלא בעל ,כתב הריא"ז שבשלטי

בנידוןשלפנינו הבעלהגרושטעןשחזרולאחרהגירושין

הגבורים בפרק מי שאחזו שהם נאמנים ואינה צריכה ממנו

לצורך תקופת התארגנות לקראת הפירוד המעשי בין

גט שני ,והובאו דבריו בב"ש סי' קמט סק"ד .אך הב"ש שם

שניהם .וכן האשה טענה שחזרו מאחר וענין המגורים שלה

הקשה על הריא"ז ,וז"ל הב"ש " -וצ"ע מנ"ל דין זה כיון

עם הילדים במקום אחר עדיין לא סודר ,ולכן המשיכו

דקיי"ל הן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה הוי כאילו עדים

מגוריםמשותפים,מגוריםשלבסוףנמשכוכשנה.

מעידיםעלזה".

לדברישניהם,לאהיתהכוונהלחזורולהנשאיחדבעצם
המגורים המשותפים ,בדיון הראשון שהיה בנוכחות האשה
בלבד היא טענה שלא עלה על דעתה שיש תפיסת קידושין
במצבכזה,ובכלמקרהלאהיתהכוונתקידושין.

כמהמגדוליהפוסקיםהסכימולדעתהב"שודחואתדינו
שלהריא"זמהלכה.
מהרי"ט צהלון בתשובה חלק א' סי' רמז כתב ,וז"ל -
"עודנסתפקתיאםהואוהיאמודיםשלאבעלכללמהיהא

ונציין ,שלמרבה הצער כיום די מצוי אצל חוגים רחבים

דינו .ולכאורה נראה דבעי גט ,והטעם דכיון דאמרינן הן הן

בקרבהזוגותשאינםשומריתורהומצוות,תופעותשלחזרה

עדיייחודהןהןעדיביאה,רוצהלומראנןסהדידבעל,וכן

עטרתדבורה
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פירש רש"י ז"ל פרק הזורק ,וכיון שכן הרי יש עדים שבעל

וכן האור שמח בתשובה )שבספר תשובות אור שמח

ואינם נאמנים להכחיש את העדים ,כך היה נראה מדברי

מהדורתמכוןירושלים(ח"בסי'כטכתבתשובהלבעלהזכר

רש"י זלה"ה .אמנם מצאתי הגהות שלטי הגבורים לריא"ז

יצחק שהקל בנידון שלו עפ"י שיטת הריא"ז ,וכתב האור

זלה"ה וזה לשונו וכן כל המגרש את אשתו אם יש עדים

שמחששיטתהריא"זנידחתה,וז"להאורשמח"-מוכחמכל

שנתייחד עמה חוששין שמא בא עליה באותן יחוד וצריכה

הפוסקיםדאינןנאמניןהבעלוהאשהלומרדלאבעלנו,ולא

ממנו גט שני .ונראה בעיני שאם פשטה ידה וקבלה קדושין

אבין טעמו של הריא"ז דאיך יהא אדם נאמן על עצמו מה

מאחר צריכה גט משניהם שהדבר ספק שמא בא עליה אם

שהספקלפנינו,אטועדותשייךכאןהלאאיןאדםמעידעל

לא .ואם שניהם מודים שלא בא עליה מאותו יחוד ,אינה

עצמו ,ואי משום דבידן ,היה לו להאמין לבעל לבדו ,ואטו

צריכה גט שני עכ"ל .הריבפירוש שאם שניהםמודים שלא

משנתינומייריבשלאנבדקו".

בא עליה אינה צריכה גט .ובאמת דבריו צריכים עיון ,דכיון

ובנוגעלטענתהזכריצחקשהבעלנאמןכמושנאמןלומר

דאמרינן אנן סהדי דבעל לא מהימני אינהו להכחיש את

גירשתיה מפני שבידו לגרשה ,כתב האור שמח " -לא שייך

העדים,וישליראיותהרבהמהתלמוד".

להאמין לבעל שלא נבעלה הואיל ובידו לגרשה ,דלא מצי

אלאשבמסקנתוכתבמהרי"טצהלון" -אתםב"דהצדק

מפיק לה מאומדנא דנבעלה ונתייחדה להבעל ולחזור

אשר במקום השואל להם משפט הגאולה לחקור ולדרוש

לאישותו ,ואימתי אמרו דנאמן הואיל ובידו לגרשה ,דוקא

היאך היה מעשה ,אם העדים ראו מבחוץ שלא בעל ודאי

באומר יש לי בנים שהוחזקה עליו שאין לו בנים מצי מפיק

אינהצריכהגט.ואםלאראושלאבעלאעפ"ישהםמודים

לנפשיהלבדמחזקתו.וכןגרשתיהשמתגרשתשלאמדעתה

דלאבעל,יעשודרךבקשהשתחזוראליואםאפשרואםלא

נאמן .אבל להוציא אותה מאומדנא שנבעלה ונתייחדה

אסור .אם יסכימו בעלי הוראה לדברי הריא"ז דלא בעי גט

לבעילהזהלאמועילמהדבידולגרשה,והואתירוץנכון".

גםאנומסכים,ואםיסכימולחושלפיהמובןמדברירש"יגם
אנימסכיםוצריכהגט".

וכן במשנה למלך בפרק י' מהלכות גירושין הי"ח בתוך
דבריו כתב " -בשעת היחוד הוא דקאמרי בית הלל הן הן

לכאורה היתה סברא להאמין לבעל ,כשם דקיי"ל דבעל

עדי יחוד וכו' וחיישינן דלשם קדושין בעל  ...כי היכי דאם

שאמר גירשתי את אשתי נאמן מאחר ובידו לגרשה ,ה"ה

אמראח"כשלאבעלאושלאהיולשםקדושיןלאמהמנינן

בנידוןדידן.

ליה",עכ"ל.

אך החתם סופר בתשובה חלק אה"ע ח"ב סי' נט דחה

אמנם המל"מ לא הזכיר מדברי הריא"ז והב"ש ,אך

סברא זו שכתב הרב השואל שם ,וכתב החת"ס דלא מהני

מבוארדפשיטאליהלהמל"מדאינונאמןלטעוןשלאכיוונו

האדבידולגרשהכנגדחזקהאלימתאכיהאי.וז"להחת"ס

לשםקידושין.

" -התם בבבא בתרא מוחזקים באישות ורוצה עתה לומר

וע"עבחזו"אאה"עסי'קכדס"קידשבארסברתהריא"ז

גרשתיך ,אמרינן מגו עדיף מחזקה ,וחזקה כזו היא דילפינן

מטעםמגו שבידולגרשה,אךהב"שחולקעלהריא"ז ,למאי

פ"ק דחולין מויצא הכהן דנימא אוקמי כל מילתא אחזקתו,

דקיי"ל בסי' קסז שהיבם והיבמה אינם נאמנים לומר שלא

כמו שהיה כן הוא לעולם ,ולזה מהני התנגדות דמה לי

נבעלה,עיי"ש.

לשקר.אךחזקהדהכאהיאחזקהדרובאעמדוחז"לעלסוף

ויש לציין חידוש דין של האבני מילואים סי' קמט בזה,

דעת ,דרוב ב' שגייסי אהדדי ומתיחדים אחר גירושין אש

אמנם האבני מילואים מסכים עם עיקר שיטתו של המל"מ

בנעורת,וקרובלודאילאעמדועלעצמםמלבעול,ועודרוב

וכותב בתוך דבריו " -בדיבורם לא מהימני כלל לומר שלא

הבועליםבעניןזהאיןעושהבב"זוקידשה.ועלחזקותכאלו

לשם קידושין נתכוונו" .אך מתוך הסוגיא בדף עג מוכיח

סוקלין והיא עדיף הרבה מחזקה הנ"ל .ומ"מ אם נתקדשה

האבנימילואיםשכלשישהוכחההניכרתלביתהדיןמתוך

לאחר צריכה גט משני ,דלא הוי אלא ספק משום דלא סגי

מעשיהםשלאלשםקידושיןנתכוונו,אע"גשההוכחהבאה

בחד רוב אלא צירוף ב' רובא ,וכל אחד יש מיעוטא דאיכא

לאחרהיחוד,מהניכראיהשלאהתכוונולשםקידושין.

מיעוטא דמעמידים עצמם בלי בעילה ,ואיכא מיעוטא

ועיין בחת"ס אה"ע ח"ב סי' נח דפשיטא ליה שהוכחה

מהבועלים שעושים בב"ז ,ובצירוף ב' מיעוטים אלו הוה

דקודם היחוד לכו"ע מהני שלא נאמר חזקה דלשם קידושין

ספיקא וצריכה גט משני .אבל אם אומר הבעל לא בעלתי,

בעל.

הרי אומר נגד הרוב ,ואם אומר בעלתי ב"ז אומר נגד השני

ונראהשלשיטתהאבנימילואיםוכןלשיטתהחתםסופר,

ועושהעצמובב"ז,ולאמהנימגונגדחזקהדאתימכחרובא.

כל עוד אין עדים ממש שמעידים על היחוד אין לאסור כל

אלא שיש בחזקות אלו חזקות דלא אלימי כ"כ דמהני מיגו,

עוד לא נחקרו והוברר שלא היתה הוכחה שלא חזרו לשם

כגוןאיןאדםפורעתוךזמנודמספקאלש"סוכ"כש"ךח"מ

קידושין .דאמנם כעת ברור לנו שיש עדים שחיו יחד ,אך

סס"י פב .ומ"מ לק"מ קושייתו ויפה השיג ב"ש על ש"ג",

יתכן ואם יופיעו הם יעידו שהחזרה למגורים משותפים

עכ"להחת"ס).וע"עבהמשךדבריובמ"שלפרשדאףהריא"ז

היתהחזרהעקבאילוץשעדייןלאמצאומקוםמגוריםאחר,

דעתוכן,אךפירושובריא"זלכאורהצ"ע,עיי"ש(.

ולא עקב כוונה לשוב ולהנשא .ומאחר ולפי דבריהם אין
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לאוסרם ,ממילאמנלןלחוששמאיבואועדיםשיעידועדות

אדםעושה בעילתובעילתזנותאינונאמןלומרשבעללשם

אחרת.

זנות ,ולכן הבא על שפחתו הולד ממנה כבנו לכל דבר

לעומתזאת,ישמהאחרוניםשהסכימולהלכהעםשיטת
הריא"ז.

דאמרינן מסתמא שיחררה ובעלה לשם קידושין אף שאומר
שבעלהלשםזנותולאשיחררה.איןמשםשוםראיהלנידון

בספרגרשירחים )עמ"סגיטיןדףפא(:כתב" -תמוהלי

שלנו ,האחד דשם אינו אומר אלא הוא לבדו והיא אינה

מאיזהטעםאתהבאלדוןשאיןאדםעושהבעילתובעילת

יודעת אם שיחררה או לא ,ועוד דהתם יש איסור תורה

זנות ,מצד חזקת כשרות ,אם כן אם אמרו שלא נתכוונו

איסור לאו משא"כ בבא על הפנויה  ...אבל במתייחד לפני

לקידושין איך נימא שמשקרין ורוצים להפקיע אשת איש

עדיםעלדעתקידושיןואמרושניהםשבעלולשםזנותצ"ע

בלאגט,הריקםלהובדרבהמיניהמביאתפנויה,וא"כאיך

אםנאמניםאולאוהדעתנוטהדאיןנאמנים",עכ"ל.

נימאבשבילחזקתכשרותודאינתכוונולקידושין,דא"כאיך

מבואר מדבריו שבדין המשנה במגרש את אשתו ולנה

נהפךלבהבקרבהלינשאלאחרבאיסוראשתאישכלימיה.

עמו בפונדקי הדעת נוטה להאמינם כשטוענים שלא כיוונו

ונראה שזהו טעמו של בעל שלטי גבורים שהביאו הב"ש

לשםקידושין.

שסובר דבשניהם מודים שלא נתכוונו לקידושין אין לחוש.

ועדייןישלדון,בריא"זאייריבכה"גששניהםאמרו,ויש

והב"ש בסי' קמט סק"ד כתב מנ"ל זאת ,ולפמ"ש י"ל שזהו

לעיין מה הדין כשהאשה בלבד תטען שלא נבעלה או שלא

טעמו דנגד איסור אשת איש הוי טפי חזקת כשרות שיצרן

היתה כוונת קידושין האם תהא נאמנת ,אמנם הזכר יצחק

תקפן ובא עליה לשם זנות משנאמר שמבקשים להתיר

שהבאנוכתבשאינהנאמנת,אךעדייןישלדוןבזה.

איסוראשתאיש",עכ"להגרשירחים.ועיי"שבהמשךדבריו

מצינופעמיםשהאשהנאמנתלטעוןשלאחלוהקידושין,

שהקשה מדוע כתב הריא"ז ששניהם אומרים כן ולכאורה

כגוןכשהיאטוענתשלאהבינהאתלשוןהקידושין,החלקת

סגי באמירה של הבעל כשם שנאמן באומר גרשתיה או

מחוקק סי' כז סק"א כתב " -ואם אומרת שלא הבינה אין

באמירתהאשהמצדשאינהחשודהלקלקלעצמה.

מקודשתכלל,ואםאמרלהלשוןשכלהנשיםיודעותבאותו

ובספר זכר יצחק ח"א סי' עג סק"ב באר ענין זה ,מדוע

לשון כגון הרי את מקודשת שהוא לשון הנהוג לומר בכל

לשיטתהריא"זבעינןדוקאכששניהםאומריםכן,וז"ל" -רק

קידושין וכל אשה חכמת לב יודעת שזה לשון הקידושין

אםשניהםמודיםשלאנבעלוכתבהש"גבשםהריא"זדהם

והיאאומרתשלאהבינהאינהנאמנת".

נאמנים.וטעמושלדברמשוםדגםהואס"לכהר"ידרקספק
הואובזההבעלנאמןלומר,דבידולגרשהובעירקהודאתה

ומבואר שמעיקר הדין נאמנת אא"כ יש אומדנא שהיא
משקרת.

כמובגירשתידגםשםמיירירקבמודה אבלבמכחשתאינו

ובטעם הנאמנות כתב הישועות יעקב שם )פיה"ק סק"ד,

נאמן ,עכ"פ רואין אנו דרק הבעל נאמן ,אבל כשאין הבעל

הובא באוצה"פ סק"י אות ז'( " -מילתא דפשיטא היא

לפנינווהאשהבעצמהאומרתאינהנאמנת".

דנאמנת דעד אחד נאמן באיסורים היכא דלא איתחזק

ובספר תפארת יעקב עמ"ס גיטין )פא (.כתב כעין סברת

איסוראואיןצריךגט".וכעיןזהבנודעביהודהתניינאאה"ע

הגרש ירחים ,וז"ל " -ובחידושי לאה"ע סי' קמט העליתי

סי' עה " -באומרת לא הבנתי נאמנת אפילו בלא מיגו ,כיון

דהעיקר לפע"ד בגוונא דלא הוי רק ספק ,אם שניהם מודים

שעלתחילתהקידושיןהיאטוענתמסייעלהחזקתהיתר...

שלאנבעלהולאנתקדשהנאמניםכיוןדבידולגרשה,ואינן

ולדעת הב"ש מה שהוא לישנא ברירא ריעא טענתה לומר

נוגעיןבדברהזהכללדבלא"האסורהלכהן,א"כמאיזהצד

שלאהבינה".

לאנאמיןלהםבספקבדברשבידם.ועודאתמולהיוצנועים

לכאורה ה"ה בלנה עמו בפונדקי תהא נאמנת .אך יש

עד שחששו לביאת זנות ותיכף אין חוששין לביאת אשת

לחלק דשאני התם דאין אומדנא של חז"ל שהאשה הבינה

איש ומכחישין הקידושין ,רק כאן מיירי שאינו כאן או

אתלשוןהקידושיןשהמקדשאמרלה,ולכןנאמנת.משא"כ

שאומר שקידשה והיא מכחישתו בהא דנים מספק מחמת

הכאשהיאמכחישהמדותחכמיםשאמרוחזקהאאעבב"ז.

החזקהדקידשה".

אלא שבשו"ת בית יצחק אה"ע ח"א סי' קא סק"ב הביא

וכן בספר חלקת יואב ח"א אה"ע סי' ז' כתב על דברי

את שיטת המהרש"א )יבמות פח שהובא בסדרי טהרה סי'

הב"ש"-אבלהמעייןבירושלמידקידושיןפרקהאומרהלכה

קפה סק"א( שאפילו חזקה גמורה מהני רק לגבי מי שאינו

ב'יראהדנאמנים".

יודע ,אך מי שטוען ברי לי מותר לו לנהוג כנגד החזקה.

ובספר יד דוד פסקי הלכות להגר"ד מקרלין )על הלכות

והקשה הבית יצחק לפי"ז תועיל טענת ברי בלנה עמו

אישות פ"ג ה"ה דף מה (.כתב " -והיכא שאמרו ששניהם

בפונדקי ,דהיינו הקושיא היא מאחר והיה פשיטא ליה

שרצו לעשות בעילת זנות במגרש את אשתו ולנה עמו

להבית יצחק דדין המשנה נאמר אף כנגד טענת ברי .וז"ל

בפונדקי ,מסופק אנוכי אם נאמנים ,והדעת נוטה שנאמנים,

הבית יצחק " -אך בגיטין פא .במגרש אשתו ולנה עמו

ועיין בשה"ג דיבמות בפרק שני בענין הבא על שפחתו

בפונדקידב"הס"לצריכההימנוגטדאמרינןהןהןעדייחוד,

והביאו תרומת הדשן סי' רנו דכל היכא דאמרו רבנן אין

והרישםלאשמעוהעדיםותועילטענתבריולאתצטרךגט.

עטרתדבורה
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וע"כ דלא כמהרש"א יבמות פח ועיין סדרי טהרה סי' קפה

ועייןבחזו"אאה"עסי'קכדס"קידשהביאתשובהזושל

שמפלפל בדברי מהרש"א .ושמא יסבור מהרש"א דדוקא

חוט המשולש ,וכתב " -ולפי זה  ...במגרש אשתו ולנה עמו

לכתחילה צריכה גט שני ,אבל אם נישאת בגט זה לא תצא

ומת,נאמנתשלאנבעלה".

מבעלהבאומרתברילי,דלאכמ"שב"שסי'קמטסק"דדאם
נישאתתצא".

ואמנםהחזו"אמקשהעליובנידוןדידיהשדרויחדכאיש
ואשתווידועשדעתשניהםלאישות,והיינובקטןשקדשוכל

דהיינו הבית יצחק מסיק שלדעת מהרש"א ,אמנם אם

המשךחייהםהמשותפיםהםבבירוראדעתאדקידושין ,אך

עדיםשמעושהתייחדובפירושלשםקידושיןלאמהניטענת

קושייתו לא קיימת בנידון דידן וביחס לעומדים בפנינו

ברישלהאשהשלאהיתהכוונתקידושין.אךכשהיהיחוד

שהדבראינובהכרחידוע.

בסתמא בפני עדים ולא אמרו בפירוש שמכוונים לשם

אך עדיין יש לדון האם נאמנים בטענה זו דמאחר ואין

קידושין מהני טענת ברי שלה ,אמנם לכתחילה צריכה גט,

אדםמשיםעצמורשע,י"לדאיןלהאמינםשעברועלאיסור

אך אם נישאת לא תצא מבעלה השני ,ודלא כב"ש .והטעם

במקום שיכלו לתקן הענין ולהסיר את האיסור .אך משיטת

הואמפנישחזקהמחייבתרקלמישמסופקולאלמישברילו

הריא"זמבוארדלאחששלזה.

דאיןכאןאיסור,וסוברהביתיצחקדה"הי"לביחסלחזקהזו
דאאעבב"זבדיןהמשנהבלנהעמובפונדקי.
וכןלפימהשכתבבתשובתחוטהמשולשישמקוםלומר
שהאשהנאמנתלומרשודאילאכיוונולשםקידושין.

ובנד"ד י"ל ביחס לאשהשאדרבה אםאומרת שהתכוונו
לשם קידושין היא שמה עצמה רשעית כעת במה שנישאה
לאחרבלאגטמהראשון.
ואף ביחס לבעלה הראשון נראה שאין להמנע מלקבל

בתשובת חוט המשולש סי' י' השיב בדין קטן שקידש

דבריו ,ושתי תשובות לדבר ,ראשית מצינו בכמה פוסקים

והגדיל ,ויש ספק אם בעל לאחר שהגדיל ,והאשה אומרת

שכתבושהמקדשנאמןלומרשכסףהקידושיןהיהגזלבידו,

שלא בעל ,וז"ל שם " -נראה דתליא באשלי רברבי ,דדעת

ונאמןבמיגודבידולגרשה,ולאחששולהאדאיןאדםמשים

רש"ינראהודאידהבעלדברשיודעהאמתשאיןהעניןכמו

עצמו רשע ,עיין באוצר הפוסקים סי' כח סק"א אות יח

שמחזיקים אותו ,איהו מהימן אנפשיה .דהא לשיטת רש"י

בתשובתמהר"ינחמיאסשבשו"תב"יסי'ח'ובמהשהביאו

בפרק ב"ש )דף קיב( ההוא שניהם מודים דאתו לקמיה

מתשובתעיןיצחקסי'נא.

דרבא ודאי הוי לאחר שלושים ,דאי תוך שלושים לא הוי

ב .לדעת כמה מהראשונים אין בפלגש איסור אלא

צריך למפרך עלה מברייתא דתני דצריכה גט דהתם הא

שחסרה מצות ליקוחין ,וממילא ליכא איסור ,ועכ"פ אינו

מיירי לאחר ל' לפרש"י .אלא ודאי ברור ופשוט דעובדא

משים עצמו רשע במה שסמך על שיטת הרמב"ן ועוד

דרבא הוי לאחר שלושים ,ואפ"ה כתב שם רש"י בהך

ראשונים.

עובדא דמיירי דמעיקרא אמר בעלתי ,מוכח מדבריו דאם

ולשיטת ראשונים זו ,הא דאמרינן חזקה אאעבב"ז ,אף

מתחילה ועד סוף הוו מודו תרווייהו שלא בעל לא הוי

דליכאאיסורבפילגש,היינומפנישחזקהזואינהמצדחזקת

צריכה גט אף דלאחר שלושים הוי דלא מוקי אנפשיה

כשרות ,אלא מצד שמסתמא דעתו להיות עם אשתו במצב

וחזקתו בעל ,אפ"ה כיון דהחזקה הוא מחמת שאנן הוא

של נישואין ולא במצב של פילגש ,ולא מצד האיסור אלא

דמחזיקינן דכן הוא מסתמא ואין שום אחר מבלעדם יודע

מצדהעדיפותשבנישואיןמפלגש.

האמת.אינהומהימניאנפשייהוואינהצריכהגט...בעלה

ובתשובתביתאפריםאה"עסי'מא)דףקיא(:אכןהקשה

האחרון דמהימנא ושרינן ליה למסמך אדיבורא דידה נגד

לשיטות אלו ,וז"ל " -היאך יובן מ"ש בכל מקום חזקה א"א

החזקה...איהיגופאכיוןדמהימנאלגבינפשהנגדהחזקה

עושה ב"ז ,ושמא לפילגש בעו לה ומנלן דבועל לשם

הרי היא כחתיכה דהיתרא דשריא לכו"ע  ...גם דע עקא

קידושין ,דהא אפילו איסורא דרבנן ליכא  ...ואין לומר כיון

שהרימשנהשלימהשנינובפרקהאשהשלוםשאיןהאשה

דחזינן שהיתה פעם אחת אשתו מסתמא גם עתה רצונו

נאמנת לומר מת יבמי שתנשא לשוק  ...יש לחלק ברווחא

שתהיהאשתו,זהדוחקגדול,דמידיאיריאדדילמאמעיקרא

דשאני התם דמצד עדות אתינן למימר שתהא נאמנת

רצהשתהיהאשתוועכשיואינורוצה,וכיכלהזמניםשוים

להעיד על עצמה  ...אבל בנדון דידן לא מצד עדות אתינן,

לענין זה והרי אדרבה חזינן שגרש אותה  ...אלא נראה

אלא דכיון דכל עיקר איסורא הוא משום דמחזיקינן

בדעתודס"לדמןהסתםמוקמינןליהאחזקהשרוצהלקיים

במילתא ואמרינן חזקה דבעל ,וכיון שאין שום אדם יודע

גם עתה מצוה דליקוחין ,אם לא שמגלה דעתו שאין רצונו

בדבררקהיאלבדה,והיאצווחת ואומרתשיודעתבבירור

ליקחאותהרקלפילגש,האסתמאכוונתולשםנישואין".

דלא בקושטא מחזיקינן ,בכה"ג לגבי דידה לית לן לאוקמי

ונראה שקיימת סברא נוספת בנידון שלפנינו להאמין

אחזקה  ...ומי שדעתו יפה ולבו שלם יוכל לסמוך על דעת

לאשהשלאכיוונולשםקידושין,מאחרוהאשהממהנפשך

רש"ילומרדלגבידידהמהימנאאףנגדחזקהוהויכחתיכה

אשתאיש,ורקהשאלההאםמקודשתלראשוןאולשני,אף

דהיתרא דשריא לכו"ע" ,עכ"ל הגר"ח מוולאז'ין בחוט

אם נימא דהעיקר השאלה היא דבר שבערוה ואין עד אחד

המשולש.

נאמן ,מ"מ יש לקבל עדותה .והיינו לפי דברי הר"ן במסכת

626אבןהעזר

עטרתדבורה

קידושין בפרק האומר על המשנה )דף סג" - (:האומר

ובתשובת חוט המשולש כתב שכן דעת רש"י ומסקנתו

קידשתי את בתי ואיני יודע למי קידשתיה ,ובא אחד ואמר

לסמוךעלכךבצירוףשיטתהריב"ש.

אני קידשתיה נאמן ,וכתב בר"ן )דף כז .בדפי הרי"ף( -

ומצטרפות לזה דעות האחרונים שנקטו כריא"ז שהבעל

"ואע"פ שאין דבר שבערוה פחות משנים  ...אבל זה

והאשהנאמניםלטעוןשלאחזרולשםקידושין,ובנידוןדידן

שמעמידהבחזקתהאלאשאומרשנתקדשהלונאמן".

שכבר נישאה לאחר יש מקום לסברא נוספת דאף האשה

והובאודבריהר"ןבב"שסי'לזס"קמה.

בלבד נאמנת מהטעם שכתב הזכר יצחק דבכה"ג שהיא

וכתב בספר זכר יצחק ח"א סי' עג ,על דברי הר"ן -

ממ"נ אשת איש נאמנת מדין עד אחד נאמן באיסורין ולא

"ביאורהדברים,דדיןדברשבערוההוארקאםאנודניםעל

הוי דבר שבערוה עבורה לקבוע אם מקודשת לראשון או

האשהאםהיאאשתאישאולא,בזהישדיןדברשבערוה.

לשני .וכן הצטרפה דעת המקילים כשאין ידוע שהתגרשו,

אבלכלשביןכךוביןכךהיאאשתאיש,רקשאנודניםאם

ויבוארלהלןסי'פח.

נקרא כלל דבר שבערוה .דאיסור אשת איש הוא ככל

כשהבעלוהאשהאינםיודעיםאתהדיןשניתןלקדש

איסורין שבתורה ,רק דדינה הוא דבר שבערוה ,ובה אין

בקידושיביאה

מותרתלזהאולאחר,הדברנוגעלאיסוראשתאישוזהלא

הבדל אם מקודשת לזה או לזה .וא"כ כאן נמי כיון

בתשובהשהובאהבשו"תביתאפריםאה"עסי'מבבענין

שאמירתה היא לא לברר שאינה מקודשת כי אם שמותרת

מי שקדש בקטנותו ובעל לאחר שגדל ,כתב השאגת אריה -

לשני ,הוי ככל איסורין דנאמנת ,משא"כ בכל ספק קידושין

"עוד יש לצדד בנידון שלנו קצת להיתרא מצד הסברא דמה

דאומרתשאינהאשתאיששפיראינהנאמנת".

שאמרו חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ולשם

דהיינו הזכר יצחק שבדבריו לפני כן כתב בפשיטות

קידושיןבעלאינושייךאלאבדורותהראשוניםשהיהדרכם

שהאשהאינהנאמנתלטעוןשלאהיתהכוונתקידושין,מ"מ

לקדש בביאה וא"א לקדש בביאה אלא בעידי יחוד היה דין

בכה"גשנישאתלאחרנאמנתמדיןעדאחרנאמןבאיסורין.

הזהברורוידועלכל,אבלבזמנינוובמדינותהללושאיןדרכם

ומבואר בדבריו דלא ס"ל דאלימא חזקה זו דאאעבב"ז שלא

לקדש בביאה אין דין הזה ידוע אלא לחכמים הבקיאים

תאמןהאשהבעדותהכנגדהחזקה.

בהלכותקידושין,אבללזהשהוארךבשניםהדברקרובלומר

ובנוסף לכך ,מאחר שכעת אין בפנינו עדים אלא מפיה

שלא היה יודע ובקי בהלכות קדושין דנימא דבעל לשם

אנוחיים,הרישלעתעתהאיןלומרביחסלבעלהשנישויא

קידושין ובעידי יחוד משום חזקה דאין אדם עושה בעילתו

אנפשיה חד"א ,שהרי כל האיסור נובע ממה שהוא מאמין

בעילת זנות ,והלואי שיהיו כל המורים בזמנינו ובדורינו

לה,והרילפידבריהמעיקראלאתפסוקידושין,וכמוכןאין

יודעיםהלכותקידושיןעלמתכונתם".

לדוןשבודאיישבמקוםמגוריהםהקודםעדיםהיודעיםמכך
שדרו יחד ועפ"י עדותם היא תתחייב בגט ,ויתכן ושגם

וע"ע בספר דבר אברהם ח"ג סי' כט סק"ב שהביא את
סברתהשאגתאריה,ונראהשסמךעלסבראזו.

העדים יעידו כפי שהיא אומרת שכל מגמת חזרתם יחד

בשו"ת גליא מסכת בסוף סי' יד הביא את דברי השאגת

היתהרקלשםהתארגנותלקראתעזיבהולאכחזרהמעצם

אריה וכתב " -ודבר הזה העתיק בעל בית אפרים בסי' נט

הגירושין.

שהשיב תשובה אחת בענין כזה ,ובתשובת הגאון מברלין
אשר הביאו הבית אפרים סי' מג מסיים וז"ל "ועל הכל אני

מסקנתהדברים

אומר דאשתני דרא ואנן סהדי אם שאול נשאל למאה איש

לכאורהנידוןדידןתלויבמחלוקתהריא"זוהב"ש,ולדעת

ולאאחדבהםשיודעעניןהמקדשבביאה,וכ"שהנךדנסבין

הריא"ז הבעל והאשה נאמנים לטעון שלא היתה כוונה

בקוטנותייהו" עכ"ל .ומוסיף הגליא מסכת "ונראה דמזמן

במגורים המשותפים לשם קידושין ,ולדעת הב"ש אינם

שקבערבלמינגדאקדושיביאהמאותהשעהנעקרהלעסק

נאמניםכנגדחזקהשהיאאומדנאכלליתשלחז"ל.

קדושי ביאה מעיקרו ,ועיין בחלקת מחוקק ריש סי' כז דאם

להלכה נראה שהעיקר כשיטת הב"ש ,אך לפי ביאור

אומרת שלא הבינה לשון הקידושין אינה מקודשת ,ועיין

החת"ס בדעת הב"ש וכפי שהבאנו לעיל ,יש לדון האם

ב"ש ובספר המקנה ,והכא נמי אם אומרת שמעולם לא

האידנא,וכןהאםביחסלבעלזה,התערערהחזקהזוואינה

כוונהלהתקדשואינהיודעתהדיןכלל".

חזקהאלימתאשלאיאמנולטעוןכנגדה.

יש לציין שהשאגת אריה דן במקרה שאי אפשר לשאול

וכמו כן אם יש הוכחה שלא כיוונו לשם קידושין מהני,

אתהבעלולכןכתבסבראזודבסתמאאינויודעלכויןלשם

וכמ"ש האבני מילואים ,וכאן קיימת הוכחה שנשארו יחד

קידושי ביאה ,ובתשובת גליא מסכת הוסיף שאם שאלנו

עקב אילוץ של חוסר מקום מגורים לאשה ולילדים ,אך לא

אותואואותהואמרושלאכיונולשםקידושיןודאימהני.

היתהכוונתםלחזורולהחשבנשואים.



בנוסף לכך ,לדעת מהרש"א אם האשה טוענת ברי לי

סברא נוספת יש לצרף בנידון דידן ,והיא שבמקרה זה

נאמנת לענין שאם נשאת לא תצא ,וכמ"ש הבית יצחק.

היה הפרש בין הבעל והאשה,האשההיתהרגילהלהקפיד

עטרתדבורה
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על קיום מצוות כולל טהרת המשפחה ואילו הבעל שמר

חללים כמו שנאמן לומר בן גרושה הוא" .ובאר השב

בתוך הבית מתוך כוונה לכבד את אשתו ,אך מחוץ לבית

שמעתתא ש"ב פ"ב " -דבתורת יכיר אע"ג דהאב אינו יודע

נהג באורח חיים חילוני ,וכפי שכעת נוהג לאחר שנפרדו.

בעצמואלאשמאמיןלאחרוסומךדעתועליוודומהלאמת

וי"אדהחזקהשלאאעבב"זהיאמצדחזקתכשרותדאמרינן

נאמן...והו"ליכיר".

לא שביק היתרא ואכיל איסורא ,כן כתב השאגת אריה

הבית מאיר בסי' ו' סי"ג תמה על דברי הב"ש " -היכן

בתשובהשבשו"תביתאפריםאה"עסי'מב" -כיוןדאפשר

מצינושנתנהתורהנאמנותעלידייכירבמהשבעצמואינו

לו למבעל בהיתרא שיכון לשם קידושין  ...סתמא לשם

יודעומאמיןלאשתו".

קידושין בעל דלא שביק היתרא ועביד איסורא" .וכן כתב

וכן חלקו כמה אחרונים על הב"ש  -שו"ת בית שלמה

החת"ס אה"ע ח"ב סי' נח ,ועיין בפת"ש סי' קמט סק"ב.

אה"ע סי' עד שו"ת חבצלת השרון סי' כ' והדברי מלכיאל

וביחס לבעל שלפנינו כפי הנראה מסיגנון התנהגותו בעבר

חלק ו' סי' לא )הדברי מלכיאל כתב הדברים בסתמא ולא

ובהתאםלדבריהאשהישלהסתפקאםהואבכללמישאינו

הזכירמהב"ש(.

שביק היתרא ,וממילא הענין אינו ברור עד כמה חזקה זו

ולכן בנידון דידן ,לא מיבעיא לדעות אלו החולקים על

דאאעבב"זשייכתבבעל.ואףדמספקלכאורהאיןלהקל,אך

הב"ש,כלעודלאהופיעועדיםאיןלפסוקעלהעוברפסול

עדיין יש כאן סברא לקולא לפי מש"כ בספר דבר אברהם

כלשהוא,אףאילוהגטנחוץמעיקרהדין.

ח"גסי'כטסק"בשבמקוםשחלוקידושיןמטעםהחזקהדאין

אלא אף לדעת הב"ש ,בנידון דידן אף אם היינו אומרים

אדםעבב"ז,דהעדותשלהעידייחודבטלהבמקוםשישספק

שלענין איסור אשת איש עפ"י הדין האשה אינה נאמנת

אם האדם הוא בכלל מי שהחזקה דאין אדם עבב"ז שייכת

להתירהבלאגט,מ"מאיןכאןיכירמאחרשהבעלמאמינה

לגביו,ואיןלומרדעכ"פיהאנכנסלגדרספקקידושין,דלפי

באופןמושלם,ולדבריואיןלחושלממזרות.

מש"כ הב"ש סי' לא במקום שיש ספק לעדים אם חלו

אמנם בנידון דידן אנו חוששים שיבואו עדים שיעידו

הקידושין ,אין כלל תפיסת קידושין ,אך עדיף מנידון הב"ש,

שהבעל והאשה דרו יחד לאחר הגירושין .אך אף אם יעידו

דהכא לא עסקינן בספק שיכול להתברר ע"י עדים אחרים,

את עדותם ,מ"מ מאחר ולענין כשרות הולד האם נאמנת

אלא כו"ע ועידי הקידושין בתוכם מסופקים ,ובספק ליכא

להכשיר את העובר ,דקיי"ל במסכת קידושין דף עד .כאבא

לקידושיןכלל.

שאולשקוראלשתוקיבדוקיושואליםאתאמוונאמנתלומר
לכשר נבעלתי .הרי שלענין העובר אנו קובעים כדבריה

מסקנתהדברים
יש לצדד לצרף את דברי האשה שלא היתה כלל כוונת
קידושין בחזרתם לאחר הגט ,שלדעת כמה פוסקים נאמנת,

שאכן גרו יחד אלא שלא גרו לשם קידושין ,ואף דבאיסור
אשת איש נחוש שלא להאמינה ,מ"מ לענין להתירו בקהל
האםנאמנת.

וכסניף לזה מצטרפת שיטת הריב"ש ,וכן שיטות הסוברים

אלאעדייןישלדוןבזה,דסבראזולהכשיראתהולדעל

שבלא ידיעת עידי היחוד מהגירושין ,לא חלו קידושין ,וכן

סמך דברי האם ,בכה"ג דנידון דידן ,נראה שאינה אליבא

סברת השאגת אריה דהאידנא מסתמא הוא לא ידע

דכלהדעותבראשונים.

מקידושי ביאה ,וכן סברת הדבר אברהם דבכה"ג שיש ספק

במסכת קידושין דף עד .מבואר שאבא שאול היה קורא

האם אדם זה הוא בכלל החזקה של אאעבב"ז יש ריעותא

לשתוקי בדוקי  -שבודקין את אמו ואומרת לכשר נבעלתי.

בעידי הקידושין .אמנם למעשה אין ראוי להתירה בלא גט

הראשוניםדייקומלשון הגמראשהאםנאמנתרקלהכשירו

מחמת חשש איסור חמור של אשת איש ,וכמ"ש הערוך

ולאלפוסלו.ומצינובזהשלשהטעמיםבראשונים-

השלחן סי' קמט ס"ג " -כלל גדול הוא באיסור אשת איש,

א .לר"ן בקידושין )שם( ולמגיד משנה בפט"ו מאיסו"ב

כשאיאפשרלבררהדיןלהדיאמןהש"ס ,ישלילךלחומרא

הי"ב כיון דדבר תורה ספק ממזר כשר ,הרי שלהכשיר

בכלצד".אךלעניןכשרותהעוברוהיתרה לבעלההשנייש

נאמנת מכיון דהוי דרבנן ,האמינוה בדרבנן ,אבל לפוסלו

מקום לסברות אלו אף לכתחילה .ולהלן נבאר שלענין

ולהתירובממזרתדהויבדאורייתאלא האמינוה,וע"עבב"ש

כשרותהעוברוהיתרהלבעלההשניקיימותסברותנוספות.

סי'דס"קלטובביתמאירשם.
ב .הריטב"א והנמוקי יוסף במסכת יבמות בסוף פרק

שאלתכשרותהעוברלבואבקהל
אם נאמר שהאשה אינה נאמנת בדבריה להתירה בלא
גט ,יש לדון האם האב ,דהיינו הבעל השני נאמן לפוסלו
מדיןיכיר.

אלמנה לכהן גדול כתבו דנאמנת להכשיר מכיון שחזקת
הגוףחזקתכשרותמסייעתלה,משא"כלפסולאינהנאמנת
כנגדחזקהזו.
ג.תרומתהדשןסי'רסזוחלקתמחוקקסי'ד' ס"קכהכתבו

הב"ש סי' ו' ס"ק כז כתב שהאב נאמן לפוסלו אף אם

דחזקת בודקת ומזנה מסייעת להכשיר וסותרת דבריה

מסתמךבדבריועלדבריהאםואומרשמאמינה,וז"להב"ש

כשפוסלתו.ודעתהנודעביהודההמובאבפת"שסי'ו'ס"קכא

" -ואם האב אומר דמאמין לדבריה ,יכול לעשות לבניו

שכןדעתהרמב"ם.וכןעולהמהתוספותבמסכתכתובותדףיג.:
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ונראה שבנידון שבפנינו ,אף לולי דבריה אין כאן יותר

ובתשובת דברי מלכיאל חלק ו' סי' לא העלה שבכל

מספקממזר,מאחרולשיטתהריב"שבלאעידייחודאיןלחוש,

מקום שהאשה היתה שוגגת והיה לה פשוט שלא חלו

וכןבצירוףסברתהשאגתאריה,ובצירוףהחולקיםעלהמקנה.

קידושין ולכן לא שאלה שאלת חכם ,והלכה ונשאה לאחר

ואף אם קבענו מחמת הספק להצריך גט ,מ"מ לדעת הר"ן

בלאגטאינהנאסרתלבעלההשנילאחרשתקבלגטמבעלה

והמ"מ האשה נאמנת להכשירו בטענה שלא היתה כוונת

הראשון ,ורק בנידון הרשב"א שמפורסם וידוע שנתינת

קידושין .וכמו כן נראה לדעת הריטב"א והנמוקי יוסף יש לה

טבעתהיאמעשהקידושיןאינהנאמנתלטעוןכנגדהמנהג.

חזקהדגופהחזקתכשרות,ומספקלאהורעהחזקתה.
אךלדעתתרומתהדשןישלדוןדהכאשהאשהכלללא
ידעהמכךשקיימתבעיהלהנשאלאחרבלאגט,ליכאחזקה
דומיאדחזקתבודקתומזנה.
אלא שהפנ"י והבית מאיר כתבו שהפוסקים לא ס"ל

ועיי"ש שהוכיח שרק בעדות שהעידו שמת בעלה ולבסוף
התבררשלאמת,קנסוהשתצאמזהומזה.
ולפי דבריו ה"ה בנידון שלפנינו שהאשה היתה שוגגת
גמורה ,ואף הבינה מהחכם ששאלה שאין בעיה להנשא
לאחר,ולכןאיןלאוסרהעלהשני.

להלכהכסברתתרומתהדשןמדלאחילקובאה"עסי'ו'בין
נבעלהברצוןלנבעלהבאונס.

מסקנתהדברים

על כן מאחר שהאשה מעידה וטוענת טענת ברי שלא

אף אם יבואו עדים שבני הזוג גרו יחד באותה שנה

היתהכלכוונתקידושיןבמהשחזרולדוריחד,ולעילהבאנו

שלאחרהגירושיןיהאמקוםלהתירהבלאגט.ויסודהיתרה

שיש סברא גדולה להאמינה אף לענין אסור אשת איש ,אך

של האשה לענ"ד בנוי על נאמנותה שלא היתה כוונת

אף אם עדיין יש לפקפק שבאיסור אשת איש ההיתר אינו

קידושין בחזרתם יחד ,וביררנו לעיל שהאשה נאמנת בכך,

מרווח אליבא דכו"ע ,ובהסכמת הצדדים הוסדר ג"פ ,מ"מ

ובצירוףעדותהבעלהראשוןשגםהואהעידכדבריהבזה.

לענין הכשר העובר ההיתר הוא מוסכם להלכה ,וכ"ש
בצירוףהצדדיםשכתבנולעיל.

לסברא זו מצטרפות סברות נוספות שיש בהם סיוע
להיתרזה-
ראשית ,שיטת הריב"ש דבלא עידי יחוד אין לחוש אף

היתרהלבעלההשני
לענין היתרה לבעלה השני ,הרי שבנוסף למה שכתבנו
לעיל ,מאחר שהזוג נפרד עד השלמת הבירור וסידור גט
מחדש ,הרי יש לדונה כשוגגת משתי טעמים ,ראשית,
האשה עזבה את בעלה הראשון מתוך הנחה ברורה שאין

בלנה עמו בפונדקי ,ובנידון דידן אין לחוש שיופיעו עדים
כאלו,מאחרוגרועמםבביתשניילדיםבגילששושמונה.
שנית ,סברת השאגת אריה דסתם אינשי אינם יודעים
מקידושיביאה.
שלישית,כפיהנראההגירושיןשלהםנעשובלאפירסום

כאן כל שאלה של תפיסת קידושין ,וגם כעת איננו שוללים

כלל,וממילאידיעתהציבורשגרויחדאינםידיעהשגרויחד

הנחהזובמידהשדבריהיתקבלוכנאמנים,מאחרולאהיתה

לאחר גירושין ,ובכה"ג כמה מגדולי הפוסקים ,המבי"ט

להם כוונת קידושין .ואף אם אנו כעת מזקיקים אותה בגט

הנודע ביהודה והחת"ס ,כתבו שעדות כזו אינה נידונת

נוסף ,מפני הריעותא בנאמנות שלה ,מ"מ לדבריה נהגה

כעדותקידושין,ודלאכספרהמקנה,ויבוארלהלןסי'פח.

כשורה,ועכ"פהיאודאישוגגתבכךשלאידעהשבעתידלא
תהיהנאמנת.
ושנית ,מאחר שלדבריהם קבלו הוראת רב שאין מניעה
להנשא בשנית ,הרי שאין לדונה כמזידה ,ושאני תשובת

רביעית ,יש לפקפק אם הבעל הראשון הוא בכלל מי
שנאמרה עליו החזקה דאאעבב"ז ,ובספק מסוג זה כתב
הדבראברהםדלאחלוקידושיןכללדליכאעדים.
ואמנםלמעשהביה"דסידרמבעלההראשון,וכמושכתב

הרשב"אשהובאהברמ"אבסוףסי'יז,התםבאשהשקבלה

הערוךהשלחןסי'קמט ס"ג" -כללגדולהואבאיסוראשת

טבעתלקידושיןעסקינן,וכו"עיודעים שזהומעשהקידושין,

איש כשאי אפשר לברר הדין להדיא מן הש"ס יש לילך

ולכן אין מקום לטענתה שסברה שהיא אינה אשת איש.

לחומראבכלצד".אךביחסלכשרותהעוברלבואבקהל,אף

משא"כ בנידון דידן שמי שאינו תלמיד חכם אינו בקיא

אם החמרנו שלא להאמינה וסודר גט ,יש להאמינה שלא

בהלכה זו שיש צורך בגט ,עד כדי כך שמחמת סברא זו

היתה כוונת קידושין במגורים המשותפים לאחר הגט,

השאגת אריה כתב שיש מקום שלא לחוש להא דאין אדם

ונאמנתלהכשירולבואבקהל.

עבב"ז .ואף אם לא נסתמך לדינא על סברא זו ,אך עכ"פ

וכן יש להתירה לבעלה השני מטעם שאף לפי הסברא

דברי השאגת אריה ודאי משקפים את המציאות המעשית,

להחמירלחייבבגטנוסףעכ"פישלדונהכשוגגת.אךלצאת

שהלכהזואינהמוכרת,מאחרשאיןמקובלואףאסורלקדש

ידי ספק יחזור לקדשה בלא ברכות ובצינעא בפני שני עדים

בקידושי ביאה .וממילא במציאות כזו האשה סמכה על

בלבדכדישלאלהוציאלעזעלהעובר ,וכמושכתבכעיןזה

הוראתחכםדינהכאנוסה.

בתשובתדברימלכיאל.
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בניזוגשהתגרשווחזרולחיותיחד
הקדמה
בשנים האחרונות הגיעו לבית דיננו כמה מקרים של
זוגות שהתגרשו ,ובסמוך לאחר סידור הגט החליטו לחזור

גדרעידיקידושין

לגור יחד ,בלא שנישאו מחדש בחו"ק .במקרים אחדים

יש לדון בהלכה זוהמחייבת שני עדים לקיום הקידושין.

התברר שאותם זוגות נמנעו מלספר לחברים ולבני

מה הדין כשהעדים ראו מעשה ,ולפי הבנתם באותה עת,

המשפחה על הגירושין ,ולמעשה המכרים ובני המשפחה

מעשה זה אינו מועיל לתפיסת קידושין ,אך לאחר זמן

ראו אותם ממשיכים לדור יחד בלא שידעו שבני הזוג

התבררשהםטעוועקבצירוףנסיבותשלאהיוידועותלהם

התגרשו.

באותה עת יש במעשה כזה תפיסת קידושין .האם נאמר

אירעו מקרים שהאשה נפרדה מבעלה הנ"ל ,והלכה

שהוברר הדבר למפרע שחלו הקידושין .או מאחר שבעת

להנשאלבעלאחר,בלאשסודרגטנוסףמהבעלהראשון.

עשיית מעשה הקידושין העדים סברו שאין ממש במעשה

בעת רישום הנישואין לא סיפרה שחזרה לחיות עם בעלה

שראו,יחשבכמקדשבלאעדים.

הקודם לאחר הגירושין לפרק זמן מסויים .במקרים אלו

בלשוןאחרת,ישלדוןהאםבעידיקידושיןישצורךבשני

התעוררה שאלה האם דינה כאשת איש שנישאה שתצא

תנאים ,ראשית  -ראיית המעשה ,ושנית  -הבנת המעשה

מזה ומזה ,וכן התעוררה שאלה על הבן שנולד לה ,ועיין

כמעשה שיש בו חלות קידושין .או שמא די בכך שהעדים

לעילסי'פז.

רואים מעשה קידושין ,ואין ריעותא אם באותה שעה הם

במסגרת בירור שאלות אלו יש מקום לברר כמה

סבורים שאין בו ממש .מאחר שתפקידם של העדים הוא

נושאים ולבחון צירופים נוספים ,אך במסגרת הנוכחית

ראייתהמעשהבלבד,ומהשסברושהקידושיןלאתפסואינו

נדון בבירור שאלה אחת ,בנסיבות שבני הזוג הסתירו את

לעיכובא.וזאתמפנישהעדיםבמהותםאינםאלאעדיםולא

הגירושין וחזרו לאחר זמן קצר לחיות יחד ,והגירושין לא

דיינים ,ואין נ"מ במה שהעדים הסיקו שאין ממש במעשה

התפרסמו,האםישבכךקולאשלאלחושלקידושיביאה,

שראו.

מאחרשהעדיםאינןיודעיםשישעסקקידושיןביניהם.

מצינושנחלקובזהגדוליהפוסקים.
המקנה בהלכות קידושין סי' מב ס"ג סובר שאין צורך

מקורהדין

שהעדיםהמקיימים אתהקידושיןידעושבמעשהזההאשה

שנינובמסכתגיטיןדףפא,א-

מתקדשת,ואףאם סברושאיןבמעשה שראו עסק קידושין,

"המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי ,ב"ש אומרים

איןבכךריעותאבתפיסתהקידושין.

אינה צריכה הימנו גט שני ,ובה"א צריכה הימנו גט שני.
אימתי,בזמןשנתגרשהמןהנשואין".

וז"ל המקנה " -משמע אפילו אין העדים יודעים שהם
קידושין,אפ"ההויקידושין.וכןבהאידלנהעמובפונדקילא

ובגמראשם-

הזכירושוםאחדמהפוסקיםדבעינןשעידיהיחודידעושהיא

"מתניתין דאוקימנא בלא ראוה שנבעלה ,במאי פליגי,

מגורשת מהאיש הזה שנתייחד עמה ,אפ"ה אמרינן ,דכיון

דאיכאעדייחודוליכאעדיביאה,ב"שסברילאאמרינן הן

שאנו יודעים שנתייחדה עמו לפני עדים ואנו יודעים שהיא

הןעדייחודוהןהןעדיביאה,וב"הסבריאמרינןהןהןעדי

מגורשת מהאיש הזה ,אמרינן מסתמא כיוונו לשם קידושין,

יחודוהןהןעדיביאה".
ובשו"ע אה"ע סי' קמט ס"א פסק " -המגרש את אשתו

אף שאין העדים יודעים בשעת היחוד שכיוונו לשם
קידושין".

וחזר ובעלה בפני עדים  ...הרי זה בחזקת שהחזירה ולשם

ובסי' מה ס"א כתב המקנה ,בסוגיית חיישינן לסבלונות,

קידושין בעל ולא לשם זנות ,ואפילו ראו שנתן לה מעות,

שלשיטת רש"י דס"ל שיש לחוש שהסבלונות הן עצמן

שחזקההואשאיןאדםעושהבעילתובעילתזנותוהריבידו

הקידושין ,ויש לחוש לקידושין רק אם שני עדים ראו את

לעשותה בעילת מצוה ,לפיכך הרי זו מקודשת קידושי ודאי

מסירת הסבלונות לאשה .וכתב בזה המקנה ,שאם העדים

וצריכהממנוגט".

לא כיונו שמסירת הסבלונות תחשב קידושין אפ"ה חוששין

ובסעיף ב' פסק השו"ע " -נתייחד עמה בפני שני עדים

לקידושין.

והיושניעדיםכאחדוראוהואוהיאאתהעדים,אםהיתה

וז"ל המקנה " -אף דהעדים לא כיוונו לשם קידושין נמי

מגורשתמןהנישואיןחוששיןלהשמאנבעלה,והןהןעידי

מהני,כמ"שלעילסי'מבגביהןהןעידייחודהןעידיביאה,

יחודהןהןעידיביאה,לפיכךהיאספקמקודשתוצריכהגט

אף שהעדים אינם יודעים אם היתה מגורשת ממנו ,אפ"ה

מספק".

כיון דאנו יודעים שהיא גרושה ה"ל עידי קידושין כמבואר

630אבןהעזר
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שם.וה"נאע"פשהעדיםאינםיודעיםמןהשידוכיןכלל,או

שבשעת ראיית העדות לא ידעו ,לא נתקיימו הקידושין,

שסברושכברקידשולאכוונולשםקידושין,אפ"המהניכיון

דראייתהעדיםכרתיועושיםהקידושין",עכ"להחת"ס.

שאנו יודעים דמסתמא היה לשם קידושין ,ומכאן ראיה
לדברינושם,אבלהשליחודאיצריךשיתכווןלשםקידושין".

אמנם עיין באבני מילואים סי' לא סק"ז ,וכן באוצר
הפוסקים סי' לא סק"ד בשם כמה אחרונים ,שחלקו על

וע"עבדבריהמקנהבסי'ל'סעיףה')סוףד"השםספק(.

הב"ש ,ולדעתם גם אם העדים אינם יודעים ששוה פרוטה

מבואר בדברי המקנה ,שאף אם העדים לא ידעו שיש

במקוםאחרוישעדיםאחריםעלכךמהני,וסגיבמהשראו

עסק קידושין במעשה שראו ,ולפי דעתם הסבלונות נמסרו

את עצם נתינת הכסף קידושין .אך אין מכאן סיוע לשיטת

כמתנה בעלמא ,מאחר שהעדים סברו שהאשה כבר

המקנה ,דשאני הכא שהעדים מתכוונים להיות עידי קיום

מקודשת ,או שלא ידעו כלל מהשידוכין ,אפ"ה דינם כעידי

וס"ל דליכא ריעותא במה שכמה ספקות יתבררו על ידי

קידושין,ואםאח"כמתבררבביתהדיןשאמנםהיושידוכין

עדים אחרים ,אך מנלן שיועילו עדים שאינן יודעים כלל

קודם ,יש לחוש לקידושין באותם תנאים שחוששין

שנעשהמעשהקידושיןלפניהם.

לסבלונות.וה"הבנידוןשלהמגרשאשתוולנהעמובפונדקי,

ועיין בב"ש סי' ל' סק"ט ובגיליון שו"ע לרע"א סק"ג

אף שעידי היחוד לא ידעו כלל שהיו גירושין ,ולא העלו על

ובפת"ש סק"ב במחלוקת הראשונים בזרק קידושין וספק

דעתןשישעסקקידושיןלפניהם,אפ"ההןהןעידייחודוהן

קרובלוספקקרובלה,איהויספקמקודשת.אךשם העדים

עידיביאה.
ונראה ששיטת המקנה אינה מוסכמת על הרבה מגדולי
הפוסקים,וכמושנבארלהלן.
ונקדים במה שדנו הפוסקים במקרים שבהם העדים ראו
מעשה שעדיין אין בו משום תפיסת קידושין בלא שיושלמו
פרטיםנוספים.

ראו מעשה קידושין שיש בו ספק אי תפסי קידושין ,מחמת
ספק במציאות .אך אם לפי דעתם ודאי לא חלו קידושין,
אינן נחשבים לעידי קידושין ,אליבא דשיטת הנודע ביהודה
)מהדורה תניינא חלק אה"ע סי' עז( המובא בפת"ש סי' כח
סק"ג.
וז"ל הנודע ביהודה " -הכלל היוצא מדברינו שם שאם

בגמרא במסכת קידושין דף יב" - .אמר שמואל קידשה

בשעת קידושין היה נדמה לעדים שהיה קרוב לו ,אפילו

בתמרה ,אפילו עומד כור תמרים בדינא מקודשת ,חיישינן

באמת היה קרוב לה ,לכו"ע הוי מקדש בלא עדים ולא חלו

שמאשוהפרוטהבמדי".

כלל .ואם בשעת מעשה היה ספק לעדים להרשב"א לא

וכתבבזההב"שסי'לאסק"ו" -הרא"שכתב ,דהרמב"ם

מחשב כמקדש בלא עדים ובדעת מהר"ם הדבר נוטה לכאן

ס"ל כשידוע ששוה פרוטה במקום אחר אז י"ל דהיא

ולכאן.אבלעכ"פיצאלנומזהשאםלפידעתהעדיםבשעת

מקודשת מדאורייתא ,וכן ס"ל להר"ן דהיא מקודשת

קידושיןלאאהנוהקידושין,אפילואםנודעלנואח"כשלא

מדאורייתא .ונראה דאיירי דהעדים יודעים ששוה פרוטה

כן הוא כאשר חשבו העדים אין כאן קידושין דהוי כמקדש

במקום אחר ,אז י"ל דהיא מקודשת מדאורייתא ,אבל אם

בלאעדים.ומעתההמקדשבגזלועידיהקידושיןידעושדבר

איןידועלעדיםאזהויכאילוקדשהבלאעדים".

זה גזול בידו ,ואם סתם גזילה לא הוי יאוש א"כ מסתמא

וכן בשו"ת חתם סופר )אה"ע ח"א סימן פה( הובא
בפת"שסי'לאסק"וכתבבדיןזה-

אמרינן שלא נתייאשו הבעלים ואמרינן אוקי חפץ בחזקת
מראקמאואשהבחזקתפנויהומסתמאלאנתייאש.ואפילו

"היוצא מדברינו אלה ,אשה שנתקדשה בדבר שהיא

נודעלנואח"כשכברנתייאשהנגזלבפירושקודםהקידושין,

והעדים יודעים שאין בו ש"פ  ...ואין העדים יודעים ששוה

מ"מכיוןשלאנודעהדברלעדיםבשעתקידושיןוהיהפשוט

בשוםמקוםבעולם ושאין דרכה של אשה זוליקחחפץ כזו

לעדים שלא נתייאשו הבעלים ,א"כ הוי כמקדש בלא עדים

ביוקרמותרתלרובהפוסקים.ל"מלהפוסקיםדלאכשמואל,

 ...ועולה לנו מזה דאפילו המקדש בדבר שהוא שלו ממש,

אלא אפילו להפוסקים כשמואל וס"ל שמואל מדאורייתא

מ"מאםעידיהקידושיןהיוסבוריםשהואגזול,הויכמקדש

חייש אי אית לה אורחא להתם  ...היינו כשאין העדים

בלא עדים ואין הקידושין חלים .ולא מצאתי לי חבר בדבר

לפנינו וחיישינן דלמא ידעו העדים שש"פ בשום מקום

זהבדבריהפוסקים",עכ"להנודעביהודה.

ולאשה זו אורחה להתייקר בכי ה"ג ,אבל היכא שהעדים

מבואר בדברי הנודע ביהודה ,שעידי קידושין צריכים

לפנינו ולאעלהעלדעתםמעולם,הו"לכמקדשבלאעדים

לראות מעשה קידושין ,ולדעת שאכן הושלמו התנאים

שאיןחוששיםלקידושין".

לתפיסתהקידושין.

ובהמשךלשיטתוכתבהחתםסופר)בתשובהחלקאה"ע

וכמו כן זוהי שיטת המבי"ט ,שלדעתו עידי קידושין

סי' קא( וז"ל " -בשלמא בממון כיון שהעיד שגוף זה חייב

צריכים לראות את האשה ואם כסתה פניה אינה מקודשת.

לגוףזהממון,אפילולאידעאיישראלאומצרי,מ"מאח"כ

וכתבהמבי"טח"אסי'רכו"-אקדיםלזהמהשהואידוע,כי

נתבררלהבי"דשזההגוףהואבעלדת,חייבלשלם.משא"כ

האיש אשר נתן קידושין בפני עדים לאשה אחת שפניה

בקידושיןאםיעידוזהקידשאתזוולאידעוהעדיםאםהם

מכוסותאואינםמכיריםמיהיאוהלכהלהולאהכירוהאין

ישראלים ,אפילו יתברר לנו שהם ישראלים ,מ"מ כיון

כאןקידושיןכלל,כיאפשרשלאהיתהאשהאוהיתהאשת

עטרתדבורה
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איש או אחת מן העריות שאין קידושין תופסין בה  ....וכיון

בטעותהעדיםומקודשת.כךהיהנלענ"ד ,לולישהפנייהושע

דבשעת קידושין לא היתה ידיעה ברורה מי היא שקבלה

וכךמטיןדבריהב"שוגםהגאוןמה"ריחזקאלנ"יהחזיקעל

קידושין לא חלו למפרע ממה שתתגלה אחר כך מי היא,

ידםדבכלגוונאהוימקדשבלאעדים".

דידיעהבשעתקידושיןבעינן".

ובשו"ת בית אפרים חלק אה"ע סי' מא ,אמנם בתחילת



דבריו כתב שדברי הרא"ה נאמרו דוקא בקטנה שכו"ע ידעי

לעומת זאת ,הרדב"ז בתשובה ח"ד סי' קנו כתב להיפך

שאין קידושין תופסין בה ,ולכן יודעים שאם דרו יחד

מדבריהנודעביהודהוהחתםסופר ,ולדעתואיןריעותאאם

משהגדילה ממילא בועל לשם קידושין והוי כאנן סהדי על

עידי הקידושין אינן מכירים את המתקדשת אם היא פנויה

קידושין" ,אבל היכא שאין העולם יודעים רק שרואים

אואשתאיש,וז"להרדב"ז-

שדרים יחד כאיש ואשתו ולא ידעו ולא יבינו שיש בעסק

"שאלה,מעשההיה בראובןשקדשאשהבפנישניעדים

הזה עסק קידושין ,ההוא לא מהני ולא מידי" .וכן ביחס

ואחד מהם אמר שמעולם לא הכיר אשה זו ולא יודע שמה

לעידי יחוד במי שקדש בפחות משוה פרוטה והתייחד עמה

...ושאלנואתהעדהנזכראםהואמכיראתהאשהאולא

בעידייחוד,כתבהביתאפרים"-אםהניעידייחודלאידעי

והשיב שאינו מכירה רק אם תשב בין השתי נשים שהיו

שזה קידש אותה בפחות משוה פרוטה ,והיו סבורים שכבר

עמהיכוללהכירהע"יטביעותעין אבלביןנשיםאחרותלא

קידשה בפרוטה  ...א"כ עידי יחוד אלו אע"פ שהם עידי

יוכללהכירה,גםאמרשאינויודעשמהואינויודעאםהיא

ביאה,מ"מלאאסקיאדעתייהושבועלאותהלשםקידושין

נשואהאופנויה"

שהריהיוסבוריםשמקודשתהיאלומכברולכאורהנלענ"ד

"תשובה איני רואה מקום לשאלה זו והרי היא מקודשת

דבכה"ג נמי הוי כמקדש בלי עדים  ...כמו דבקידושי כסף

מן התורה כיון שראה אותה ופניה מגולות וכשרואה אותה

צריכים שיראו העדים שידעו שזו הנתינה הוא נותן עכשיו

אחר כך מכיר שזו היא האשה שקדש פלוני ומה לנו שיכיר

לשם קידושין ,כמו כן צריכין העדים לדעת כשנתייחדו

אותהבתחילהואתשמהואתאביהואםלאיכיראותהבין

שהיחודשהואביאההואלקידושין".

נשים אחרות מה בכך הרי הוא מכיר אותה לבדה ובתוך

אלא שמסקנת הבית אפרים בהמשך דבריו דאם העדים

הנשיםאשרראהאותה...ואםמפנישאיןיודעאםנשואה

ראו כל מה שיכלו לראות מצרפים עדותם לעדות אחרת,

אם פנויה ,מה בכך הרי הוא מעיד על אשה זו שנתקדשה

וכמבוארבתוספותבמסכתב"קדףע:ד"הלמעוטי.

ונחזי אנן אם נשואה לא תפסו בה קידושין ואם היא פנויה

נחזורלנידוןהצגנובתחילתדברינו ,מאחר שבפנינו מעשה

תפסו בה קידושין  ...כללא דמלתא דבנידון דידן כיון

בי"דעלהגירושין,וזוהיעדותגמורהעלהיותהאשהמגורשת,

שהעדים מכירים עתה את האשה ואומרים זו היא

ואףאםה"אנןסהדי" ,שהםעידיהקידושיןאינםיודעיםשהיא

שנתקדשהלפנינוהריהיאמקודשתגמורהמןהתורה".
וכמו כן הבית אפרים חולק על הנודע ביהודה הנזכר.

מגורשת ,לפי דרכו של הבית אפרים ,אין לבטל אתהקידושין
מטעםזה,מכיוןשהעדיםראואתכלמהשיכלולראות.

בשו"ת הב"ח החדשות בקו"א סי' ז' הובאה תשובת הנודע

אךישלהעירשלשיטתהרי"ף)המובאבתוס'ב"קדףע(:

ביהודה הנזכרת לעיל ,תשובה שהנודע ביהודה השיב לבית

יש לדון שעדות העידי קידושין בנידון דידן היא חצי דבר,

אפרים ,והבית אפרים כתב על דברי הנודע ביהודה ,וז"ל -

מכיון שהיא לכשעצמה אין בה כל נ"מ ואינה מועילה בלא

"דוקאהיכאשנפלספקבגוףהקידושיןאםבאולידהכלל,אז

עידי הגירושין ,ועיין בב"ש סי' קמב ס"ק כא ובחת"ס חלק

שפיר אמרינן דהיכא שנדמה להם שנפלו קרוב לו אע"ג

חו"מסי'קמחשהשו"עפסקכרי"ף.

דבאמת היו קרוב לה מ"מ מה לי שלא היו עדים כלל או

וע"עבב"שסי'לאסק"ושאינהמקודשת אםהעדיםטעו

דסברישהםקרובלו,סוףסוףלפידעתהעדיםלאהיהכאן

וסברו שקדשה בפחות משוה פרוטה ולא תופסין הקידושין

שוםעסקקידושין,ולדעתמהר"םאףבספקהדיןכן.משא"כ

ולבסוףע"יעדיםאחריםהתבררששוהפרוטה,ועיי"שבעצי

אם שפיר ראו שהגיע לידה רק שהעדים טועים או מסופקים

ארזים סק"ח .ולשיטה זו ה"ה בנידון דידן דסברו שאין

שנדמה להם שיש ריעותא במידי אחרינא ,ובאמת אין כאן

משמעות של קידושין בכך שהם חיים יחד .אך עיין באוצר

ריעותאוישעדיםעלזהשפירילפינןדברדברמממון.ומש"כ

הפוסקים סי' לא סק"ד אות א' שהרבה אחרונים תמהו על

הפנייהושעדףיבדהויחצידבר,כברכתבוהתוס'בב"קדף

הב"ש ,וס"ל דמכיון שעידי הקידושין בשעת הקידושין ראו

ע'דכלשראומהשיכוליןלראותעתהלאהויחצידבר,ואף

כלמהשיכלולראות,סגיבהכי.ויתכןשהב"שקאי בשיטת

לפישיטתהרי"ףשםישלמצואנ"מ,ומכ"שבנידוןדידןאהני

הרי"ףדהשו"עבסי'קמבנקטכוותיה,וס"לשבמקוםשאינם

סהדותייהו דקידושין ,שאם לא יהיו עדים על היאוש צריכה

יודעיםששוהפרוטהחסרבראייתמעשהקידושין,אףשראו

להחזיר החפץ לנגזל  ...והארכנו להוכיח מש"ס ופוסקים

כלמהשיכלולראות.

שנראה מדבריהם שכל שהספק מעלמא או אף שטועים



וסבוריםשאיןהכסףשלווכה"ג,מ"מכיוןשודאיהגיעהכסף

אלא שבמה שכתבנו סברא להקל מצד מה שלא נודע

לידהואיתרעחזקתפנויהועתהנתבררהאמתלאאיכפתלן

כלל שהתגרשו ,מצאתי שהגאון רבי מאיר שמחה ז"ל

632אבןהעזר
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מדווינסקכתבלהיפך.בתשובתהאורשמחח"בסי'ל'כתב

ולנה עמו בפונדקי צריכה גט אף כשהעדים לא ידעו

בתשובתולבעלהזכריצחק,בנידוןשלאישואשהשדרויחד

שהאשה התגרשה ,הדין מיוסד על מש"כ המקנה שהעדים

לאחר הגירושין ,וז"ל " -לפי שכותב כת"ר שבפאניוועז

אינם צריכים להבין שהקידושין תפסו ,ואף אם טעו וסברו

בשעה שדרו כאחד לא נודע שנתגרשה ,א"כ במה חלוק זה

שאין בהם ממש ,הם מועילים כעידי קידושין .מאחר

מאיש ואשה שבאו ממדינת הים ,דאם נתחזקו שלושים יום

שסברא זו של המקנה אינה מוסכמת ,ולדעת המבי"ט

באומר הוא אשתי והיא אמרה בעלי הורגין על זה .ומה

הב"שהנודעביהודהוהחת"סאםהעדיםסבוריםשלאחלו

שנודע אחר זמן שנתגרשה בקאוונא זה לא מגרע החזקה,

קידושין הם אינם מועילים כעידי קיום הקידושין ,ולכן

דאימורנתקדשהלובשובומחליאודקדשהבצנעאדעבידי

לשיטתם אם העדים אינם יודעים שבני הזוג התגרשו אין

אינשידמקדשיבצנעא].ויעוייןבש"גובשו"תרע"קסי'קכ"א

לחוש לקידושין .יצויין שבדרך כלל אותם זוגות מבהירים

אי עיקר חזקה דהנהגה או האמירה[ אף שאין עדות ברורה

שללא ספק חזרו יחד לאחר הגירושין ,מתוך כוונה לחיות

)רש"י שם( הא תינח אלו היו יודעים בפאניעוועז שהיא

חיים משותפים שלא במסגרת נישואין ,ומתוך מגמה שלא

נתגרשה ממנו ,שוב הוי כמגרש אשתו ונתייחדה עמו ,אבל

לכבול את עצמם במסגרת מחייבת של נישואין ,וכי

אםלאידעווהחזיקוםלאישואשתו,מהמועילמהשנתוודע

בחזרתםלחייםמשותפים ,לאהיתהכוונהלחזורולהנשא,

שנתגרשו בקאוונא ,כיון שהידיעה באה לאחר שיצאה

אלא לחזור לחיים משותפים ללא כל מסגרת ,ובדרך כלל
מדוברבזוגותשלאנרתעומחייםמשותפיםללאחו"קפרק

מביתו,סוףדברלדעתינראהדהויחזקה".
ולפיזההנידוןכאןאינומכחהאידינאדלנהעמובפונדקי,

זמן ממושך קודם לנישואיהם ,גם בנקודה זו יש לדון אם

שבדיןזהישסברותלקולאבמישאינושומרתורהומצוותאו

יהיה בכך סברא לקולא שלא להצריכם גט ,ועיין לעיל סי'

שאינויודעבטיבקידושין.אלאישלחושמכחהחזקהשלאיש

פז שכתבנו לברר שאלה זו .וכן כשבני הזוג אינם שומרים

ואשתו .ויש להאריך בנקודה זו ,בזוגות כאלו שמעצם טיבן,

טהרת המשפחה מצטרפת סברת הרדב"ז )שבפת"ש סי'

חייםמשותפיםשלהזוג,איןבהם חזקהלנישואין,עייןבאה"ע

קמטסק"ב(.ובדרךכללאיןעידייחודאלארק ידועשגרים

סי'יטס"בובאוצרהפוסקים,ואכמ"לבזה.

יחד ,יש "אנן סהדי" אך לא עידי יחוד ,עיין לעיל סי' פז,



כשכלהטעמיםמצטרפים יחד,אין להחמיר במקוםשקשה

העולהמדברינו  -דינושלספרהמקנהשהמגרשאשתו

לסדרגטמחדש.

סימ פט

חיובהגירושיןכששניבניהזוגאינםרוציםזהבזה)בירורשיטתרבינוירוחם(
תמוזתשנ"ח
מעוניין בשלום בית ,ומצהיר על הסכמתו לתת גט ,אך
המקרההנידון

לטענתוהואעלוללהינזקעקבמתןהגט.מאחרשבעתמתן

הצדדים נשואים משנת תשל"ה בנישואין שניים ,לשניהם

הגט יחול עליהם חוק יחסי ממון הקובע חלוקה של הרכוש

ילדיםמנישואיןקודמיםוילדמשותףבגיל.22לפנישבעשנים

בהתאם לכללים שנקבעו בחוק .לטענתו ,חלוקה כזו

הבעל הגיש תביעת גירושין ,והתקיים דיון בבית הדין ובסיומו

מבחינתו היא העברת רכוש לאשה ,רכוש שלפי דעתו היא

בניהזוגחתמועלהסכםשלוםבית,שבוהוסכםלחזורלשלום

אינהזכאיתלקבל.

בית,ולבטלאתהתביעותההדדיותבבתיהמשפט.

ב"כהבעלטען" -קיימותתביעותרכושנוספותשהוגשו

לאחרונה ,האשה פתחה תיק לתביעת גירושין ,והתברר

לביהמ"ש על ידי האשה .אם נבצע את הגירושין יחול חוק

שהסכם שלום הבית החזיק מעמד זמן קצר ,ולאחר שנה

יחסי ממון ותוכל לבקש חצי מכל הרכוש ,כולל הרכוש

וחצי ,האשהעזבהאתהבית .מאז,במשךחמשוחצישנים,

הרשום רק על שמו עוד מלפני הנישואין ,נמצא שעם הגט

היא מתגוררת מחוץ לבית .בתקופה זו התנהלו ביניהם

היא תוציא ממנו כסף שלא כדין .ולכן יש זמן  ...אנחנו

מאבקיםמשפטייםבערכאותהשונות.המאבקיםהמשפטיים

מצהיריםשאיןלנושוםכוונהשלאלתתגט ,אלארקשלא

הםבשאלתחלוקתהרכוש,וטרםהגיעולסיומם.כעתלאחר

להינזק".

שכבר ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בנצרת ,הצדדים

הצדדים הגישו סיכומי טענותיהם בכתב ,ובהם כל אחד

עדיין ממתינים לדיון בערעור בבית המשפט העליון .ומלבד

מהצדדים טוען שהצד השני אשם בפירוד שנוצר .האשה

זאתטרםהסתיימוהליכיםמשפטייםאחריםבנושאהרכוש.

טוענתשהבעלהתעללבהונהגעמהבאלימותפיזיתומילולית

האשה תובעת גירושין ,עקב הפירוד הממושך .לדבריה,

ולמעשהנמלטהמהביתעקבחששלנפשה.והבעלמצידוטען

אין אפשרות לחזרה לשלום בית .גם הבעל מצידו אינו

שהאשהעזבהאתהביתשלאכדין,ודינהכמורדת.

עטרתדבורה
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ב"כ הבעל הוסיף וטען כי מוטל על בית הדין למנוע

שהבירור האפשרי הוא מכאן ולהבא ובדרך המבוארת

מעשהעושק,ולהמנעמחיובושלהבעלבגירושין,שכןעצם

בשו"ע שם ,או בכל דרך חילופית המקובלת על בית הדין.

הגירושיןיביאולידיכךשיעשקעלידיהאשה.

אך בנושא זה קשה להטיל על בית הדין להכריע בחקר
האירועים בביתם לפני חמש ושש שנים .כעת כבר לא ניתן

תביעתהאשהלגירושין
מדברישניהצדדיםעולה,שקייםפירודממושךשלחמש

לבררדבריםשנעשובזמנובחדריחדרים.
בנסיבות אלו ,על בית הדין להתחשב במצב הנוכחי

וחצי שנים ,וכי שניהם אינם מעוניינים בשלום בית .שניהם

המתגלהכעתבפניו,שאיןבוספק,ששניבניהזוגמתגוררים

עסקו במשך השנים האחרונות במאבקים המשפטיים על

תקופה ארוכה בנפרד ,ושניהם אינם מעוניינים בשלום בית,

דרך חלוקת הרכוש .גם לאחר עזיבת האשה את הבית ,וכן

גםכעתועודקודםלכןבמשךתקופהמשמעותית.

לאחר מכן עד היום ,הבעל לא הגיש בבית הדין תביעה
לשלוםבית.
כאמורבזמנו,במסגרתדיוניביתהדין,נערךהסכםשלום

שנית,מאחרשאיןספקשכעתשניבניהזוג אינםרוצים
זה בזה ,די בכך כדי לחייב בגירושין את בן הזוג המסרב
להתגרש,וכמושיבוארלהלן.

בית .אילו גם בשנים האחרונות ,הבעל היה חפץ בשלום



בית ,היהעליולהגישמחדשתביעהמתאימה ,ולבקשלזמן

דינושלרבינוירוחםוביאורשיטתו

דיון על מנת לבחון את האפשרות להביא לחזרת האשה

גם אם תתקבל טענת הבעל שהאשה גרמה לפירוד

הביתה,ולבקשסעדוסיועבהשבתהשלוםעלכנו.
עלכןישלקבוע ,שמזהמספרשניםשניהצדדיםמבינים
ומסכימים שלאחר כל מה שארע ביניהם ,אין מקום לשלום

ביניהם,ישלחייבובגירושיןבהתאם לדינושלרבינוירוחם,
המתייחסלאשההמורדתבבעלהוהבעלגםהואאינורוצה
בה.

בית ,שניהם פנו לערכאות האזרחיות על מנת להגיע

כתב רבינו ירוחם בספר מישרים נתיב כג ח"ח " -כתב

להישגים בנושאי הרכוש המשותפים  -בית ,מסגריה

מוריה"ראברהםבןאשמעאל,כינראהלושאשהשאמרה

ומגרשים,וזהוהנושאהיחידהחשובלהםכעת.

לא בעינא ליה יתן לי גט וכתובה ,והוא אמר אנא נמי לא

אמנםהאשהפתחהראשונהבהליכיםאלו,אךגםהבעל

בעינא לך אבל איני רוצה ליתן גט ,מסתברא דאין דנים

הסכים לדרך זו של בירור משפטי בנושאי הממון שביניהם,

אותהבמורדת להפסידהכלוםמעיקר כתובה ונדוניא ,אלא

ואףהגישתביעותשונותמטעמו.

מיהומשהינןלהתריסרירחישתאאגיטאדילמאהדריבהו,

התרשמנושההליכיםהמשפטייםשהבעלנקט,לאנעשו
על מנת להגן על עצמו מתביעות האשה בלבד .אלא

לאחרשנהכופיןאותולגרש".
בכמהפסקידיןהביאואתדברירבינוירוחםבלא חולק

בעקבות תביעות האשה בערכאות ,הבעל גם הוא החליט

ודנו בדבריו בלא לפקפק במסקנתו ,עיין פד"ר ח"ו עמ' 13

שאשתו כבר אינה שותפה מתאימה לנישואין ,ורק נותר לו

ופד"רח"חעמ'323ופד"רחי"אעמ'95ועמ'.255

לנסות להשיג את המירב בדיוני ביהמ"ש .מתוך התנהגות

בהלכה זו של רבינו ירוחם ,נקבע חיוב הבעל בעיקר

הבעלמתברר שכברמתחילתתקופתהפירודהבעלהשלים

הכתובה בלבד אך לא בתוספת הכתובה ,ולעיל סי' לו

עםהגירושין,וכיכעתאינומעונייןבאשתו.

התבארההלכהזו.להלןנתייחסלשאלתחיובהגירושין.

ב"כ הבעל טען שעל בית הדין לברר את השתלשלות

רבינו ירוחם פסק את דינו של הבעל לחייבו בגירושין,

העניינים בין הצדדים בזמנו לפני חמש שנים בתקופת

ויש לברר מה הטעם בחיוב זה ,ומדוע נקבעה ההמתנה של

הפירוד ,ולהיווכח שהאשה אשמה בהפרת שלום הבית

י"ב עד שיכפו את הגט ,לכאורה אם עילת חיוב הגירושין

ובפירוד ביניהם .ביחס לטענה זו יאמר כדלהלן .ראשית,

נובעתממרידתהבעל,הרילאמצינובמורדשהורולהמתין

קשה מאד ,ובדרך כלל אף בלתי אפשרי ,לברר היום ,האם

י"בחודשבטרםיחוייבבגירושין,עייןשו"עאה"עסי'עזס"א

בזמנונאמרודבריםכאלואואחריםעלידיאחדמבניהזוג,

וסי'קנדס"ג.

דברים שהיה בהם להביא להפרת שלום הבית ,ולתלות

ראשית עלינו להבהיר כי בנידון ברבינו ירוחם ,קיים

באותובןזוג אתהקולרוהאשמהבהפרתשלוםהבית.אילו

"פירוד הדדי" בהסכמת שני בני הזוג ,כששניהם אינם

בזמנו,בניהזוגהיומגיעיםלביתהדין ,וביתהדיןהיהשומע

רוצים זה בזה .האשה עזבה את בעלה ונפרדה ממנו

את הצדדים במועד הרלוואנטי ,היה ניתן לשקול להציע

מרצונה ואינה רוצה בו ,וגם הבעל אינו רוצה בה .אך לא

להם ניסיון לשלום בית ,ובד בבד לבחון מי הגורם להפרת

נכוןלהגדיראתשניבניהזוגכמורדים"מרידההדדית"זה

שלום הבית .אך לאחר שעברה תקופה ארוכה של פירוד,

בזה ,ונראהשאיןכללמקוםלמושג"מרידההדדית".אלא

ושניהם אינם מעוניינים בשלום בית .כעת כבר לא ניתן

הראשוןשמורדבבןהזוגודאייחשבכמורד,אךהשנישבן

לקבועמסמרותבשאלהמיהביאלהפרתשלוםהביתבזמנו.

זוגו כבר מרד בו ,מאותה עת אינו יכול להחשב כמורד.

גם לא יהיהנכון להטילעל ביתהדין לקבוע קביעות כאלו,

וזאת מפני שדיני "מורד" ו"מורדת" מתייחסים לבן זוג

ללא נתונים מבוססים .ועיין בשו"ע אה"ע סי' עז סעיף ד'

המתנער באופן חד צדדי ושלא כדין מהחובות המוטלות
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עליו במסגרת הנישואין .לדוגמא בעלמא יצויין שביטוי זה

והאשה תובעת גט ,פשיטא שאסור לעגנה" .הרי שמהר"ם

של "מרידה" יכול להתייחס גם לבעלי חיים או אף לאבר

לא קבע את חיוב הגט מפני שהבעל אינו יכול למלא חובה

בגוף האדם ,שחדלו למלא את תפקידם הטבעי ,עיין גמ'

כזואואחרתלאשתו,אלאמפנישאסורלעגנה,וזוהיעילת

ע"ז דף כח" :עין שמרדה" ,ובמסכת חולין דף קלט.

חיוב הגירושין .ובספר פני יהושע במסכת כתובות דף סד.

"תרנגולת  ...שמרדה" .דהיינו" ,מרידה" משמעה התנערות

)ד"ה בגמרא( כתב – "בין בארוסה ובין בשומרת יבם היכא

מחובההמוטלתעליו.

שאינו רוצה לא לכנוס ולא לפטור אלא לעגנה ,אין ה"נ

וכן מבואר במרדכי שאדם יחשב כ"מורד" כתוצאה מכך

דכופין ,שאיןרשאילעגנה" .וכןעייןבפד"רכרךיגעמ'264-

שנהג שלא כראוי ,ופשע כשאינו ממלא את המוטל עליו.
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המרדכי במסכת כתובות )סי' קפג( כתב בשם מהר"ם

ז"ל )וחזר ונשנה בספר לב אריה סי' כג( שהטעם בכפיית

מרוטנבורג בענין בעל שחלה ואינו ראוי לאישות " -אמאי לא

הגירושין בדינו של רבינו ירוחם ,מפני שאינו רשאי לעגנה,

מיקרימורדמתשמישויוסיפולהעלכתובתה,די"לדלאמיקרי

עיי"ששהוכיחוסבראזו.

מורדאלאכשעושהמחמתשנאהוכעס,דמורדהויפושע כמו
הפושעיםוהמורדים,אבלהכאדמיקצתלמוכהשחין".
דברי המרדכי התבארו היטב בספר אור גדול .האור גדול

אמנם בבעל שמרד באשתו ,נפסק בשו"ע אה"ע סי' עז
ס"אוסי'קנדס"גלחייבובגירושין,ואיןהוראהלהמתיןי"ב
חודש ,מכיון שעילת חיוב הגירושין היא המרידה .מאחר

בסי' ד' העלה שאשה נידונת כמורדת כל שמונעת עצמה

שהוטלו על הבעל חובות במסגרת הנישואין והבעל התנער

מבעלה שלא כדין ,אע"פ שאין עיקר כוונתה כדי לצערו.

מחובותיו ומרד באשתו ,יש לחייבו בגירושין ללא עיכוב.

ובתוךדבריוהביאהאורגדולאתדבריהמרדכי,וכתב האור

אבל בנידון רבינו ירוחם שהבעל אינו יכול לקבל מעמד של

גדול " -האי דכתב המרדכי דמורד אינו אלא מחמת שנאה

"מורד" ,כשאינו מתנער מאף אחת מהחובות שהוטלו עליו

וכעס ,לאו דוקא הוא ,רק אף מאיזה טעם שהוא שלא כדין,

מכח הנישואין ,מחייבים אותו לתת גט כדי שלא יעגן את

וכדמוכחמהראיהשהביאדמורדהויפושע,אבללאבאונס".

אשתו .בנידון זה האשה מעוגנת ,מכיון שגם אם תחזור בה

כל הנ"ל יוכל להאמר ביחס למורד הראשון הפושע

ממרידתה ,אין לה בעל שתוכל לשוב אליו .אך מאחר

במרידתוובהתנערותמחובההמוטלתעליועלפיהדין.אבל

שהעילהלחיובהגטנובעתמפנישמוטללמנועעיגוןהאשה,

בנסיבותשאחדמבניהזוגמרד,ביןהבעלבאשתואוהאשה

לאנכוןלקבועשהיאמעוגנתמיד בימיםהראשוניםשאינם

בבעלה ,וכבר אינו חפץ בו ,ועזב אותו .מכאן ואילך לא

רוציםזהבזה.ופסק רבינוירוחם– "משהינןלהתריסרירחי

הוטלו על בן זוגו חובות הנובעות מהנישואין ,ויותר אינו

אגיטא,דילמאהדריבהו",דהיינוכלעודקייםסיכוי"דילמא

חייבבאףאחתמהחובותהללו,וכמבוארבביתיעקבסי'צ'

הדריבהו",לאניתןלקבועשהיאמעוגנת,ובתוךי"בחודש

סעיף ה' )ד"ה י"א המורד( ,ביחס לאשה שבעלה מרד בה.

עדיין חסרה העילה לכפיית הגט שהיא  -עיגון האשה.

ולכןלאנכוןלהגדירכ"מורד"אתבןהזוגהשני,לאחרשבן

שיעור י"ב חודש ,הוא פרק הזמן שנקבע בגמ' במסכת

זוגוכברמרדבו.

כתובותדףסד.להמתנהבמורדת,ובתוךפרקזמןזהתולים

על כן חיוב הגט בדינו של רבינו ירוחם ,אינו מפני

שמא תחזור בה ,לכן העיגון עדיין אינו ברור .אבל לאחר

שהבעל נידון כ"מורד" .מאחר שבאותו נידון ,בתחילה

חלפו י"ב חדש ולא חל שינוי ,הרי שאפסה התקוה לחזרה

האשה מרדה בבעלה ,וכתוצאה מכך אין מוטלות עליו

מהמרידה ,ומכאן ואילך היא מעוגנת .ואם הבעל ,שאינו

חובות מכח הנישואין .הבעל אינו יכול לקבל מעמד של

רוצה באשתו המורדת ,ממשיך בסרבנותו לתת גט יש

"מורד באשתו" ,בשעה שכבר אינו מתנער מחובה כלשהיא

לכפותובגירושין.

המוטלת עליו מכח הנישואין ,לאחר שבטלה האישות

וע"עבפד"רח"חעמ' 325בפס"דביה"דהגדולבראשות

מביניהם,עייןבב"יסי'ע"זשכתבבשםהר"ןבתשובהסי'יג

הגרי"ש אלישיב שליט"א ובפד"ר חי"א עמ'  95בפס"ד

– "האומרת מאיס עלי  ...הרי היא מבטלת תנאי האישות

מביה"ד האזורי ת"א בראשות הגאון רח"ג צימבליסט

מיד",עכ"ל.אלא שלאחרששניהםביטלואתתנאיהאישות

שליט"א ,שנטו מדרך זו בביאור שיטת רבינו ירוחם ,וייחסו

ביניהם,איןאחדמהםרשאילעגןאתבןזוגו,ולכפותעליו

לבעל מעמד של "מורד" למרות שאשתו כבר מרדה בו .אך

להשארבמצבזהלאורךימים.

לאורהאמורלעילהדבריםצ"ע.

בנסיבות המתוארות בנידון של רבינו ירוחם ,מאחר ששני
בניהזוגבפירודואינםרוציםזהבזה,המשמעותהיחידהשיש


אמנםבדינושלרבינוירוחםישמקוםלהבחנהכדלהלן-

לעיכוב הגירושין היא  -עיגון האשה ,לכן חייב בגירושין .עיין

אם האשה מורדת ותובעת גירושין ,והבעל מבקש לחזור

חכםצביסי'א')הובאלהלןעמ'(660שבארשקיימיםשניסוגי

לשלום בית ,אך עקב עמדתה של אשתו הבעל מסכים

חיובגירושין–אלושמנוחכמים,אומשוםעיגון.

להתגרש בהסכם גירושין ,הבעל אינו טוען שאינו רוצה

נציין לתשובת מהר"ם מרוטנבורג דפוס קרימונה סי' עז

באשתו ,אלא יסכים לקבלה אם תחזור בה .בנסיבות אלו

שכתבבלשוןזו– "ועלאותואדםהאסורלהיותעםאשתו,

האשה אינה מעוגנת ,ודינו של רבינו ירוחם אינו רלוואנטי.

עטרתדבורה
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נציין בזה ,לפסק דינו של בית הדין הגדול בראשות הגרי"ש

החזרה לשלום בית כבר אינו תלוי באשה ,ואין לה בעל

אלישיב שליט"א ,המובא בספר משפטי שאול סי' לה,

לשוב אליו ,בנסיבות אלו כעת המניעה כבר אינה ממנה,

שהסכים לעיקרון זה .באותו פסק הדין ,בנימוקי הגאון רבי

ואינורשאילעגנה.וכןהואהדיןלהיפך ,אםהבעלעזבאת

שאול ישראלי ז"ל נכתב – "הסתמכותו של ב"כ האשה

אשתו ללא הצדקה ,ומסרב לשוב אליה בנחרצות ,אם כעת

בסיכומו בפני ביה"ד האזורי על מש"כ רבינו ירוחם בענין

לאחר פרק זמן של י"ב חודש ,לא חזר בו אלא תובע

אשה שאמרה לא בעינא ליה ואף הוא אמר לא בעינא לה,

להתגרש ,וגם האשה אומר "לא בעינא ליה" ,או שמעשיה

שלאחר יב"ח כופין אותו לגרש ,אינה ענין לכאן .שבטענת

מוכיחים,כגוןשהיאנוהגתבדרךהמוכיחהבאומדנאדמוכח

הבעל  ...לא נאמר אלא שמסכים בדלית ברירה במתן גט,

שכעתהיאודאיאינהרוצהבו,ונידונתכאומרת"לאבעינא

אבל הצעתו לשלו"ב בעינה עומדת .הואיל וכן נראה שיש

ליה" .בנסיבות אלו ,יש מקום לחייבה בגירושין ואינה

לקבלהערעור,ואיןלחייבהבעלבמתןגט",עכ"ל.

רשאיתלעגנו.

בהתאם לפסיקה זו ,אם הבעל מסכים לחזור לאשתו,

אמנם בפד"ר כרך יג עמ'  264-274בפס"ד מביה"ד ת"א

אלא שהסכמה זו אינה יכולה לצאת לפועל מפני שאשתו

בראשות הרה"ג הרב אריה הורביץ ז"ל )וחזר ונשנה בספר

מסרבת ,לא ניתן  לקבוע שעצם הסכמתו לתת גט בתנאים

לב אריה סי' כג( לא כתבו כן ,וקבעו שלא לחייב גט ,אם

כאלו או אחרים תביא לכך שעיגון האשה יתייחס אליו.

הסירוב לשלום בית נובע מכך שבן הזוג יצר פירוד שלא

שהרי האשה אינה מעוגנת ,ודינה ככל מורדת שאם תבקש

כדין ,ובמעשיו גרם לסירוב בן זוגו לשלום הבית .עיי"ש

לחזורלבעלה,בעלהיקבלנה .ועייןבספראבנימילואיםסי'

בפד"רכרךיגעמ' 271שכתבו" -דברירבינוירוחםאמורים

עז ס"ק כ' שכתב "אבל אומרתמאיס עלי ,בידה לשוב אליו

דוקא שגם סירובו של הבעל לחיות עמה הוא מצד עצמו,

כלשעה ,והויהשתאמניעהממנה".לכןכלעודברורשאם

ולא כתוצאה מדרישתה של האשה להתגרש .אבל אם

תבקשלחזורלבעלה,הבעליקבלהחזרה,הריעדייןהמניעה

הבעל יפציר בה שתחזור לשלום והיא תעמוד בסירובה,

ממנה.

וכתוצאה מכך יסרב גם הוא לחיות עמה ,אין לחייבו

אמנם יהיה מקום לפסיקת חיוב הבעל בגירושין אם

לגרשה".

יתברר לבית הדין שעמדת הבעל היא שלילת האפשרות

אך דבריהם תמוהים מאד ,לאחר שדברי רבינו ירוחם

לחזרהלשלוםבית.כגוןאםיתבררשמחוץלביתהדיןהבעל

נאמרו ללאכל חילוק .אדרבהסתמא דמילתא ,באותו נידון

אמרדבריםברוריםשאינורוצהיותראתאשתו,אוכיוצ"ב

שלרבינוירוחם ,הבעלאינורוצהבאשתומפני שמרדהבו.

מסוג הדברים שהבעל אמר בנידון רבינו ירוחם " -אנא נמי

ומנלןלחלקבזה,כשרבינוירוחםגופיהפסקבסכינאחריפה

לא בעינא לך" ,או אם תהיה לבית הדין אומדנא ברורה

לחייב גירושין ,ולא הורה לחקור ולברר מניין החל הסירוב

ומוכחת שזו היא עמדתו ,וכי דבריו בבית הדין על רצונו

של הבעל לתת גט ,ולבדוק האם בתחילה הבעל בקש

בשלום בית הם מן השפה ולחוץ בלבד .בנסיבות אלו יש

להחזירה לשלום בית ,או שמיד גם הוא הודיע שאינו רוצה

מקום לפסיקת חיוב גירושין ,גם אם עמדתו של הבעל

בה .רבינו ירוחם לא הורה לבחון כליות ולב האם שורש

השוללחזרהלשלוםבית,נוצרהכתוצאהישירהממרידתה

סירובהבעללתתגטנובעממרידתה ,אוהיהבאלעולםגם

של האשה ,וגם אם מרדה בו ללא הצדקה .שהרי בנידון

לוליהמרידה.אלאמאחרשיסודדינושלרבינוירוחםנובע

רבינו ירוחם ,הפירוד החל מתביעת גירושין של האשה

מפניהאיסורלעגן,איסורזהקייםבכלגווני.

שהודיעה "לא בעינא ליה ,יתן לי גט וכתובה" .וכתוצאה

עיין לעיל שכתבנו לבאר את הטעם להוראה להמתנת

מכךהבעלהודיע" -אנאנמילאבעינאלך".ובנסיבותאלו

י"ב חודש שנקבעה בדינו של רבינו ירוחם" ,דילמא הדרי

פסק רבינו ירוחם בשם רבו את חיוב הגירושין לבעל .רבינו

בהו" ,ופשיטא שרבינו ירוחם לא בדה מלבו שיעור זמן זה,

ירוחםלאנכנסלבירורהאםאמירתושלהבעל"אנאנמילא

אלא הוראה זו מיוסדת על הגמ' שקבעה פרק זמן זה

בעינאלך" נובעתכתוצאהממרידתאשתואושאינהתלויה

במורדת .שביחס אליה נקבע שיעור זמן זה לבחינה האם

בכך ,ומבואר מדבריו שאין בזה כל חילוק .אלא מאחר

תחזור בה .אך לא מצאנו בגמ' שיעור זמן כזה ביחס לבעל

שהאשה אינה רוצה בבעלה והבעל אינו רוצה באשתו,

שאינו רוצה באשתו .משמע שבהלכה זו של רבינו ירוחם,

וחלפוי"בחודש,הבעלמחוייבבגירושיןואינורשאילעגנה.

מאחרשהפירודההדדיהחלממרידתהאשה,אנוממתינים

ונציין לדברי האבני מילואים סימן עז ס"קכ' הנזכרים לעיל

לבחוןהאםאמנםהאשהתחזורבה,וזאתבהנחהשהחזרה

שכתב "אמנם בזינתה אע"ג דהיא גרמה ,מ"מ עכשיו אחר

שלה ממרידתה תשפיע על הבעל לחזור בו מדבריו שאינו

שזינתה אין בידה לתקן ותו לא הוי אח"כ המניעה ממנה.

רוצה בה .ומאחר שזהו הביאור הפשוט בדינו של רבינו

אבל אומרת מאיס עלי ,בידה לשוב אליו כל שעה והוי

ירוחם ,הרי שרבינו ירוחם התייחס למקרה שבו שלילת

השתא מניעה ממנה" .ולפי דרכו ,גם אם האשה במעשיה

הבעלאתאשתונבעהכתוצאהישירהממרידתה.

השליליים הביאה לכך שהבעל כבר אינו רוצה בה ,אין לך

הראיה שהביאו בפד"ר )שם( מדברי התוספות במסכת

אלא שעתו ומקומו באשר הוא שם ,מאחר שכעת העדר

גיטיןדףמט:תמוההמאד.לעילהתבארשדברירבינוירוחם

636אבןהעזר
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לא נאמרו בנסיבות בהם הבעל מבקש שלום בית אך נאות

הגירושין ,ולעגן את בן הזוג .אין מוטל על בית הדין לברר

למלאאתרצונהולתתגט,עייןבמש"כלעילמספרמשפטי

מההגורמיםשהביאולכךשהשניכבראינורוצהבבןהזוג,

שאול .גם בדברי התוספות לא נזכר דבר וחצי דבר שהבעל

אלא לאחר שבית הדין נוכח ששניהם יותר אינם רוצים זה

אומר דברים שמשמעותם " -אנא נמי לא בעינא לך" ,כפי

בזה ינתן פסק הדין לחיוב הגירושין .אך אם השני רוצה

שהבעל אמר בנידון רבינו ירוחם .אלא התוספות התייחסו

בשלום בית ,ויקבל את בן הזוג המורד אם יחזור בו

למקרהשהבעלנאותלגרשאתאשתושהקניטתו .אךמנלן

ממרידתו ,אין עילה לחייבו בגירושין על יסוד הסכמתו

לייחס לאותו בעל את האמירה שאינו רוצה באשתו ,ושגם

להכנסלמו"מעלהסכםגירושין,וע"עלעילסי'נד.

אםתחזורבהלאיקבלנהיותר .לכןבנידוןשבתוספות ,בידו
שלאלגרשהכשאראשהמורדת ,שבעלהיסכיםלקבלהאם
תחזורבה,וכלעודאינהחוזרתבה,המניעהממנה,כמבואר
באבנימילואיםהנזכרלעיל.

טענתהבעלעלנזקשיגרםלועקבהגירושין
ב"כ הבעל בסיכומיו כתב " -עיין בפד"ר ב' עמ' 73
שכתבו שיש הלכה שבית דין וכל אדם מצווים לדאוג

ומה שהביאו בפד"ר )שם( ראיה מדעת החולקים על

ולשמורשממונושלאדםלאילךלאיבודבאשמתחבירווזה

הרמב"ם,דבריהםאינםברורים.אמנםהפנייהושעבאראת

או מדין תורה או מצד תקנת חכמים מצד החיוב להציל

שיטת הרמב"ם שכפיית הבעל בגירושין ב"מאיס עלי" היא

עשוקמידעושקוולשםכךישלהשתמשבכלאמצעיאפשרי

מפנישאינורשאילעגנה.אךהדברפשוטשישכמהדרגות

בכל"טצדקידמצילמעבד...זוהלכהבדינידייניםשהחיוב

בעיגון ,וגם אין משמעות אחת ללשון עיגון בסוגיות הש"ס

מוטלבראשובראשונהעלהדייןלהצילעשוקמידעושקו".

השונות .לכן אמנם לדעת הרמב"ם ,סוג העיגון באומרת

למעשה ,אםטענהזותתקבל,הרישבניהזוגדנןלעולם

מאיס עלי מביא לחיוב גירושין .אך לדעת החולקים על

לא יתגרשו ,מאחר שעם פקיעת הנישואין יחול עליהם חוק

הרמב"ם,מאחרשבאומרת"מאיסעלי"המניעהממנה,ואם

יחסיממון,ומאחרשלטענתהבעלחוקזהישלולממנוחלק

תסיר מלבה את המאיסות תוכל לשוב לבעלה ,לשיטתם

מרכושו ,הרי שאליבא דטענתו יש להמשיך במצב הנוכחי

בסוג עיגון כזה אין חיוב גירושין .אבל גם הם מודים שאם

ללאקץ.

כבר אין לה בעל שתוכל לשוב אליו ,זהו עיגון חמור יותר,

יצויין,האשההודיעהעלהסכמתהליישבאתכלהסכסוך

שבו המניעה לחזרה לשלום בית כבר אינה רק ממנה ,אלא

במסגרתבוררות,אליהתועברהסמכותלפסוקבכלהנושאים

גםמפנישאיןלהבעלשתוכללשובאליו.ביחסלעיגוןחמור

הממונייםהעומדיםעלהפרק,ובהליךמסוגזהההליךיסתיים

כזהקבערבינו ירוחםשישלכפותאתהבעלבגירושין.ולכן

בזריזות ,ולחילופין הסכימה להעברת הדיונים בנושא הרכוש

איןנפקאמינהמההםהגורמיםלכךשהבעלאינורוצהבה,

לסמכות בית הדין .אך הבעל סרב לכך ,והוא מעוניין

והאםאשתואשמהבכך.אלאהעיקרתלויבכךשכעתהיא

שההליכיםימשיכולהתנהלבביתהמשפט ,ושחלוקתהרכוש

מעוגנתבלאבעלשתוכללשובאליואילוחפצהבכך.ודומה

תפסק על פי החוק האזרחי .בנסיבות אלו ,לא יתכן שהבעל

לסוגהעיגוןביבם שאינורוצהלאלחלוץולאליבם,שנפסק

יטעןכעתשחוקיחסיממוןאינומקובלעליו.

ברמ"א אה"ע סי' קסה ס"א שכופין אותו לחלוץ .לכן אין

גםלוליההצעהלהעביראתכלהנושאיםלהכרעתבורר

ראיה מהחולקים על הרמב"ם שיחלקו גם בנידון רבינו

או לסמכות בית הדין ,אין עילה לעיכוב הגירושין ,כפי

ירוחם ,או בנידון שהבעל אינו רוצה באשתו באשמתה.

שיבוארלהלן.

אמנםביבמההוסיףהרמ"אתנאישהיאבאהמחמתטענה,

התשב"ץח"בסי'סחכתבתשובהאודותחלוקת ירושה,

אךמלבדשרבוהחולקיםעלדעתו,עייןבפד"רכרךיגשם,

ובסוף דבריו כתב " -וכל טענות אלו לזכות בני שמעון היה

חיוב הגט בבעל נשוי הוא גם כשאינה באה מחמת טענה,

מן הדין לקיימם אלו באו מתחילה לדון בדיני ישראל ,אבל

כמבוארברבינוירוחםגופיהבנתיבכגחלקח'הנזכר,והובא

כיון שהלכותחילה לדוןלפני האומות ובדיני האומות יצאו

בביתיוסףבסוףסי'עז)ד"האפילונדה(.

חייבין ,הרי אלו כאילו קבלו עליהם לדון באותו דין ומחלו



זכותםוהרימהשדנוהאומותביןלויוביןבנישמעוןקיים".
סיכומו של דבר – בכל מקרה שבית הדין נוכח שכעת

ובשו"ת הרשב"ש סי' שלא כתב " -שני אנשים עברים

האשה אינה רוצה בבעלה והבעל אינו רוצה באשתו ,יש

ניצים שנתרצו לדון בערכאותיהם בקנין ,או אחר שנגמר

לחייב בגירושין את בן הזוג המסרב להתגרש .העילה לפסק

הדיןולאחזרובואחדמהםקודםגמרדין,דיניהםדין.אבל

הדין לחיוב הגירושין הוא מניעת עיגון ,וינתן לאחר פירוד

אםיש)ט"סוצ"לאין(קנין,אםחזרבואחדמהםקודםגמר

של שנה ,בהנחה שזהו פרק הזמן שבו מתברר לבית הדין

דין אין חייב לו כלום .ואם יש ביניהם שטרות בכוחות

שאין סיכוי לחזרה לשלום בית ,וכי העיגון הוא עובדה

וקבלותאחריםהכללפימהשקבלועליהם,ואיןלדייןאלא

מוגמרת .אמנם מעמד של "מורד" ,ינתן רק לאותו בן הזוג

מהשעיניורואותוהכללפיהטענות".

שיצר את הפירוד .בנסיבות אלו ,בן זוגו שכבר חי בנפרד,

וע"ע ברמ"א חו"מ סי' כב סעיף ב' ובש"ך )שם( ,וכתבו

אינו יכול להכנס לגדר "מורד" ,אך אינו רשאי לעכב את

התומים סק"ו והישועות ישראל )עין משפט ,סק"ו( בביאור

עטרתדבורה
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דינו של הרמ"א  -שיש לחלק בין עצם איסור ערכאות ובין

במקום שאינם מתיישבים עם דין תורה ,ובכך הוא מנוע

התוצאות הנובעות מקבלת הערכאות כערכאת שיפוט

לטעוןטענתעושק.

המקובלתעליו.אמנםמוטלעלכלאדםלקייםאתהמשפט

הגעעצמך,וכיבמקרהשבוהבעלדנןיזכהבמשפטמסויים

בדיןתורה,אךגםאםקבלעליואתדיןהערכאותועברעל

שהתנהל בערכאות ,ויפסקו לזכותו דמי הוצאות משפט ,האם

איסור ,עכ"פ התוצאות הנובעות מכך ,אינן משתנות עקב

הבעלימנעמליטולסכוםזהמחששאיסורגזלעלפידיןשו"ע

האיסורשבמעשה.

חו"מ,וכיהיההולךלשאלתחכםעל מנתלברראםכלסכום

ובמהרש"ם ח"א סי' פט כתב לחייב בתשלום הוצאות

כסףשקבלראוישיזכהבועלפישו"עחו"מ.

שפסקו בערכאות כששני הצדדים הלכו מרצונם להשפט

אילו הבעל היה יהודי שומר מצוות החושש לאיסור

בערכאות,וכתבמהרש"ם" -שהרישניהםסמכואתעצמם

ערכאות ,וכל משפט שיש לו עם זולתו מתנהל בדין תורה

על דיניהם ,וגם הנתבע אדעתא דהכי נכנס ,אם לנצח אם

בלבד ,וגם במשפט הנוכחי לא קבל עליו את חוק המדינה,

להנצח,דאל"כהו"ללהזמינומידבהשיגותביעההראשונה

היה מקום לעיין בטענתו שמוטל על בית הדין למנוע את

שבדיני אומות העולם לבי"ד של ישראל ,והו"ל כמשחק

העושק שהוא עשוי להעשק ,כשמוציאין ממנו ממון

בקוביאדגמרומקניבדיבורבעלמאכמ"שבשו"תברכתיוסף

בהסתמך על החוק האזרחי .אבל בנידון דידן ,שהבעל קבל

חחו"מ סי' כג" .ועיי"ש שהסתמך על התשב"ץ ח"ג סי' סח

על עצמו להישפט על פי החוקים האזרחיים ,גם אותם

שכיוןשהלכותחילהלדוןבערכאותה"זכאילוקבלועליהם

שאינם מתיישבים עם דין תורה ,וכפי שהוכח במהלך

לדוןבאותודיןומחלוזכותם.

הדיונים המשפטיים שהתנהלו ,חלקם ביוזמתו ,יש לדחות

בנידון שלפנינו ששני הצדדים מנהלים דיונים ממושכים
במסגרת ערכאות בתי המשפט לסוגיהם השונים ,ומקצת

אתטענתו .וע"עמש"כלעילסי'מחבשאלתתוקפושלחוק
יחסיממוןעלפיההלכה.

הדיוניםהחלו ביוזמתהבעל,הרי ששניהםקבלועליהםאת

אך כאמור בראשית דברינו ,בנידון שלפנינו אין צורך

בית המשפט כערכאת שיפוט המקובלת על שניהם ,ואת

בנימוקזה,ודיבכךשהואמתנגדכעתלהעביראתהנושאים

החוקים האזרחיים שעל פיהם דנים ופוסקים הערכאות

העומדיםעלהפרקלהכרעתביתהדין ,הראוילקבלסמכות

האזרחיות.וכמ"שהתשב"ץ" -הריאלוכאילוקבלועליהם

שיפוט על פי חוק או לבורר מוסכם שיכריע בסכסוך לפי
שיקולדעתובהליךזריז.

לדוןבאותודין".
במקרה שבפנינו שהבעל אינו מוכרכיהודי שומר מצוות

במאמר מוסגר נציין כי סברת מהרשד"ם בתשובה חלק

החוששלאיסורערכאות,ובנסיבותהנוכחיותשהואבעצמו

אה"ע סי' מא ,אינה מתקבלת כשהבעל המחוייב בגירושין,

הגישתביעותלביתהמשפט,אין יסודלטענהשלאקבלעל

מבקשלקבלרכוששאינושלובתמורהלמתןהגט,ואףבגוף
דינו של מהרשד"ם יש עיקולי ופשורי ,וכמו שהתבאר להלן

עצמוערכאהזו.
הטענה שמוטל על בית הדין למנוע מהבעל להעשק,

סי'צא.

אינהטענה,מאחרשגםלפידרכושלהבעלאיןכאןעושק,



לאחר שכברקבלעלעצמואתחוקיהמדינהכמחייבים,גם

מסקנתהדברים-ישלחייבאתהבעלבגירושין.

סימ צ

כפייתגטלבעלשעזבאתאשתווחיעםאשהאחרת
את יחסיו עם האשה הנשואה ,הבעל הודה בכך וטען
המקרההנידון
הצדדיםנשואים 25שנהולהםשניילדיםבוגרים.הבעל
הורחקמהביתבצוהרחקהשניתןבביתהמשפטלפניארבע
שנים,ומאזהצדדיםמתגורריםבנפרד.
בדיוןשהתקייםבביתהדין,האשהטענהכנגדהבעלעל

להגנתוכיהדברנעשהבעתהיותומורחקבצוהרחקה.
בנסיבות אלו שהבעל נתפס בשקריו ,גם דבריו האחרים
נשמעוכבלתיאמינים.
בדיוןאחר,הבעלהצהירכיכלעודהואמורחקמהבית
מותרלוללכתעםנשיםאחרות.

מעשיאלימותהכוללותבעיטותומכותיבשות.בנוסףטענה

עקבסירובולתתגט,ובנסיבותהמתוארותביתהדיןקבע

על איומי אונס ויחסים שלא כדרך הטבע והשפלות .וכן

להטילעלהבעלצוויהגבלה,והחלטהזואושרהבביתהדין

נטענה טענה ,שהבעל בוגד עם אשה נשואה .באותו דיון,

הגדול.

בתחילההבעלהכחישאתכלהטענותהמיוחסותלולרבות

לבקשת ב"כ הבעל ,הצדדים נשלחו לגישור במגמה

טענתהבגידה.אךלאחרשהתבררשקיימתקלטתהמתעדת

להביא לסיום הפרשה בהסכמה .אך לאחר מספר חדשים

638אבןהעזר

עטרתדבורה

התקבלה הודעה מטעם המגשרת שהתקיימו מספר פגישות

יוציא ויתן כתובה .אי בעית אימא קרא ,ואי בעית אימא

והתבררלהשמקרהזהאינומתאיםלגישור.

סברא ,ואי בעית אימא גמרא .קרא ,דכתיב אם תקח נשים

כעת בפנינו בקשת האשה לכפות את הבעל בגירושין.

על בנותי .איבעית גמרא ,דאמרינן הכא והוא דאפשר

לטענתה ,בתקופה האחרונה הבעל יצר קשר ממושך עם

בסיפוקייהו,ובנדוןזהכתיבורועהזונותיאבדהון.ואיבעית

אשה ערביה שאף הרתה לו ועברה הפלה .לדבריה ,היא

אימא סברא ,דגרע מכל הנהו דפרק המדיר .ודוקא שיש

אישית נפגשה עם אותה אשה ושמעה ממנה על הקשר

עדים שראו אותו עם הארמאית כדרך המנאפים .,אבל אם

שביניהם .הבעל הכחיש הכחשה טענה זו למרות שטען כי

הביאולונכריותבנים,עבורזהלאכפינןליה,שראינוכמה

מצידו אין בעיה עקרונית עם קשר כזה ,בנסיבות הנוכחיות

נספים בעלילות .ודוקא שיכולה האשה לבקש עדים שיעידו

שהואבנפרדמאשתו.

מעצמם ,אבל לא פסקתי להחרים על ככה ,דכל ישראל
בחזקתכשרותעדשיודעפסלות.גםאמרתישיעידועדיםזה

הקדמה

שלא בפני זה ,ויחקרו אותם בדרישה וחקירה כמו על דיני

העילותלגירושיןהן–

נפשות .ואחרי שפסקתי הפסק ,שלחו קרובי האשה תשובת

א .האשה מאסה בבעלה עקב האלימות שהוא הפעיל

הר"מז"להועתקהמכתבידו,והאריךבומאד,וכתבכלהני

כנגדה פעמים רבות .אמנם לא היתה התראה בטרם הבעל

טעמי שכתבתי ,וסוף דבריו היכא דאיכא סהדי או כשהודה

נהגבהבאלימות,עייןלהלןסי'צב .אךבמקרהזהשהבעל

מעצמו,כייפינןליהלהוציא",עכ"ל.

יצרקשרעםאשהנשואה,ישלחייבובגירושין.הבעלהודה

וכן פסק הרמ"א בסי' קנד סעיף א' " -מי שהוא רועה

בכךלאחרשהתבררלוכיקיימתקלטתהמוכיחהטענהזו.

זונות ואשתו קובלת עליו ,אם יש עדות בדבר ,שראו אותו

הבעל הצהיר כי לפי הבנתו מותר לו ליצור קשרים כאלו

עם מנאפים או שהודה ,יש אומרים שכופין אותו להוציא,

בתקופה שאינו גר בביתו מכח הרחקה שהורחק מביתו.

אבל משום שמביאין לו ילדים נכרים אין לחוש ,דילמא

הבעלהוחזקכפרן,ועקבכךאינונאמןבטענתושהכחישאת

משקריםעליו".

הקשר ממושך הנוכחי עם אשה ערביה )ולהלן נרחיב
בנקודהזו(.

וכן בשו"ת מהר"י ברונא סי' קסח בסוף התשובה ציין
לדבריהאגודה,ונראהשמסכיםעמו.

ב.קיימתעילה נוספתלחיובגירושין,והיא  -שהןהבעל

לכאורה ,היה מקום לומר ששיטת מהר"ם מרוטנבורג

והן האשה אינם מעוניינים זה בזה .גם הבעל כבר אינו

)עליההסתמךספרהאגודה(מתפרשתהיטבעלפיהמבואר

מעוניין בשלום בית ,ומגמתו היחידה היא ללחוץ על אשתו

בתשובת הרשב"ש סי' צג ובתשובת חוט המשולש הטור

להביא לפתיחה מחודשת של הנושאים הרכושיים שכבר

השלישי סי' לה שדעת מהר"ם מרוטנבורג שבאומרת מאיס

הוכרעו בבית המשפט ,לאחר שלא עלה בידו להשיג זאת

עלי ויש אמתלא מבוררת כופין לגרש ,ועיין בשו"ת ציץ

בדרכיםהמשפטיותהמקובלות,באמצעותעירעור .דינםשל

אליעזרחלקה'סי'כוסק"הובשו"תיביעאומרח"גחאה"ע

הצדדים כשני בני זוג שאינם רוצים שלום בית והמבטלים

סי'יחסק"דבמהשכתבובדעתמהר"םשישלכפותולגרש

את תנאי האישות ביניהם )כלשון הר"ן בתשובה שהביא

כשאומרת מאיס עלי באמתלא מבוררת ,אלא שהרא"ש

הב"י סי' עז( .ולדעת רבינו ירוחם בספר מישרים נתיב כג

והטורפסקוכמהר"ם,רקלעניןהממוןולאבעניןהגירושין.

ח"ח יש לכפות גט .וז"ל רבינו ירוחם " -כתב מורי ה"ר

אךאםנאמרכך,לאיתיישבופסקיהרמ"א.הרמ"אבסי'

אברהםבןאשמעאל,כינראהלושאשהשאמרהלאבעינא

עז ס"ג פסק כדעת הרא"ש והטור ,שהסכימו לדינו של

ליה יתן לי גט וכתובה ,והוא אמר אנא נמי לא בעינא לך

מהר"םמרוטנבורגרקלעניןהממון,ולאלעניןלכופולגרשה,

אבלאינירוצהליתןגט,מסתבראדאיןדניםאותהבמורדת

ומבוארברמ"אשאיןכופיןבמאיסעליאףשקיימתאמתלא

להפסידה כלום מעיקר כתובה ונדוניא ,אלא מיהו משהינן

מבוררת.למרותזאת ,הרמ"אבסי'קנד,הןבדרכימשהוהן

לה תריסר ירחי שתא אגיטא דילמא הדרי בהו ,לאחר שנה

בשו"ע סעיף א' ,פסק הלכה למעשה את דינו של מהר"ם

כופין אותו לגרש" .ועיין לעיל סי' פט במש"כ בביאור דינו

והאגודה.

שלרבינוירוחם.

מלבד זאת ,עיין בספר האגודה עמ"ס כתובות בפרק
אע"פ )סי' פח( שדחה דעת הסוברים לכפות במאיס עלי,

חיובהגירושיןעקבבגידתו

ומסקנתושאיןכופין,אפ"הכאןפסקלכפותו.

ישלברראתעילתחיובהגירושיןעקבעזיבתהבעלאת

ובהכרח היינו טעמא ,דפשיטא לבעל האגודה ולרבו

אשתו ויצירת הקשר עם אשה אחרת ,ובנוסף ,הוסיף חטא

מהר"ם מרוטנבורג ,ולרמ"א ,שהדין ברועה זונות אינו כדין

עלפשעבכךשהקשרנוצרעםאשהנשואה.

"מאיסעלי"באמתלאמבוררת,וכמבוארבגוףדבריהאגודה

מקורהדיןהואבספרהאגודהעמ"סיבמותסי'עז,וז"ל-

"דגרעמכלהנהודפרקהמדיר".

"פעם אחת בא מעשה לידי ,לאה טוענת על ראובן שהיה

הב"י בסי' קנד ,לאחר שהביא את דברי ספר האגודה

רועה זונות והוא כופר ,ופסקתי שאם תביא עדים שהוא כן

כתב"-מכלמקוםנראהלידאיןלסמוךעלדבריספראגודה

עטרתדבורה
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 ...לכפות להוציא על דבריהם כיון שלא נזכרו בדברי שום

הנזכרת בסי' ח' ,למרות שהנידון הוא באשה שמאסה

אחד מהפוסקים המפורסמים" .על כן הב"י בפסקיו בשו"ע,

בבעלה כמבואר בלשון השאלה ,התשב"ץ לא ראה סתירה

לאהביאאתדינושלספרהאגודה.וע"עבתשובתמהרי"ט

לדבריוממהשפסקבדיןמאיסעלי.

צהלון ח"א סי' רכט שהלך בדרכו של הב"י ,ופסק חיוב גט
אךלאכפייתגט.

ובהכרח שביאור העניין הוא ,ב"מאיס עלי" הנידון הוא
בכה"ג שהבעל אינו מצערה ואינו נוהג כנגדה שלא כהוגן,

אך הרמ"א בדרכי משהסי' קנד ס"קכא תמה על הבית

אלא האשה מאסה בבעלה ,גם אם המאיסות נובעת

יוסף וכתב " -ואיני רואה בזה דבריו כלל .דכדאי הם

ממעשיו מצד שאינו הולך בדרך ישרה ,וכמ"ש הטור אה"ע

הגאונים לסמוך עליהם ,כ"ש שהרמב"ן ומהר"ם הסכימו

סי'עז"-וכןהיהדןר'מאירמרוטנבורג...הלכךלאהיהדן

בתשובותיהן בענין הכאת אשתו והביאו ראיה לדבריהם,

דין מאיס עלי אם לא שתתן אמתלא לדבריה למה לא

וגם הסברא מסכמת עמהן ,ומה שלא הוזכרו בדברי

מקובלעליהאושלאהיההולךבדרךישרהומכלה ממונו".

הפוסקים ,אפשר לומר שהיה פשוט בעיניהם וקל וחומר

אבלכשהבעלמתנהגשלאכשורה,התנהגותהפוגעתבאופן

מהאומראיניזןוכו'...לכןאיןלדחותדבריםברוריםבקש".

ישיר באשה ,כגון שמצערה שלא כהוגן ,כעין הנידון

וכןמהריק"שבספרוערךלחםאה"עסי'קנדדחהדברי

בתשובהזו,לכו"עחייבלגרשה.וע"עבשו"עאה"עסי'קנד

הב"י וכתב " -בעל שהוא רועה זונות ,ונתברר כן לבית דין

ס"גובביאורהגר"אסק"י.

בעדים ודרישה וחקירה ,יוציא ויתן כתובה .והמחבר דחה

וכן ראיתי בספר אות היא לעולם ח"ב מערכת המ' סי'

דברי הראשונים ,ולהם שומעין ,וכ"ש עם סברת הרמב"ם

לא ,שדן לברר את שיטת התשב"ץ ובסוף דבריו העלה

בטענת מאיס עלי" ,עכ"ל) .יצויין כי רבי דוד גרשון ז"ל

שטעמושלהתשב"ץהואמפנישבמקרהשהבעלבעלמידות

מחכמימצריםבדורשלאחרמהריק"שהעידעלסמכותושל

רעות ומצער את אשתו ,גרע טפי ,מאותם השנויים במשנה

מהריק"ש ,וכדלהלן " -כדבריו  ...פוסקים בכל ארץ מצרים

בהמדיר.

ובכלגלילותיה,אףבמקוםשחולקעלמרןהב"י,יעןכיהוא

והנה בפד"ר ח"ג עמ'  222בפס"ד מביה"ד בירושלים,

מאריה דאתרא" .אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל

הגר"אוואלדינברגז"ל העירעלדבריספרידאהרןהנזכרים

בעריכתמ.מרגליותעמ'.(882

לעיל,שלאדקבמהשתמהעלדחייתדינושלספרהאגודה

בספרידאהרןלג"ראהרןאלפאנדריז"לבסי'קנדהגהות

בספר בית יוסף ,והגיה בדבריו וכתב שצ"ל בספר יד אהרן

ב"יאותכבבהתייחסולדבריהב"יהנזכרים,הביאאתדברי

"רבינו שמחה" במקום "ספר האגודה" ,מאחר ותשובת

התשב"ץ ח"ב סי' ח' וכתב ,וז"ל – "ואילו היה רואה רבינו

התשב"ץמתייחסתלבעלהמכהאתאשתוולאלבעלרועה

המחבר ז"ל דברי הרשב"ץ ז"ל אלו ,אפשר שלא היה כותב

זונות.

שאין לסמוך על דברי ספר האגודה כיון שלא נזכרו בדברי
שוםאחדמהפוסקיםהמפורסמים".

אך נראה שאין מקום להערה זו ולהגהה .ספר יד אהרן
ציין לתשב"ץ ,למרות ששיטתו בדין מאיס עלי שאין לכפות

נוסיף ונציין כי תשובה זו של התשב"ץ הובאה להלכה

גט ודלא כשיטת הרמב"ם ,מ"מ פסק בתשובה הנזכרת

בתשב"ץ ח"ד חוט המשולש טור ג' סי' לה ד"ה עוד ראיתי,

באשההסובלתסבלרבמבעלה,עקבמעשיוהרעיםשפשע

ובתשובת יכין ובועז ח"ב סי' מד .וכן המהרש"ם הביא את

כנגדה ,מאחר וזו מאיסות קשה ,יש בה כדי להביא לכפיית

תשובה זו להלכה בשלש מתשובותיו  -ח"ב סי' פח

גט,גםלשיטתהחולקיםעלהרמב"ם,וכפישהתבארהלעיל

)בהשמטותשבמפתחות(,בחלקה'סי'לחובחלקז'סי'קנט.

תשובת התשב"ץ .וזוהי הסברא העומדת ביסוד דינו של

המהרש"ם )בח"ה שם( ציין כי תשובה זו נעלמה

מהר"םמרוטנבורגוספרהאגודה.

מהאחרונים.

עלכןמאחרשהתשב"ץהסכיםלסבראזו,סברבספריד

גםבספרמשחאדרבותאאה"עסי'קלזהשיבבדינושל

אהרן שיש מקום להורות כן ,גם במקרים שונים מהנידון

בעל רע מעללים שהיה מצער את אשתו צער רב שהניחה

בתשב"ץ ,בהם קיים מצב דומה ,כגון רועה זונות ,ועל כן

ברעב ,ועזב את ביתו בלא מזונות למשך חודשיים וכשחזר

כתבידאהרןשאילוראההב"ידבריהתשב"ץלאהיהכותב

לביתו כעס עליה והכה אותה ,ובית הדין שדן בעניינו ,פסק

שאיןלסמוךעלדינושלספרהאגודההמיוסדעלסבראזו.

לכפותו לגרשה ,כפיה בשוטין ,על פי תשובת הרשב"ץ ח"ב

)עייןבספרציץאליעזרחלקו'סימןמבקונטרסאורחות

סי' ח' .וכתב המשחא דרבותא " -ודאי בלי ספק ,שכופין

המשפטיםפרקג',שהגר"אוואלדינברגז"לפרסםבספרואת

אותובשוטיםלגרשה".

פסקדינוהנזכרמפד"רח"ג,עםתוספותמסויימות,אךמצא

ישמקוםלהוסיףביאורבתשובהזושלהתשב"ץ,שהרי
שיטת התשב"ץ )ח"ב סי' סט וסי' רנו( להחמיר בדין מורדת

מקום להשמיט את ההערה הנ"ל על ספר יד אהרן ,שכתב
בזמנובפסקהדיןשהודפסבפד"ר(.

האומרתמאיסעלי,שלאלחייבולאלכפותאתהבעללתת

הגר"אבביאורולסי'קנדבס"קסהנקטלהלכהלכפותגט

גט ,ועיין בתשובת חוט המשולש טור ג' סי' לה בירור מקיף

ברועהזונותוכמושכתבובשו"תמחנהחייםח"באה"עסי'

בשיטת התשב"ץ בדין מאיס עלי ,ואפילו הכי בתשובה

מה ובשו"ת דבר אליהו )להג"ר אליהו מטרלא( .וז"ל הדבר
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אליהו בסי' עג " -אחר כך ראיתי בביאור הגר"א )סי' קנ"ד

ושםבס"קכ'כתב" -אע"גדקי"ללהלכהבאומרתמאיס

אות סה( על דברי הרמ"א  ...דכל שמפורש בהדיא ודאי

עלידאיןכופיןאותולהוציאוכמ"שמרןבסי'ע"זס"במ"מ

כופיןבשוטים,וכןהנךדסעיףא'ודסעיףג'ודסעיףי'עכ"ל.

לא נכחד דרוב הפוסקים ס"ל דבטוען מאיס עלי כופין אותו

ומדלאחילקוכתבסתם,כוונתועלכלסעיףא',הןעלדברי

להוציא וכמו שאסף וקבץ הגאון מו"ה מוהרא"ג ז"ל בספר

המחברוהןעלדבריהרמ"אבמהשהביאבשםהאגודה".

צל הכסף ח"א סי' י"ג והבאתיו בספרי אבני האפוד סי' ע"ז

ועיי"ש בספר מחנה חיים ובספר דבר אליהו שפסקו

אות ג' .ועל כל אילין דהוו שהוא חיסר ממנה שאר כסות

הלכה למעשה לכפות גט בבעל שהיתה לו פילגש אשה

ועונה .ומאיים אותה באקדח ורועה זונות .ומכה ומחרף

נכרית,והסתמכועלדעתהגר"א.

אותה דבכל אחת מהן יש סברות הפוסקים דכופין להוציא,

המחנהחייםח"באה"עסי'מהבארענייןזה,וז"ל" -נ"ל
דאגודה דן מתחילה דלו יהא שהאשה טוענת כנגד בעלה

כ"שבהיצמדםיחדדפשיטאודאידהדיןנותןלכופו.
ואסופאדמילתאאניאביאמהשהעתיקהרבמטהלחם

שנשא נשים אחרות אפילו בקידושין וחופה ,עכ"פ הוה עינוי

שם בסי' ל"א משם הרב אות היא לעולם ח"ב דמ"ט ע"ד

בעיני אשה ראשונה ,דכתיב אם תקח נשים על בנותי .וכיון

באיש כעסן ובעל קטטות ומריבות ומתקוטט עם אשתו עד

שהיא נשאת על מנהג המקום שלא יהא לבעל אלא אשה

שהכה אותה ודחפה והזרוע שלה נעתק ממקומה וכו' וע"ז

אחת ,עיין בטוש"ע בסי' א' או אחר חרם דר"ג ,א"כ זכתה

נושא ונותן בהלכה הרב אם יש מן הדין לכופו על הגט

האשה בזכות הנ"ל שלא תצטרך לסבול עינוי זה מבעלה,

בשוטים ,והביא תשובת הרשב"ץ ח"ב סי' ח' דמתבאר

שתהיה לו עוד אשה אחרת דהוה עינוי ,ועיין בסי' ע"ו סעיף

מדבריו דאפילו אם אינו מרעיבה מענין מזונות ,מ"מ על

ח'.אבלמכלמקוםיהארקהדיןיוציאויתןכתובה,ואםלא

היותשמצערההרבהוי"ללחייםניתנהולאלצער ,ובכלכי

ישמעלהביתדין,מותרלקרואלועבריין.וכןהאדאמררבא

הא דהצער הוא תדיר .משמע מדבריו דפשיט ליה דלכ"ע

ביבמות דף ס"ה דדוקא אפשר בסיפוקייהו ואם לא יוכל

כופיןעלהגטוכו' .ובנד"זדהגיעהצערעדהכאהוגדולעונו

לפרנס שניהם אסור לישא שתי נשים ,אבל בודאי אם עבר

מהכות את אשתו וכו' ,והסכים לכופו לגרש ע"פ תשובת

ונשא שתי נשים אין כופין להוציא רק אמרינן לו שמחוייב

הרשב"ץ והחוט המשולש ובכי הא דאיכא אמתלא לטענת

להוציא אותה ,ואם לא ,נקרא עבריין .עיין בתוספות יבמות

האשה במאי דמאסה בו ומדות אלו מר ממות דטוב פת

דףס"דד"היוציאובשו"עאבןהעזרסוףסי'קנ"דדאיןכופין

חרבהושלוהבה,ובכיהאאףהחולקיםעלהרמב"םבטענת

בשוטיןדישלחוששיהאבכללגטמעושה,ולכןהוסיףאגודה

מאיס עלי שלא לכופו הכא יודו ע"ש דבריו כי נעמו .והרב

וכתב וז"ל ובנדון זה יאבד הון דגרע מכל הני דפרק המדיר

מטה לחם שם דע"ו ע"ב הביא עוד משם ספר עיני כל חי

עכ"ל.ושםבפרקהמדירמבוארדכופיןלהוציא,וכיוןדזהגרע

בדל"זע"בוע"גמהספרשנשאלמ"המוהר"יבןנחמיאשז"ל

מהנך דפרק המדיר ,א"כ הוה הדין כאן דכופין להוציאה

באישרעובליעלושכורורועהזונותוכו'עלהכלשאינויכול

בשוטין ,וזה מן הסברא אשר מזכיר אגודה ,וא"כ הוא הדין

לזון אשתו שמה שמרויח אינו מספיק לו לבדו להשתכר

בנדוןדידןכופיןאותובשוטיןלהוציאהודוק",עכ"ל.

ולהשתגע אם יש היתר בדבר לכופו לפני גויים עד שיאמר

המחנהחייםקבעשהלכהזו שרירהוקיימת אףכשישלו

רוצה אני וכו' והסכים הרב מוהרח"ף לדינא דיכולים בזה

רקזונהאחת,ואיןצורךבנשיםרבות,ובכךשישלועודאשה

לכופוביןבדיניישראלוביןבדיניעכו"םעדאשריפטראת

אחתנקרארועהזונות,וכדמוכחבגמראבמסכתסוטהדףלו:

אשתוויאמררוצהאניוכו'עי"ד.ולדאבוןנפשאיןהספרים

" -ותתפשהובבגדולאמרוגו'באותהשעהבאתהדיוקנושל

אתי לראות בשרשן ומ"מ גברי רברבי נפקי הכא וסמוך לבי

אביו ונראתה לו בחלון ,אמר לו יוסף ,עתידין אחיך שיכתבו

לאירא",עכ"לספרנושאהאפוד.

על אבני אפוד ואתה ביניהם ,רצונך שימחה שמך מביניהם
ותקרארועהזונות,דכתיבורועהזונותיאבדהון".

אמנםבשו"תרביעזריאלהילדסהיימרח"בסי' פטנשאל
בענין כפיית רועה זונות לגרש .והשיב בלשון זו " -להיתר

וכן פסק למעשה בשו"ת קול מבשר )להג"ר משולם

הרמ"א)רישסי'קנ"ד(ברועהזונותאיןפקפוק,והרמ"אמביא

ראטה ז"ל( ח"א סי' נ' ,שהטעם שכתבו " -יאבד הון" ,שייך

כמה פעמים בשם יש אומרים לא משום שיש חולקין ,רק

אףבזונהאחתשצריךלהוציאהוצאותעליהועלילדיה.

משוםשלאמצארקפוסקאחד,ומנהגלאשייךבדברשאינו

וכןבספרערוךהשולחןסי'קנדסעיףטזפסקלהלכהאת

מצויכ"ככמובן.וגםכפיהע"יגויליתדיןצריךבשש,כמשנה

דינו של ספר האגודה ומטעם שהוא גרוע ממורד ובודאי

סוףגיטיןורמב"ם]סוףפ"במגירושין[וטוש"עקל"דסעיףט',

מאוסעליה.

אכן כלזה נפל בביראע"יסעיף כ"אמסי'קנ"דיעש"ה.א"כ

ובשו"ת נושא האפוד סי' לב כתב " -נמצינו למדין

איןלכופורקבדבריםואיןהמלטהרקע"יריצוישניהם".

דסברת האגודה ,הגם דלא קבלוה לגמרי הפוסקים

ויש להעיר על דבריו מדברי הגר"א בביאורו ס"ק סה

האחרונים,מ"מלאמצינושחלקועליובפירוש,רקהרבב"י

שכתבבפשיטותדכופיןבהנךדסעיףג'ולאראהלחושמכח

ושאר הפוסקים לא חלקו ,רק שלא סמכו עצמם לעשות

המבואר בסעיף כא .והיינו טעמא דהסברא כמבואר בספר

מעשה".

האגודה"סברא,דגרעמכלהנהודפרקהמדיר".

עטרתדבורה
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והנהבספרתפארתיעקבעלהלכותגיטיןסי'קנדתמה

בתשובה)כללמגסעיףג'(כתבשאיןלנולהוסיףעלאותם

על דינו של ספר האגודה וז"ל – "ותמהני מנין להם דבר זה

השנויים בפרק המדיר ,ומאידך פסק בתשובה אחרת )כלל

האלאמצינורקאשהעוברתעלדתולאאיש,ומהעניןזה

מב סעיף א'( שיש לכפות בעל נכפה ,אף שאינו בכלל

לעניןכפיהלגרש,וכ"שלהךדעההחולקיןבמומר,וכיעדיף

השנויים בפרק המדיר .וכתב – "נראה דמ"ש הרא"ש דאין

זהממומר,ומדבריהרבמשמעדבהאאפשרדכו"עמודים...

לנולהוסיףעלהשנוייםבהמדיר,לאולמימראדאיןבזולתם

ואף דהמדיר שלא תלך לבית אביה כופין בשביל שמצערה,

כפיהמצויה.אלא הכיקאמר,דאיןלהוסיףאלאמעיןאותם

ולמד מזה הרמב"ן בתשובה מכ"ש למכה אותה שמצערה

ששנושםבדדמי,דהיינושהיאמתמוגגתמחמתגירידיליה,

בגופה .א"כ י"ל ה"נ יש צער גדול לאשה כשבעלה רועה

דומיא דמוכה שחין ופוליפוס ודכוותייהו שריחם רע ואינה

זונות ,מ"מ לא דמי דהתם מצערה להדיא שמוחה בה

יכולה לדור עמו ,ואף גם זאת דברי היזקייהו ,דהלב גומר

ההליכה לבית אביה או מכה אותה .אבל הכא הוא אינו

שאינה יכולה לסבול ,דמהך טעמא הבו להוסיף את האומר

מצערה רק היא מצטערת בעצמה ,ובודאי שאין כופין רק

איני זן ואיני מפרנס דאתי מק"ו ,כדאיתא בירושלמי אי

באותן השנויין במשנה .ועוד הא קיי"ל כשמואל דעד

משום ריח הפה כופין משום חיי נפש לא כ"ש .אלמא כל

שיכפוהו לגרש יכפוהו לזון ,וא"כ ה"נ נייסר אותו בשוטין

מידידבריאהיזקאאיןזהכמוסיףעלמהששנוחכמים,דזיל

שלאיעשהכן .א"כלמהייסרולגרש  ...גםי"לדידועדדברי

בתר טעמא והיא היא .ומן הצד הזה נכפה מעין אותם

האגודהרובםהםמהרא"ש,והרא"שפוסקכרב,אבללדידן

השנויים שם הוי כל שעתא ושעתא איכא צערא דגופא

קיי"ל כשמואל א"כ כופין שלא יעשה עוד כן ולא לגרש,

דהאיכא סכנתא פן תדבקנה הרעה ,דכל החולאים אפשרי

וצ"ע",עכ"ל.

הדבוק נינהו .וכן נראין דברי הרא"ש בתשובה הנ"ל שכתב

אך נראה שאין בדבריו כדי לדחות את פסק הרמ"א,
ויותרמסתבר כסבראשכתבבתחילתדבריו" -ישצערגדול

ואין הדעת סובלתו להסתופף אצלו וגם יש סכנה בדבר",
עכ"ל.

לאשה כשבעלה רועה זונות" .מאחר שידוע שרועה זונות

ובספר משפט צדק )לג"ר מאיר מלמד ז"ל( ח"א סי' נט

אינוכבעלמומר,שבינולביןעצמועוברעלמצוותהתורה.

בדיון בשאלת כפיית גט על מי שרדף אחרי אשתו עם סכין

אבל במקרה זה ,הבעל במעשיו פוגע ביסודות האימון

האםישלכפותולגרש,כתבשישלהניחשמעשיוהיוכאיום

ההכרחי בנישואין ופוגע באשה פגיעה נפשית שאינה קלה

שאין בו סכנה ,וז"ל " -ואפילו נאמר דחמירא סכנתא

מהמכהאתאשתו.ואינו דומהלאומרתמאיסעלי,שם אנו

מאיסורא,וכמ"שרובהפוסקיםבקטלנית,לזהנשיבדמאחר

קובעיםשהאשההיאזושמצערתעצמה,וכמושבארבספר

דלא הכה אותה רק רדפה ,עביד איניש דגזים ולא עביד".

מחנהחייםשהובאלעיל.

ומבואר בדבריו ,שאילו היה מקום לקבוע שהאשה אכן

טענתהתפארתיעקב,עדשאתהכופהאותולגרשנכפה
אותו לסור מדרכו הרעה ,אינה טענה .מאחר ואינו דומה

היתה בסכנה ,היה מקום לכפיית הגט ,דחמירא סכנתא
מאיסורא.

כפייה למזונות ,שאנו יורדין לנכסיו וגובים מזונות ,גם אם

מסקנת הדברים  -שיטת מהר"ם מרוטנבורג האגודה

אין שיתוף פעולה של הבעל .משא"כ הכא שמעשיו נעשים

הרמ"אמהריק"שוהגר"אהיאשבנידוןכזהכופיןאתהבעל

בסתר ,לא ניתן להבטיח שנוכל למונעו ממעשיו .ק"ו בימינו

שיגרשאתאשתו,והטעםמפנישגרעמכלהנךשבסוףפרק

שאין בידינו אמצעים חוקיים ,או אחרים ,לכפותו לחדול

המדיר .וכן פסקו הלכה למעשה בתשובת מחנה חיים

ממעשיו ,ליכא לסברת שמואל שאמר "עד שאתה כופה

ובתשובת דבר אליהו ובספר נושא האפוד ,בספר ערוך

אותולגרש,תכפהאותולזון".

השולחןובתשובתקולמבשר.

בספר ערוך השולחן סי' קנד סעיף טז פסק להלכה את

אמנםהב"ילאהסכיםלסמוךהלכהלמעשהעלדינושל

דינו של ספר האגודה ומטעם שהוא גרוע ממורד ובודאי

ספר האגודה לכפות את הבעל כפייה גמורה בשוטין ,אך

מאוס עליה .הערוה"ש הוסיף טעם נוסף לפסוק כאגודה,

מתשובת מהרי"ט צהלון סי' רכט עולה שאליבא דהב"י

מפנישאפשרשגםישסכנהבדבר.

מבקשיןממנוגירושיןוכופיןעלתשלוםהכתובה.אךהבאנו

הטעם השני התחזק בזמנינו עשרת מונים ,עקב מחלת

שבספר יד אהרן כתב שאילו ראה הב"י את תשובת

האידס האורבת לאותם מופקרים ,מחלה חשוכת מרפא

התשב"ץח"בסי'ח'שביססאתהשיטהלכפותגטבמאיסות

העלולה להביא לסכנת מוות ,דבר שלא היתה בדורות

קשההנובעתממעשיוהרעיםשלהבעל,לאהיהדוחהאת

קודמים.

דינו של ספר האגודה .וכן מהריק"ש בספר ערך לחם דחה

ונצייןלמש"כהב"שסי'קנדסק"טשכתבבדינושלבעל
נכפה"אםהיהסכנהבדבר,מהיכאתיתילומרדאיןכופין".
ועייןברא"שמסכתכתובותפ"דסי'ג'.
ונוסיף בזה מש"כ בספר משאת משה ח"א אה"ע סי' יז.
עיי"ש שכתב לברר את שיטת הרא"ש .מצד אחד הרא"ש

אתדבריהב"ימהלכה.
לזה נוספת סברת ערוך השולחן שיש לכופו מפני הסכנה.
ובימינו שמחלת האידס היא מחלה נפוצה שהפילה חללים
רבים,הרישמפניסכנהזוישמקוםלהורותכשיטהזו,ובהנחה
שבנסיבותאלולאמצינושיחלקועלדינושלהאגודה.

642אבןהעזר
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עיין בפד"ר ח"א עמ'  141בפס"ד של ביה"ד האזורי

מביתו תמיד ,כופין אותו להוציא כי עי"ז אינו זנה לפעמים

בירושלים)בהרכבהגר"יעדסז"לוהגר"בז'ולטיז"לויבל"א

ופורשממנהמתשמיש.וא"כברועהזונותשעי"זמבטלעונת

הגרי"ש אלישיב שליט"א( שהביאו את דברי הרמ"א שפסק

אשתובודאיכופיןאותולהוציא.עכ"דדבראליהו.

לכפותרועהזונות,וכתבועלזה"-ואםכילמעשהאיןכופין

אמנם גם מנימוק זה אין לכופו לגרש בנידוננו ,כי גם

ברועה זונות לגרש כיון שיש בזה מחלוקת הפוסקים ,אבל

במורד מתשמיש גמור שמוסיפין על כתובתה ,אינו כעונש

מכל מקום יש לחייבו לתת לה גט" .אך באותו פסק דין לא

על שלא קיים בעבר חובת עונה ,אלא זה אמצעי כפיה

ראו את גדולי הפוסקים שהבאנו לעיל שפסקו כספר

לאלצושיפסיקממרדווישובלחיקאשתוולאיוסיףלענותה.

האגודה .ונראה שיש מקום להורות לכפות גירושין כשאנו

וכן החיוב לגט במורד הוא רק כאשר הבעל אומר שימשיך

רואים שמלבד היותו רועה זונות ,אדם זה מאוס על אשתו

למרוד בעתיד ,אבל אם הבעל אומר שמוכן לשוב בתשובה

עקב מעשיו האלימים והתנהגותו כנגדה ,ואינו חוזר בו

לחזור אל אשתו ולקיים את כל חובותיו כלפיה ולא ימנע

ממעשיו אלא אדרבה במעשיו העמיק את הפירוד בלא

ממנה עונתה ,אינו חייב במתן גט ,ולכן צריך לאמלוכי ביה

תקנה ,ובצירוף הסכנה ממחלות קשות הנדבקות באדם

לגירסת רש"י אולי יחזור ממרדו ,וכאשר הארכנו בעז"ה

הפרוץ בקשרים עם נשים זרות ,סכנה המונעת מהאשה

בפס"דהנדפסבפס"דהרבנייםכרךז')עמודפ'(.

להסכיםלחזורולחיותעמו.
בנידון שבפנינו יש לצרף את שיטת רבינו ירוחם ,שקבע
כפיית גט במקרה ששני בני הזוג אינם רוצים זה בזה ,עיין
לעילסי'פטשבארנואתשיטתרבינוירוחם.
להלן בסי' צב הבאנו את שיטת הב"י שלא לכפות בגט

לאור זה בנידוננו שהבעל טוען שרוצה לשוב ולעזוב את
דרכו הנילוזה ויהיה נאמן לאשתו ,ולא יוסיף לענותה אין
לחייבוולכופובמתןגט",עכ"לבפסקהדין.
אךבנידוןדידןשהבעלעדייןשונהבאיולתוואינומבקש
לשובלאשתו,איןסבראשלאלפסוקכדעתהאגודה.

בעל אלים ,וכן הרדב"ז ח"ד סי' אלף רכח סבר כן וכתב –
"בשלמא בעל פוליפוס וחבריו ,ירדו חכמים לסוף דעת כל

דעתהחכםצבי

הנשיםואינןיכולותלסבול,לפיכךהפקיעוחכמיםקידושיה

החכם צבי בסי' קלג דן בשיטת ספר האגודה ,וכתב -

על ידי גט כזה .אבל הכא פעם מכה אותה ופעם משמח

"ששאלתראובןשבאעלאשתאיש ,וחוזרבתשובה .ואשתו

אותה ,פעם מבזה אותה ופעם מכבד אותה במלבושים

תובעתממנוגטוליתןלהכתובתה,כדאיתאבש"עעכת"ד.

נאים",עכ"ל.

ואני אומר נשתקע הדבר ולא נאמר ,לכוף איש כי ינאף את

ולפי זה יתכן שבאותם מקרים שעקב מעשיו הרעים של

אשתרעהו,להוציאאתאשתובגט...ודבריחידושיאגודה

הבעל,ברורלנושהאשהאינהמסוגלתלשובאליוכלל,הרי

שהביא הרב רמ"א אינם ענין לכאן .דהתם ברועה זונות

הבעיה אינה רק בעת שהוא נוהג בהתנהגותו השלילית,

ומוחזק לכך ועומד במרדו ,ומטעם שכתב בעל האגודה

אלא בעקבות מעשיו נוצר פירוד מוחלט וקרע שאינו ניתן

דרועה זונות יאבד הון וסופו לא יהיה בידו לפרנסה .ואף

לאיחוי,וגרעטפי.

שאין דעתי נוחה בטעם זה שיהא נידון על שם סופו כבן

גם בדינו של רועה זונות ,יתכן שהב"י איירי במי שנוהג

סורר ומורה ,דחידוש הוא ולא גמרינן מיניה .מ"מ אפילו

לעיתים בדרכו הרעה ,אך מלבד זאת ,בשאר הזמן דר עם

לדברי האגודה ,אין הדברים אמורים אלא במוחזק לכך,

אשתו בשלום ,ואכן באותו זמן ניתן לדור עמו בשלום,

ולענ"ד הוא צריך ג"כ התראה ,אפילו לדעת בעל האגודה,

ולמרות זאת אשתו תובעת גט .אבל כשכולהו איתנייהו בו,

לא מיבעיא לענין הכתובה דצריך התראה ,דלא יהא זה

גם בעל מידות רעות הנוהג בה באלימות וגם רועה זונות

חמור מעוברת על דת להפסידה כתובתה בעיא התראה ...

ועקב מעשיו נוצר פירוד שלא ניתן לאיחוי ,ואין פרקי זמן

אלאדאףאםרצונהלצאתבלאכתובהאיןכופיןאותוכלל

שאשתומסוגלתלשובאליו ,יתכןובנסיבותאלוהביתיוסף

לגרש אלא אחר התראה ,דלא יהא איסורא קל מממונא,

לאיחלוקעלספרהאגודה.

וז"ב בעיני אף לפי דעת בעל האגודה .ואיך שיהיה אין נ"ד

ובפד"ר חלק ח' עמ'  259כתבו " -עוד כתב דבר אליהו

דומה לדברי בעל האגודה דהתם מיירי במוחזק ורגיל בכך

בטעמאשנכוףלרועהזונותלגרש,דהאמבוארביבמות)דף

ועוד דלא היתה כאן התראה  ...ומכ"ש ברועה זונות שבא

ס"ה( דאמר רב אמי שאני אומר כל הנושא אשה על אשתו

לשובבתשובהשאףבעלהאגודהמודהשאיןכופיןאםלא

יוציאויתןכתובה,ואףדקיי"לכרבאדאמרנושאאדםכמה

בשעבר על קבלתו פעם ושתים ,ודבר פשוט הוא שאין לך

נשיםוהואדמצילמיקםדסיפוקייהו,כתבע"זהריטב"אז"ל

דבר העומד בפני תשובה וגם חוזר לכשרותו לכל דבר תכף

דהיכי שהמנהג שלא לישא רק אשה אחת ,אף רבא מודה

כשיקבל עליו דברי חכמים לשוב בתשובה שלמה .סוף דבר

דיוציא ויתן כתובה ,דע"מ כן נשאה ,וא"כ מש"כ היכי

המעשהבנ"דליתןגטהואשלאכדין,ועתידליתןאתהדין",

דמכניסצרתהבזנותדאומדןדעתדמוכחטובאדע"דכןלא

עכ"ל.

נשאת לו .ועיין בתשובת הרשב"א ח"א סימן תרצ"ג ,הובא

מבוארבדבריושלהחכםצבי,שאיןלכוףעלפיפסקזה

ברמ"א סימן קנ"ד ס"ג ,איש שרגיל לכעוס ולהוציא אשתו

של הרמ"א אלא אם הבעל מוחזק בחטאו ,אך לא במי

עטרתדבורה



סימןצ643

שנכשל פעם אחת באיסור ובא לשוב בתשובה גמורה .וכן

ממונותאמרינןשהמוחזקכפרןאינונאמןבטענותיולאותו

אםלאהתרובוקודםלכןלאניתןלכפותולגרשה.

ממון ,ה"ה באיסורים אינו נאמן .אמנם בש"ך סי' רלד ס"ק

ועיין בפד"ר ח"א עמ' ) 141הנזכר לעיל( שכתבו שלא

נט כתב דלא כסברת מהרי"ט ,היינו לעניין טענות אחרות

להוציאפס"דלחיובגטבלאהתראה.אךלפיהטעםהנוסף

באותו עניין ,שבדיני ממונות אינו נאמן בטענות אחרות

שכתבערוה"שהנזכרלעיל,הרישלענייןחששהסכנה,אין

באותו ממון אך אין הלכה כזו בנדרים .אך ביחס לאותה

תועלת בהתראה ,וגם אם ישוב בתשובה יש לוודא שאינו

טענה גופה שכבר הוכחש עליה ,יתכן שהש"ך אינו חולק

מסכןאתאשתו.

עלמהרי"ט.

כאמור החכם צבי השיב ביחס לבעל שנכשל וחזר

על כן לא מיבעיא לדעת מהרי"ט ,לאחר שהבעל נתבע

בתשובה .במקרה שבפנינו לאחר שבדיון אחד הבעל הודה

בגירושין עקב העילה הנ"ל והכחיש ,והוחזק כפרן ,ולאחר

בקלקלתו ,רק לאחר שהתברר שקיימת קלטת .ולאחר מכן

מכן חזר ונתבע עקב אותה עילה כתוצאה ממעשה נוסף,

הבעלטעןשאינורואהבעיהלהמשיךלנהוגכך,הרישבכך

אינו נאמן בהכחשתו .אלא אף אליבא דהש"ך ,יתכן שאינו

הודה שממשיך בקלקלתו ,ויש לראותו כמוחזק בכך

נאמן ,בהכחשה המתייחסת לאותה עילה שכבר הוכחש

וכמותרה ועומד לאחר שהובהר לו בדיון הראשון שיש

עליה.

במעשיועילהלחיובאוכפייתהגט.

יש להוסיף בזה מש"כ הרשב"א בתשובה ח"א סי' אלף

ונצייןלמש"כבספרדעתסופר)להג"רעקיבאסופרז"ל(

רלז,עיי"ששכתב" -נמצאבמקצתןשקרן ,ולפיכךשובאינו

חלק אה"ע שהשיב לרב השואל – "יפה הערת על דברי

נאמןבכלמהשיטעוןעליה,שכךעונשושלבדאישמחזיקין

החכםצביסי'קל"ג,ואוליאםלאיכוללעמודבניסיוןויהיה

טענותיובשקר",ועייןבראיותיו.

נתפס לעבירה ,יהא שכיחא לה בביתה והיא מרגילתו,

אמנם באותה תשובה הרשב"א מתייחס להעדר נאמנות

ובמשךהזמןיהיהמוחזק,כןישלצדדלענ"ד",עכ"ל.דהיינו

הבעל שהיה התובע באותו נידון ,לאחר שנמצא רמאי

שאםאיןכאןמצבבוהבעלנכשלפעםאחתבעבירהאלא

במקצת טענותיו וכן היא ראיית הרשב"א מאשה התובעת

אנו רואים שאינו עומד בניסיון ומסתמא במשך הזמן יהיה

להתירה להנשא ,והרשב"א אינו מתייחס לנתבע שנמצא

מוחזק בעבירה זו ,יש לדונו כרועה זונות כבר כעת ,גם

שקרן במקצת טענותיו ,לדונו בדין הוחזק כפרן .אך מדברי

אליבאדשיטתהחכםצבי.ועלפידבריוגםבנידוןדידןאין

הרשב"א עולה שגם בשאלות של חיוב גט לאשה והיתר

להמנעמכפיהמכחדבריהחכםצבי.

נישואין ,שהם שאלות של איסור ,אנו דנים על פי סברא זו

ובפס"ד מביה"ד הגדול )פד"ר חי"ב עמ'  (26כתב הגר"ש
ישראלי ז"ל – "ואם כי החכם צבי מעלה שמסתבר שבכגון

שלא לקבל טענות מי שנמצא רמאי .ומדבריו סייעתא
לסברתמהרי"ט.

דאצריךהתראה,נראהשאיןזהאלאבזנותעלדרךמקרה,
ולא כן בנידון דידן שמתמיד באיולתו .וגם אחר שהאשה

טיבההוכחההנחוצהלחייבובגט

עזבתו ועברה לבית הוריה ,דבר שיכול להחשב כהתראה,

ביחס לטיב ההוכחה הנחוצה לצורך פסק דין לחיוב

ואף יותר מזה ,המשיך בדרכו הנילוזה ,ובמקום לפייס את

הבעלבגירושין.מבוארלהדיאבדבריהאגודהוברמ"אשאם

אשתו ,ולהבטיח שלא יחזור על התנהגותו ולהוכיח זאת

הבעלמודהבמעשיואפשרלפסוקעלפיהודאתו .ישמקום

בפועל ,חזר על קיאו ועוד הצדיק את עצמו בזה ,כי על כן

לדון ,כיצד ניתן לכפות גט ,בלא שעילת החיוב תתברר על

שרוי הוא בלי אשה ,כאילו עובדא זו שהוא עצמו גרם לה,

ידי שני עדים .מקום הספק הוא מדברי הרמב"ם בהלכות

מאשרת את דרכו להיות שונה בחטא .על פי כל האמור

אישות פרק כ"ד הי"ח שפסק – "אמרה לו אשתו שזינתה

נראה שיש מקום לחייב בג"פ ,וזה בנוסף על טענת האשה

תחתיוברצונה...ואםהיהמאמינהוסומךדעתודבריההרי

שהתנהגות זו המאיסה אותו עליה ,שזו טענת מאיס עלי

זה חייב להוציאה ,ואין בית דין כופין את האיש לגרש את

באמתלא ברורה ,שבכגון דא זה יצטרף כסניף נוסף לנימוקו

אשתו בדבר מדברים אלו עד שיבואו שני עדים ויעידו

שלהאגודה",עכ"לבפסקהדין.

שזינתהאשתוזאתבפניהםואח"ככופיןאותולהוציא".הרי

מלבד זאת ,במקרה שבפנינו אשתו נאמנת בטענתה

שאף על פי שאשתו נאסרה עליו בהודאתה מפני שהבעל

שהעלתה בדיון האחרון ,על קשר נוסף בינו לאשה נכריה.

מאמיןלה,ביתדיןאינוכופהאותולגרש,אלאעלפיעדות

מאחרשהבעלהוחזקכפרן.וכיוןשכן,הרישהואחזרלסורו

שניעדים.

גםלאחרהתראה.

אמנםבספרמשפטצדק)הובאבקצרהבכנה"גאה"עסי'

ועיין במהרי"ט חלק ב' חלק יו"ד סי' כז שכתב לדון דין

קנד הגב"י אות מה( כתב שאינו סומך על מש"כ האגודה

הוחזק כפרן אף באיסורים ,עי"ש שכתב – "יש לומר דמכל

לכפותעלפיהודאתהבעל,דאיןאדםמשיםעצמורשע.אך

מקוםהריהוחזקכפרןלאותונדרכדאמרינןגביממון ,דתו

מאחר שבספר האגודה וברמ"א אינם סוברים כן ולא חשו

לאמצילמיטעןטענהאחרתהפוטרתואפילולאחרמכאן,

לסברת "אין אדם משים עצמו רשע" ,ופסקו לכפותו על פי

שכבר הוחזק כפרן לאותו ממון" .לפי דרכו כשם שבדיני

הודאתו,ישליתןטעםבדבריהם.

644אבןהעזר
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הג"ראליעזר גולדשמידט ז"ל )בפד"רח"א עמ' 13ובעזר

שהאשההיתהרוצהלחיותאתו,אלמלאשהבעלהוארועה

משפט עמ' רכד( ,באר ענין זה ,וז"ל " -ישנו חילוק יסודי,

זונות ,במקרה זה יש מקום לחייבו לגרשה כשהיא דורשת

והוא ,הכלל של הודאת בעל דין כמאה עדים דמי הוא רק

גט ,משום שרועה זונות יאבד הון וסופו לא יהיה בידו

בסכסוכים שבין אדם לחברו ,דשייך בזה תובעים ונתבעים,

לפרנסה,וגםמשוםשעצםהיותורועהזונותנוגעלהשהוא

תביעות והודאות ,אבל לא בעניינים שבין אדם למקום,

גרוע מעונתה ,וגם יש חשש של סכנה לחיות אתו ,אבל

דמכיוןשאיןבזהתביעות,לאשייךהודאות.וזהוההבדלבין

במקרהשהאשהמורדתבבעלהולארוצהלחיותאתובגלל

הנושאים ,כי ענין הכפיה לגירושין מרועה זונות ,אינו מצד

איזוסיבהשהיא,ואחריזהנהיההבעלרועהזונותאףשיש

העבירה שברעיה אחרי זונות ,כי אין דין כפיה לגט ,בגלל

עבירה בידו ,מכל מקום אין לחייבו משום זה לתת לה גט,

עבירות שאדם עובר ,אלא בגלל הרס חיי המשפחה הבא

כיון שהיא מורדת בו הרי הוא פטור ממזונותיה ,ושוב אין

כתוצאהמהנהגהכזושלהבעל.ועקבקלקולחייהמשפחה

החשש שרועה זונות יאבד הון ולא יהיה בידו לפרנסה .וגם

מעיןזהשהבעלגרמו,זכאיתהאשהלדרושגט.וכשהאישה

איןהטעםשברועהזונותהדברנוגעלהשהואגורעמעונתה

קובלתעליוותובעתאתהגט,בסכסוךזהעומדיםשניבעלי

וגם יש חשש סכנה לחיות אתו ,דהלא היא מורדת בו ולא

דין ,הבעל והאשה ,והודאת בעל דין היא הוכחה ,כמו בכל

רוצהבכלללחיותאתו",עכ"ל.

ריבאחרביןבעלידברים.אבלזהורקאםהדיוןהואבריב

יש מקום להוסיף בזה  -בספר מחנה חיים )להג"ר חיים

בין בעלי דין ,אבל בדיוןבשאלת נשואי עבירה ,ענין הכפיה

סופר ז"ל( ח"ב אה"ע סי' מה ,פסק לכפות בגט בעל שקשר

לגטהואמצדהעבירה שבנישואין,ולאמפני תביעתהאשה,

קשר עם אשה זרה ,למרות שלאחר שהדבר נודע לאשתו

ומכיון שאין חיוב הכפיה משום תביעת בעל דין ,לא שייך

היאמרדהבוועזבהאותוואינהמסכימהלשובאליו.

בזההודאתבעלדין",עכ"להגר"אגולדשמידטז"ל.

דברי המחנה חיים מאד מסתברים ,שהרי לאחר

מתוך דבריו אלו של הג"ר אליעזר גולדשמידט ז"ל

שהאגודה והרמ"א פסקו כפיית גט עקב בגידת הבעל ,וזאת

התבאר מדוע מועילה הודאת בעל דין ,ויתירה מזאת,

מפני החומרה שבמעשיו .הדין כן גם לאחר האשה אינה

התברר היטב גדר הדין ,מדוע כופין את הבעל בגירושין

חפצה בבעלה הבוגד ,כפי שמתבקש בנסיבות אלו ,ואינה

לדעת ספר האגודה .אין הטעם מפני שכעת אנו דנים אותו

מסכימה לסלוח לו ,ובשל כך נקטה בצעד המתבקש ועזבה

על שם סופו שיאבד הון ,ובדומה לדינו של בן סורר ומורה.

אותו ושוב אינה חפיצה בו כלל ,פסק הדין הנ"ל מתייחס

אלא יסוד הדין נעוץ בכך ,שכבר כעת ידועות התוצאות

לנידון שם שלאחר הנישואין האשה מרדה בבעלה ,ונפרדה

העתידיותההרסניותשלמעשיו,וכברכעתהבעלקלקלאת

ממנו ,ואינה מסכימה לשוב אליו ,וזאת בטרם עלתה על

האישותשבינולאשתושאינהיכולהלדורעמו.

הפרק טענת הבגידה .בנסיבות אלו ,אם לאחר מכן הבעל

לעיל כתבנו לברר סברת מהר"ם מרוטנבורג והאגודה.
ויש להוסיף בזה שלפי סברת הגר"א גולדשמידט ז"ל ,נראה

בגדבה,סברוחבריביתהדיןבירושליםשלאלדונובכפיית
גטעלפישיטתהאגודהוהרמ"א.

דפשיטא להו למהר"ם ולבעל האגודה ,שבנידון כזה של

בנוסף נראה שאין צורך להיכנס לבירור מפורט בכל

רועה זונות אין כאן מאיסות גרידא ,כפי שקיים בדין אשה

מקרהלגופו,האםעלפיהדיןהאשהזכאיתלמזונות,והאם

האומרת "מאיס עלי" ,שם הבעל מצידו לא עשה מעשה

הבעליזםאתמהשנגרעמעונתה.נראהמתוךדבריהאגודה

ישיר לשיבוש חיי הנישואין ,אלא שהאשה מאסה בו

ומהר"ם מרוטנבורג שהבאנו לעיל ,שעצם ההתנהגות של

מטעמים מסויימים .אבל בנידון זה הבעל בהתנהגותו

הבעל,שבחרבדרךנלוזהכזושלרועהזונות,יוצרתמאיסות

וביוזמתו פגע במסגרת הנישואין פגיעה חמורה שאינה

גדולה ,הגרועה מהמאיסות של אותם המוזכרים בפרק

מאפשרת לאשה לשוב אליו עקב המאיסות העמוקה

המדיר .אמנם בספר האגודה מפרט את העילות ליצירת

ממעשיו,וגרעמכלאותםשדינםמבוארבפרקהמדיר.

מאיסותזו,ומצייןאתענייןהמזונותוהעונה,אךכוונתוהיא
שהתנהגות כזו של בעל ,בדרך כלל מביאה לאיבוד ממונו

דינושלהאגודהבמקרהשהאשה

ולחיסור מעונתה ,וגורמת לאשה עינוי .דהיינו  -עצם

אינהרוצהלדורעםבעלה

ההתנהגות במהותה גוררת אחריה מאיסות ,ומצדיקה את

יש לדון ,האם במקרה שבני הזוג גרים בנפרד לאחר

כפיית הבעל בגירושין .ופשיטא שהמאיסות בהתנהגות כזו

שהאשהאינהמעוניינתלדורעםבעלהעקבעילותאחרות,

שלהבעל,אינהפוחתתעקבהפירודהקייםביניהםושהחל

ולאחר מכן הבעל הלך לדור עם אשה אחרת ,האם גם

קודםלכן.

בנסיבותאלויהיהמקוםלדינושלספרהאגודה.

בלשוןאחרתנאמר,חיובהבעלבגטהואמפניהמאיסות

בפד"ר ח"א עמ' ) 141הנזכר לעיל( ,בפס"ד מביה"ד

שבמעשיו .אמנם בעלמא באומרת מאיס עלי אין כופין

האזורי ירושלים )בהרכב הדיינים הגר"י עדס ז"ל הגר"ב

גירושין ,אך כשמאיסות זו היא כה חמורה ונובעת ממעשיו

ז'ולטיז"לוהגרי"שאלישיבשליט"א(כתבובלשוןזו"-נראה

הנלוזים של הבעל ,ואין זו בעיה חריגה של האשה ,אלא

הא דברועה זונות יש לחייבו לתת לה גט ,היינו היכא

מאיסות המוכרת והמקובלת בנסיבות אלו אצל כל הנשים,

עטרתדבורה
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יש לכפות את הבעל .ועל כן גם אם בתחילה נפרדו עקב

הרבהשואלבתשובתמחנהחיים,שאלשאלהזוגםאת

מאיסות"רגילה"ולאחרמכןגברההמאיסותוהחמירהעקב

הג"ר יואל אונגר ז"ל ,שהשיב באותו נידון בספרו תשובת

מעשיוהנלוזיםהללו,ישלפסוקכפייתגט,ובנסיבותאלואין

ריב"אחלקאה"עסי'כט,ומבוארשהנידוןהיהשהבעללא

לחוש שמא התביעה לגירושין עלתה מפני שעיניה נתנה

החסיר מאשתו דבר משאר כסות ועונה )אלא שמקצת

באחר ,ובכך הוסרה טענת ר"ת )כתובות סג :ד"ה אבל(

מהנדוניא שהכניסה לו ,העביר לאשה הנכריה( ,ולאחר

לחלוקעלהרמב"םוהרשב"םשפסקוכפייתגטבמאיסעלי.

שהקשרעםהנכריההתבררלאשתו,עזבהאתביתוועברה

ומהיכי תיתי לומר שיש צורך שמיד בתחילת הסכסוך

לבית אביה ושוב אינה מסכימה לחזור לבעלה .בתשובת

והפירודתחלמאיסותעקבעילהזושלרועהזונות.

ריב"א שלל חיוב גט מאחר שהבעל אינו גורע מאשתו דבר

ונראה להביא ראיה לדברינו ממה שכתב בספר יד אהרן

משאר כסות ועונה .וז"ל " -דעתי מסכמת לאותו חכם

לג"ר אהרן אלפאנדרי ז"ל בסי' קנד הגהות ב"י אות כב

שהשיב לו שאין לכוף לגרש .ואין לדמות לדברי האגודה

)שהוזכרלעיל(.עיי"ששהביאאתדבריהתשב"ץח"בסי'ח'

ברועה זונות ,דשם איכא שני טעמי ,דמאבד הון ואי אפשר

וכתבעלדבריהביתיוסף)הנזכריםלעילשדחהמהלכהאת

למיקם אסיפוקייהו וגם עינוי תשמיש .ובנידון זה הכי מנע

ספר האגודה והגהות אשרי( ,וז"ל – "ואילו היה רואה רבינו

ממנה שום דבר שחייב איש לאשתו ,לא ביטל עונתה בעת

המחבר ז"ל דברי הרשב"ץ ז"ל אלו ,אפשר שלא היה כותב

מבקשת תפקידה לא השבית העונה המחוייב לה ,וגם זן

שאין לסמוך על דברי ספר האגודה כיון שלא נזכרו בדברי

אותה בכל עת שהיתה בתוך ביתה .ואדרבה היא שהלכה

שוםאחדמהפוסקיםהמפורסמים",ולעילבארנודבריושסייע

ממנו ואינה עושה שום דבר שחייבת אשה לבעלה ,היא

לדינם של מהר"ם מרוטנבורג וספר האגודה מתשובת

מורדתמתשמישומורדתממלאכה,והיההדיןלכתובעליה

התשב"ץ ח"ב סי' ח' .למרות שבנידון שבאותה תשובה

איגרת מרד ולהפסידה כתובתה .רק אם טוענת שנמאס

בתשב"ץ ,הבעל לא היה רועה זונות אלא הכה את אשתו

בעיניהמחמתרועמעלליו,אףדלאקיי"לכרמב"םדבטענת

וציעראותהמאד.ומבוארתדעתידאהרן,שהסבראהעומדת

מאוסעליבטענהמבוררתדכופיןלהוציא,מ"מכתבהרא"ש

ביסוד דינו של מהר"ם מרוטנבורג וספר האגודה ,היא מפני

בתשובה ,דגם אותה אין אנו כופין לענות תחתיו" ,עכ"ל.

שברועה זונות קיימת מאיסות גדולה וקשה ,הנובעת בעטיו

ומסקנתו באותה תשובה שאין להורות לחייבו בגט או

שלהבעלוכתוצאהממעשיוהרעים,ועלכןישמקוםלכפותו

במזונות אלא רק להוציא ממנו הנדוניא ,אף שהוא תוך

לגרש.ואיןזוהלכהנפרדתשאינהקשורהלדיןאומרתמאיס

הזמן,וזאתמפנישרואיםשהואמבזבזאתהנדוניא.

עלי,אלאבכה"גשהבעל נעשה רועהזונות ,בפנינודיןאשה

בתשובת מחנה חיים ,חלק על דבריו וקבע לדונו כרועה

האומרת מאיס עלי ,אך בה כפיית הגט מוסכמת על כמה

זונות ,עקב הקשר עם אותה נכריה .ומבואר שאף שהאשה

מהראשוניםששללוכפייתגטבאומרתמאיסעלי.

עזבה את בית בעלה לאחר שנודע לה ממעלליו ,דן לכפותו

ועיין בקובץ "דברי משפט" ח"ב עמ' קמג במש"כ הג"ר

בגירושין.אלאשבתשובתריב"א,סברשאםאינומונעממנה

אברהם אטלס ז"ל אב"ד חיפה ,כעין האמור ,ובתוך דבריו

מזונות ועונה ,אין לחייבו בגירושין .ונראה שאילו היה

כתב "גם היום מקובל בחברה כי בעל החי עם אשה אחרת

מסכים לדונו כרועה זונות הגורע מאשתו את המחוייב לה,

על פני אשת נעוריו הוא נקרא בוגד באשתו ,שכן התנהגות

לאהיתהריעותאבמהשעזבהאתביתבעלהעקבמעשיו.

כזוהיאהתנהגותהפוגעתבאשהוהבריותמגנותהתנהגות

לפי זה נראה ,שבאותם מקרים שאנו פוסקים לדונו

כזו.ולכןאיןאשהמוכנהלחיותעםבעלכזה,וישכאן"אנן

כרועה זונות ,אף אם הפירוד החל קודם לכן ,מאחר שבעת

סהדי"שאשהלאסובלתבעלכזה.

שהדברהתברר,האשהאינהחייבתלשובלביתבעלה,עקב

בנוסף נציין כי לפי הטעם הנוסף לדינו של האגודה

המאיסותשבדבר,ישלכפותובגט.ולאתהיה נ"מאםעזבה

שכתבערוה"שהנזכרלעיל,הרישלענייןחששהסכנה,אין

מידכשנודעלהאוקודםלכןעקבסכסוךאחר.העיקרתלוי

נ"מאםקודםלכןהיאכברמרדהבו.

במה שכעת מעשיו גרמו למאיסות חמורה ,שבנסיבות אלו

לעיל הזכרנו מתשובת מחנה חיים ,וכעת נבאר את
דבריו.
באותה תשובה ,הנידון היה שחצי שנה לאחר החתונה
התברר לאשה שלבעלה קשר עם אשה נכריה ,עוד קודם
לנישואין ,קשר שהתקיים גם לאחר הנישואין ,וכי יש לו

כעתאשתואינהמחוייבתלשובאליו.
וכי יעלה על הדעת ,שמעשיו אינם חמורים ואין בהם
מאיסות חמורה ,כשנעשו זמן מסויים לאחר שאשתו כבר
עזבהאתהבית.
אמנםאילוהגדרבדינושלהאגודההיהמפנישבמעשיו

ממנה שני ילדים ,והבעל אינו מנתק את הקשר עמה .עקב

נגרעה זכותה של האשה ,כשבעלה אינו ממלא חובותיו

כךאשתועזבהאתביתהוהלכהלביתאביהואינהמסכימה

במזונותועונה,וכפיהנראהבדעתתשובתריב"א,היהמקום

לחזור לבעלה .כפי הנראה מהשאלה ,הבעל מבקש שהיא

לדון שאם אינם דרים יחד עקב סירובה לדור עמו ,לא נוצר

תשוב לביתו ,ובלא כן אינו מסכים לדון על מתן הגט ,והיא

מצבשהאשהנפגעהמכתוצאהממעשיו.אךאםהגדרהוא

מסרבתלשוב.

עצם המאיסות ,שהיא גרועה מכל אותם שבפרק המדיר,
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וכמו שהתבאר לעיל ,הרי שאין חילוק באיזה זמן האשה

– "שם היא מורדת ולא רצתה לחיות עמו כלל גם לפני כל

עזבהאתהבית.

זה .אבל בנ"ד שמלכתחילה טענה עליו דברים אלו ,ואמרה

אך הגדרת הלכה זו כפי שעולה מתשובת ריב"א אינה

שמשום זה גופו אינה יכולה לחיות עמו ולא להשלים עמו

נראית.מאחרשאםכדבריו,היהמוטלעלהרמ"אשפסקדין

וחזרה על זה כמעט בכל דיון ודיון ,בודאי שגם הם יודו

זהבשו"ע,להורותשישלבחוןבכלמקרהלגופו,האםהבעל

שאומרים בזה הוכיח סופו על תחילתו ,וכמ"ש בפס"ד של

מחסיר ממזונות אשתו ומעונתה .ומאחר שהלכה זו נפסקה

ביה"דהגדולהנזכר .תדעשגםבבי"דדירושליםהנזכר כתבו

בסתמא,מבוארשהיה פשוטלהרמ"אשאיןצורךלבחוןכל

הטעם שלא דנוהו כרוע"ז משום דהיא מורדת והוא פטור

מקרהלגופו,כפישבחןבתשובתריב"א,אלאכפסקתשובת

ממזונותיה ואזל ליה הטעם שכתב האגודה דסופו לאבד

מחנהחיים.

ממונו ולא יהיה לו במה לפרנסה וכמו שאמר הכתוב רועה

ומה שכתב בספר האגודה ,היינו לתת טעם למאיסות,

זונותיאבדהוןוגםהטעםשעי"זמונעממנהעונתהלאשייך

מפני שמעשים אלו בעצם טיבן פוגעים במזונותיה ובעונתה

בזהשהיאמורדת,וע"ששהאריכועודבזה.ומינהתדעשגם

וגורמיםלאיבודממון.אךאיןבדבריהאגודההוראהלבחון

הםמודיםבנדוננודלאמרדהבורקמאסהבומחמתמעשיו

האם אמנם באותו מקרה ,האשה נפגעה במזונות ועונה

ומראש ומעיקרא טענה טענות אלו ,דבודאי דיש מקום לדון

ובאיבודממון.

בזהמשוםרוע"ז".

)שם( במקרה שבו האשה יזמה פירוד מבעלה ,והבעל אינו

האםישלמנועכפיהעלפידרכושלהש"ך

אשם בפירוד .אך במקרה כגון נידון דנן שהבעל הכה את

בספרגבורותאנשים

מלבד זאת ,אמנם יש לדון בסברא שכתבו בפד"ר ח"א

אשתוונהגבאלימותקשה.אמנםבאותומועדבניהזוגלא

בפד"ר חלק ח' עמ'  128כתבו " -ועיין בערוך השולחן

היו בבית הדין ולא היתה התראה ,ועקב כך אין זו עילה

בסי' הנ"ל שהוסיף הסבר בזה דאע"ג דעל שאר עבירות

לחיוב הגט ,וכפסק הרמ"א סי' קנד ס"ג ,אך עכ"פ לא ניתן

כשאיןנוגעלהאיןכופיןאותולגרש,מ"מברועהזונותנוגע

לומר שהיא אשמה בפירוד ,אלא דינו כמי שהוציא את

לה לעונתה ,דרועה זונות ממאס בהיתר ,ומים גנובים לו

אשתו מביתו .ובנסיבות הנוכחיות דינו כמי שהוציא את

ימתקו ,ובודאי שמאוס עליה ואפשר שגם יש סכנה בדבר,

אשתו מהבית והכניס אשה אחרת ,שודאי אליבא דספר

ולאמיבעילדעתהרמב"םדבמאיסעליכופיןלהוציא,אלא

האגודהישלכופובגירושין.

אפילו להחולקים במאיס עלי ,בכה"ג מודים .והרי בש"ס

ובעיקרהדיןשכתבושלאלדוןאתדינושלספרהאגודה

מבואר דבמורד מתשמיש כופין וכ"ש ברועה זונות דגרוע

כשקשרקשרעםאשהזרהלאחרשאשתועזבהאותו,עיין

יותר .והנה גם במורד מתשמיש ,כתב הש"ך דאין כופין

בפד"ר חי"ב )עמ'  (25-30בפסק דין של בית הדין הגדול

להוציא אם לא דבאה מחמת טענה דחוטרא לידא וכו',

שפסקו לחייב גט בנסיבות אלו .הראשל"צ הג"ר מרדכי

ואפילו במונע ממנה כל עניני אישות אין כופין בשוטים על

אליהו שליט"א )בהיותו חבר ביה"ד הגדול בעת מתן פסק

הגט,וכתבדישלהחמירלעניןמעשה,ולכןאםקידשאשה

הדין( כתב – "הוכח מעל לכל ספק שהבעל  ...הביא נשים

שאסורהלוולאחרים,בעניןשצריךלהוציאהבגט,איןכופין

לביתו...ברורהוא,שסבלהגדולכשהיארואהאלוףנעוריה

אותו בשוטים ,ולא כרמ"א שם סעיף ז' .ולפ"ד הש"ך גם

הולך לרעות בשדות זרים ובצדק מתקנא בירך חברתה ...

ברועהזונותאיןכופין",עכ"ל.

ואפילו אם התברר שרק לאחר שהיא עזבה אותו עשה

יצוייןכימעיוןבדבריהש"ךבספרוגבורותאנשיםעולה

מעשיםכאלו,אשראיןלהםשוםהצדקההלכתית,מוסרית

שגם לפי דרכו מדינא לא בעינן שתטען טענת חוטרא לידא

וחברתית,איןהבעליכוללהעמידפנימסכןבטענהשאיןלו

וכו' אלא שהורה למעשה לחוש לשיטה זו ,ועי"ש בפד"ר

אשה ועל כן עשה מה שעשה .אם ההלכה אוסרת דרכים

חלק ח' שהעלו שם שלא לחוש למעשה להחמיר כדעת

נלוזות כאלו ,טבעי הוא שגם בני אדם יראו בה דרך רעה

הש"ך.וע"עבפד"רח"העמ',156וע"עלהלןסוףסי'צג.

ההופכת את העושה לבוגד  ...הרי האשה טוענת שעשה

ובפד"ר חלק ד' עמוד  166כתבו בפס"ד מביה"ד הגדול

מעשיםאשרלאיעשוןעודכשחיויחד,ועלכןנאלצהללכת

בהרכבהגר"עהדאיהז"להגר"בז'ולטיז"לוהגרי"שאלישיב

ולעזוב את הבית שגרו בו מתוך הסבל שלה  ...הרי אפילו

שליט"א " -באחרונים אנו מוצאים שחששו לאחוז באמצעי

אםעשהמעשיםכאלהאחרהפירודאיןאפשרותלחייבאת

כפיה גם אם לפי הדין יש לכופו ,עיין גבו"א סי' מ"ה ...

האשהלהשליםולחיותעםבעלכזהשהמאיסאתעצמועל

במונע ממנה כל עניני אישות דנראה עיקר לדינא דכופין

ידימעשיו".
הראשל"צ הרב הראשי הגאון רבי שלמה משה עמאר
שליט"א בספרו שמע שלמה ח"ג חלק אה"ע סי' יט ,הביא

להוציא אפילו אינה באה מחמת טענה וכמש"ל ,מ"מ
למעשהישלחושלסברתהאומריםשאיןלכוףדלאלהויגט
מעושהובניהממזרים.

אתפסקהדיןבפד"רח"אובפד"רחי"בהנזכרים,וכתבשאין

וצ"ל דדבר זה ניתן לשעורים ויש לשקול את הענין לפי

סתירהביןפסקידיןאלו.ביחסלפסקהדיןבפד"רח"אכתב

מסיבותיו ,ובאופן שקיימים סיכויים שבהמשך הזמן עוד

עטרתדבורה
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ישובווישלימואהדדי,בגוונאדאכשרהדברוראוילהחמיר

וע"ע בחזו"א חלק אה"ע סי' קח ס"ק יא )ד"ה כתובות

ולחוש לדעת אלה הסוברים שאין כופין .אבל במקום עיגון

ס"ד( ,שתמה על דברי הרמ"א סי' קסה שכתב לכפות יבם

גדול כשאין האשה מסוגלת לשוב ולחיות אתו ,ובפרט

שאינורוצהלחלוץולאליבםאא"כבאהמחמתטענה,וע"ע

כעובדה דנן שעברו כבר שמונה שנים שהאשה יושבת

פד"רכרךיגעמ'268-271ובספרלבאריהסי'כג.

בעיגונה,הריבמקרהנראהכיישלפסוקכפיההלכה,ויקוב
הדיןאתההר",עכ"לבפסקהדין.

בנוסף נציין ,כי בדברי הש"ך אין התייחסות מפורשת
לדינו של האגודה ,ויתכן שגרע ממונע ממנה ענייני אישות

ועיין בב"י סי' עז בסוף הסי' )ד"ה אפילו נדה( שהביא

ומזונות ,עקב המאיסות שבו ובצירוף הסכנה שבדבר ,ובלא

מדברירבינוירוחםנתיבכגחלקח'שדוקאבארוסהשעדיין

גילוי מפורש בדעת הש"ך במקרה כזה ,מנלן לעגנה לחוש

לא השתעבד להבנישואין ,צריכהלבואמחמת טענה ,אבל

שלא לכפות בהעדר טענת חוטרא לידא וכו' ,דבר שלא

באשת איש שבעלה כבר משועבד לה ,אינה צריכה לטענה

הוזכרבספרהאגודהובשארהפוסקיםהנזכריםלעילשפסקו

אם הוא מורד בה .ונראה שמטעם זה הורה רבינו ירוחם

כשיטהזולהלכה.

)שם(בשםרבוהר"א,בבניזוגשאינםרוציםזהבזה ,לכפות

מסקנה – בצירוף כל האמור ,פסקנו לחייב את הבעל

את הבעל ,ולא הזכיר דבר שכפיית הגט מותנית שהאשה

בגירושיןואףלכפותולתתגט,לרבותבאמצעותמאסר.מיד

תבאמחמתטענה.

לאחרשניתןפסקהדין,הבעלנתןגטכמתחייב.

סימ צא

האםהמחוייבבגירושיןרשאילהציבתנאיםלגירושין)בירורשיטתמהרשד"ם(
מהרשד"םחלקאה"עסי’מאכתב"-היבםרצונולחלוץ,
הנושאהנידון

אלא שכונתו שלא תנשא יבמתו זאת לדודה נשוי לדודתו,

ביתהדיןנזקקלעיתיםלברר אתשאלתזכותושלהבעל

שא"כ אי אפשר לכופו לחלוץ בשום צד .ואמרתי אני בלבי

להציב תנאים לגירושין .אמנם בעל שאינו חייב להתגרש

שאין ספק ,שאפילו שאותם שאמרו חכמים במשנה בפרק

ומסכים לחזרה לשלום בית בתנאים שיקבעו על ידי בית

המדירואלושכופיןמוכהשחיןכו',שלאאמרושכופיןאותו

הדין ,רשאי להתנות את הסכמתו להתגרש ,בתנאי כזה או

לגרש אלא אם אינו רוצה לגרש כלל .אבל אם ירצה לגרש

אחר .אבל לאחר שבית הדין פסק שהבעל חייב לתת גט,

אלא שרוצה להטיל אי זה תנאי בגט ,בזה ודאי לא אמרו

בהסתמך על אחת העילות הידועות בהלכה לחיוב גירושין,

שכופין לגרש בלא תנאי ,ומי שיכוף בדרך זה כמעט הייתי

האםהבעלרשאילדרושלעכבאתהגירושיןולהציבתנאים

אומר שחזר ונפל במכשול הכפיה .אלא שעד עתה לא

למתן הגט ,שלאחר שתנאים אלו יתמלאו יתן את הגט

מצאתי מקום להתלות .ובחפשי בדין התנאי ,מצאתי בב"י

מרצונו.

אבן העזר סי' קמ"ג לשון אחד נראה לי להעתיקו ,הנה כי

היה מקום לומר ,מאחר שהבעל חוייב בגירושין ,אינו

נראה לע"ד מסכים לדברי ,ולא לבד אני אומר שמה

רשאי להתחמק ממילוי חובה זו ולעכב את מתן הגט עד

שאמרתי הוא על צד היותר טוב אלא שהוא דין או קרוב

לקיומו של תנאי כזה או אחר) ,וכן יהיה הדין להיפך ביחס

לדין כמו שאבאר בס"ד .וז"ל מצאתי בס"ה דינים שכתב

לאשההמחוייבתבגירושין(.

בסוף ספר חזה התנופה אעפ"י שנותן גט לאשתו על מנת

אלאשדעתמהרשד"םאינהכן.

שלא תלכי לבית אביך שהגט כשר והתנאי קיים ,אין לשום
אדם שישתדל בגט שיתן בתנאי כזה ,כי אין ספק שלא

שיטתמהרשד"ם

יתקיים התנאי הזה שאי אפשר שתעמוד על נפשה מלכת

נקדים את דברי הבית יוסף אה"ע סי' קמג שכתב -

לבית אביה ונמצא גט בטל ובניה ממזרים למפרע .אם

"מצאתיבס"הדיניםשכתבםבסוףספרחזההתנופה,אע"פ

המגרש הזה מאלו שכופין לגרש ולא רצה לגרש רק בתנאי

שנותןגטלאשתועלמנתשלאתלכילביתאביךשהגטכשר

זה ,אין שומעין לו וכופין לגרש בלא תנאי זה עכ"ל .ראיתי

והתנאי קיים ,אין לשום אדם להשתדל בגט שינתן בתנאי

וישמח לבי שהרי כל מעיין יראה שקל להבין מתוך זה

כזה ,כי אין ספק שלא יתקיים התנאי הזה ,שאי אפשר

הלשון שנתבררה כוונתו ,שהנה כתב שני פעמים מלת ,זה'.

שתעמוד על נפשה מלכת לבית אביה ,ונמצא הגט בטל

והיהראוישיאמררק,בתנאי'ותולא.אלאודאידוקאתנאי

ובניהממזריםלמפרע.ואםהמגרשהזהמאלושכופיןלגרש

זה שכמעט נמנע להתקיים ,הוא דקאמר שכופין לגרש בלא

ולא רצה לגרש רק בתנאי זה ,אין שומעין לו ,וכופין לגרש

זה,האתנאיאחרשנקללקייםאיןספקשהכופהלגרשבלא

בלאתנאיזהעכ"ל".

תנאי מרבה ממזרים ,לדידן דקי"ל דאין כופין אפילו במאיס

דבריםאלועומדיםביסודשיטתמהרשד"ם.

עלי.וה"הוהואהטעםלדידןדקי"לדאיןכופיןלחלוץ,דלא
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כפינן ליה אם ירצה לחלוץ כאשר יהיה בטוח שלא תנשא

כו'משמעדהאאי רצהלגרשבתנאי כשר,אין כופין לגרש

יבמתו זאת לאותו פלוני .וא"כ הנראה לע"ד שאין ראוי

בלא תנאי ... ,ונ"ל דלא שבקינן מאי דקאמר הרשב"א

לכופו אפילו להתרחק ממנו כנז"ל ,אם ירצה לחלוץ ע"ד

בהדיא ,משום דיוקא .דאפשר דלרווחא דמילתא קאמר ,אי

הנזכרת .בוחן לבות וכליות יודע כי דברים אלו אצלי

נמיכךהיההמעשהשהשיבעליו,ולאתידוקמידי".

כנתינתן מסיני ,אין בהם נפתל ועקש כפי מה שהשיגה ידי
בראשונהובאחרונה",עכ"למהרשד"ם.
דברי מהרשד"ם הובאו בקצרה בספר כנה"ג סי' קנד
הגה"טסק"אובבארהיטבסי'קנדסק"א.

ב .דינו של מהרשד"ם טעון בירור .מהרשד"ם כתב
תשובתובדינושליבםשהציבתנאילהסכמתולחליצה.על
פי ההלכה ,היבמה אינה מחוייבת למלא תנאי זה .ויש
לתמוה ,מאחר שהיבם מחוייב בחליצה ,כיצד יתכן לאפשר

ישמקוםלברראתשיטתמהרשד"ם-

ליבם להתחמק מלבצע את המוטל עליו ,ולקשור את מילוי

א .המהרשד"םלאהביאלדיןזהמקורמפורשבש"סאו

חיובובדברשהיבמהאינהמחוייבתבו.

פוסקים ,אלא כתב לייסד את חידושו על מש"כ בספר חזה

וכן ביחס לבעל המחוייב בגירושין ,הסברא נותנת,

התנופה .כידוע תשובות חזה התנופה נכתבו על ידי רבי

שבעקבות פסק הדין לחיוב הגט יש להורות לבעל שעליו

משה די ברושליש ,תלמיד הרא"ש ,והן קיצור של תשובות

לבצע את החיוב המוטל עליו בלא לתלות זאת בתנאי

נבחרות מאת רבו הרא"ש .התשובה הנזכרת היא מדברי

כלשהוא ,ואינו יכול לתלות ולהתנות מילוי חובתו בכך

הרא"ש בתשובה כלל מג סי' יב ,ולהלן לשונו " -מה

שהאשהתמלאתנאישאינהחייבתבו.

שכתבתי לך בתנאי שלא תלכי לבית אביך ,תדקדק בדברי

יתירה מזו ,בפד"ר ח"ה עמ'  79בפס"ד מביה"ד הגדול,

ותמצא שלא כתבתי לך שאם התיר התנאי הזה בדיעבד

הביאהגרי"שאלישיבשליט"אאתדינושלמהרשד"ם,וסבר

שלא יהא התנאי קיים ,אלא פשיטא שהגט כשר והתנאי

שמהרשד"םאמראתסברתוגםביחסלתנאישבוהואדורש

קיים.אךכתבתישאיןשוםאדםרשאילהשתדלבגטשיותן

מהאשה תשלום תמורת הסכמתו לגירושין או לחליצה,

בתנאיזה,כיודאייבאלבטלתנאיזה,ונמצאגטבטלובניה

וכתב– "מכיוןשבידיהבעללהתנותאתנתינתהגטבסכום

למפרע ממזרים .אבל אם נעשה בדיעבד ,הגט כשר והתנאי

כסףשהוארוצהלקבלעבורו...איןלבעלשוםזכותלדרוש

קיים.אבללכתחילה,אםהואמאותםשכופיןאותולהוציא,

כסף עבור נתינת הגט ,ומן הדין עליו לפטור אותה בלי כל

כופיןאותושיגרשולאיטילתנאיזהבגט".

תשלום,ורקמתוךחומרהכפיהאמרינןשאיןביתדיןכופין

לכאורה ,ממקור הדין בתשובת הרא"ש ,לא היה מקום

אותו אם בידי האשה לקיים תנאו" .ועיי"ש שהביא מגמ'

לדייק את דינו של מהרשד"ם .מהרשד"ם כתב " -מתוך זה

ביבמות קו .שבמקרה של חיוב חליצה )וה"ה חיוב גט( אם

הלשון נתבררה כוונתו ,שהנה כתב שני פעמים מלת ,זה'

האשה התחייבה לתת את הממון ,ולאחר מעשה לא נתנה,

והיה ראוי שיאמר רק ,בתנאי' ותו לא" ,הדברים לא היו

תוכל על פי דין לטעון ,משטה הייתי בך' ואינה מחוייבת

נאמרים על דברי הרא"ש במקורן כמובא לעיל שלא כתב

בתשלום .למרות זאת ,לא נחייב ולא נכפה את הבעל בגט,

פעמייםמלת,זה'.ומהשהרא"שכתבכןפעםאחת " -כופין

אם הוא מודיע על הסכמתו לתת גט תמורת תשלום

אותו שיגרש ולא יטיל תנאי זה בגט" ,היינו מפני שהרא"ש

שהאשהיכולהלשלמו.

השיב על מקרה מסויים שבו הבעל בקש להטיל תנאי -
"שלאתלכילביתאביך".
אמנם מהדברים כפי שהם בספר חזה התנופה ,היה
נראה שכתב דבריו כהוראת הלכה ,וכמו שהבית יוסף סי'

לפי זה עולה הלכה חדשה אליבא דשיטת מהרשד"ם,
שכל סכום שביד האשה לשלמו ,אם הבעל יתבע לקבלו
תמורת הגט ,הוא יוכל לקבלו ,למרות שהאשה אינה
מחוייבתבו.

קמג נקט בלשונו "מצאתי בס"ה דינים שכתבם בסוף ספר

וכעין זה כתב בספר קובץ תשובות )מהגרי"ש אלישיב

חזההתנופה",והיה מקוםלדייקכןמדבריו.אךביחסלדברי

שליט"א(ח"אסי'קפא)הועתק מספר כפיהבגט בתחילתו(,

הרא"ש שהשיב ביחס למקרה המסוים המפורט שם ,אין

עי"ש.

הכרחלדייקממהשכתבאתהמלה"זה",פעםאחת)בלבד,

ולפי זה באשה עשירה שיש ברשותה ממון רב ,הבעל

ולא פעמיים כפי שבחזה התנופה( .ועיין להלן שהוכחנו

המחוייב בגט ובכתובה ,יוכל להפטר מתשלום הכתובה

מתשובה אחרת של הרא"ש דלא כמהרשד"ם ,ולכן קשה

ואפילו לקבל סכום נוסף ,כל עוד יתברר שביד האשה

להניח שתלמידו של הרא"ש שכל דבריו מיוסדים על

לשלמו.

תשובותרבו,יכתובלהיפךמהרא"ש.

אךעיי"שבפסקהדין)בפד"רח"ה(שצייןלתשובתהאור

ומצאתישכעיןדבריםאלוכתבבקצרהבספרערךלחם

גדול ממנה עולה שאין תועלת במה שהתנה לקבל סכום

למהריק"ש .בספרערךלחםאה"עסי'קנד דחהאתדינושל

כסף תמורת מתן הגט ,מאחר ובאלו שהדין נותן שיש

מהרשד"ם,וצייןלמש"כבערךלחםסי'קמגשהביאאתדינו

לכפותם בגירושין ,לאחר מתן הגט האשה רשאית להוציא

של הרשב"א בתשובה )שיובא להלן( ,ובסי' קמג כתב

ממנואתהסכוםשנאלצהלשלםבטרםניתןהגט.וזהודאי

מהריק"ש ביחס לדברי חזה התנופה בלשון זו " -בתנאי זה

אינו מתיישב עם שיטת מהרשד"ם אליבא דביאור הגרי"ש
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אלישיב שליט"א שהבעל רשאי להעלות תנאי שיש בו

שאינושלו.מההחילוקביןפגיעהבזכותהשלהאשהלדמי

הוצאתממוןמהאשה.

הכתובה,שהואממוןשעדייןאינוברשותה,אלאהתחייבות

אמנם יש שדנו אליבא דשיטת מהרשד"ם ,שאינו יכול

בשטר הכתובה שעדיין לא הגיע זמנו לפירעון ,ובין פגיעה

להציג תביעה שיהא בה כדי לפגוע בזכותה לתשלום

בזכותה ,שהיא זכותו של כל אדם ,שלא יוציאו ממנו ממון

הכתובה,עייןבספר"כפייהבגט"עמ'עה,וכןכתבהג"רחגי

שברשותוללאכלהצדקה.

איזיררשליט"אבפס"דמביה"דהגדולשניתןביוםכ"בשבט
תשס"ה.אךצ"ע,מנלןלחלקחילוקיםאלובדעתמהרשד"ם.

על כן מסתבר ,שכל תנאי הכרוך בהוצאת ממון ,אינו
בכללדברימהרשד"ם.גםאםבידהלקייםתנאיזה,והדבר

מהשהביאבספר"כפייהבגט" להוכיחמדבריהתוספות

"נקל לקיימו" ,עכ"פ בעל המחוייב בגט אינו רשאי לדרוש

במסכת כתובות דף עז .ד"ה סבורה ,דבריו צ"ע .שיטת

תשלוםתמורתסידורהגט,וכלאילוץהאשהלהוציאממון

התוספות תוכל להתפרש באחת משתי הדרכים .ראשית,

שלה,הואמעשהשלאכדין.שהרימהאיטעמאתוכללטעון

ניתן לומר שדברי התוספות אינם מתיישבים עם שיטת

משטה הייתי בך ,אם עדיין לא נתנה את אותו ממון קודם

מהרשד"ם ,וכמ"ש הגרז"נ גולדברג שליט"א בפס"ד מביה"ד

הגירושין ,ובתנאי כזה לא אמר מהרשד"ם את דבריו .אלא

הגדול שניתן ביום י"ח סיון תשס"ב ,וז"ל – "ולענ"ד ,עצם

מהרשד"ם חילק בין תנאי שלא תנשא לפלוני שהוא נקל

דברי המהרשד"ם ,יש להביא מתוס' כתובות שחולק על

לקיימו,לעומתהתנאישלאתלךלביתאביהלעולם,שקשה

דבריו  ...ובתוס' שם ד"ה סבורה הייתי שאני יכולה לקבל

לקיימו.

קצת תימא דאם כן כל אשה תערים ותשאנו כדי שיתן לה

להלן

נציין

לכמה

מהפוסקים

האחרונים

שדנו

כתובה  ...עכ"ל .ועתה אם איתא להמהרשד"ם ,לא קשה

בתשובותיהם בדינו של מהרשד"ם ,ובכולם אין מדובר

קושיתהתוס'שיגרשנהעלמנתשתמחוללוהכתובה,וא"כ

במקרהשהבעלמבקשלהוציאמאשתוממוןהשייךלה.

לעולם יפסיד לה כתובה ,ועוד יותר יגרשנה על מנת שהיא
תתןלוכתובה,אלאע"כשתוס'לאס"לכמהרשד"ם".

מהרש"םחלקה'סי'ס'השיבביחסלתנאישהבעלהתנה
שהאשה תחזיר את החפצים שלו לאביו) ,בתחילת התשובה

שנית ,קשה מאד לבאר כאמור לעיל ,ולטעון שנעלמו

נכתב"החפציםשלה",אךבהמשךהתשובהנכתב"החפצים

ממהרשד"םדבריהתוספות,אולטעוןשמהרשד"םראהאת

שלו",ומש"כבתחילה"החפציםשלה",נראהכוונתולחפציו

דבריהתוספותופסקהלכהלמעשהבניגודלדבריהתוספות

שהיו אצלה ברשותה ,או שזו ט"ס ,כפי שעולה מכל המשך

בלאשהזכירםכלל.

הדבריםשהנידוןהואבחפציםשלהבעל(.

אלאמסתברשמהרשד"םלאראהקושיאעלדבריומכח

וכן הגרי"א מקאוונא ז"ל בשו"ת עין יצחק השני סי' מ',

דברי התוספות ,מאחר שהיה פשוט למהרשד"ם שסברתו

השיבעלתנאישהבעלהטילעל אשתו שתטלטלאתעצמה

אינהמתייחסתלתנאיממון,וכיאףלשיטתוהבעלהמחוייב

ממקוםמולדתהומביתאביהותעבורלגורבמקוםאחר.

בגירושין אינו רשאי לעכב מתן הגט ולהתנות את הגירושין

וכן בספר משחא דרבותא אה"ע סי' קלז דן בשיטת

בקבלת ממון מהאשה ,שאינה חייבת לו .או לתבוע מחילת

מהרשד"ם במקרה שהבעל מבקש להתנות את הגירושין

חוב שהוא חייב לה ,כל חוב שיהיה .וכיון שכן ,ה"ה שאינו

בקבלתהבןאליולחזקתו.

רשאי לתבוע מחילה על הכתובה ,שיש בכך שלילת זכות
ממוןמהאשה.
הנידון בתשובת מהרשד"ם הוא כשהיבם מציב תנאי
לחליצה ,שהחלוצה לא תנשא לפלוני .תנאי שאינו שולל

עכ"פ לא מצאנו אף באחד מהפוסקים שדנו בדינו של
מהרשד"ם וסברו שמהרשד"ם איירי אף בתנאי של הוצאת
ממוןמהאשהשלאכדין.ע"כצ"עמש"כבפסקהדיןבפד"ר
חלקה'הנזכר.

מהאשה רכוש או זכות ממון המוקנית לה אלא מניעת

לכןנראה,מאחרשלפיהמבוארלהלן,רבוהחולקיםעל

האפשרותבעתידלהנשאלפלוני.איןהכרחשמהרשד"םיאמר

מהרשד"ם ,אף אם נחוש לסברת מהרשד"ם ,היינו במקרה

אתדינוגםבתנאישבוהואמבקשלהוציאמידהממוןשלה.

שמהרשד"ם מחמיר להדיא ,אך לא במקום שמסתבר מאד

עיקרדינושלמהרשד"םהואחידוש,שאינומפורשבראשונים

שמהרשד"םלאאמראתדינו,כגוןכשהבעלמבקשלהוציא

אובפוסקיםשקדמולו,ואיןלךבדבריואלאחידושו,ומנייןלנו

מהאשהממוןשלה.

להרחיבאתהחידושלתנאיםמרחיקילכתיותר.

ג .בעיקרדינושלמהרשד"ם,ישמקוםלבארמדוענחלק

ואמנם מסתבר לומר כן ,שאם לא כן ,באותם מקרים

ביןחיובגירושיןלחיובממוןששנינובמסכתכתובותדףקי.

בהם פוסקים "יוציא ויתן כתובה" ,הבעל יוכל לבטל חיוב

"שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה  ...וחכ"א זה גובה וזה

הכתובה במחי יד ,כשיציב תנאי להסכמתו לתת גט שיקבל

גובה",ופרשרש"י"-אפילוהחובשוה,איןאומריםיעכבזה

סכום ממון השוה לסכום הכתובה .ומאחר שלא שמענו

מלוה של חבירו בשביל מלוה שהלוהו ,אלא בית דין יורדין

מעולםהלכהכזו,הריבהכרחשישלומרכדברינו.

לנכסי כל אחד ומגבין לשכנגדו את חובו" ,עיי"ש בסוגיא,

ואם הדבר פשוט גם אליבא דשיטת מהרשד"ם שאינו
רשאי להתנות ויתור על הכתובה ,מדוע יוכל לתבוע ממון

וטור שו"ע חו"מ סי' פה שאם אין סברת "אפוכי מטרתא
למהלי",דינם-זהגובהוזהגובה.
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לכאורההיהמקוםלומרשדינושלמהרשד"םנובעמפני

יבמותדףד.ד"השאיןחוסמין,ובדעתישמפרשיםשהביא

חומר הכפיה על הגירושין .ובפד"ר חלק ה' עמוד  80כתב

בחי' הרמב"ן )ד"ה ודאמרינן( ,שבארו שהיבמה רשאית

הגרי"שאלישיבשליט"אבסברתמהרשד"ם"-רקמתוךחומר

לטעון טענת משטה אני בך ,רק במקום שעל פי הדין היה

הכפיה אמרינן שאין בית הדין כופין אותו אם בידי האשה

חיובעלהיבםלחלוץ),ושלאכדעתראשוניםאחריםשבארו

לקיים תנאו" ,עכ"ל .אך קשה לומר כן ,מאחר שמהרשד"ם

שיבם שאינו הגון אינו מחוייב בחליצה כל עוד אינו מאותן

בתשובתו כתב אודות תנאי שנקל לקיימו ,כשם שאין כופין,

שכופיןלגרשאולחלוץ,וטענתמשטהאניבך,האמורהשם

כמוכןלאננהגעמובהרחקותדר"ת.וז"ל" -דלאכפינןליה

בסוגיאביבםשאינוהגון,יסודהבקציצהשהיתהמתוךאונס

אם ירצה לחלוץ כאשר יהיה בטוח שלא תנשא יבמתו זאת

ודחקשלהאשה(.

לאותו פלוני .וא"כ הנראה לע"ד שאין ראוי לכופו אפילו
להתרחקממנוכנז"ל,אםירצהלחלוץעלדרךהנזכרת".

עכ"פאליבאדשיטתרש"יודעתי"אברמב"ן,מוכחשגם
בנסיבות שהיו באותו מקרה ,שהיבם היה מחוייב בחליצה,

מבואר ,שלמרות שבתחילת אותה תשובה כתב שיש

אלא שהסכים לחלוץ אם יתנו לו מאתיים זוז ,אין אנו

מקריםבהםלאנכפהלחלוץאלארקיפסקוהרחקהדר"ת.

אומרים שעקב כך בטל חיוב החליצה ,והיבם יחשב כמי

הרי שבסיום התשובה ,לאחר שמהרשד"ם כתב את חידושו

שאינומחוייבבחליצה.שאילוהיהנחשבכן,לאהיהמקום

הנזכר ,לא הסכים לנהוג בהרחקות דר"ת כשהיבם מסכים

לטענת משטה אני בך לאחר החליצה) .ומשאר הראשונים

לחלוץבתנאי.
הרישדינושלמהרשד"םנאמראףביחסלאמצעישאינו
חמור ככפיה גמורה ,ואינו כפיה בגופו של הבעל או היבם,
אלא הוראה לציבור לנהוג עמו בריחוק ,עיין לעיל סי' פ' –
פגביאורהלכהזושההרחקותאינןככפיה.

אין ראיה להיפך .מפני שאותם ראשונים חלקו וקבעו שלא
היה חיוב חליצה ,ולא חלקו על טענת משטה אילו היה
חיוב(.
עלכןגםאםביתהדיןסבורשישלפסוקהלכהלמעשה
כמהרשד"ם ,לא יתכן לפסוק שהיבם או הבעל אינו מחוייב

יתכן למצוא יסוד לסברת מהרשד"ם בחי' הרשב"א

בחליצה או בגט) ,וכמ"ש בפס"ד בית הדין האזורי בת"א

והריטב"אעמ"סיבמותדףקו.בסוגית"ברחמוהדרבפפא"

שיובא להלן( .מאחר שהחיוב שריר וקיים ,אלא שבית הדין

כו'שהקשומדועלאהטעוהולחלוץחליצהפסולהשיאמרו

לא ינקוט אמצעי כפיה להוציא לפועל חיוב זה ,כשקיימת

לוחלוץעלמנתלכונסה,ואחרכךהיויכוליםלכפותוכפיה

אפשרות אחרת להשיג את אותה תוצאה של הגירושין,

גמורה ,כמבואר שם בסוגיא .ותירץ הרשב"א בתירוצו

באמצעותתנאישנקללקיימו.

השלישי "אי נמי ,כיון דאפשר ליה בלא כפיה ,לא בעי

עלכןנראה,שגםאליבאדשיטתמהרשד"ם,נכוןלכתוב

לאתויי נפשיה לידי כך" .וכן בריטב"א בתי' השני כתב -

בפסקהדיןשקייםעלהבעלחיובלתתגט,ואםאינונותןגט

"ועוד דכל היכא שאפשר בלא כפייה עדיף טפי" .לפי דרכם

יחשבכמישאינומצייתלפסקהדין,אלאשביה"דאינונוקט

עולה,שבכלמקרהשבוניתןלמצואפתרוןאחרלהביאלידי

כנגדו באמצעי כפייה ,מפני חומר העניין של כפיית גט.

כךשבסופושלדבריחלוץבלאכפייה,מוטבלהשתדלבכך.

)ואמנםדינוכעברייןעםכלהנ"ממכך,כגוןשלאיהיהראוי

מלשון הראשונים עולה שאם היו כופין אותו בדרך זו היה

להיות ש"ץ וכדומה .אך לא נקרא לו עבריין ,ככל שיש

מועיל,אךמוטבלהמנעמכך.

בקריאהזומשוםכפיהבמילי(.

לפי דרך זו ,היינו דוקא בכה"ג שמניעת הכפיה אינה
גורמת לאשה או לאחרים הפסד ,ונקל לקיימו .אך לא
כשהדבר כרוך בקושי רב או בתשלום ממון לבעל או ליבם
וכיוצ"ב.

החולקיםעלשיטתמהרשד"ם
הרשב"א בתשובה חלק ד' סי' רנו כתב " -אלא לעולם,
כל שהוא חיוב להוציאה ,אינו רשאי להתנות עליה שלא

מלבד זאת הסברא הנזכרת נאמרה רק בתירוץ אחד

תינשאלכלמישתרצה,וכלמישגרשכן,כופיןאותושיחזור

משלשת התירוצים שכתבו הרשב"א והריטב"א .לפי שאר

ויגרש בגט גמור ,בלא תנאי .ואפילו במי שגרש מדעתו

שני התירוצים ,אדרבא מוכח להיפך ,וגם אם קיימת דרך

בתנאיכן,כופיןאותולגרשבגטגמור".

להטעותו ולהביא לחליצה פסולה ולכפיית החליצה לאחר

תשובה זו הובאה בב"י בבדק הבית סי' קמג ,במשנה

מכן ,אין מניעה לעשות כן ,ואין צורך למצוא דרך אחרת

למלך פ"ח מגירושין הי"א ,בספר ערך לחם למהריק"ש סי'

שאינהכרוכהבכפייתהחליצה.

קמגובשו"תרבינובצלאלאשכנזיסי'ו'.

ומ"מ אין הדבר ברור לבאר שיטת מהרשד"ם עפ"י התי'

הרשב"א פסק בניגוד לסברת מהרשד"ם ,ואף התייחס

הנ"ל ברשב"א ובריטב"א ,מאחר ומבואר במהרשד"ם

לאותותנאיהנזכרבתשובתמהרשד"ם,שלאתנשאלפלוני.

שהכופה לגרש בלא תנאי הבנים ממזרים ,ומשמע שנקט

וכןמהרש"ם)ח"הסי'ס'( כתבעלדינושלמהרשד"ם-

סברתולדיןגמור.

"ממ"שבבדקהבית שםבשםרשב"א ,דהיכידכופיןלהוציא

ד .עיי"ש בסוגיא ביבמות דף קו .ברש"י ד"ה אמר ליה"

אין לו להתנות שלא תנשא לפלוני ,מוכח דבכל גווני אין

)ובביאור הגר"א יו"ד סי' שלו ס"ק יא הביאו( וכן ברש"י

בידו להתנות" ,עכ"ל .מבואר מדברי מהרש"ם שאין מקום
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לומר שהרשב"א אמר דינו רק בתנאי שלא תנשא לפלוני.

וא"כ כדי שלא תשוב אליו עוד אין מניחין אותם לעשות

הרשב"א התייחס לתנאי זה ,מפני שהרשב"א השיב על

שום תנאי ,רק גט כריתות לאלתר ,דא"כ מה כח ב"ד יפה

המקרה המוזכר בדברי השואל שהבעל התנה תנאי זה ,אך

ומההועילוחכמיםבתקנתן".

דבריהרשב"אנכוניםבכלהתנאים,ואיןסבראלחלק.

גם בספר משחא דרבותא אה"ע סי' קלז ,הביא דברי

ישלהניחשמהרשד"םלאראהתשובהזושלהרשב"א.

הרשב"שהללו ,ופסקכןבבעלרעמעלליםשהיהמצעראת

בפני מהרשד"ם לא היה ספר בדק הבית של הבית יוסף

אשתו צער רב שהניחה ברעב ,ועזב את ביתו בלא מזונות

שהודפסבשנתשס"ה 15,שנהלאחרפטירתמהרשד"ם,וכן

למשךחודשייםוכשחזרלביתוכעסעליהוהכהאותה,ועל

לא ראה את חלק ד' מתשובות הרשב"א שהודפס למעלה

כן פסקו לכפותו לגרשה ,כפיה בשוטין ,על פי תשובת

ממאהשנהלאחרפטירתו.

הרשב"ץ ח"ב סי' ח' .וכתב שם " -ודאי בלי ספק שכופין

וכן הרשב"ש כתב בשתי תשובות להיפך מסברת
מהרשד"ם.

אותו בשוטים לגרשה בלא שום תנאי כמ"ש מרן שכתבתי
בסמוך",והביאמדבריהרשב"שהנזכרים.באותונידוןהבעל

בתשובהסי'רח ,הרשב"שהורה" -הכריחוהולכתובגט

בקשלהתנותאתהגירושיןבקבלתהבןלחזקתו,וכתבבספר

אחר ולא יטיל בו שום תנאי ,לפי שמן הדין אפילו לא כתב

משחאדרבותאדלאמיבעיאעדגילשששמקומואצלאמו,

לה גט הראשון אין לו להתנות עליה ,לפי שהוא בעצמו

הבעל אינו יכול להתנות כן ,אלא אף בבן גדול מגיל שש,

שויה אנפשיה חתיכא דאיסורא שהוא אומר שקנא לה

מאחר שיתכן שהבן יסרב לעבור לאביו ,אמנם עקב סירובו

ונסתרה ,אם כן אסורה היא עליו וחייב לגרשה ,וכל שחייב

זהשלהבן,האבלאיחוייבלזונו,אךלמעשהלאיעבירוהו

לגרשה אינו להתנות עליה אפילו ברצונה ,שאם כן מה

לאביו בעל כרחו .ולא יתכן להתנות תנאי זה בגט ,תנאי

הועילו חכמים ז"ל בתקנתם ,לא יתקיים התנאי ויתבטלו

העלוללהביאלביטולהגט,אםלאיקוייםהתנאי.

הגירושין".

וכן בספר שו"ת נפת צופים )להג"ר מרדכי פתחיה

ובסי' שפג כתב הרשב"ש " -וכן הנשים שמצוה לגרשן

בירדוגו ז"ל( חלק אה"ע סי' קכט ,במסקנת דבריו ,פסק את

כגוןמצאבהערוהאודברערוה,בנשיםאלואפילושניהם

דברי הרשב"ש וכתב כדלהלן " -אם הוא מאותם שכופין

רצולהתנותאיןמניחיןאותןלהתנותלפישאחרשיגרשלא

אותם להוציא ,כגון מוכה שחין מפני שהיא ממיקתו או

תשלים התנאי ויתבטלו הגירושין ,ומה הועילו חכמים

נכפהאושבאהבטענהשאיןלוגבורותאנשים ,וכיוצאמכל

בתקנתן שכפוהו לגרש ,ואטרוחי בי דינא תרי זמני לחזור

אותם שאמרו חכמים שכופין אותם להוציא ,אינו יכול

ולכפות לא מטרחינן  ...אבל שלא ברצונה אינו מתנה הוא,

להתנות עליה שום תנאי שלא לרצונה ,כי היא תאמר לו

כגון אותן שכופין להוציא מחמת טענת אשה משום שהדין

הדיןיקובאתההר,חכמיםהטילולכוףאותךעלהגירושין,

נותןלגרש,כגוןאותםהמוזכריםבפרקהמדירוזולתןשהדין
נותן לגרש ,למה יתנה עליה יקוב הדין את ההר ,ואם אינו
רוצהלגרשבלאתנאי,רישיהלהוי".
שיטת הרשב"ש הובאה בתשובת חוט המשולש בשו"ת

עשהמהשהםאומריםואיןלילקבלעלישוםתנאי".
ולעיל כבר הבאנומדברי מהריק"ש בספרוערך לחם סי'
קנד שדחה מהלכה את שיטת מהרשד"ם ,וז"ל – "רצה
להטילתנאיבגטאיןשומעיןלוכלל.ורשד"םחלקבתנאים

תשב"ץח"ד.בחוטהמשולשטורא'סי'ו'כתב" -גםמטעם

סי' מא ,ולראשונים ז"ל שומעין ,ועיין סי' קמג על דין נו",

אחרחייבהבעלהנזכרלהוציאהאשההנזכרתבמהשראינו

עכ"ל.וכןהבאנומדברימהריק"שבסי'קמג.

מכתביו וטענותיו במה שהואחושדהבדבריםאחרים ,והוא

)יצוייןכירבידודגרשוןז"למחכמימצריםבדורשלאחר

מאמת את הדברים ולפי דבריו שווייא לנפשי' חתיכא

מהריק"ש העיד על סמכותו של מהריק"ש ,כדלהלן -

דאיסורא .כי דבריו בענין זה לא מראש בסתר .וא"כ לפי

"כדבריו  ...פוסקים בכל ארץ מצרים ובכל גלילותיה ,אף

דבריו אסורה היא לגבי דידיה וחייב הוא להוציאה .ואחר

במקום שחולק על מרן הב"י ,יען כי הוא מאריה דאתרא".

אשרהאישהזההואחייבלהוציאהלאשההזאתמצדהדין

אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל בעריכת מ .מרגליות

מכל הטעמים הנזכר ,אינו יכול להתנות עליה בגרושיה
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בשום תנאי אלא ברצונה .דכיון שהדין נותן לגרש ,למה

כאמור ,מהרשד"ם כתב את דינו ולא הביא מהראשונים

יכריחה להתנות עליה בשום תנאי ,יקוב הדין את ההר

או מפוסקים אחרונים החולקים על סברתו .על כן ביחס

ויגרש כפי הדין .כ"ש שיש פנים שסבורני לומר אפילו אם

לתשובת הרשב"א ולתשובות הרשב"ש שלא הוזכרו בדברי

תתרצה היא בתנאי לקבל התנאי ,בי דינא לא שבקינן ליה

מהרשד"ם,יש לומראתכלליפסיקתההלכהשקבעהרמ"א

למיעבד תנאה ,שכ"כ א"ז הר"ש בן הרשב"ץ ז"ל בתשובה

חו"מסי' כה סעיףב'–"כל מקום שדברי הראשונים כתובים

וז"ל וכל שחייב לגרש אין לו להתנות עליה אפילו ברצונה,

על ספר והם מפורסמים ,והפוסקים האחרונים חולקים

שא"כמההועילוחכמיםבתקנתןלאיקיימוהתנאיויתבטל

עליהם ,כמו שלפעמים הפוסקים חולקים על הגאונים,

הגט עכ"ל ז"ל .ובנד"ד אחד מהטעמים שהזכרנו שהוא

הולכים אחר האחרונים ,דהלכה כבתראי מאביי ורבא

מחוייבמצדןלגרשהואששווייא אנפשיהחתיכאדאיסורא.

ואילך .אבל אם נמצא לפעמים תשובת גאון ולא עלה זכרונו
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על ספר ,ונמצאו אחרים חולקים עליו ,אין צריכים לפסוק

)כללד'ס"סט'(כתבכיו"ב,שמכיוןשהשו"עחובראחרבדק

כדברי האחרונים ,שאפשר שלא ידעו דברי הגאון ,ואי הוי

הבית,והשמיט מ"ש בבד"ה ש"מ דלא ס"ל הכי.ע"ש.אולם

שמיעלהו,הויהדריבהו".

באותו דין עצמו כתבמהר"י עייאש במטה יהודה )סי'תסב(
שהעיקר כמ"ש בבד"ה ,ושאין ראיה ממה שהשמיטו בשו"ע

דעתהב"י
הב"י הביא את חזה התנופה ובבדק הבית הביא את
תשובתהרשב"אולאהעירשישמחלוקתביניהם.

וכו' .ובספר המעלות לשלמה )דצ"ט ע"א( האריך בזה
במיוחדלפקפקע"דהגנתורדיםהנ"ל.ע"ש".
מסקנתהדברים–

בשו"ע סי' קמג סעיף כא העתיק את לשון חזה התנופה

א .בתשובת הרשב"א ובתשובת הרשב"ש מפורש שלא

בלא שינוי ,ולכאורה היה מקום לדייק בדבריו כפי שדייק

כדינוהמחודששלמהרשד"ם.מהריק"ששהיהבסמוךלדורו

מהרשד"ם מספר חזה התנופה .אך קשה לייחס לשו"ע,

של מהרשד"ם ראה דבריו וחלק עליו ,וכן כמה האחרונים

הלכה מחודשת מאד ,כפי שחידש מהרשד"ם ,כשהלכה זו

כתבו בפירוש שאין לפסוק כסברת המהרשד"ם .וגם להלן

אינה מפורשת בשו"ע ,אלא להוציא אותה מדיוק לשון

נביאדעתפוסקיםשאינםסובריםכסברתמהרשד"ם.

השו"ע ,בו בזמן שאין הכרח להלכה זו ממקור הדין שהוא

תשובתהרשב"אהובאהלהלכהבביתיוסף,וללאחולק,

תשובת הרא"ש .מה עוד שהבית יוסף בספרו בדק הבית

ונראהדפשיטאלביתיוסףשכןהואלהלכה.איןיסודלקבוע

הביא תשובת הרשב"א בה מפורש להדיא בניגוד לדינו של

שדעתהב"יהיאכחידושושלמהרשד"ם,בהסתמךעלדיוק

מהרשד"ם ,על כן קשה להוציא הלכה מדיוק לשון השו"ע,

בלשוןהשו"ע,העומדבניגודלדבריהב"יבבדקהבית.

הלכה הסותרת תשובת רשב"א שהביא בספרו בדק הבית

ב .מאחר שמהרשד"ם לא הביא מתשובת הרשב"א

ללא חולק .אילו הבית יוסף היה מסכים לדיוק מהרשד"ם

הרא"ש והרשב"ש ,יש לומר שאילו ראה דבריהם לא היה

בספר חזה התנופה ,לא היה מביא את תשובת הרשב"א

מדייק להיפך מתשובת חזה התנופה .אלא היה מקבל את

הסותרת דיוק זה ,בלא להעיר על המחלוקת שבין הרשב"א

הסבראהמפורשתבתשובתהרשב"ש,שבאותםמקריםבהם

לחזההתנופה.

חכמים תיקנו לכופו בגירושין ,מה הועילו חכמים בתקנתן

אמנםבספרשו"תבתעיןסי'טזסק"ב)הובאבספרכפיה

אםיהאבידולהתנותתנאים,ולמנועקיוםהתקנה.

בגט עמ' עד( כתב על דברי השו"ע שהביא מדברי חזה
התנופה" -ומדלאהביאג"כהדיןדהרשב"אבעלמנתשלא

מקריםבהםאףלדעתמהרשד"םאיןמניעהלחייבובגט

תינשא שכופין אותו ג"כ שלא יתנה תנאי כזה ,ש"מ דלא

א .מהרשד"ם כתב דבריו רק ביחס לתנאי שנקל לקיימו

סביראלןכהרשב"א,דאיןבזהחששמכשולכ"כ,יוכללגרש

ולא בתנאי שקשה לקיימו .דוגמא לתנאי שקשה לקיימו

ג"כ אף בתנאי כזה ,אף במקום שכופין אותו" .ואח"כ בס"ק

מצויה בשו"ת עין יצחק השני סי' מ' ,וז"ל " -אף לפי דברי

ד'סייעלדבריומדברימהרשד"ם.

המהרשד"ם סי' מ"א שכתב בכל מה דאמרו דכופין לגרש

אךדבריואינםמוכרחים,מאחרשיתכןשמרןהב"יכתב

דיכול לגרשה על תנאי שבידה ויכולה לקיים ע"ש .היינו

דבריו בבדק הבית לאחר שכתב ספרו שו"ע ,ובעת שכתב

בתנאי שביכולתה לקיים ,משא"כ בנ"ד שהטיל עליה

ספרושו"עלאהיתהבפניותשובתהרשב"א.עייןבספרשם

שתטלטל את עצמה ממקום מולדתה ובית אביה ומגוריה

הגדולים לחיד"א מערכת ספרים ב' שכתב – "בדק הבית

למקום אחר ,דזה הוי כמו גלות .דודאי על תנאי קשה כזה

חיברומרןאחרשחיברכסףמשנה...ולפידבריהרבשיירי

איןיכולמןהדיןלגרשהולהטילעליהעניןקשהכזה".

הנזכר ,א"כ שו"ע חיברו אחר כסף משנה ובדק הבית .ואני
הדל מצאתי  ...הנה אמת דזימנין דשו"ע מאוחר וזימנין
מוקדם  ...אי נמי דזימנין תקן מ"ש קודם וזימנין לא הוה
אדעתיהלגודלהמלאכהדעסיקבהוועולהתלמידים".

ב .לעיל כתבנו שנראה שמהרשד"ם לא אמר דבריו
בתנאיהכרוךבתשלוםממוןלבעלאוליבם.
ג .יש מקום לדון שדינו של המהרשד"ם נאמר במקרה
שהבעל מבקש להוסיף תנאי בגירושין או תנאי האמור

דהיינו לפי דעתו של החיד"א ,דברי מרן בשו"ע נכתבו

להתממש לאלתר בטרם יסודר הגט .אך לא נאמר ביחס

קודם דבריו בבדק הבית ,ויש שלא תיקן דבריו בשו"ע עפ"י

לתנאי שמעצםטיבעו אינו ניתן למימוש מיידי ,ושההסכמה

מש"כבבדקהבית.

לדרישת הבעל מחייבת להורות על עיכוב ממושך בסידור

ובספר יביע אומר חלק ה' יו"ד סימן כג אות ה' ,כתב –

הגט,עדשהבעליווכחשתנאומתקיים,כגוןבנידוןשהבעל

"ובשלחן גבוה יו"ד )סי' רסב ס"ק יד( כתב לצדד במה

מבקשלפתוחמחדשבדיוניםבנושאחלוקתהרכושומבקש,

שהשמיטמרןדיןהרשב"ץמהשו"ע,שמזהנראהשספרבדק

עודבטרםיסודרהגט,לבחוןמהתהיההתוצאהשלדיונים

הבית חיברו אחר השו"ע,ולכן לא הביאו בשו"ע ,או אפשר

אלו.

שלעולם השו"ע חובר לאחרונה ,ומה שלא כתב דין זה

דברימהרשד"םהםחידוש,להימנעממילויההוראהשל

בשו"ע היינו ע"פ  ...ובכללי השו"ע הבאתי מחלוקת איזה

"יוציאויתןכתובה"כפשוטוהלכהלמעשה.ואיןלךבואלא

חיבור קדם .עכת"ד .ובאמת שאף שגם הגנת ורדים או"ח

חידושו,כגוןבנידוןמהרשד"םשהבעלוהיבםאינםמבקשים

עטרתדבורה
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עיכובבסדורהגטאוהחליצה.אךמנלןלהוסיףחידוש,נוסף

לעגנה ,עד שתתן לו כל הוצאותיו שהוציא יותר ממה

ולתת לבעל וליבם ,המחוייבים בגט או בחליצה ,את הכח

שאכל,עלפישבועתו" .הובאודבריובדרכימשהאה"עסי'

לעכבולדחותאתהגירושיןאוהחליצהלפרקזמןממושך.

פחסק"ב.

על כן בנסיבות שבהם אין מבוקש על ידי הבעל גירושין

מבואר שאמנם הדין נותן לכפות הגירושין )אליבא

לאלתר ובצירוף תנאי מסויים ,אלא הבעל מבקש את עיכוב

דשיטת הריא"ז שפסק כתקנת הגאונים( ,עכ"פ מאחר

הגירושין לפרק זמן ממושך עד שיסיים הליכים משפטיים

ובנסיבות אלו אין את ההלכה "מה שהוציא הוציא ומה

ממושכים כדישיוכללהיווכחמהיהתוצאהשלהליכיםאלו,

שאכל אכל" ,והאשה חייבת להשיב לבעלה את הוצאותיו

פשיטא שגם לדעת מהרשד"ם אין שומעין לו .אם במדיר

העודפות על מה שאכל ,אם אינה משיבה לו ,הרשות בידו

אשתומתשמישקיי"ל)שו"עסי'עוס"ט(שיוצאלאחרשבוע,

לעגןאותה,וכלעודלאתשלםלאיכפוהולתתגט.לכאורה

ואינו רשאי לעכבה יותר ,ק"ו לאחר שכבר חוייב בגירושין,

היה מקום לבאר דאיירי כשהיא "אינה ציית דינא" ,אך

שאינורשאילעכבאתמתןהגטלפרקזמןארוך.

מפשט לשון ריא"ז עולה שגם אם אין בידה לשלם יוכל
לעגנה .והדברים צ"ע ,ולהלן כתבנו בהרחבהששיטתריא"ז

עיכובהגירושיןכשהבעלטועןשהאשהמחזיקהברכוששלו

אינהמוסכמת.ויששקבעוגדראחרבהלכהזו.

שלאכדין
מהרש"ם חלק ה' סי' ס' כתב " -עוד העיר מעכת"ה

דעותבאחרוניםשלאכדעתמהרשד"ם

דלפמ"ש בתשובת הרא"ש הובא בטוש"ע סי' קנ"ד דמי

בספר נהור שרגא )לג"ר משה בצלאל לוריא ז"ל( עמ"ס

שהוא מוכתב למלכות כופין אותו לגרש ,וא"כ בנ"ד כיון

יבמות דף קו .כתב בפשיטות שלא כסברת מהרשד"ם ,ולפי

דכופיןאותולגרש ,א"כאףשלאנתרצהרקבאופןשתחזיר

דרכועולהגדראחרבהלכהזו.

החפצים מ"מ הוי גט .ואמנם לדעתי אף דכופין אותו ,היינו

דבריו מתייחסים לאבני מילואים סי' לח סק"ה שהביא

אם אינו רוצה לגרש כלל ,אבל בנ"ד שרצה לגרשה רק

מדברי רבינו ירוחם )תולדות אדם וחוה נתיב כה חלק ב'(.

בתנאי שתחזיר לו החפצים שלו ,והדין עמו בזה ,בודאי אין

וז"לרבינוירוחם" -במישרים כתבתי כי כל מי שמתנה יותר

בידינו לכופו  ...ומעתה לפ"ז בנ"ד שלא רצה האב לקבל

מן הראוי בשכירות אינו שום דבר ,אבל אם התנה בדבר

והויא אנוסה ,שוב כופין אותו לגרש בלא תנאי ,ואף שהיה

הראוי ליתן או שחייבת לו ,כגון יבמה שיש בידה ממון

אביו מרוצה לקבל החפצים באופן שתתן לו סך רב ,כיון

מהיבם ואמרו לו חלוץ לה ע"מ שיחזירו לך שלך ,והכל לפי

דאינהמחויבתבזה,הויאנוסה.וכהאדאמרובגיטיןל'ע"א

המעשה והתנאי ,אם יחזירו הרי החליצה חליצה ואם לאו

מידיתרקבאדדינראבעילמיתבלהכו'ומיקריאונס",עכ"ל.

אינהחליצה,וכןכתבהרמ"ה",עכ"ל.

מבואר בדבריו  -במקרה שידוע לנו שהאשה מחזיקה

דברי רבינו ירוחם טעונים ביאור ,כיצד כתב שהחליצה

ברכושושלאכדיןוכיוצ"ב,הבעלרשאילעכבאתהגירושין

אינה מועילה מפני התנאי ,שהרי אין מועיל תנאי בחליצה,

עדשיוחזרלורכושו.אךאםאינהמעכבתהחזרתהחפצים,

דמידידליתאבשליחותליתאבתנאי,ועיי"שבאבנימילואים

אלא השבתם לבעל כרוכה בהוצאות רבות שאינן מוטלות

מש"כבזה.

עליה ,או שבקש ממנה להעבירם לאביו ,והלה מסרב
לקבלם,חזרהדיןשאינורשאילעכבהגירושיןוכופיןאותו.

בספר נהור שרגא כתב לבאר דברי רבינו ירוחם ,וז"ל –
"למש"כהב"יבאה"עסי'קלדבשםהרשב"ץאםגזלהאשתו

לדעתמהרש"ם,במקרהשחפציוברשותהשלאכדין,גם

ממונוואינהרוצהלהחזירועדשיגרשהואינויכולהלכופה

החולקים על מהרשד"ם מודים ,מאחר ומהרשד"ם איירי

בדיןכו'אנימסתפקאיידיעדמחמתאותועישויגרשהויגט

בתנאי שהאשה אינה מחוייבת בו ,משא"כ ביחס לממון

מעושה,ע"ש...ואינימאבאופןדישלכופולחלוץניחא,הא

הנמצא בידה שלא כדין ומחוייבת בהשבתו לבעל ,הוא

דאינה מחזרת אינה חליצה ,דכיון דחשיב עישוי אף

רשאי שלא לתת גט ולכפותה בעיכוב הגירושין לקיים את

במחזרת,אלאשהואכדין,וכיוןדהדיןדיכוללעכבהחליצה

המוטל עליה ,שהרי שהחזקת ממון גזול שלא כדין ובלא

עדשתחזיר,איגלאידהואעישוישלאכדין,ולאומשוםדין

הסכמהלעמודלדיוןביחסלממוןזה,דינהכמישאינו"ציית

תנאיבטלההחליצה,אלאמשוםמעושהשלאכדין.אךאי

דינא",ורקבנסיבותאלוהבעלרשאילעכבמילויחובתועל

מיירי ביכול לכופה לדין דכה"ג לא חשיב עישוי ,ע"כ מדין

מנתלהביאהלצייתלדין,ולהלןנוסיףביאורבנקודהזו.

תנאיבטלכמ"שהאבנימילואים",עכ"ל.

ומצאתי מפורש בראשונים שדן בשאלה זו .הריא"ז

העולה מדבריו ,במקרה שבו הבעל מחוייב בגט ,אם

בשלטי הגבורים כתובות פ"ח )דף לט .בדפי הרי"ף ,ספר

האשהמחזיקהתחתידהבממונושלאכדין,ודברזהמאלץ

פסקי ריא"ז פ"ח הלכה ג' סעיף ג'( כתב ,על פי דרכו שפסק

את הבעל לתת גט ,הרי שבכך היא נוקטת אמצעי כפיה

כתקנת הגאונים לכפות גט באשה מורדת שאינה רוצה

כנגדו,ומאחרשאמצעי זהאינוכדין,הואפוסלאתהגט.רק

בבעלהותובעתגירושין,וז"ל " -אע"פשכופיןהבעללהוציא

כשמעשים אותו כדין ,הגט כשר ,משא"כ עישוי שנעשה

בתקנת הגאונים ,לא יפסיד הוצאותיו ,אלא הרשות בידו

באמצעותאחיזהבממונושלאכדין.

654אבןהעזר
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אךגםבמקרהכזה,איןלדוןאתהאחיזהבממוןכעישוי,
אם הבעל יכול להוציא את שלו באמצעות תביעה לדין
תורה ,וכמפורשבתשובתהתשב"ץ)ח"אסי'א',הובאבב"י
סי'קלד(שכתב"-ואינויכוללכופהבדיןלהחזירואליו".
הרי מבואר ,שהגדר לפסול את הגט הוא כדלהלן – ,אם

לעיכוב החליצה או הגט ,גם כל עוד האשה מחזיקה תחת
ידהממוןשאינושלהאליבאדטענתהבעלאוהיבם.
וכןמתבארתתשובתהאגרותמשהחלקאה"עח"אסי'
קיא )עליה הסתמכו בפסק הדין שבקובץ דברי משפט ח"ב
עמ'קנה,שיובאלהלן(.

ננקטועלידיהאשהאואדםאחר,כנגדהבעלצעדיםשיש

מכל הנ"ל מבואר ,שאין מקום למסקנה שהגיעו אליה

בהםמשוםכפיהעלהגט,ואינםכדין,לרבותתפיסתממונו

באותו פסק דין )שבקובץ דברי משפט ח"ב( שהבעל רשאי

שלאכדין,בלאשניתןלהוציאומידהתופס.אףשקייםחיוב

לעכב אתמתןהגטעדשיקבלאתתביעתוהצודקת,עלפי

גט ,יחשב כגט מעושה שלא כדין ,עקב העישוי הנ"ל שאינו

טענתו .אלא שאם בית הדין נוכח שקיימת תביעה מצד

כדין .אבל אם הבעל יוכל לתבוע בדין את תביעותיו .הרי

הבעל ,והאשה אינה מצייתת לדין ,ואין דרך לדון עמה על

שעצם האפשרות להוצאת הממון באמצעים משפטיים,

תביעתו ,בנסיבות אלו הבעל רשאי לעכב את הגירושין,

מביאה לכך שהחזקת הממון בידה או ביד אדם אחר לא

למרותחיובובגט,עדשיובטחשהאשהתצייתלדין,אךמיד

תחשבכעישויהבעל.

לאחר שהדבר כבר הובטח ,אינו רשאי לעכב את הגירושין

מכל האמור עולה שהרב מחבר "נהור שרגא" נקט

ועליו לתת גט .ואם ימנע מכך ,יש לחייבו בהתאם לדינו.

בפשיטות שלא כסברת מהרשד"ם ,אלא קבל את סברת

)וע"ע בספר ישכיל עבדי חלק ו' חאה"ע סי' קכב סעיף א'

מהרש"ם )הנזכרת לעיל( ,ובתוספת מגבלה ,הקובעת את

ודבריו צ"ע .תמוה שלא נחית לביאור הנ"ל בדברי השב

זכותולעכבאתהגטאוהחליצהרקבמקריםשבהםלאניתן

יעקבוהשיבתציון(.

לתבועאתהחפציםבדין.

אמנםבריא"זשהובאלעיל,מפורששהבעלרשאילעכב

בנוסף,מבואר,שלאעלהעלדעתו,שמכחסברת"עביד

אתהגטעדשתתןלואתהמגיעלועפ"יהדין,ומשמעדלא

אינישדינאלנפשיה",יוכללעכבהגטאוהחליצהעדשיקבל

סגי בכך שהובטח שהיא ציית דינא ,אך לפי האמור וכן

את ממונו ,ושעיכוב זה יהיה תחליף לתביעה בבית דין,

בהתאםלמבוארלהלן,נראהשהריא"זיחידאה.

ושלאכסברתספרצלהכסףשיובאלהלן.

דעותנוספתבאחרוניםהחולקיםעלסברתמהרשד"ם

ובדרךזויתפרשודבריהשביעקבחלקאה"עסוףסי'מא

בספר שו"ת פני חיים )להג"ר פינחס זוואניציקיא ז"ל,

ושיבת ציון סי' צו שהביא הפת"ש סוף סי' קסה ,שבמקום

בהקדמתהספרמצוייןששימשבהוראה 47שנהובהסכמות

שעלתההטענהשהאשהמחזיקהברכושהשייךליבםוהיא

שיבחוהומאדחכמידורווכתבועליו -הישישוזקןהמופלג

אינהצייתדינאומבקשתלדוןרקבחליצהאךלאבתביעות

בתורה וחסידות( ,בחלק אה"ע סי' ה' דן בשאלת זכותו של

הרכוש שלו ,בנסיבות אלו היבם רשאי לעכב את החליצה.

הבעל להטיל תנאי בגירושין בע"כ של האשה .בתשובתו

אך העיכוב הוא רק עד שיתברר שהיא ציית דינא .השב

חלק על הברית אברהם שהביא הפת"ש סי' קי"ט סק"ד,

יעקב כתב בלשון זו – "אמאי לא אמר החלוץ בפה מלא

הסובר שאינו רשאי לגרשה בעל כרחה ,כשמגרש בתנאי

שמעכב החליצה עד שיבוא להיות ציית דין  ...ודאי יכול

)בהנחהשאליבאדהבריתאברהםאםגרשהבע"כעלתנאי,

לעכבהחליצהעדשיהאצייתדיןעמובמקוםהממוצע".

אינוגט(.ובתוךדבריוהביאאתתשובתהרשב"אואתהדין

וכןבתשובתשיבתציוןכתב" -ולא עוד ,אלא אפילו מן

שכתב בס"ה דינים שבסוף ספר חזה התנופה )הנזכרים

הדין אינו חייב לחלוץ ואף שנתן שטר חליצה ואין לו זכות

לעיל(,וכתב"-תקשילדעתהבריתאברהם,ממהנפשך,אם

מצד תקנות הקהילות  ...מ"מ כיון שהיבם צועק ככרוכיא

האשהאינהמתרציתבתנאי,א"כפשיטאדכופיןאותושלא

ורוצה לציית דיןתורה ולקבל על עצמו כלמה שיושת עליו

לגרשבשוםתנאישהאשהאינהמתרציתבתנאי.דא"כמה

ע"פ פסק דייני ישראל והיא מסרבת לציית דין תורה ,איך

פעלהכפיהשכופיןלגרש,הלאאםאינהרוצהבתנאיאינה

יעלה על הדעת לומר שהוא מחוייב לחלוץ כלזמן שהיבמה

מגורשת.ואםהאשהמתרציתבתנאי,א"כקשהבאמתאיך

מסרבת לציית דין תורה עמו ,ועיין בתשובת שב יעקב חלק

נכוף אותו על זה שעפ"י הדין היא מגורשת אף בהתנה

אה"עסוףתשובהמ"אשכתבבפירוששיכוללעכבהחליצה

התנאי ,א"כ יהיה גט מעושה שלא כדין ,דהא הדין הוארק

עד שיציית דין עמו ,ושם בשב יעקב היה ליבם דין ודברים

שיגרשנה ,אבל לא שלא יגרשנה בתנאי שהיא מתרצית בו.

עם אבי היבמה ואפ"ה פסק שם שיכול לעכב החליצה כדי

אלא ודאי הרשב"א וס"ה סוברים דבאלו שאין כופין אותם

שיכוף כאגמון ראשו לציית דיןתורה,מכ"ש וק"ו בן בנו של

להוציא ודאי יוכל לגרשה בעל כרחה אף בתנאי .ובאלו

ק"ו בנ"ד שהיבם צועק שיש לו טענות ותביעות על היבמה

שכופין להוציא ודאי אינו יכול לגרשה בעל כרחה בשום

עצמה".

תנאי .דהלא אם האשה לא תקיים התנאי לא תהיה

מבואר בדבריו שההיתר לעיכוב החליצה )שבה היבם

מגורשת ,וא"כ מה פעלנו בכפיה .ורק אם האשה מתרצית

מחוייב(יתכןרקעלמנתלאכוףאתהאשהשתהאמאותם

בתנאי ,א"כ מסתמא רוצה לקיים התנאי דהא היה בידה

שהם "ציית דינא" ,אך לאחר שעניין זה הובטח ,אין מקום

שלא להתרצות בתנאי והוה כפינן לי' שיגרשנה בלי תנאי.

עטרתדבורה
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ורק בתנאי על מנת שלא תנשא לפלוני או על מנת שלא

הרא"ש בכלל מג סעיף ג' כתב בלשון זו " -ומה שהיא

תלכי לבית אביך ,סוברים הרשב"א והס"ה דאף אם האשה

טוענת שבעלה מטורף,וטפשות מתוספת עליו מידי יום יום,

מתרציתבתנאי,אפ"הסופהלהנחםמהריצוי,דהלאאםלא

ושואלתשיגרשנהטרםיטרףותהיהעגונהלעולם,וגםשמא

יזדמןלהאחרלהנשאלוודאיתנחםעלשנתרצית,וכןבעל

תלד בנים ולא יוכל לזונה .ואביה היה עני ומחמת דחקו

מנת שלא תלך לבית אביך ,ידוע טבע בני אדם שכשיעבור

השיאה לו,וכסבורה היתה יכולה לקבל ואינה יכולה לקבל,

איזהזמןשלאתלךלביתאביהתתנחםעלשנתרצית.ולכן

כי מטורף הוא לגמרי ,ויראה פן יהרגנה בכעסו ,כי כאשר

כשמגרשה בבית דין על ידי כפיה ,יש לכפותו שלא יתנה

מרגיזים אותו,מכה והורג וזורק ובועט ונושך.וראובן משיב,

תנאיזהשקשהלהלעמודבוושתקיימו,דהריצוישלהאינו

הכרת בו מקודם ,לכן וסברת וקבלת ,גם אינו מטורף ,אך

נחשבלריצוי,דידועשבקלסוףשתתנחם,והוהכמטילתנאי

אינו בקי בטיב העולם,ולא יגרשך אלא אם תחזירי הספרים,

בעל כרחה של האשה .הרי מוכח מהרשב"א והס"ה דמי

אוכסףערכם,ואזיגרשך.

שאין כופין אותו להוציא שפיר יש לו כח להטיל תנאי אף
בעלכרחהשלהאשה,ודלאכהבריתאברהם",עכ"ל.

איני רואה מתוך טענותם דברים שיהיה ראוי לכופו
עליהםלגרש,כיאיןלהוסיףעלמהשמנוחז"לבפרקהמדיר

מבואר דפשיטא להרב פני חיים ז"ל – ביחס לאותו בעל

ואלו שכופין אותו להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס

שכופין אותו לגרש ,פשיטא שאינו רשאי להטיל תנאי

והמקמץ והמצרף נחושת ובורסקי .ועוד שנינו התם האיש

בגירושין ,בניגוד להסכמת האשה" ,דא"כ מה פעל הכפיה

שנולדו בו מומין ,אין כופין אותו להוציא .לכן אין לכופו

שכופין לגרש ,הלא אם אינה רוצה בתנאי אינה מגורשת",

לגרש,אךתפייסנושיגרש,אותקבלנוותזוןמנכסיו".

ולהיפךמסברתמהרשד"ם .אלאהביאורבתשובתהרשב"א

נקדיםונצייןכיתשובהזושלהרא"שנחלקהבידיעורכי

ובחזההתנופה,שגםאםהבעלהמחוייבבגטמבקשלגרשה

שו"ת הרא"ש לשני חלקים .חלקה הראשון של התשובה

בתנאי מסויים וגם האשה מסכימה לתנאי זה ,אעפ"כ אין

נמצא בכללקוסי'ד',ובה דןהרא"שבתביעהשתבעראובן

מניחים לו לגרשה בתנאי זה ,מאחר שקשה לקיים את

אבי הבעל את לאה כלתו שלקחה בגזלה ספרים שהיו

התנאי,כגוןשלאתנשאלפלוניאושלאתלךלביתאביה.

מיועדיםלנדונייתבנו,והרא"שהשיבלדייניםשדנובתביעה

וכן בספר תשובות הרד"ד )להג"ר דוד דוב מייזלס ז"ל(

זו,וקבעאילוטענותמתקבלותואילוטענותאיןבהםממש.

אה"ע סי' ל' כתב בתוך בירור הלכה אודות בעל שהדין

חלקה השני של אותה תשובה הובא בכלל מג ,ובה

נותן שיכפוהו לגרש ,והתעורר ספק בדבריו האם הבעל

המשך הדיון בין לאה לראובן אבי הבעל .ומתוך דבריהם

התנה תנאי בגירושין .ובתוך התשובה כתב כדלהלן -

עולהשהיתההסכמהשהבעליגרש,אלאשראובןהתנהאת

"לכאורה כיון דהרמב"ם כתב בטעם שכופין ,דמסתמא

הסכמתולגירושין,ותבעשקודםלגירושיןהספריםיוחזרואו

רוצה כפי הדין .א"כ ה"נ י"ל ג"כ דלענין התנאי רוצה כפי

שיקבל את תמורתם .וכתב הרא"ש שבמקרה הנידון הבעל

הדין .ובדין אין לו רשות לעגנה ולהתנות תנאים .וכן כתב

אינומאותםשכופיןלגרש,כיאיןלהוסיףעלמהשמנוחז"ל

הבד"ה בשםחזההתנופהדאלושכופין אינויכול להתנות

בפרק המדיר ,ופסק "לכן אין לכופו לגרש ,אך תפייסנו

תנאי כלל ,וכיון דכתב הרמב"ם דכשיכנע יצרו מסתמא

שיגרש,אותקבלנוותזוןמנכסיו".ועייןביאורהגר"אסי'קנד

נפשו אוה טוב ,א"כ כוונתו היתה לשמוע דברי חכמים

ס"קיזשגםאםטענותיהאודותהתנהגותהבעליתקבלו,אין

לגרשבליתנאי,עלכןראוילפרשדבריועלדרךזו",עכ"ל.

עילהלכפותובגטעקבהתנהגות הבעלהמתוארתבדבריה,

אמנם בהמשך דבריו הסתפק בסברא זו ,עכ"פ כתב

מאחר שהאשה הכירה במום זה של הבעל עוד קודם

בפשיטותשהדיןנותןשהבעלשכופיןאותולגרשאינויכול

לנישואין וסברה וקבלה ,ועין פד"ר חלק ב' עמ'  ,361וע"ע

להתנות כלל ,ושכן כתב בספר חזה התנופה שהביא הב"י,

מש"כבזהלעילסוףסי'לד.

ולא עלה על דעתו לדייק בדברי חזה התנופה ,שיש שני
סוגיתנאיםכפישכתבמהרשד"ם.

עכ"פ מבואר בדברי הרא"ש ,שאילו הבעל היה מאותם
שמנו חז"ל בפרק המדיר ,היה הרא"ש פוסק הלכה למעשה
לכפותו ,ולא היה נמנע מכפיה עקב טענות הממון שהיו

ראיהמתשובתהרא"ששהרא"שחולקעלסברתמהרשד"ם

לבעל כנגד אשתו .וזאת מפני שנושא הממון כבר נידון

יש להוכיח בדעת הרא"ש שבמקרה שקיימת עילה

בנפרד )כמבואר בדבריו בכלל קו ס"ד( ,ושם האשה "ציית

לכפותבגט,ולבעלטענתממוןכנגדאשתו,גםאםטענהזו

דינא",לכןנושאזהאינויכוללהיותעילהלעיכובהגירושין.

עדיין לא התבררה ומתקיים דיון בטענותיהם ,הבעל אינו



רשאילעכבחיובובגירושיןמפניטענותאלו,כלעודהאשה

העולה מדברינו  -הרא"ש סבר כדבר פשוט ,שאם אכן

מצייתת לדין .וכן עולה מתשובה זו שבנסיבות של חיוב גט

הבעל היה מאותם שמנו חז"ל שכופין אותם לגרש ,הבעל

אין מקום ליצור זיקה בין חיוב הגירושין לדיון בתביעת

לאהיהמורשהלעכבמילויחובתו לתתגט,ולטעוןשעיכוב

הממון .ומוכח מתשובת הרא"ש דלא כשיטת מהרשד"ם

זה מוצדק כאמצעי לכפות את אשתו להשיב אליו את

אליבאדביאורהגרי"שאלישיבשליט"א,שהובאלעיל.

הרכוש המגיע לו על פי טענתו ,או כהצבת תנאי לגירושין

656אבןהעזר

עטרתדבורה

כסברת מהרשד"ם .שהרי רק לאחר שהרא"ש קבע שאין

שהרי ידוע הוא שר"ת הפליג לדבר ולאסור לכוף הבעל

עילה לכפיית הגירושין ,הורה הרא"ש לאשה שתפייסנו

לגרש בטענת דמאיס עילאי  ...ואפילו הכי בתשובה ...

שיגרש ,היינו לפייסו בתביעת הממון שביניהם) ,כאמור

שיכולין לגזור להבדל ממנו ולהרחיקו בכל מיני רחוק שאין

בכלל קו ,האשה עדיין לא זכתה בדין תורה הממוני

זה קרוי כפייה ,כ"ש וכ"ש בנדון זה שהוא מותר לכו"ע,

שביניהם( .אילו סבר הרא"ש כסברת מהרשד"ם )אליבא

אפילו לדברי האומר שאין כופין לחלוץ .ולפי הנראה לע"ד

דהביאור הנזכר לעיל דמהרשד"ם איירי גם בתנאי שיש בו

מתשובתזו,למדרבינויצחקמקורבי"ללהתירלהבדלממנו.

הוצאת ממון מהאשה(,אושסברשישלבעלזכותלעכבאת

אבל לנדותו להדיא אנכי הצעיר לא מלאני לבי וחוששני

הגירושיןמטעםעבידאינישדינאלנפשיה)כפישיששסברו,

בדבר משום חליצה מעושה לדברי האומרים דאין כופין

ויובא להלן( ,היה הרא"ש מקצר בדבריו ולא נכנס לשאלה

לחלוץ ורבים המה ...ועוד שהרי מתוך דברי רבי פרץ אשר

אם הבעל בר כפיית גט או לא ,מאחר שאין נ"מ בכך,

פרץבארץ,וידועהואכיאזןוחקרדעתהראשוניםאשרהיו

כשהבעל מסכים לתת גט בכפוף להחזרת הספרים או

לפניו ,משמע דפשיטא ליה דמן הדין יש לכוף לחליצה אם

תמורתם.

לא מחמת חלוקת הממון שביניהם ,כמו שאפרש .שהרי

שיטת הרא"ש בנידון דנן מכרעת ,מלבד שהרא"ש

הגי"הבסמ"קבמצותייבוםוז"לולעניןכפייהאםאיןליבמה

מעמודיההוראהודעתומצטרפתלדעתהרשב"אוהרשב"ש

כל בבית ,כופין אותו לחלוץ ,ואם היא עשירה ,נוהגין

לדחותאתסברתמהרשד"ם.בנוסף,הרידינושלמהרשד"ם

לעשותפשרהמןהממוןעכ"ל.הרילךבהדיא,דכיאיןהיבם

מיוסד על דיוק בספר חזה התנופה ,שדבריו הם קיצור

באמחמתטענתממוןכגוןשאיןליבמהכלבביתוכו'דכופין

מתשובותהרא"ש,ואםכניםאנחנושזואכןשיטתהרא"ש,

לחליצה ,והדין נותן דמאחר דמצות חליצה קודמת ואי

הרישאיןמקוםלהוציאהלכהסותרתמדיוקדבריובתשובה

אפשרלוליבםהאידנאמשוםדלאשבקינןליה,מאחרשאין

אחרת,ובהכרחשאיןלדייקבדבריוכפישסברמהרשד"ם.

מתכוונין לשם מצוה בדין הוא שיחלוץ ויתירנה לשוק דלמה

אמנם לא תהיה ראיה מדברי הרא"ש ,אם גם אליבא

יעגנה מאחר שאינו יכול לכונסה ... ,כל שכן הכא דכולהו

דמהרשד"ם הבעל אינו רשאי להציב תנאי הכולל דרישה

איתנהי בה ,שאין יכולה להבעל לו כלל ואין לך עיגון גדול

לקבלת ממון או רכוש בטרם הוכח שהם שלו ,ושאין יסוד

מזה דודאי יש לכופו לחלוץ כדי להתירה ,היכא שאין היבם

לסברת "עביד איניש דינא לנפשיה") ,כפי שיש שסברו כן

בא מחמת טענת ממון .אבל היכא שהיא עשירה והיבם טוען

ויובאלהלן(.

שהנכסים בחזקתו מכח ירושת אחיו ,אין בידינו לסלקו
מירושת אחיו דממילא נפלה קמיה .ונהי דלא שבקינן ליה

בירורשיטתמהרי"ק

ליבומימשוםדחיישינןלשמאלאיתכויןלשםמצוההאידנא

בפס"דמביתהדיןהאזוריבת"אשהתפרסםבקובץדברי

שאינו מתכוין כולי ,מכל מקום אין כח בידינו להפקיע

משפט ח"ב עמ' קנה ,הביאו ראיה מתשובת מהרי"ק שרש

מירושתו ,ולכך נהגו לעשות פשרה .ומאחר שמן הדין כופין

קבשאיןלכפותגט,אףבמקוםשהדיןקובעכפייתגירושין,

לחליצה דאין לו לעגנה כדפירשתי אלא שהוא בא מחמת

אםלבעלתביעהכספיתצודקת.

טענת ממון וכדפירשתי ,אם כן כי נסתלקה טענת הממון

נראהשאיןמדברימהרי"קראיהלשאלהדנן.

תבענא לדינא וכופין אותו לחלוץ  ...ולפי דרכינו למדנו,

מהרי"קדןבשאלתכפייתחליצהעליבםהמסרבלחלוץ,

דלדברי רבינו פרץ דדייק טובא ובתראה הוא וידע במילי

וכתב "ראוי לחלק בין אם היבם נשוי אשה אחרת ובין אם

דקמאי ,שיש לכוף ליבם לחלוץ על פי מנהג המקום בעניין

אינו נשוי אשה אחרת ,כאשר חלקו בזה הפוסקים

הממוןמאחרשאיןמעכבהכפייהכיאםהממון.ואפילוהיה

האחרונים .שהרי כתב בספר מצות קטן  ...ושוב כתב וז"ל

המנהג מנהג הדיוטות ,כ"ש וכ"ש בהיות המנהג קבוע על פי

ואם יש לו אשה אחרת מנדין אותו בהדיא עד שיחלוץ ...

גדולי עולם  ...ומאחר דפשיטא שכן הוא ,דבר פשוט הוא

רבו הפוסקים האומרים דכופין בנשוי אשה אחרת ,ועוד

שהיבם הזה צריך לעשות כמנהג ק"ק שו"ם כיון שהוא דר

דבתראי נינהו וראוי להלך אחר הפוסקים האחרונים ...ואין

בפרוותהוןונתפשטהשםגזירתם",עכ"למהרי"ק.

ספק פוסקים הראשונים ,מוציא מידי ודאי פוסקים

מעיון בתשובת מהרי"ק עולה כי בחלק הראשון של

האחרונים ,ואם כן הוא ראוי לנדות היבם הזה ולכופו בכל

התשובהשבהקבעשביבםנשויכופיןלחלוץמפנישחדר"ג

מיניכפייהעדשיחלוץ".

מונעו מיבום ,אין מקום לעיכוב החליצה עקב טענת ממון,

וביחסליבםשאינונשוי,מאחרשאיןמניעהביבוםמכח

מכיון שלאחר החליצה הרי הוא כשאר האחים ,כמבואר

חדר"ג ,יש אומרים דמצוות יבום קודמת ואין כופין לחלוץ,

במשנהבמסכתיבמותדףמ,.וממילאאיןממוןשניתןלדון

בזהכתבמהרי"ק–"אבלאםאינונשויאשה,אםישליבמה

עליו ,ובנסיבות אלו שהדין קובע כפיה ,לא עלה על דעת

מממון בעלה בידה ,אני בעניותי איני רואה שיהא בידינו

מהרי"קשטענתממוןתוכללהיותעילהשלאלכפותו.

לכופו ,אלא על דרך שכתב ר"י מקורבי"ל בסמ"ק ,דבכה"ג

בחלקההשנישלתשובתמהרי"ק,העוסקתביבםשאינו

שרי אפילו לדברי האומרים דאין כופין לחלוץ .וראייה לדבר

נשוי ,בתחילת דבריו כתב לחוש לדעת הסוברים שמצוות

עטרתדבורה
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יבוםקודמת,ואיןלכפותעלהחליצה,אלאהרחקותדר"ת.

בביאורהלכהזוכתבהגרע"אז"לבתשובהח"בסי'סה,

אך לאחר מכן הביא את שיטת ר"פ שגם אם מצוות יבום

הובאה בחתם סופר חלק אה"ע ח"א סי' קנב – "בנ"ד כיון

קודמת ,יש מקום לכפות על החליצה מכיון שלמעשה אין

דנשאת ,בזה כתב הרמ"א סי' נ"ב דחייב בכל דבר שהאיש

אנו מניחים לו ליבם מחשש שאינו מתכוין לשם מצוה,

חייב לאשתו ,ונקטו כל האחרונים הב"ח והח"מ והב"ש

ומאחרשלאיניחולוליבםכמצוותו,היבמהתשארמעוגנת.

בפשיטות.ועיקרהסבראנ"לדהכיהוא,דבארוסהדעדייןלא

אךלאניתןלהתעלםמכךשאילוהיהמיבםכמצוותו,היה

נתחייב בחיוב הבעל לאשתו אלא דמקבל על נפשיה

זוכה במלוא הירושה ,ובמה שאנו מונעים ממנו ליבם,

להשיאה לזמן מוגבל ,בזה דשניהם התחייבו והתקשרו זה

ונשארה החליצה כאפשרות יחידה ,נגרם לו הפסד ממון,

לזה,האב קשר עצמו לשלם לזמן ההוא הנדוניא,והוא קשר

שאינובאלידיירושתאחיו .בזההכריערבינופרץ שאםיש

עצמו לנשאה לזמן ההוא ,הוי כתלאן זה בזה .דשנים

לאשהממון",נוהגיןלעשותפשרהמןהממון".

שנתקשרו זה לזה לעשות כך וכך ,אם זה אינו מקיים

עפ"י הכרעה זו ,יש להקדים את הדיון בעניין הממון על

התחייבות ,גם השני א"צ לקיים ההתחייבות .דהתחייבות

מנת לבוא לידי פשרה ,קודם לחליצה ,שהרי זו טיבה של

לנשאה היינו לזמן פלוני אחר סילוק הנדן .משא"כ בנשאה

פשרה ,כי אם יקדימו את החליצה ,היבמה כבר לא תרצה

דכבר נתחייבו חיובי בעל קודם שנעשה כנגדו התחייבות,

להתפשר .ולכן פסק מהרי"ק כשיטת ר"פ שאין לחייבו

ל"ש לומר דהוי כתלאן זה בזה ,והתחייבותו רק אחר קיום

לחלוץ ,אלא קודם יורד לדין על מנת להתפשר בעניין

התחייבות של נגדו ,דהא נתחייב בכל דבר במעכשיו ומיד.

הממון,ולקבועאתהפשרהעלפימנהגשו"ם,שהואהמנהג

ונצטרך לומר דהוי דרך תנאי שמחייב את עצמו במעכשיו

שהיבםמחוייבלו.

על תנאי שמסלק לו הנדן ,ומאן מפיס ,הרי לא הזכירו ענין

לפי זה ,הקדמת הדיון בעניין הממון אינה מכח סברת
מהרשד"ם שיש זכות לעכב את חובתו לתת גט או חליצה

תנאי,והוי כב'חיובים,הוא נתחייב לה בכל החיובים ואביה
נתחייבלובנדןוהויכבע"חדעלמא",עכ"להגרע"אז"ל.

בטרם יקבל את הממון הנטען על ידו ,אלא מפני הכרעת

העולה מסוגיא זו ,שבאותם מקרים בהם החתן רשאי

ההלכה לנהוג כתקנת הקהילות ,שעליהם להתפשר בעניין

לעכב את הנישואין ,הטעם מפני שמעיקרא לא התחייב

הממוןקודםלחליצה.

לשאת את אשתו בלא שיתנו לו את הנדוניא ,אך אם כבר

נציין כי בטרם הביא מהרי"ק מדברי ר"פ בענין הפשרה,

התחייבבחיוביבעללאשתו,אינורשאילעכבמילויהחובה

כתב מהרי"ק "אבל אם אינו נשוי אשה ,אם יש ליבמה

כאמצעי לחץ לקבל את שהובטח לו .וקיים כאן העיקרון

מממון בעלה בידה אני בעניותי איני רואה שיהא בידינו

שבמקרה שבו מוטלת על האדם חובה כלשהיא ,לא ניתן

לכופו,אלאעלדרךשכתבר"ימקורבי"לבסמ"ק"כו',והורה

להמנע מלבצעה ,עקב טענה שהצד השני מחוייב

לנקוטהרחקותדר"ת.

בהתחייבותנגדית,למרותשישאמתבטענהזו.

אילו מהרי"ק הסכים לסברת מהרשד"ם ,לא היה מקום

וכן ראיתי בדברי הגאון הרב אהרן קוטלר ז"ל ששלל

להרחקותדר"ת .שהריאליבאדשיטתמהרשד"ם,אםהיבם

סברא זו ,שאם לבעל יש תביעה צודקת כנגד האשה הוא

מסכיםלחלוץבתנאישיכולהלקיימו,לאנתרחקממנו,כיון

רשאילעגנה,והוציאכןמסוגיאזו.

שהיאיכולהלמלאאחרהתנאי.

בספר"אוסףחידושיתורה"של הגאוןהרבאהרןקוטלר

העולה מדברינו  -אין מתשובת מהרי"ק ראיה לשיטת

ז"ל בסי' כ' כתב לברר שיתכנו קידושין בלא חיוב לכונסה

מהרשד"ם .אדרבה מדבריו ביחס לכפיית יבם נשוי,

בנישואין ,ובתוך דבריו כתב כדלהלן – "יש להביא ראיה

והרחקותליבםשאינונשויעולהשלאסברכמהרשד"ם.

דמשכחתקידושיןבלאחיובלכונסה,מהאבכתובותק"חב'
הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל ,תשב עד שתלבין

הסוגיאבכתובותדףקח.

ראשה.דיכוללעגנהאםלאיתןלומהשפסק.ועדכאןלא

במשנה במסכת כתובות דף קח" – .הפוסק מעות לחתנו

פליגאדמון,אלאהיכאדפסקהאב,אבלהיכאדהיאפסקה,

ופשט לו את הרגל תשב עד שתלבין ראשה אדמון אומר

כו"ע לא פליגי דיכול לעגנה .ואם נאמר דלא משכחת

יכולההיאשתאמר,אילואניפסקתילעצמיאשבעדשילבין

קידושין בלא חיוב לנישואין ,א"כ איך יכול לעגנה ,אטו

ראשי,עכשיו שאבא פסק מה אני יכולה לעשות,או כנוס או

משוםשישלותביעהעליומותרלגוזלואולעשותלורעה,

פטור".להלכהנקטינןבשו"עאה"עסי'נבכאדמון.

וא"כהכאאמאירשאילעגנה,וכ"שהיכאדליתלהלשלם.

והרמ"אפסק– "וכל זה כשאין יד האשה משגת ליתן מה

ומוכרחמזהדמשכחתקידושיןבליהתחייבותלנישואין,ועל

שפסק אביה ,אבל אם ידה משגת צריכה ליתן מה שפסק

כן י"ל דבתנאו נכלל שישלם מה שפסק ואם לאו לא יהיה

אביה ,ואינה יכולה לומר כנוס או פטור .וכל זה לא מיירי

עליוחיובלכונסה".

אלא קודם שנשאה ,אבל לאחר שנשאה ודאי דלא יוכל

הרי דפשיטא להגאון הרב אהרן קוטלר ז"ל ,שרק מפני

לבגוד באשתו משום שאין נותנין לו מה שפסקו לו ,אלא

שלא הוטלה על החתן החובה לכנוס אלא בכפוף לתנאים

חייבבכלדברשאישחייבלאשתו".

שנקבעו ,הוא רשאי לעכב ולא לכנוס עד שיקבל את מה
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שפסקו לו .אך אם קיימת חובה לכונסה ,חובה שאינה

אך הרמ"א לא כתב כן ,מפני שראה את דברי ריא"ז רק

מותנית כלל או לאחר נישואין שכבר כנסה ,אינו רשאי

כפי שהובאו בש"ג ,אך גם לפי פסק הרמ"א ,היינו מפני

לעשות לה רעה מפני שיש לו תביעת ממון כנגדה ,אף

שסבר שהחתן ואבי הכלה התנו והתחייבו התחייבויות

שתביעתוצודקת.

התלויותזובזו,וישמקוםלהרחיבאתהתנאישלהחתןעם

הטעם לכל האמור הוא ,מפני שביחס לתביעה מוצדקת

אביהאשה,גםלמצבשבוידהשלהאשהמשגת,שבנסיבות

שניתן להוציאה בדיינים ,התובע אינו רשאי לנקוט בצעדים

אלוהחתןאינומחוייבלכנוסאםאיןנותניםלואתהנדוניא,

אחריםהאסוריםמצדעצמם,מלבדניהולהתביעהכמקובל.

למרותשההתחייבותהיאשלאביהבלבד.

וכןעולהמדבריהר"ן,וז"להר"ן– "ואפשרדלאובפוסק

וכל זה אינו דומה למקרה שהחתן כבר נשאה ,שאז

עמובשעתקידושיןמיירי,דבכיהאלכו"עיכולהלומרלואו

התחייבויותיו אינן תלויות ואינן מותנות ,וכמ"ש הרמ"א –

כנוס או פטור כיון דבידו הוא לכוף אותו לפרעו ,אלא הכא

"אבל לאחר שנשאה ודאי לא יוכל לבגוד באשתו משום

בפוסקעמובשעתשידוכיןעסקינןולאחרזמןקדשהובכה"ג

שאין נותנין לו מה שפסקו לו ,אלא חייב בכל דבר שאיש

לא קנה ,ואפ"ה אומדנא דמוכח הוא שעל דעת תנאין

חייבלאשתו".

הראשוניםקדשה" .עכ"להר"ן.וכןפסקהב"שסי'נבסק"א,

והנה החלקת מחוקק סק"ה כתב "ה"ה בפסקה היא

וז"ל – "והלך האב למדינת הים וכו'  -מכ"ש כשהוא בכאן

עצמה וכבר כנסה ,אסור לבגוד באשתו אם אין לה מה ליתן

ויש לו לפרוע דאינו יכול לעגן אותה כמ"ש בהר"ן ,כיון

ופשוטהוא,וכ"כבב"ח".

דיכול להוציא מן האב ואפילו אם פוסק במעמד שלה ,אינו
יכוללעגנה".

בספר דברי יוסף )להג"ר יוסף כהן ז"ל( ח"ב סי' כח כתב
עלדבריהח"מ"מבוארמדבריו,שבפסקההיאלעצמה,אם

מבואר בדברי הר"ן שאף לשיטת ת"ק דאדמון ,אם האב

יש לה מה ליתן יכול למנוע ממנה את חיוביו עד שתשלם

פסק ויכולים להוציא ממנו ,לא אמרינן תשב עד שתלבין

אפילו לאחר שנשאה" .וכן בפס"ד מבית הדין האזורי תל

ראשה מאחר ויוכל להוציא ממנו בדין לאחר הנישואין .וכן

אביב בראשות הג"ר נחום פרובר שליט"א )הודפס בקובץ

פסק הב"ש בפוסק במעמד שלה ,אליבא דהלכתא) .וע"ע

דברימשפטח"בעמ'קנ"ג( ,כתבועלדבריהח"מ" -משמע

באוצר הפוסקים ריש סי' נב )אות ב'( במש"כ בשם תשובת

מדבריושאםישלהמהליתן,יכוללמנועממנהאתחיוביו".

מהרשד"ם חלק אה"ע סי'סד המבי"טורמ"עמפאנוותשובת
דבריריבות(.

והדברים צ"ע ,ואין הכרח לדייק כך .שהרי אפשר לדייק
להיפך ,לא מיבעיא אם יש לה ליתן ,שאינו יכול למנוע

הרמ"א )שם( כתב " -וכל זה כשאין יד האשה משגת

ממנה את חיוביו ,מאחר שבידו להוציא בדין את הממון

ליתן מה שפסק אביה,אבל אם ידה משגת צריכה ליתן מה

שהיא חייבת לשלם לו לדעת תשובת מיימוניות .אלא אף

שפסק אביה ,ואינה יכולה לומר כנוס או פטור" .לכאורה

אםאיןלהמהליתןולאיוכללהוציאבדין,אפ"הלאיוכל

משמע שה"ה בעל המחוייב בגט יהא רשאי לעכב מילוי

לבגודולהימנעמחיוביו.

חובתו עד שהאשה תמלא חובה אחרת בה היא מחוייבת
עבורו.

וכןמפורשבב"שסק"דשכתב"לאיוכללבגוד,אפילואם
פסקה היא על עצמה .מיהו מוציאים מן האב או ממנה ע"פ

אך זה אינו ,מפני שהלכה זו ברמ"א מתבארת עפ"י

הבי"ד מה שפסקו ,עיין ב"ח" .הרי מבואר שאף שיש בידה

הביאור הנזכר שכתב הגרע"א בסוגיא ,ועל כן רק מפני

המעות ,לא יוכל לבגוד אלא יתבענה לדין .ומסתבר שאילו

שמדובר בהתחייבויות התלויות אלו באלו ,קבע הרמ"א

הב"שהיהחולקעלהח"מ,היההב"שמצייןזאת.

שהתנאישלהבעלשהתחייבלכנוסהואשהאביתןאתמה

הח"מ כתב שמקור דבריו הם בב"ח .ובב"ח כתב –

שפסק ,וה"ה אם יד האשה משגת ,מעיקרא לא התחייב

"בתשובת מיימוניות סוף הלכות אישות משמע דכשיד

לכנוס בטרם יקבל ממנה .ואין ראיה למקרה אחר שבו

האשהמשגתחייבתליתןלו,אפילולאפסקהלעצמהאלא

החובותאינןתלויותזובזו.

אביה פסק לה ,ואינה יכולה לומר לו או כנוס או פטור.

אלא שדינו של הרמ"א צ"ע ,כמ"ש בח"מ סק"ד .ואמנם

ונראה דה"ה נמי בשכבר כנסה ,דאע"פ דאינו יכול לבגוד

במקורהדין,בספרפסקיריא"זעמ"סכתובותפי"גהלכהג',

באשתו וכו' מ"מ כופין אותה ליתן ,כיון שיש בידה ליתן,

מבואר שהריא"ז פסק כאדמון דברייתא ואף כשהיא פסקה

אע"פ שלא פסקה היא לעצמה ,אלא האב פסק לה ,וצ"ע

על עצמה כשהיא גדולה יכולה לומר כסבורה הייתי שאבא

למעשה".

נותןלי,עכשיושאינונותןליאוכנוסאופטור,ועלזהכתב

הרי מבואר שאם כבר כנסה ,לעולם אינו יכול לבגוד

שלא תוכל לטעון כן כשידה משגת ,והיינו מפני שביחס

באשתו ,אלא שאם יש לה כופין אותה ליתן ,ודרך הכפיה

למצבכזהשידהמשגתהתנוביניהםאתהתנאים.אךאה"נ

לאתהיהשיבגודבאשתועדשתשלם.

לפוסקים כאדמון דמתניתין בלבד ,אין נ"מ אם ידה משגת.

ומה שהב"ח סיים בצ"ע למעשה ,היינו בשאלה אם

וכן מפורש בב"ח שהביא דברי הריא"ז בפשיטות דאיירי

כשלא פסקה לעצמה אלא אביה פסק ,ויש לה ממון האם

בפסקהלעצמה.

כופיןאותהלשלם,הב"חנשארבצ"עבשתיהדעותשהביא

עטרתדבורה
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קודםלכןבשאלהזו.אךעכ"פפשוטשלאניתןלקבועבדעת

אמנם ,אם דינו של מהרשד"ם נאמר בהלכות כפיית גט

הח"מ ,שדעתו להיפך ממש"כ הב"ח ,בלא שהדבר יהיה

או חליצה בלבד מפני חומר הכפיה ,אין לסתור דינו מכח

מפורשבדבריהח"מ.אלאהח"מהתייחסרקלמקרהבואין

פסקהרמ"א,שאינועוסקבשאלתחיובגטאוחליצה.

לאשהליתןמשלה,שלאיוכללבגודבאשתו.וביחסלמקרה
שיש לה ,הח"מ השאיר כפי שהוא בב"ח ,שהסברא נותנת

בסיוםהדבריםנרחיבבשתינקודותשעלובפסקהדיןשל
ביה"דבת"אהנזכר.

שלאיוכללבגודבאשתו.והב"שהכריעשלאלחלקביןאם

בפסקהדיןכתבו" -אףלפיהב"ש,איןהוכחהרקבבעל

יש לאשתו ממון או אין לה ,דבכל גווני אינו יכול לבגוד

שיש לו חיובים כלפי אשתו ,וכלשון הרמ"א לא יוכל לבגוד

באשתו,וכשישלה,יוציאוממנהעפ"יבי"ד.

באשתו,משא"כבנידוןדידןשאיןלולבעלכלחיוביםכלפי

)ועייןבספרדברייוסף)שםעמ'לח(,שכתבשלפיהביאור
שכתב הגרע"א ז"ל )שהובא לעיל( מתיישבת שפיר שיטת

אשתו,וכלחיובהגטלאהויאלאמשוםשלאתתעגן,יכול
להיותשיוכללעגנהעדשיקבלאתחיובו".

הב"ש שלאחר שנישאת בכל אופן אינו יכול לבגוד באשתו,

דבריהםמבוססיםעלהביאורבשיטתרבינוירוחםשאם

אך התקשה כיצד תתבאר שיטת הח"מ ,והיינו עפ"י דרכו

בני הזוג אינם הזוג מורדים זה בזה ,הטעם היחיד לחיוב

בדעת הח"מ .ועיי"ש שכתב שדברי הח"מ הם אליבא

הגירושין הוא מפני שהאשה מעוגנת .ועל יסוד הנחה זו

דתשובת מיימוני ולא לדברי הגהת אלפסי  -הריא"ז .ולפי

קבעו שלא ניתן לדונה כמעוגנת כשהיא מעגנת את עצמה

האמורלעילאתישפיר,מאחרשהב"שאינוחולקעלהח"מ(.

ואינהמסכימהלתנאיםשהבעלהעלהלהסכמתולתתגט.

בעיקרדינושלהרמ"א,שאםכברנשאהאינויכוללבגוד

יש להעיר ,שכתבו ביאור חדש להגדיר את האשה

באשתו ,מפני שאין נותנים לו מה שפסקו עמו ,במקור

המורדת כמי ש"מעגנת את עצמה" .לענ"ד ניתן לקבוע,

הדבריםבתשובתמהר"ם)הובאבשלטיגבוריםעלהמרדכי

שהאשהמעגנתאתעצמהרקכשהוטלהעליהחובה,והיא

כתובות סי' ער"ה אות ג'( הלשון הוא – "אבל כנסה סבר

אינה ממלאת את חובתה ,ועקב כך נותרה עגונה .כגון

וקיבלונתחייבלהשארכסותועונהולכבדהכמשפטהבנות,

במקרהשהדיןקובעשהיאחייבתללכתאחרבעלה,לעלות

הכל כמ"ש בספר כתובה ואנא אפלח ואוקיר ואיזון כו'".

לא"י או לעבור לגור במקום אחר ,ובהתאם למבואר בשו"ע

היינו דאף אמנם החתן לא מחל על מה שפסקו לו ,אפ"ה

אה"ע סי' ע"ה ,והיא אינה רוצה ללכת אחריו וגם מסרבת

סברוקיבללהתחייבבכלחיוביבעללאשתו.ועייןבתשובת

לקבל גט ,בנסיבות אלו אם הבעל עוזב את המקום והיא

שיבת ציון סי' פח שהרב השואל ביאר דברי מהר"ם –

נשארהבמקומהעגונה,הרישהאשםבהולאבבעלה.וכעין

"הכוונה שסבר וקיבל שנכנס בספק זה לתבוע אחר כך את

שכתבבשו"תביתדודחלקאה"עסי'מב,וז"ל"-כיוןשאינה

האב ,וכיון שתבע את האב מקודם ופשט לו את הרגל לכן

רוצהלקבלגיטה,יכוללילךלוולהניחהעדשתלביןראשה

איןרשאילבגודבה"
והגאון בעל שיבת ציון באר " -ולדעתי הפירוש והכוונה
במה שכתב מהר"ם ורמ"א דאם כנסה סבר וקיבל היינו
שכנסה והניח המעות ביד חותנו יהיה מאיזה סיבה שיהיה,

שהיא תבקש בעצמה ממנו להתגרש ,וזהו מפני שמן הדין
יכוללגרשהבעלכרחהוהיאמטמנתעצמהמפניו,לכןיכול
לעגנהדהיאהגורמת".
אבלהמורדתבבעלהואומרתמאיסעלי,איןאנוטוענים

אמרינן הואיל והניח המעות ביד חותנו סבר וקיבל שיהיו

שהיא אשמה בכך ,עיין תוספות רי"ד בסוגיית מורדת )בדף

המעות בידו בתורת פקדון או בתורת הלואה ושוב אין עוד

סד (.שכתב "דכיון שבעלה מאיס בעיניה ,אנוסה בדבר ולא

שם תורת נדוניא על המעות הזה ,ונכנס בסוג תורת הלואה

מדעתה עושה כן ,ואפילו אשה כשרה אי אפשר להבעל

ופקדון",עכ"ל.

לשנוילה...דומהלאדםשאינויכוללאכולמאכלהשנוילו

מבואר דלא מיבעיא שהחיוב לחתן את מה שפסקו לו

ונתעבעליו".

עומד בעינו ,ואין במעשה הנישואין ויתור על זכותו לגבות

ולאחר שאנו פוסקים )כרמ"א סי' ע"ז ס"ג( שאינה

חובזה,ה"השאיןבמעשההנישואיןמשוםויתורעלזכותו

מחוייבת לחזור לבעלה ,אין לקבוע שהיא המעגנת עצמה.

לנקוטבכלאמצעיהמותרעלפיהדיןלגבייתהחוב,ואפ"ה

מאחר שאין מורים לה לשוב לבעלה ,הרי שבעצם העובדה

אינו רשאי לעשות דין לעצמו במניעת מילוי חובותיו כדי

שאינהחוזרתלבעלהלאתחשבכמעגנתאתעצמה.

לגבות את החוב .וזאת מפני שאין אדם רשאי שלא למלא

על כן מה שאין מחייבים אותו לתת גט ,אינו מפני

חובתו ,כדי ללחוץ על שכנגדו למלא חובה אחרת שאינה

שהיא זו שמעגנת את עצמה ,אלא מהטעם המבואר

קשורהלחובההראשונה.

בראשונים  -שמא עיניה נתנה באחר .ואילו היו דנים את

על כן מאחר שהלכה זו פסוקה ברמ"א ,והח"מ והב"ש

המורדתכאשההמעגנתאתעצמה,היוהראשוניםכותבים

מסכימים להלכה זו גם אם יש לאשה ממון .הרי שכל עוד

שזהוהטעםשלאלחייבבגירושיןאתהבעלשאשתוטוענת

האשהצייתדינא,הבעליוכללעמודעמהלדין,ואינורשאי

מאיסעלי.

לאכוף עליה את מילוי תביעתו בכך שהוא ימנע ממילוי
חובותיולאשתו.

אמנםבמקרהשבוהאשהעשתהמעשהבידים להביא
למצב של גירושין ושלילת האפשרות של שלום בית עם
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הבעל או להתייבם ,כגון בנודרת הנאה מיבמה לאחר

מעגנתעצמהכשאינהמסכימהלתנאיהבעללגירושין,וזאת

מיתת בעלה כתבו התוס' )יבמות קיא :ד"ה מבקשים( –

מפני שאין עליה חיוב למלא תנאי זה .כגון בתנאי שלא

"סבירא ליה כמ"ד בכתובות )דף נט (:היא נתנה אצבע בין

תנשא לפלוני דאיירי מהרשד"ם ,או כל תנאי אחר שנקל

שיניה ולהכי מבקשים ולא כופין" .לעומת זאת כשהאשה

לקיימו.אמנםנקללקיימו,אךאיןמוטלעליהחיובלקיימו.

אנוסה במעשיה ,לא יאמרו שהיא נתנה אצבע בין שיניה,

וכיון שכן אם אינה מקיימת תנאי זה אין מקום להגדירה

עיין מסכת נדרים דף צ :באומרת נטולה אני מהיהודים,

כאשה המעגנת את עצמה .אלא הסברא בדינו של

עיי"ש תוס' ור"ן .וכדבריהם כתב בחי' הרשב"א וז"ל -

מהרשד"םהואמטעםאחר,וכמבוארלעיל.

"האומרת נטולה אני מן היהודים ,כלומר מתשמיש
היהודים .וא"ת כיון שהיא נותנת אצבע בין שיניה אמאי

האםהבעלרשאישלאלמלאחובתולתתגטמכחדינא

יוציא ויתן כתובה ,פירשו בתוס' בשם רש"י דכיון דאסרה

דעבידאינישדינאלנפשיה

נפשה בכל תשמיש היהודים ודאי מצטערת היא בתשמיש
ואנוסההיא".

הערהנוספתעלמש"כבפסקהדין)הנזכר,עמ'קנה(שבו
טענו לזכותו של הבעל שלא למלא חובתו לתת גט מהא

עלכןמהאיטעמא,לאמצינובמורדתשנקטוהראשונים

דקיי"לעבידאינישדינאלנפשיה,והביאוראיהמדבריהבית

והפוסקים בלשונם שהטעם שאין כופין אותו בגטהוא מפני

מאיר אה"ע ריש סי' עז שכתב בבעל שאינו זן את אשתו

שהיאנתנהאצבעביןשיניה,אלאכתבוטעםאחר.
לכן במרידתה ,האשה אינה נחשבת כ"מעגנת את
עצמה" ,ובודאי שלא בהתנגדותה למלא תנאי שכלל אינה
מחוייבת בו ,גם אם "נקל לקיימו" .לכן יש לדחות על הסף,
טעםמחודשותמוהבדינושלמהרשד"ם.

כמחוייב ,ויש לו אלא שאינו רוצה לזונה כראוי ,שהאשה
רשאיתלמרודבוכדילכופולזונהכראוי,מכחדינאדעביד
אינישדינאלנפשיה.
המעיין בדברי הבית מאיר יראה שתלה דבריו במה
שקבע שאין האשה נידונת כמורדת אלא כשעושה כן כדי

עכ"פ כששניהם אינם רוצים זה בזה כגון בנידון רבינו

לצערו ,על כן מאחר שאין איסור במרידה זו ,תוכל לעשות

ירוחם ,כפיית הגט במקרה זה נובעת מכך שהתבטלו תנאי

כן,ועבידאינישדינאלנפשיה,לכופולזוןאותהכראוי.ואין

האישות ביניהם )כלשון הב"י סי' עז בשם הר"ן בתשובה

ללמוד מדבריו למקרה שבו הבעל אינו רשאי שלא לציית

באומרת מאיס עלי( .ועילת הכפייה היא שאין הבעל רשאי

לחובה שהוטלה עליו על ידי בית הדין ,איסור זה אינו

להביאלהמשךהמצבשכברהתבטלוכלתנאיהאישות,וגם

מתבטלעקבטענהנגדית.ואינודומהלמקרהשבודן הבית

אין גירושין .מפני שבכך הוא מעגן אותה עיין לעיל סי' פט,

מאיר ,שאין במעשיה איסור ,כשאינה עושה לצערו ,וזוהי

אךודאילאנכוןלייחסלאשהאתהעיגון.

הלכהמיוחדתבמורדתבלבד.

בפסקהדיןהנ"להעלו,שהפסיקהביסודהדיןלכפייתגט

הג"ר יוסף כהן ז"ל )בספר דברי יוסף ח"ב סי' צ'( כתב

במוכה שחין ובעל פוליפוס ,נובעת מחובת הבעל למנוע

בסיגנון אחר ,ובאר שדינו של הבית מאיר נאמר רק בנידון

עיגון האשה ,ושעל כן קבע מהרשד"ם שלא לכפות כשהיא

שבבית מאיר בלבד .לפי דרכו של הג"ר יוסף כהן ז"ל אין

אינה מקיימת את התנאי כי בכך תחשב כמעגנת עצמה.

אומרים עביד איניש דינא לנפשיה אלא כשעושה מעשה

הדבריםאינםמתקבליםוללאמקור.אמנםהבעלאינואשם

שהדיןעמווגםביתהדיןהיה פוסקכן,אילוהיהמביאאת

והואכאנוסבמצבו,אךאונסכמאןדעבידלאאמרינן,אלא

הדברבפניביתהדין,אבלאינורשאילנקוטבצעדשגםבית

מכיון שאינו יכול למלא חיוביו לאשתו ,זו עילת חיוב

הדין אינו פוסק באותן נסיבות .ומה דקיי"ל בעביד איניש

הגירושין.

דינא לנפשיה שיכול להכותו ,אע"פ שבית הדין אינו פוסק

עייןבתשובתחכםצביסי'א'שכתבבתוךדבריובלשון

להכותו ,היינו כאמצעי גבייה כשאין דרך אחרת לגבות את

זו"-אבלהיותרנראהלינכוןהואדבכלהמצותכופיןמלבד

ממונו ,שזהו אמצעי שגם בית הדין היה נוקט כשלא היתה

בגיטין וחליצות הוא דאין כופין .אלא משום עיגון דידה או

אפשרות אחרת .ולכאורה גם בנידון הבית מאיר היה לנו

כל הנך שמנו חכמים בפירוש ,אבל אינך לא משום דאית

להורות לאשה לתבוע בבית דין ולהמנע ממרידה בבעל.

ביה ריעותא שהרי גט מעושה פסול וכן חליצה מעושה,ואף

ובזה כתב הג"ר יוסף כהן ז"ל לבאר – "לענין מזונות יש דין

שבמקום שהוא כדין הם כשירים ,מ"מ לא ראו חכמים

מיוחדשההמתנהעדשתעמידנובדיןנחשבכמואפשר)ט"ס

לכפות עליהם אלא משום עגונה,או משום הנך שמנו חז"ל,

וצ"ל  -אי אפשר( להציל על ידי דבר אחר כדאמרינן

וזה מוכח מדברי התוס' ריש פ' המדיר דף ע' ובפ' הבא על

בכתובות דף פז .אמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה

יבמתו דף ס"ד בד"ה יוציא ויתן כתובה ,בין לפי' ר"י ובין

מזבנינןבלאאכרזתא,ופרש"ישאיןשהותומתוןבדבר.ועוד

לפי'ר"ח ודו"ק",עכ"ל .מדוייקבלשונושחזרפעמייםעלכך

יש להוסיף שבמזונות נחשבת ההמתנה כאי אפשר משום

שתתכן כפיית גט משום עיגון האשה ,או מטעם אחר והם

שזהלאדברחדפעמי,אלאעניןתמידי".

באותם שמנו חכמים בפירוש ,ודלא כמ"ש בפסה"ד הנזכר.

ולפיזהכתבהג"ריוסףכהןז"לבשאלהשדןשם,בבעל

ובהכרח ,שאין הביאור בדעת מהרשד"ם מפני שהאשה

המורד מתשמיש בטענה שיש לו תביעה כספית צודקת נגד

עטרתדבורה
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אשתו ,האם הבעל רשאי למרוד באשתו מכח דינא דעביד

והקרקע אינן פרעון לדמי הלוואתו .אבל אם טוען הנתבע כי

איניש דינא לנפשיה .וכתב שאינו רשאי כל עוד אין הלכה

מזההשטראתהפרועכיאתהחייבליכךוכךמעותממקום

המתירהלולמרודבנסיבותאלווביתהדיןאינםפוסקיםכן.

פלוני ויהיו שלך בחובך או תשבע לי שאינך חייב לי כלום

וכתב שאין ראיה מדברי הבית מאיר להתיר לו למרוד,

ואפרעך,הדיןעםהנתבע,ועדשלאישבעלואינופורעו".

מאחר שדברי הבית מאיר מתייחסים רק כשעושה כן כדי
להביאלידיגבייתמזונותיה.

וכעין זה כתב בשלטי הגבורים בתחילת שור שנגח את
הפרה ,בשם רבו בעל התוס' רי"ד ,והוסיף לבאר הטעם

במסקנת דבריו ,העלה הג"ר יוסף כהן ז"ל לתלות את

שאינו מחוייב לשלם את חובו כשטוען חיוב מעות של

הנידון בדבריו ,במחלוקת הב"ש והח"מ )אליבא דתשובת

התובע" ,הרי זה כאילו טוענו ששטרו פרוע והכל תביעה

מיימוני'( ,והיינו לפי דרכו בדעת הח"מ ,אך למבואר לעיל

אחת")הובאבקצוה"חסי'כדס"קא(.

איןמחלוקת.
ולפיזה,הטעםשהרמ"אהורהשהחתןשכברנשאה,לא
יוכל לעכב מילוי חובתו מכח דינא ההלכה דעביד איניש

הרי שאף בתביעות ממון הדדיות ,ניתן לעכב פירעון
חובה רק בתביעת ממון כנגד תביעת ממון ברורה נגדית,
הנחשבתכתגובהראויהלגופהשלתביעתהתובע.

דינא לנפשיה ,מפני שגם במקום שאדם רשאי לעשות דין

מלבדזאת,ישאומריםכיבמקרהשטענתהנתבעטעונה

לעצמו ,היינו שעושה את אותו מעשה שהיה נעשה על ידי

בירור משפטי ,לבירור זכותו הממונית ,אין לעכב את

ביתהדין,גםבלאפנייהלביתהדין,עייןמהרי"קשרשקסא

התשלום ,כן עולה מדברי תוס' ד"ה שאין ,ובחזו"א חחו"מ

)בתחילתו(,ועייןלשוןהרמב"םפ"במסנהדריןהי"בובמש"כ

ב"קסי'יבס"קיגכתב– "בתוס'מבוארשאםטענתהנתבע

בביאורו ובביאור שיטת הרא"ש בספר שם דרך )להגרש"ז

מבוררת לא אמרינן שיפסקו הדין מתחילה לתובע ונכוף

ברוידא ז"ל( עמ"ס ב"ק סי' נז ובספר קונטרסי השיעורים

הנתבע לשלם ,ואח"כ נזדקק לטענת הנתבע ונוציא מיד

)להגר"יגוסטמןז"ל(עמ"סב"קשיעורטו.

התובע,שאיןזומידתהדין...דאיןכלאחדחייבלשלםעד

ובנסיבות שבהן בית הדין לא היה מורה לנקוט באמצעי

שישלם לו השני ,דרשאי לעכב חוב חבירו להיות כופה

מסויים ,אין הלכה של עביד איניש דינא לנפשיה ולא יוכל

לשכנגדולשלםלומהשחייבלו.ולפיכךפירשובתוס'דהא

להחשב כעושה דין לעצמו .על כן החתן אינו רשאי שלא

דנזקקין לתובע תחילה היינו בזמן שהנתבע צריך לברר".

למלא חובותיו ,מאחר שאין בכך עשיית הדין שהוא פירעון

ועיין בשו"ת אגרות משה חלק חו"מ א' סי' ו' שכתב כדבר

חובהנדוניא.

פשוט "אבל בדבר הצריך עיון בדין ודאי לכו"ע לא עביד

אמנםאםהכלהבגדר"אינהצייתדינא",יכוללכוףאותה

דינאלנפשיה".ועלכןבמקרהשתביעתהבעלטעונהבירור

להסכיםלצייתלדין.וה"הבמקרהשהבעלאוהיבםמחוייבים

בבית הדין לבחינת זכותו לגבות ממון ,הרי שכל עוד לא

בגט או בחליצה ,אם האשה "אינה ציית דינא" ,הרי שבכך

התבררה תביעתו אינו רשאי להמנע ממילוי חובתו ,שאינה

כופה אותה להיות ציית דינא ,ובכך מתפרשות תשובות שב

קשורהואינהתלויהבתביעהזו.

יעקבשיבתציוןואגרותמשההנזכרותלעיל.אךלאחרשהיא

והנה מצינו בר"ן פ"ו דשבועות בסוגיא דמלוה על

מצייתת לדין ,אלא שאינה מסוגלת לשלם ,או שעדיין לא

המשכוןוכו'שכתבוז"ללפיכךאניאומרדבמשכוןדלאשוה

הושלם בירור התביעה כנגדה ,בנסיבות אלו עיכוב הגירושין

אפילו ידעינן בודאי דאיכא בידו דמלוה אעפ"כ חייב לוה

או החליצה לא היה יכול להקבע כפסק דין הולם לתביעתו

לפרוע העודף שאע"פ שהמלוה עובר בלא תחמוד אפ"ה

כנגדה,ולכןעליולמלאחובתולתתגטאוחליצה,ואינויכול

ממונאאיתליהגבידלוה...ואע"פשאפשרשאיןב"דנזקקין

להיתלותבהלכהזושלעבידאינישדינאלנפשיה.

לכוףאתהלוהכלזמןשהמלוהעוברבלאתחמוד,היינוכדי

יתירהמזו,באותםמקריםשבהםתביעותממוןהדדיות,

לכוף את המלוה שלא יעבור עבירה זו כשם שמכין אותו עד

יש מקרים שהנתבע רשאי לעכב פירעון חובו עד שהתובע

שתצא נפשו באומר סוכה איני עושה אבל הלוה אינו נפטר

יפרע חוב אחר לנתבע .במסכת ב"ק מו :נאמר  -מניין שאין

מחיובו בכך וחייב בבא לצי"ש וכו' עכ"ל .וע"ע מש"כ בזה

נזקקין אלא לתובע תחלה .ופרש רש"י כגון ראובן תובע

במהרש"םח"בסי'רטז.

משמעון מנה שהלוהו ושמעון משיבו תפסת משלי החזר לי

אך דברי הר"ן הם במשכון שניתן כביטחון לחוב והחיוב

מה שתפסת או משכון היה בידך ונפחת מדמיו שנשתמשת

להחזירו תלוי בפירעון החוב ,עיי"ש בדעת הרמב"ן שהביא

בו בתחילה נזקקין לטענת ראובן ומוציאים לו המנה

הר"ן ובהמשך דברי הר"ן .משא"כ ביחס לחובה אחרת

משמעון ,ואחר כך נזקקין לו לטענת שמעון לדון על דבר

שאינהקשורהואינהתלויהבחובהשלשכנגדו.ובזהחזרנו

התפיסהוהמשכון.
ובתוספותרי"דכתב– "נ"ל דוקא אם טוען הנתבע כי יש
לי אצלך מטלטלין או אתה מחזיק בקרקע שלי בחמס ,ולא

לדין שזה גובה ושזה גובה ,דהיינו כל אחד דן בנפרד על
מילוי חובתו ,ולעיל הבאנו דוגמא לכך מסוגיית נזקקין
לתובעתחילה.

אעשה לך דין עד שתעשה לי דין אתה תחלה ,התם ודאי

אמנם ,ראיתי לאחר מהאחרונים שכתב להתיר עיכוב

אמרינן שאין נזקקין לתובע תחלה ,מפני שהמטלטלין

חליצה למרות שהיבם מחוייב בחליצה ,כל עוד היבמה לא
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תתן לו את הנכסים שירש מאחיו שנפטר ,המוחזקים

לפרנסאתשתיהן,איןלוכלזכותבנכסיםשהיאגובהבהם

ברשותה,אםישלובהםזכותלדעתמקצתהפוסקים.

כתובה ונדוניא ,וכשאין לו כל טענת ממון ,יש לכפותו על

בשו"תצלהכסף)להג"ראברהםגיטיניוז"ל(אה"עסי'יג

חליצהולאיוכללעכבה,ע"כעיקרידבריתשובתצלהכסף.

)דףפח (.כתב– "כיוןדהיבםישלוטענהעלהנכסיםעצמם

אך לפי מה שהתבאר לעיל ,דבריו צ"ע .מאחר ולפי

שתפסהיבמתומנכסיבעלהשהםשלו,הרשותבידולכנוס

הביאור שכתב הגרע"א ז"ל בסוגיא בכתובות ,הטעם שיוכל

לביתהולחטוףמידהורשותהבכחהזרועבליהכאהכלמה

לעגנה נובע ממה שאנו קובעים שההתחייבויות תלויות

שתפסה מנכסי בעלה .וכיון שכן ,כל טצדקי דמצי למיעבד

ומותנות זו בזו ,על כן קיימת אומדנא דמוכח שהתנאי

כדי להוציא הנכסים מידה מצי עביד .וכל שכן לעכב

שהחתן התנה שגם אם האב לא יתן את מה שפסק ,הכלה

חליצתהכדישתתןלוהנכסיםשהיאתפוסהבהם...וכיוצא

תחוייב כל עוד ידה משגת .וגם אם נחלקו הפוסקים באיזה

בזה מצאתי שיכול לעגן אשה בשביל זכות ממון שיש לו

מקרהדיברהרמ"א,החתןרשאילטעוןקיםליכדעתהב"ש,

בידה ואפילו שהוא מחלוקת בין הפוסקים אם יש לו זכות

שהרחיב את מסגרת התנאים שהותנו בזמן הפסיקה.

ממון שהוא תובע .והוא דעל מה שפסקו כל הפוסקים ומרן

ואדרבה מוכח מדינו של הרמ"א שפסק אם נשאה לא יוכל

מכללםבאה"עסי'נבהלכהכאדמון".ועיי"ששהביאמדברי

לבגוד ,שלא יוכל לעשות דין לעצמו ,וכאמור לעיל .ולעיל

הרמ"אשאםידהמשגתצריכהלתתואינהיכולהלומראו

הבאנוכמהראיותלסתורסבראזושלצלהכסף.

כנוסאופטור.והביאמחלוקתהב"חוהב"שאםהרמ"אפסק
דינו אף בפסק אביה שלא במעמדה ,והביא מהאחרונים

מסקנתהדברים

שהסכימושאףשהדברבמחלוקתהפוסקים,יכוללעגנהעד

שיטת מהרשד"ם היא שבעל המחוייב בגירושין רשאי

שתתן לו מה שפסק עם אביה .ובמסקנת דבריו כתב

להתנות תנאי בגירושין ,תנאי שנקל לקיימו .אך רבו

בתשובת צל הכסף – "ולדאתאן עלה ,הנה מהאמור עלה

החולקיםעלשיטתו,הןבראשוניםוהןבאחרונים.

בידינו דאף אם היינו יכולים לכוף ליבם לחלוץ ,בצירוף כת

אם האשה מחזיקה בידה ממון בעלה שלא כדין ,הבעל

הסובריםדכופיןבטענתמאיסעלי,היתהצריכהליתןליבם

רשאי לעכב אתמתן הגט עדשיובטח שהאשהתציית לדין

כלשבידהמנכסיבעלה,ואפילובלאותיההקיימים,וכלזמן

ויתקיים דיון בתביעתו .אך לאחר שהובטח שהאשה "ציית

שאינה נותנת הרשות בידו לעגנה" .אלא שאם הדין מחייב

דינא" ,יש לדון בטענות הבעל בנפרד ,ואין בהם עילה

אותולחלוץוהיאאינהכמורדת,כגוןביבםנשוישאינויכול

לעיכובהגירושיןעדשיקבלאתהמגיעלו.

סימ צב

חיובגירושיןלבעלאלים
המקרההנידון
בפניביתהדיןתביעתהאשהלגירושין.בניהזוגנשואים
שמונהוחצישניםולהםשניילדים.הבעלכעתכלוא בבית
הסוהרלאחרשהורשעבביתהמשפטונשפטלתקופתמאסר

הבעל הודה באלימות ,אך סרב לתת גט ,וטען שיעשה
מאמץלשפראתדרכיו.
יצויין כי במסגרת תקופת המאסר הוצע לבעל להיכנס
למסגרתטיפוליתלמניעתהרגליאלימות,אךהבעלסרב.

של 18חדש.הבעל הורשעבעקבותהודאתובהכאתאשתו

בדיון הרביעי הבעל הודיע בנחרצות שלא יתן גט ,וכי

בחלקי גופה השונים ובהטחת ראשה בקיר ,וכליאתה בבית

הוא מוכן לשבת בכלא גם עוד עשר שנים ,אך לא יסכים

כדי שלאתוכללצאתמהבית.כמוכןכחצישנהקודםלכן

לתת גט .האשה הודיעה שהיא מאד פוחדת מהבעל מאחר

הבעל נשפט על עבירה דומה ונגזר דינו למאסר של שבעה

והואמתנהגבצורהלאהגיוניתוהיאחוששתלחייה,מאחר

חדשים על תנאי לשנתיים ,כאמור לאחר כחצי שנה ,הבעל

והוא אינו שולט במעשיו .בית הדין התרשם באופן ברור

שבוהכהאתאשתו.ביןהצדדיםהתקיימוארבעהדיונים.

שהאשה פוחדת מהבעל פחד אמיתי ,ובליבה חרדה עמוקה

בדיון הראשון האשה סיפרה" -תמיד היומקריאלימות
הואהיהמכהאותיאושוברחפצים,בתחילהזההיהפעם
בחדשלאחרמכןהפוגהוחוזר ...בפעםהאחרונההואחבט

מהרגעבוהבעלישתחררמהמאסר.
יצויין כי בתיק הגירושין שלפנינו ,מצויים אישורים
רפואייםעלהחבלותשהבעלגרםלאשתו.

את הראש שלי בשירותים ,הוא תמיד חבט בי בכל מיני

בית הדין נדרש לשאלה ,האם ניתן לכפות על הבעל גט

צורות...איאפשרלחיותאיתוכך,אניפוחדתלהגיעלמצב

באמצעות מאסר ,ואת"ל שאין לכפותו ע"י מאסר מה הם

שאקבלמכותשלאאוכללקוםמהם".

האמצעיםשניתןלנקוטבמקרהזה.

עטרתדבורה
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דחינן ליה לשמואל דאמר אין מעשין אלא לפסולות שמענו
שמוציא שמענו שכופין בתמיה ,פירוש יוציא דתנן

שיטותהראשונים

במתניתין ,ובברייתא יש יוציא שמשמע בלא כפיה גם יש

להלן כמה תשובות בראשונים בשאלת בעל המכה את

יוציא שהוא בכפיה .הכונס את יבימתו ונמצאת מעוברת

אשתו ,ובהמשך דברינו נעמוד על ההבדלים בין השיטות

בזמן שהולד של קיימא יוציא  ...ואם נראה בעיניכם שאין

השונות.

עצת שלום מתקיים ביניהם תפייסוהו כחכמתכם לגרש

א .התשובה הראשונה היא בתשובות הגאונים שערי
צדק ח"ד ש"ד סי' מב תשובת רבי יוסף בן אביתור -

מרצונו,ואםלאיאבהיקובהדיןאתההר,ותעשוהוכתורת
עשהמהשישראלאומריםלך".

"וששאלתם ,אשה שאמרה אי אפשי בפלוני בעלי שהוא

תשובת רבינו שמחה הודפסה גם בשו"ת מהר"ם

מכהאותיומצעראותיונמצאהדבראמתובקשהממנו,גט,

מרוטנבורגדפוס פראגסי' תתקכז )בשינוייםקלים( .ובשו"ת

כופין אותו ליתן גט או כופין אותה לישב תחת בעלה ,ואם

מהר"ח אור זרוע סי' קכז נמצאת תשובת הר"ר מנחם בן

מצעראותהבחנםתצאבכתובתהכולהאולא.

הקדוש ר' אברהם ,ובתוך דבריו כתב " -ורבינו שמחה כתב

הוויודעין ,שאםנתקיים הדברבעדיםשהכהאותהפעם

בתשובהעלאחדשהכהאתאשתוונתפייסעמה.וז"לואם

ופעמים חייבין בית דין להוכיחו על כך ,ולומר לו הוי יודע

לא יעמוד הבעל בקיום השלשה ויוסיף להכותה ולבזותה.

שאי אתה רשאי להכותה ואם שנית באולתך תצא

אנומסכימיםלהיותומנודהבב"דהעליוןוהתחתון.ויעשוהו

בכתובתה,ומשהיןאותהעמועלידנאמןואםשנהבאולתו

ע"יגויםלתתגטולצוותועשהמהשישראלאומרלך.כיכן

תצא בכתובתה .שכך אמרו חכמים לחיים נתנה ולא לצער

הסכמתי עם חבירי שיהא גט מעושה בדין אפילו לשמואל

נתנה .ואם אמרה היא איני רוצה להשהותו על יד נאמן,

דאמרעדשכופיןאותולהוציאיכפוהולזון.הנימילימזונות

משפטה כמשפט מורדת ונוטלת נדונייתה ויוצאה .ואעפ"י

שיש בידינו לעשות תקנה לדבר שיורדין לנכסיו וזנין אותה

שנמצאהדבראמתשהכהאותםפעםופעםכמושפרשתם

אבלבמקוםשאיןלעשותתקנהלדברלאעכ"ל.ועודהאריך

איןאנוכופיןאתהבעלליתןלהגטולהגבותהכתובתהעד

הרבה" .עכ"ל ,ומבואר שהמשיב ,הר"ר מנחם ,הסכים עם

שיתרובוביתדיןוזקניהקהל ,ויאמרולוהוייודעשמקויים

פסקזהשלרבינושמחה.וכןהובאפסקזהבקצרהבהגהות

עליך בשטר כתובתה שתכבדנה ותזוננה כדכתב בכתובתה

האשר"יבפרקהמניחסי'י'.

ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ,וכשמקבל עליו התראה ומשהין

ג .בשו"ת מהר"ם מרוטנברג )דפוס פראג( סי' פא כתב -

אותועלידנאמן,אםמעידאותונאמןששנהבאולתומגבין

"כןנ"ל,כלבןבריתחייבלכבדאתאשתויותרמגופועולה

להכתובתה".

עמו ואינו יורדת עמו ,בעולת בעל כתיב בעלייתו ולא

ועייןבתשובתהרשב"אחלקז'סי'תעזשהביאתשובהזו.

בירידתו ,לחיים נתנה ולא לצער ,ומספר כתובה נלמד אנא

ב .באור זרוע )ח"ג סי' קסא( בפרק המניח כתב " -אם

אפלח ואוקיר ואיזון .והמכה את אשתו מקובלני שיש יותר

היה רגיל להכותה ולהבזותה ברבים כופין אותו להוציאה.

להחמיר בו מבמכה את חבירו .דבחבירו אינו חייב בכבודו

וכברהיהמעשהבאחדשהיהרגילתדירלהכותאתאשתו,

ובאשתוחייבבכבודה,ודרךהגויםבכך,אבלחלילהוחלילה

ונשאל מו"ר רבינו שמחה זצ"ל והשיב שכופין אותו

לשום בן ברית מעשות זאת .והעושה יש להחרימו ולנדותו

להוציאה ,ז"ל  ...קבל לפנינו ר' ירמיה על חתנושהיהמכה

ולהלקותו ולעונשו בכל מיני רידוי ואף לקוץ ידו אם רגיל

את בתו תדיר ומבזה אותה בפריעת ראשה שלא כדת

בכך ,כי הא דרב הונא קץ ידא )סנהדרין דף נח ע"ב( אפילו

יהודים ,דלחיים ניתנה ולא לצער  ...אמנם צריך כפרה

בבבל .אע"ג דאין דנין דיני קנסות בבבל ,מכין ועונשין שלא

גדולה ותכבידו עליו להבא לפי הנראה בעיניכם שיכול

יקילוראשםבכך.ואםהיארוצהלצאתיוציאויתןכתובה.

לעמודשיהאמותרהועומדמכאןולהבא...ואםלאיעמוד

ובתשובות הגאונים מצאתי ושכחתי שם הגאון ,והאשה

הבעל בקיום השלום שיוסיף להכותה ולבזותה ,אנו

שקובלת על בעלה אי אפשי לדור עם אמך ואחיותך

מסכימים אחריכם להיות מנודה בבי"ד העליון ובבית דין

המחרפים ומגדפים אותי חייב הבעל להוציאה משם לגור

התחתון ,ויעשוהו על ידי גויים לתת גט עשה מה שישראל

בבית אחר ואם לאו יוציא ויתן כתובה ,דאמר קרא היא

אומרלך,כיכןהסכמתיעםחברישיהאגטמעושהבגויים

היתהאםכלחילחייםנתנהולאלצער".

כזה כדין .אפילו לשמואל דאמר בפרק המדיר עד שכופין

והביתיוסףאבןהעזרסי'עדבסופוכתב"-מצאתיבספר

אותו להוציא יכפוהו לזון ,ה"מ מזונות שיש בידינו לעשות

מישריםנכ"גח"ה)נחע"ב(בשםהרמ"ה,אםחבלבההבעל

תקנה לדבר דיורדין לנכסיו וזנין אותה .אבל להכותה

ישיכולתלב"דליסרוולהחרימוולנדותוולהלקותוולרדותו

ולבזותה שענייה זו אסורה בידו ואין בידינו לעשות תקנה

בכלמינירידויולקוץידואםרגילבכךכיהאדרבפפאקץ

לדבר,אפילושמואלמודהדאיןאדםדרעםנחשבכפיפה...

ידאכיחייבלכבדהיותרמעצמואויוציאויתןכתובהע"כ",

והכאותקשהלסבלן,מההיאדהמדיראתאשתומלהנות...

וכפיהנראהט"סברבינוירוחםוצ"להר"מוכוונתולתשובה

אע"גדבירושלמיפרקאלמנהניזונתובירושלמידישמותרות

זושהבאנו.

664אבןהעזר
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ובשלטיהגבוריםעלהמרדכיבמסכתכתובותפרקרביעי

ר"ל שמתמיד להכותה ,שאין נאמן לטעון שהיא גורמת,

כתב)באותט'(-מצאתיתשובתהר"םוז"ל"-היכאשהבעל

שהיא מקללתו בפניו .דלאו כל כמיניה לאחזוקה בפרוצה.

רגיללהכותאתאשתווהיאבקשהלהבטיחהשלאלהכותה

וכענין שאמרו פרק המדיר )דף ע"א (:ע"מ שלא תלך לבית

עוד ולא רצה להבטיחה ,אך רצה להוסיף על חטאתו פשע

המשתה ,יוציא ויתן כתובה ,מפני שנועל דלת בפניה .ואם

והתרובועודלהבטיחהשלאלהכותהולאקבל...מחשבתו

היה טוען משום דבר אחר ,רשאי .ואמר עלה בגמרא מאי

ניכרת מתוך מעשיו שהיה חפץ להכותה כיון שעבר ושנה

דבר אחר ,אמר רב יהודה אמר שמואל מחמת בני אדם

ושלש בזה נעשה לו כהיתר  ...ובפחות מזה כתב רב פלטוי

פרוציםהמצוייןשם.אמררבאשילאאמרןאלאדאתחזק.

גאון יוצא ויתן כתובה וז"ל והיכא דארגילאי קטטה  ...ואם

אבללאאתחזק,לאוכלכמיניהלאחזוקיאינשיבפריצי".

הוא מרגיל יש לה כל כתובתה ,מרגילים בני הבית כגון
חמותהובתחמותהישעליומןהדיןלהוציאהלמקוםאחר

ביאורשיטותהראשונים

דאיןאדםדרעםנחשבכפיפהואםמוציאהוגרשהנותןלה

נראה שלפנינו שלש שיטות שונות .השיטה הראשונה

כל כתובתה ,וכן הלכה וכן מנהג עכ"ל .וגדולה מזו אמרו

היאשיטתרבייוסףבןאביתור,המיוסדתעלשיטתהגאונים

המדיר את אשתו שלא תטעום כו' עד ל' יום יעמיד פרנס,

שתקנולכפותבעללגרשאתאשתוכשאינהרוצהבו,וכפי

יותר מכאן יוציא ויתן כתובה ,ואוקמינן במספקת לדברים

שהובא ברי"ף במסכת כתובות פרק אע"פ בסוגיית מורדת.

קטניםדרגילהבהובינשאוקאמגלגלהבהדיה,דאמרהליה

ועלכןבתשובהזואיןהמשיב-רבייוסףבןאביתור,מסופק

עדהאידנאדלאאדרתמגלגילנאבהדך,השתאדאדרתןלא

בסברת השואל האם כופים לגרש ,וכתב שגם "אם אמרה

מצינאדאגלגלבהדךטפימל'יוםדשמעוביאינשיוזילאבי

היא איני רוצה להשהותו על יד נאמן ,משפטה כמשפט

מלתא .כ"ש וכ"ש בן בנו של ק"ו דזילא בי מילתא טובא

מורדת ונוטלת נדונייתה ויוצאה" ,דהיינו כופין אותו לגרש

שהוא מכה אותה דאיכא בושת וצער וגנאי הוא לה ולכל

ואינהמפסידהנכסיצאןברזל,וכדיןמורדתשתקנוהגאונים.

משפחתה  ...וכן המדיר אשתו שלא תשאיל נפה וכברה

אך כתב שאם "מקבל עליו התראה ומשהין אותו על יד

ורחיםיוציאויתןכתובהשמשיאהשםרעבשכינותיה,כ"ש

נאמן ,אם מעיד אותו נאמן ששנה באיולתו מגבין לה

שאינורשאילהכותה,ואםאינורוצהלהבטיחהשלאיעשה

כתובתה".

עוד ,יוציא ויתן כתובה .ומיהו אימלוכי בעי אי יוציא ויתן

ומבוארשדיןההתראהלשיטהזוהוארקלענייןהממון,

כתובה או תקח מזונות אנה שהיא רוצה .ואינו יכול

שבלא התראה אין מחייבים אותו בתשלום הכתובה .ועיין

להכריחה להיות בביתו בביזיון ולדור עם נחש בכפיפה.

בביאור הגר"א סי' קנד שמקור הלכה זו של התראה הוא

ודמיא להא דתנן בפרק הנושא ,אלמנה שאמרה אי אפשי

בדין עוברת על דת .דהיינו כשם שעוברת על דת אינה

לזון...היתהטוענתמפנישהיאילדהוהםילדיםזניםאותה

מפסידה כתובה אלא לאחר שהתרו בה כמבואר במסכת

והיא בבית אביה .ה"נ כיון דאית לה טענה מעלייתא שאין

סוטהדףכה.

לה לסבול אצלו מכות וצערות בזיון חייב לפרנסה בבית
אביהאובמקוםאחרשהיארוצה".
ד.בשו"תהרשב"אהמיוחסותלרמב"ןסי'קבכתב"-אין
לבעל להכות ולענות אשתו .דלחיים ניתנה ולא לצער.

ובספר שואל ונשאל )לרבי משה הכהן כלפון( חלק ו'
אה"ע סי' פב ציין לתשובה זו שבספר שערי צדק ,וכתב על
זה " -ולענין לכופו על גט  ...ומדברי תשובת הגאונים צ"ע
בזהדלאורישיהסיפיה".

ואדרבא,צריךלכבדהיותרמגופו.ואםטעןשהיאמקללתו,

ואמנם תמיהתו ברורה למעיין ,שבתשובה זו בתחילה

ב"ד חוקרין ושואלים לשכנים מי הגורם .ואם הוא מכה

נכתב "אין אנו כופין את הבעל ליתן לה גט ולהגבותה

ומצער שלא כדין ,והיא בורחת ,הדין עמה .שאין אדם דר

כתובתהעדשיתרובו"וכו',משמעדבלאהתראהאיןכופין

עם נחש בכפיפה .זכר לדבר הגר .אבל אם מקללתו חנם,

לגרש ולתת כתובה .ובסוף דבריו כתב "וכשמקבל עליו

הדין עמו .דהא מקללת בעלה בפניו ,מן היוצאות שלא

התראה ומשהין אותו על יד נאמן אם מעיד אותו נאמן

בכתובה .ומ"מ ,אם הדבר מסופק לבית דין מי הוא הגורם,

ששנה באיולתו מגבין לה כתובתה" ולא הוזכר כלל הכפיה

או אפילו הגיעו לדבר ברור שהבעל מכה שלא כדין ,איני

עלהגירושין.אךלפיהמבוארלעיל,פשוטשתשובהזוהיא

רואה שיכולים בית דין להשביעו שלא לעשות כן .אלא

בהמשך לשיטת הגאונים המפורסמת לכפות גירושין

גועריםאותוומייסרין,ומודיעיןשאםיכהשלאכדין,שיהא

באומרת לא בעינא ליה ,ופשטה תקנה זו במשך כל תקופת

חייב להוציא וליתן כתובה .שאפילו על שאר דברים שאין

הגאוניםכמבוארבתשובתרבשריראגאוןשהביאהתוספות

להכ"כצער,כגוןשמדירהשלאתלךלביתאביה,אולבית

רי"דבמסכתכתובותדףסד,ועלכןלמרותששאלתהשואל

האבל,אולביתהמשתה,אואפילושלאתשאלנפהוכברה

המתייחסת גם לכפיה על הגט ,ללא ספק שעיקר הדיון

מחברותיה,אושלאתשאיללהם,הואמוציאונותןכתובה.

בתשובההואעלחיובהכתובה,דהיינוהאםכופיןלתתגט

כ"שבמכהופוצעומצערהבגופה.וקרובבעיניהדבר,שאם

אך הפסידה כתובה כדין מורדת ,או שלא הפסידה ,ובזה

ידוע שהוא מכה אותה שלא כדרך בנות ישראל ההגונות,

כתבשבלאהתראהמוקדמתלבעל,האשהתחשבכמורדת.

עטרתדבורה
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על כן למעשה אין מקום להסתמך על שיטה זו לענין

הרמב"ן,ומידאח"ככתבשאיןלסמוךעלדברירבינושמחה

הכפיה לגרש ,מאחר ולהלכה ולמעשה נקטינן שלא לכפות

ואורזרועלכפותכיוןשלאנזכרודבריהםבאחדמהפוסקים

גירושיןעפ"יתקנתהגאונים.
שיטה שניה היא שיטת רבינו שמחה הסובר דמדינא

המפורסמים ,ומדבריו אלו עולה בבירור שסבר בדעת
הרמב"ןשאיןמקוםלכפיהגמורה.

דגמראישמקוםלכפותכפיהגמורהבבעלהמכהומבזהאת

אך הרמ"א בדרכי משה שכתב בפשיטות "ואיני רואה

אשתו ,ומבואר בדבריו שאף לשיטת רבינו חננאל שהובא

בזה דבריו כלל דכדאי הם הגאונים לסמוך עליהם ,כל שכן

בתוספות במסכת כתובות דף ע) .ד"ה יוציא( ,שאין כופין

שהרמב"ן ומהר"ם הסכימו בתשובותיהן בענין הכאת

אלאבמקוםשמפורשלהדיאשכופין,ישלכפותבנידוןדידן,

אשתו" ,הרי שנקט בפשיטות בדעת הרמב"ן ומהר"ם

ולדעתוהירושלמיקאיעלהמשניותשנאמרבהןיוציאויתן

מרוטנבורגכדעתרבינושמחה.ובע"כדנקטהרמ"אבדעתם

כתובה ,אך בברייתא ובתלמוד יש מקומות שנאמר בהן

כסברתהחזו"א.

יוציאוהיינוכפיה,וה"הבנידוןדידןישלכפותוכפיהגמורה.

וע"ע בביאור הגר"א סי' קנד ס"ק סה שכתב " -דכל

שיטה שלישית היא שיטת מהר"ם מרוטנבורג והרשב"א

שמפורש בהדיא ודאי כופין בשוטים .וכן הנך דסעיף א'

בתשובות המיוחסות לרמב"ן ,שהזכירו בדבריהם רק חייב

ודסעיף ג' ודסעיף י'" .הרי מפורש דכל הנך דסעיף ג' כופין

להוציא ולתת כתובה ,אך לא כתבו שיש לנקוט בכפיה

בשוטים.

גמורהבשוטים.

ובשו"ת דבר אליהו סי' עג בתוך כדי דיון בדברי הרמ"א
סעיףא'בשםהאגודה,כתב" -אח"כראיתיבביאורהגר"א

מחלוקתהב"יוהרמ"א
הבית יוסף באבן העזר סי' קנד )בסופו( הביא תשובת

)סי' קנ"ד אות סה( על דברי הרמ"א אבל אם יש לו אשה
בעבירה לכו"ע כופין בשוטין ,כתב הוא ז"ל וז"ל דמפורש

רבינושמחהשהובאבאורזרועובהגהותהאשר"יאךבסיום

בהדיאבכתובותשםוכנ"לדכלשמפורשבהדיאודאיכופין

דבריוכתב " -ומכלמקוםנראהלידאיןלסמוךעלדברי...

בשוטים ,וכן הנך דסעיף א' ודסעיף ג' ודסעיף י' עכ"ל.

רבינושמחהואורזרועלכפותלהוציאעלדבריהםכיוןשלא

ומדלא חילק וכתב סתם ,כוונתו על כל הסעיף ,הן על

נזכרובדברישוםאחדמהפוסקיםהמפורסמים".

המחברוהןעלהרמ"אשהביאבשםהאגודה".

והרמ"א בדרכי משה )אות כא( כתב "ואיני רואה בזה

וה"הכוונתהגר"אלכלהמובאבסעיףג'.

דבריו כלל דכדאי הם הגאונים לסמוך עליהם ,כל שכן
שהרמב"ןומהר"םהסכימובתשובותיהןבעניןהכאתאשתו

תשובתהתשב"ץבחלקב'סי'ח'

והביאוראיותברורותלדבריהםוגםהסבראמסכמתעמהן.

בספר יד אהרן על אה"ע סי' קנד כתב על דברי הב"י

ומה שלא הוזכרו בדברי הפוסקים אפשר לומר שהיה פשוט

שאילוראההב"יאתתשובתהתשב"ץבח"בסי'ח'לאהיה

בעיניהם ,וקל וחומר הוא מאומר איני זן וכו' וכמו שהוא

כותב שאין לסמוך לפסוק כפיה כיון שלא נזכרו הדברים

בתשובות הנ"ל ,ואף שלא היו בנמצא בימי הפוסקים

בשוםאחדמהפוסקיםהמפורסמים.

הראשונים ולכן לא הוזכרו ,ולכן אין לדחות דברים ברורים
בקש".

וז"ל התשב"ץ ח"ב סי' ח' " -עוד שאלת ,אשה שבעלה
מצעראותההרבהעדשמרובהצערהיאמואסתאותווהכל

לכאורה דעת הרמ"א צ"ע במה שכתב "כל שכן

יודעים בו שהוא אדם קשה הרבה והיא אינה יכולה לסבול

שהרמב"ןומהר"םהסכימובתשובותיהןבעניןהכאתאשתו

אותולרובהקטטותוהמריבות,וגםשהואמרעיבהעדשהיא

והביאו ראיות ברורות לדבריהם" ,שהרי אין מבואר

שנאה את החיים ,והיא אינה יכולה לבא לבית דין מפני

בדבריהם כשיטת רבינו שמחה לכפות כפיה גמורה ,אלא

שאחדמבעליההוראההפחידהשאםתשאלכתובתהבב"ד

כתבו שדינו " -יוציא ויתן כתובה" ,ולשיטתם אין מקום

שתפסידאותההודיענומהוהדיןבזה.

לכפיהגמורה.

תשובה קרוב הדבר בזה שיוציא ויתן כתובה ,דקי"ל

ונראהשדבריהרמ"איתבארועפ"ידבריהחזו"אסי'קח

לחיים ניתנה ולא לצער דנפקא לן מקרא דכתיב כי היא

ס"ק יד .וז"ל החזו"א " -ועיין בהגר"א לקמן סק"י בשם

היתה אם כל חי בפרק אע"פ .ואפילו במדיר את אשתו

הרמב"ן בתשובה דלמדה מהא דמדיר את אשתו שלא תלך

בדברים שאין לה צער כ"כ אמרינן יוציא ויתן כתובה

לביתאביהאולביתהאבלושלאתשאילנפהוכברהכש"כ

כדאיתא בהמדיר בהרבה מקומות דוק ותשכח .כ"ש בצער

צעראדגופא,ואימהתםלאשמעינןאלאכפיהבמילילמאי

תדיר שיש לנו לומר יוציא ויתן כתובה ,לפי שאין אדם דר

דמחמרינןכדעתר"ח.אבלאפשרדהכאהגריעאטפי,וכעין

עם נחש בכפיפה .ואע"ג דבאומר איני זן ואיני מפרנס פסק

דאמר בירושלמי משום ריח הפה כופין משום חיי נפש לא

הרי"ף ז"ל דלא יוציא ויתן כתובה התם היינו טעמא משום

כ"ש".

דאפשר בתקנה עד שיכפוהו לגרש יכפוהו לזון .אבל הכא

ונראהשהב"יאינוסוברכסבראזושכתבהחזו"א.לאחר

מעוותלאיוכללתקוןהואומקראמלאדברהכתובטובפת

שהב"י הביא את תשובת רבינו שמחה ,ציין הב"י לתשובת

חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב ,ועוד כתוב טוב
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ארוחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו .הרי שיותר

וכן בשו"ת מהרש"ם ח"ה סי' לח כתב בתוך התשובה,

קשה היא מריבה מחסרון מזונות ,ואיזו טובה יש לאשה

וז"ל " -כפי הצעת השאלה ,שהבעל איש משוגע וכל ימיה

שבעלה מצערה במריבה בכל יום ויום .ואפילו לכוף אותו

ציער אותה במדון וריב ואין אדם דר עם נחש כו' ,בודאי

להוציאישלדוןמק"ודבעלפוליפוסדהשתאמפניריחהפה

בכה"ג מדינא כופין אותו לגרשה .וכן מצאתי בתשובת

כופיןמפניצערתדירשהואמרממותלאכ"ש.וכיוצאבזה

תשב"ץ ח"ב סי' ח' שפסק להדיא דאם הבעל אדם קשה

הק"ו הזכירו בירושלמי )כתובות פ"ה ה"ז( על איני זן ואיני

בקטטה ואינה יכולה לסבלו ,ובפרט שאינו זנה דאפילו אם

מפרנסוגםישפוסקיןבאומראיניזןואינימפרנסכופיןאותו

באה לבית דין ותובעת כתובתה ,לא הפסידה כלום ,כי אין

להוציא ואם זה מרעיב אותה הרי הוא בכלל זה .וההפרש

אדם נתפס על צערו ,וכופין אותו בשוטים לגרשה .והדיין

שיש בין יוציא ויתן כתובה ובין כופין אותו להוציא הוא

שדן להיפוך מנדין אותו ,יעו"ש כי דבר זה נעלם

שכשאמרו במשנה יוציא ויתן כתובה הוא אין כופין אותו

מהאחרונים .ועיין בש"ע סי' קנ"ד ס"ג באינו זן ורגיל לכעוס

לגרש אלא מגבין אותה כתובתה ואם גירש מעצמו מוטב

ולהוציאה מביתו דכופין להוציא ,אבל דין תובעת כתובתה

ואםלאוקרינאליהעבריינאוכשאמרוכופיןעושיןבוכפייה

לא נזכר שם ,וגם מבואר מהתשב"ץ דגם אם אינו מוציאה

אפילו בשוטי הכי מוכח בירושלמי וכ"כ המפרשים ז"ל זהו

מביתוהדיןכן".

הנראהבזה.ואע"פשישבתשובתגדוליהאחרוניםז"לשאין
כופיןבזהכללאנןלאוקטליקניבאגמאאנןומלתאדתליא

אמנם המהרש"ם בתשובתו דן לענין ירושה ,אך עכ"פ
מבוארדפשיטאליהדהתשב"ץפסקלכפותלגרש.

בסבראאיןלדייןאלאמהשעיניורואותואפשרשלאאמרו
כן על כיוצא בזה הצער הגדול וכ"ש אם מרעיב אותה ...
ומ"מ אם היא מרוב שיחה וכעסה הולכת לב"ד ותובעת
כתובתה לא הפסידה כלום  ...והדיין הכופה לחזור לבעלה

הכרעתכמהמגדוליהפוסקיםכדעתהב"י
כמה מגדולי הפוסקים נקטו למעשה כדעת הב"י,
דלמעשהלאנקטינןכשיטתרבינושמחה.

אם מרדה כדין הישמעאלים מנדין אותו ושלום והטוב

הכנסת הגדולה סי' קנד הגב"י ס"ק מט הביא את דברי

והישרבזהשיעשודרךבקשהכמ"שבנדריםבסופו)צ'ע"ב(

הב"י הנ"ל וכתב " -וכ"כ בתשובות הגאונים סי' קלה וכ"כ

עלהשמיםביניובינך".

הרב מהר"א די בוטון ז"ל בתשובת כ"י סי' לא ,וכ"כ בנימין

אך בשו"ת שואל ונשאל ח"ו סי' פא תמה על דברי היד

זאב בסי' פח דאין להקל באיסור אשת איש והבית דין

אהרן וכתב " -ולאחר המחילה רבה אין הנידון דומה כלל,

שבאותו קהל יכריזו עליו נדוי אם לא ישוב או לומר לו

דלאכתבהרשב"ץכלללכוףולגרש,רקמצדדולאבהחלט,

שמותרלקרותועבריינאוכ"כהרדב"זז"לח"אסי'קנז".

אלא שכתב דמנדין אותו ,והטוב והישר שיעשו דרךבקשה.

ובספר משחא דרבותא חלק אה"ע ס"ז )דף קמד( כתב

ועיקר שאלתו שם אם הפסידה כתובתה ע"ש .והוא פלא

"ואגב באתי ג"כ לכתוב למזכרת על אשה המורדת בבעלה

שחשב הרב יד אהרן ז"ל דדברי הרשב"ץ בהחלט נגד מ"ש

מחמת הכאות וקטטות ,הנה בספר כנסת הגדולה" וכו',

מרןז"לוצ"ע".

והביא שם את דברי הכנסת הגדולה הנזכרים והסכים עמו

ועיין בספר ויאמר יצחק )להגר"י וואליד ז"ל( אה"ע סי'
קלהשכתבעלדבריהידאהרן– "איהוגופיהלאכתבאלא

לפסוק כב"י ,שלא לכפות בשוטים ,אלא שאפשר לגבות
כתובה.

בדרך אפשר ,מה גם דההיא דהרשב"ץ ז"ל ,משטחיות לשון

והנה תשובת מהר"א די בוטון )בעל הלחם משנה(

אינו מוכרח שדעתו לכוף ,ובפרט שבסוף דבריו כתב וז"ל

שהזכירכנסתהגדולהנמצאתבספרושו"תלחםרבסי'לא,

והטוב והישר בזה שיעשו דרך בקשה כמ"ש בנדרים וכו'

עיי"ש,שנראהמדבריושהסכיםלמעשהעםדעתהב"י.

ע"כ,והכלהולךאחרהחיתום"

יצויין כי לשון השאלה שעליה נסובה תשובה זו אינה

ואמנם יש להעיר שמלשון התשב"ץ נראה שרק נוטה

נמצאת בספר לחם רב אלא בשו"ת מהרש"ך ח"ב סי' קל,

לומר כן ,אך לא פסק כן הלכה למעשה לעניין הכפיה ,אך

שהשיבבאותונידון,ושםנזכרכיהבעל"היהמזלזלבכבוד

בתשב"ץ ח"ד חוט המשולש טור ג' סי' לה )בסופו( ,לאחר

אשתו רחל ומכה אותה תמיד על לא חמס בכפה" .ועיי"ש

שהביא תשובה זו ותשובות נוספות מהראשונים ,כתב על

בתשובותמהרש"ךשגםהואנקטלמעשהכדעתהב"י,וכתב

דבריהם" -הנךרואהשהרא"שז"לוהטורז"לוהרשב"אז"ל

בלשון זו " -הנה מטעם הדבר שבא בתחילת ספור המאורע

והריב"ש ז"ל וא"ז הרשב"ץ ז"ל הם רוב בנין ורוב מנין

כי ראובן זה הנזכר היה מזלזל בכבוד אשתו רחל ומכה

מהמחמירים שלא לכוף בגט .והרי כולם הסכימו במה

אותהתמידעללאחמסבכפה,וגזרועלראובןבגזרתנח"ש

שנראה להם לפי אותו נדון לכוף ,מר מחמת חשש שילך

שלא ירים עוד ידו על רחל אשתו ,ותהיה נאמנת לומר אם

לעיר אחרת שלא מרצונה ,ומר מחמת שמצערה ומשליכה

הכה אותה ועובר על החרם .היה מקום לומר שאפילו היו

מביתו ,ומר מחמת מחלוקת וקטטה ורעבון" ,עכ"ל .מבואר

כופין ואונסין אותו להוציא לא היה גט מעושה ,כי לפי מה

שנקט בפשיטות בדעת זקנו הרשב"ץ ,שהסכים הלכה

שכתבו הגהות מיימון בסוף הלכות אישות ,כה"ג הדין נותן

למעשהלכוףבנידוןשם.

שיכפוהולהוציא,וז"לשםבשםהר"םדעוברעלדתואפילו

עטרתדבורה
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מומר אין כופין אותו להוציא דטב למיתב טן דו אבל אם

המבואר ברמב"ם בסוף פרק ב' מהלכות גירושין ,בכה"ג

עבר על החרם שהוא כלפי דידה הגון שקבל עליו בחרם

דמצוהלשמועדבריחכמיםנחשבכמגרשמרצונו,וצ"ב.

שלא להכותה או שלא להקניטה ,וכה"ג ועבר כופין אותו

ובשו"ת פרח מטה אהרן ח"א סי' ס' )שציין הגרע"א

להוציא .הן אמת כי אין לסמוך על ההגהה זאת לכוף

בגיליון שו"ע לסי' קנד ,בס"ק ב'( לאחר שהביא את שיטת

להוציא ,מ"מ לפחות יספיק שראוי לחייב לפחות לאיש

רבינושמחהואתפסקהרמ"א,כתב"-ואולםהרבמהרדב"ז

העושהזאתלהוציא".

בסי' קנז תמה על הוראה זו שכתב שכופין ע"י גויים ,וכתב

מבואר בדעת מהרש"ך דאף בהצטרף מה שעבר על
החרם עם מה שהכה אותה ,אע"פ כן פסק לחייבו להוציא,
אךלאלכפותבשוטים.

שהרשב"אוהרא"שחולקיםיע"ש,וכןכתבהרבבנימיןזאב
סוףסי'פחומהרש"ךח"בסי'קל...שאיןלכוףלהוציא".
ובשו"ת מטה לחם חלק אה"ע סי' לא הביא מספר ,אות

תשובת הרדב"ז שהזכיר בכנסת הגדולה נמצאת

היא לעולם' תשובת אחד מרבני איזמיר שפסק למעשה

בתשובותיוחלקד'סי'קנז)אלףרכח(,ולהלןלשוןהרדב"ז-

כדעת התשב"ץ בתשובה הנ"ל )בחלק ב' סי' ח'( ,והוסיף

"שאלה שאלת ממני אודיעך דעתי מי שרגיל להכות את

שגםבתשובתחוטהמשולשטורג'סי'להסמךלמעשהעל

אשתוולבזותהתמידבפנירביםמאידיניה.

תשובה זו .אך הגרח"מ ז"ל בעל מטה לחם דחה הוראה זו

תשובה.הנהנמצאכתובבשםרבינושמחהשכופיןאותו

וכתבעליו"-ואניתמיהעליועלרובבקיאותו,איךלאנרגש

להוציא ,והפריז על המדה וכתב שיעשוהו על ידי עכו"ם

מההיא דהרדב"ז ומהרש"ך" .ובהמשך דבריו ציין שנידון

עשה מה שישראל אומר לך עד כאן .אבל אני תמה על

הרדב"זשהבעלהכהאתאשתוחמוריותרמנידוןהתשב"ץ

הוראהזוכיוןשהגטמעושה,לאנמצאובניהממזריםובמה

שאינו אלא צער קטטות .וסיים "מלבד דלפי דברי הרדב"ז

הפקיעו אישות שבה .דבשלמא בעל פוליפוס וחבריו ירדו

הנזכרים,נראהלכאורהדליכאלפלוגי,ואףבזהאמרינןדעד

חכמים לסוף דעת כל הנשים ואינן יכולות לסבול לפיכך

שאתהכופהועלהגטכופהועלדבריםאחרים,כגוןלשלם

הפקיעו חכמים קדושיה ע"י גט כזה ,אבל הכא פעם מכה

ממוןהכתובהאוהקנסושארדבריםשכתבהרב".

אותה ופעם משמח אותה פעם מבזה אותה ופעם מכבד

וכן מצינו בעניין זה תשובה לרבי משה פרובינצאלו

אותה במלבושים נאים .ובשלמא כפייה בדברים או ע"י

)מחכמי איטליה ,והרב החיד"א בספרו שם הגדולים כותב

פירעוןכתובהאוקנסניחא,אבלכפייהבשוטיםע"יעכו"ם

עליו " -מהר"ר משה פרובינצאל מרבנן קשישאי שבעיר

לאתהאכזאת.וכןכתבהרשב"אז"לבתשובהשאיןכפייה

מנטובהיע"אבזמןמרןוהרמ"עוסיעתם...ובקונטרסשודא

אלא לאותם שמנו חכמים .וכן כתב הרא"ש ז"ל דליכא

דדינא אשר תיקן במנטובה הרמ"ז ובית דינו בענייני הוראה

כפייהבשוטים.ולכןאיןאנירואהלסמוךעלהוראהזו,ועד

כתוב שלא ישגיחו בתשובות אחרונים כי אם התשובות

שנכוףאותולהוציאנכוףאותועלידיכתובה,דמצינוכפייה

שרומזהרבכנה"גומהר"םפרובינצאל"(.

כזאת בגמרא ,אלא כיצד יעשו מנדין אותו שלא יכה אותה

בשו"ת רבי משה פרובינצאלו )מהדורת מכון ירושלים(

אםחזרמוטבואםלאומכריזיןעליו שהואמנודה,אםחזר

בסי'קג נשאל בעניינה של מרת רות בתושל הגאון מהר"ר

מוטבואםלאוקונסיןאותובכתיבה,אםחזרמוטבואםלאו

יהושעבועז)בעלשלטיהגבוריםומסורתהש"סועיןמשפט(

עונשין אותו על ידי עכו"ם בגופו ,שהרי עבר על פן יוסיף

שהיתה נשואה לשמעון אחי אביה ,והרב השואל כתב

להכותו .וחובשין אותו מפני שהכה אותה ,ואין מזכירין לו

שלבעל אין גבורות אנשים ,והוסיף "יודע הייתי בבירור

שיוציאאתאשתוכלל.ואםעמדהואמעצמומחמתעונשו

המכות אכזריות שבעלה היה מכה אותה ,כמו אכזר הכה

וגירשאיןזהאונסשהריהואמביאעלעצמוהאונסמדעתו

ופצוע השכם והערב" ,כמו כן הבעל נשבע לגרשה וסרב

לא יכנהולאיגרשנה.אבללכוףאותולגרשעלידינידויאו

לקיים שבועתו .הרב השואל האריך במו"מ בהלכה .ובדיון

שמתאאועונשהגוףוכלשכןעלידיעכו"םאינירואהולא

בשאלתבעלהמכהאתאשתוכתב"-כיוןדאיתחזקלהרגיל

מסכים כלל .וקרוב בעיני להיות הולד ממזר .והנראה לע"ד

קטטהולהכותהמכהרבהעדהחרמה,ידועהוא שאיןאדם

כתבתי".

דר עם נחש בכפיפה שאם לא ישכנו ,ודין בעל המכה את

מבואר דפשיטא ליה לרדב"ז שבנידון דידן אין מקום

אשתו אדוני יודע שהוא כתוב בהגהת האשרי פרק המניח

לכפיה בשוטים ,אלא במילי או בפירעון הכתובה או בקנס

ובשו"ת מהרמב"ן סי' ק"ב וממהר"ם סי' רצ"א ובמישרים

אחר.

נתיבכגח"ה".

אלא שיש להעיר במש"כ הרדב"ז " -דבשלמא בעל

בתשובתו כתב הרב משה פרובינצאלו שלמעשה אין

פוליפוס וחבריו ירדו חכמים לסוף דעת כל הנשים ואינן

לכפותמצדטענתגבורותאנשים,אלאישחיובגטופוסקים

יכולות לסבול לפיכך הפקיעו חכמים קדושיה ע"י גט כזה,

יוציאויתןכתובה.והוסיףשם" -גםהמצערהבמכותכופים

אבל הכא  ...כפייה בשוטים ע"י עכו"ם לא תהא כזאת".

אותו לזונה חוץ לביתו או להוציא וליתן כתובה ,ועדיין לא

מדוענקטהרדב"זשמכחסברתאפקעינהואתינןעלה,דלפי

באולכללהכפיהעלהגט".אלאשלבסוףפסקלכופוכפייה
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גמורה לקיים את שבועתו ,ובסיום התשובה כתוב הרמ"פ -

נה ובחלק ו' חלק אה"ע סי' פא וסי' פב .וע"ע בשו"ת יביע

"וברוךשהוציאהממסגרוגלגלזכותעלידיזכאי".

אומרחלקב'חלקאה"עסי'י'סק"ב.

עכ"פ למרות שהרב משה פרובינצאלו ראה את תשובת
רבינושמחהשהביאהגהותהאשרי,לאפסקכוותיהמאחר

פסקיבתיהדין

וסבר שהרמב"ם ומהר"ם לא סבירא ליה כן ,וכדרכו של

בפד"ר חלק י"א עמוד  327בפס"ד שניתן בבית הדין

הב"י) ,אמנם הרמ"פ לא מזכיר את הב"י ,אך ממה שהרב

הרבני הגדול בירושלים בהרכב הגאון רבי עובדיה יוסף

השואל מציין לדברי הב"י בסי' קנ"ד בעניין אחר ,עולה

שליט"אהג"רבצלאלז'ולטיז"לוהג"רשאולישראלז"ל.דנו

שספר הב"י כבר היה מצוי אצלהם ,וכפי הנראה הרמ"פ

בנידוןשלבעלשהכהאתאשתו.

ראה את דברי הב"י לעניין בעל המכה את אשתו והסכים
עמו(.
ובספר תשובות רבי עקיבא איגר מכתב יד סי' קז דן

בפסק הדין נשוא העירעור פסקו שאין לחייב את הבעל
במתן גט ,אך ערעורה של האשה התקבל ובית הדין הגדול
פסקלחייבובגט.

במקרה כדלהן " -וגופא דעובדא זה משך עשר שנים באה

וכךנכתבבפסקהדיןשם"-הבעל,בטענותיובפניביה"ד

אשהאחתלביתהדיןוקבלהעלבעלהשמכהאותהמכות

האזורי ,שחזר עליהם גם בפנינו ,מכחיש את הטענות על

אכזריות ועל ידי בירור גמור שרצה להרגה בסכין שהוציא

המכות;פרטלפעםאחתשאמנםנחבלהבראשהעדזובדם

להעביר על צווארה ,ואין רצונה לישב תחתיו ,ועפ"י רוב

והוצרכה לתפרים בבית החולים ,אולם זה היה שלא

התאמצות מהבית דין נתפייסה לישב עמו על ידי כתב

במתכוון ,תוך קטטה ,הסל שהיה בידה ,ששניהם משכו בו,

התקשרות באם יחזור ויכה אותה אף על ידי גרמא דילה

נזרק כלפי מעלה ,ובקבוק בושם שהיה בתוכו פגע בראשה

בדברה לו דברי חידודים ,מחוייב לגרשה וליתן כתובה,

ופצעה.

ושמאמין עליו בזה עד אחד ואפילו אשה ומשרתת .אחר

עיינו בטענות הצדדים ובעדויות שבתיק ,ונראה לנו,

הימיםזהארבעהשניםיצאהמביתובעלהלביתאביהולא

שהוכח בצורה מספקת שאכן הבעל הכה את האשה מספר

רצתה לשוב אליו עוד מחמת גודל וריבוי הכאות ,ובטרם

פעמים .הוקראה לפנינו עדות הרופא ,שאושרה גם ע"י

שבאה לבית דין הכניע עצמו בעלה ובא לבית חמיו ופיתה

הבעל שאכן זוהי קביעת הרופא )אלא שהיא מוכחשת על

אותה בתחנונים ובבכיות והבטיחה שלא יעשה עוד כזה.

ידו( ,שהפציעה בראשה של האשה ,שהצריכה טיפול רציני

וכעתביוםב'ב'ניסןהעברבאהלביתדיןוצעקהככרוכיא

כנ"ל,לאהיתהיכולהלהיגרםע"יפגיעתהבקבוק,כגירסתו

שמכהאותהתמידוהראתהזרועותיהמוכיםבשינוימראה

של הבעל ,אלא ע"י בעיטה ברגל וכיו"ב .כן מצויות עדויות

בלויא פלעקין ,והביאה עדים דהיינו משרתת  ...ואמר צאי

של שכני הזוג המאשרות את גירסת האשה ,על מכות

מביתי ודרסה בכרעיו ,וברחה משם וברח אחריה ונטל אבן

נוספות .גם אם היתה איזו סיבה שהיא להתרגזות הבעל,

מהכירה וזרק אחריה ושיבר כלי חרס על ראשה ונתעלפה"

כפי שהעלה בביה"ד ,אין זה מצדיק בשום אופן הכאות,

עכ"להגרע"אבלשוןהמעשה,וכתבשםשהבעלהודהביחס

כמבואר בהלכה איש המכה את אשתו ,עבירה היא בידו

לחלק מההכאות והאשה טענה שסבלה ממנו עשרים שנה

כמכה חבירו ,ואם רגיל הוא בכך יש ביד בי"ד ליסרו

ואינהיכולהלסבוליותר,וסרבהלשובולדורעמו.
בתוךתשובתוכתבהגרע"א" -פסקנושאינויכוללכופה

ולהחרימו ולהלקותו  ...ואם אינו ציית לדברי בי"ד י"א
שכופיןאותולהוציא).שו"עאבןהעזר,סי'קנ"ד,ברמ"א(.

לדור עמו בכפיפה אחת ואין לה דין מורדת"  -ועל דברי

ומקור הדברים בתשובות הרמב"ן )המיוחסות( סי' ק"ב,

הרמ"אבסי'קנדכתבהגרע"א" -אףשקשהלעשותמעשה

וז"ל  -אין לבעל להכות ולענות אשתו ,דלחיים ניתנה ולא

לכוףאגט,מ"מעכ"פישלכוףעלידיגבייתכתובה".

לצער  ...ואם טען שהיא מקללתו ,בי"ד חוקרים ושואלים

הגרע"א שלח את תשובתו זו להגאון בעל הבית מאיר,

לשכנים מי הגורם .ואם הוא מכה ומצער שלא כדין ,והיא

תשובתהביתמאירנמצאתבשו"תביתמאיר)הוצאתמכון

בורחת,הדיןעמהשאיןאדםדרעםנחשבכפיפה,זכרלדבר

ירושלים(סי'ג',ובפתיחתהתשובהכותבהביתמאיר" -אף

 -הגר  ...אפילו על שאר דברים שאין לה כל כך צער ,כגון

שעל גופי הגירושין אפשר דיש קצת להסתפק על פי דברי

שמדירה שלא תלך לבית אביה או לבית האבל או לבית

הב"י שם ,מ"מ להוציא הכתובה ונדוניה מה"ת לספיק".

המשתה ,או אפילו שלא תשאל נפה וכברה מחברותיה או

ובהמשךסיכםהביתמאיראתדעתווכתב"-ולכןלע"דאין

שלאתשאיללהם,הואמוציאונותןכתובה,כלשכןבמכה

כאן ספק שחייב ליתן גט וכתובה ונדוניה .אך בזה יש קצת

ופוצע ומצערה בגופה .וקרוב בעיני הדבר שאם ידוע שהוא

ספק מאחר שכתב הרמ"א ובלבד שמתרין בו תחילה פעם

מכהאותהשלאכדרךבנותישראלההגונות,ר"לשמתמיד

אחתאושתיים,אםהקישורשנעשהלובפניביתדיןיספיק

להכותה ,שאינו נאמן לטעון שהיא גורמת  ...דלאו כל

כהתראהשתועיל,אבליותרקרובליששפירמספיק".

כמיניהלאחזוקהבפרוצהוכו'.

וכןרבימשההכהןכלפוןבספרושואלונשאלפסקכמה
פעמים שלא לכפות כפיה גמורה בנידון כזה ,עיין בח"ב סי'

ולכן ,בנידון שלנו ,דלאו כל כמיניה לאחזוקה בפרוצה
וכו'.

עטרתדבורה
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וזהגםלאחרשהוזהר,ולמרותשקיבלעלעצמולהתנהג

בכפיהגמורה,וכןפסקהרמ"אבשו"עאה"עסי'קנדס"ג,וכן

כהוגן,ושובחזרעלמנהגו)מהשגרםגםשבערכאהאחרת

הסכים הגר"א בביאורו .אך הב"י חלק על הוראה זו ופסק

נאסר עליו להיכנס הביתה(  -צודקת טענת האשה שאינה

שישלפסוקשעליולהוציאולתתכתובה,אךאיןלכפותאת

יכולה להמשיך לדור עמו יחד .ואעפ"י שבלשון הרמ"א

הגטבשוטין.בארנוטעםמחלוקתם,והבאנושרבוהפוסקים

נאמרה ההלכה בלשון י"א ,לפנינו פסקו של הרמב"ן ,ולא

שנקטולמעשהכדעתהב"י.

מצאנו מי שחולק עליו .אי לזאת אנו פוסקים הערעור

אמנם במקרה שבפנינו שעקב מעשיו הללו הבעל נכלא

מתקבל ,והבעל חייב לגרש את אשתו בג"פ" ,עכ"ל בפסק

במאסר,קיימתעילהנוספתלחיובהגירושין,והיאעצםהיותו

הדין.

במאסרבפשיעתו,ועייןלהלןסי'צגשהארכנובנקודהזו.

וכן פסקו בבית הדין בתל אביב ,בראשות האב"ד הג"ר
ש"ב ורנר ז"ל ,והובא פסק דינם בספרו משפטי שמואל סי'

הבחנהביןאלימותשישבהסיכוןלאלימותאחרת

כג,ובסיוםדבריוכתב– "מעתהבנידוננושהבעלהודהבפני

בספר ויאמר יצחק )להגר"י וואליד ז"ל( אה"ע סי' קלה

ביתהדיןשהכהוחבלבאשתו,וגםאחריהתראתביתהדין

כתבלחלקבדבר,ולאחרשהעלהלחושלשיטתהביתיוסף,

שהזהירו אותו על חומר הענין ועל המסקנות שבית הדין

השיבאודותבעלשחבלבאשתובמזלגשלושהשיניים,וכפי

יסיק ממעשיו אלו ,והוא לא שת לבו לכל זה ,וכבר הבאנו

הנראה כוונתו לקילשון ,וכתב – "הן אמת ,דעם כל זאת

דברי הרשב"א שכתב "שהדבר הזה וכיוצא בו מסור כפי

עדייןישלחלקולומרדעדכאןלאאמרוהפוסקיםהנזכרים

ראות עיני הדיינים כפי המקום וכפי השעה וכפי האנשים".

דאיןכופיןאלאדוקאבמכהמכותשלצערבלבד,דאיןבהם

לאור זאת פסקנו שיש לחייב לבעל שיתן ג"פ לאשתו) ,אם

חשש סכנה ,אבל הכא בנד"ד שהכה אותה במזלג ,מכות

יסרב בית הדין ידון אם יש לכופו על כך( ,וכן חייב

המביאות לידי סכנה ,אפשר דאף מרן ז"ל ודאזלי בשיטתיה

במזונותיהומזונותהילדים".

יודודכופין.מ"מאחרשלאנמצאחילוקזהבדברישוםאחד

ועיין שם שקודם לכן קבע שהבעל אינו נאמן בטענה

מהפוסקים ומהספרים המצויים אצלנו ,לא מלאנו לבנו

שאשתו החלה ,וכמבואר בתשובת הרשב"א ח"ז סי' תעז

לעשות מעשה בכגון זה שהוא איסור חמור ולעשות גט

וברמ"א סי'קנדס"ג .והביא מדברי תשובת יביע אומר חלק

מעושה".

ג'אה"עסי'טושאיןמוציאיםממנומזונותמספקשמאהיא

אך בהמשך התשובה הוסיף הרב ויאמר יצחק שבמקרה

גרמהלכך,ודחהדבריווכתב– "נראהברורשאיןלדוןכאן

שבוהבעלנקטבאלימותקשהואףאייםלהורגה" –,בכה"ג

מדין המוציא מחבירו עליו הראיה  ...ושנאמר שעל האשה

כו"עיודודכופין,דאנןסהדישמחמתשהיתהשנואהבעיניו

המוציאה להביא ראיה שהבעל הכה אותה מבלי שהיא

שכלימיוהיהבקטטותומריבותעמהלאהיהרצונוכיאם

היתה הגורמת לכך ,כי הואיל והבעל מודה שהכה אותה

להתנקם ממנה ,הוכיח סופו על תחילתו שעשה לה מעשים

הרי האשה בחזקת זכאית למזונות ,ואינו יכול לפטור עצמו

אשר לא יעשו  ...והאשה הנזכרת היתה בסכנה גדולה ...

בטענה שהאשה היא שגרמה להכאות .והרי זה דומה להא

ואם היתה הנשארת עם בעלה ודאי שהיתה בסכנה וחשש

דאמרו בב"ק צ"א ב' "תני רבה בר בר חנה קמיה דרב שורי

מות,דלאוכלשעתאושעתאמתרחשניסא".

הרגת נטיעותי קצצת,אתה אמרת לי להורגו אתה אמרת לי

ועיי"ש שהוכיח כן מהפוסקים שנקטו טעם כפיית נכפה

לקוצצופטור.א"לא"כ,לאשבקתחיילברייתאכלכמיניה".

מפני הסכנה שבדבר ,וכן הביא את תשובת חוט המשולש

וראהשםבשטמ"קשםבשםהרמ"ה ,דאםישעדיםשהרגו

הטורהשלישיסי'להשכתבבזהבאריכות.ולהלןדבריחוט

וקצצואינויכוללפטורעצמובטענהאתהאמרתלילקוצצו,

המשולשבמלואן " -אפילו לדעת האומרים שאין לכפות על

אלא א"כ מביא עדים  ...אם ידוע לנו על ידי עדים או

הגט אלא באותם שהזכירו חז"ל כפייה ,מ"מ ראיתי שהם

שהודה ,שהזיק ,הרי בהודאתו נתחייב בתשלומין ,שוב אינו

עצמם מתירים לכתחילה לכוף כשיראה להם שהענין צריך

יכול לפטור את עצמו בטענה אתה גרמת לי שאכה לך ...

לכך.שהרי כתב הרא"ש ז"ל בתשובה הביאה הטור ז"ל )סי'

וכאמור זה טעמו של הרשב"א המובא ברמ"א שאם הודה

קנ"ד( וז"ל אשה שנתיראה מבעלה שילך לארץ אחרת,

הבעל שהכה או שיש עדים אינו נאמן שהאשה היתה

ושואלת שיגרשנה או ישבע לה שלא ילך ,והשיב הרב ז"ל

המתחילהבריב...הואילוהואהודהשהכהאתאשתושוב

שאם הוא רוצה לילך ישביעוהו שלא ילך או יכפאוהו לגרש

אינויכוללפטוראתעצמובליהוכחותועליולהוכיחשהיא

קודם שילך .הנה משום חשש דשמא ילך ויתעכב ,דן הרב

היתההגורמת,וכלעודלאהוכיחישלודיןשלבעלהמכה

שיכופו אותו לגרש .ועל תשובה זו סמכו הריב"ש ז"ל וא"ז

את אשתו שחייב במזונות ,ולכופו גם להוציא כמבואר

הרשב"ץ ז"ל ובנו ז"ל ועשו מעשה .וגם הרשב"א ז"ל כתב

ברמ"אשם,אחרישהותרהעלכך".

בתשובה מי שמצער את אשתו ומשליכה מביתו כופין אותו



להוציאה בגט .וכן א"ז הרשב"ץ ז"ל נשאל על איש שמצער

העולה מדברינו שבשאלה זו של בעל המכה את אשתו

אתאשתוהרבהעדשמאסהאותומרובהקטטותוהמריבות

מצינו שיטת רבינו שמחה וסיעתו שפסקו לכפותו בגט ,אף

והכל יודעים שהוא קשה וגם שהוא מרעיבה וכו' והשיב

670אבןהעזר

עטרתדבורה

קרוב הדבר שיוציא ויתן כתובה כדקי"ל לחיים ניתנה ולא
לצער כדנפקא לן מכי היתה אם כל חי בפרק אעפ"י )ס"א

התראהבטרםיפסקולחייבו
הרמ"א בשו"ע סי' קנ"ד ס"ג פסק לכפותו לגרש ,וכתב

ע"א(ואפילומדיראת אשתו בדברים שאינם להכל כךצער

בלשון זו " -איש המכה אשתו ,עבירה היא בידו כמכה

קי"ל יוציא ויתן כתובה כדאיתא בהמדיר )ע'ע"א ל"א ע"ב(

חבירו.ואםרגילהואבכך,ישבידביתדיןליסרוולהחרימו

בכמה מקומות דוק ותשכח .כ"ש בצער תמיד כזה שיוציא

ולהלקותובכלמינירידויוכפייה,ולהשביעושלאיעשהעוד,

ויתן כתובה ,דאין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת ,ואעפ"י

ואם אינו ציית לדברי הב"ד ,י"א שכופין אותו להוציא,

שבאומר איני זן ואיני מפרנס כתב הריא"ף ז"ל דלא יוציא

ובלבדשמתריןבותחלהפעםאחתאושתים,כיאינומדרך

ויתן כתובה ,התם אפשר בתקנה ,דעד שיכפוהו לגרש

בניישראללהכותנשותיהם,ומעשהעובדכוכביםהוא".

יכפוהו לזון ,אבל זה מעוות לא יוכל לתקן דטוב פת חרבה

מאחר ובנידון שלפנינו הבעל הוזהר מספר פעמים שלא

ושלוה בה וכו' וטוב ארוחת ירק וכו' ויותר קשה המריבה

להכותאתאשתוופעםאחתאףנשפטונגזרדינולמאסרעל

מחסרון מזונות ואיזה טובה יש לאשה שבעלה מצערה בכל

תנאי במידה וינהג בה באלימות .ולמורת זאת חזר והכה

יום במריבה.ויכולין לכוף אותו להוציא ק"ו מבעל פוליפוס,

אותה ,ועקב כך הבעל כעת מרצה עונש מאסר של שנה

דהשתא מפני ריח הפה כופין ,מפני צער תמיד מר ממות לא

וחצי,עלכןישלדוןאותוכמישהתרובו.

כ"ש .וגם יש פוסקים באומר איני זן שכופין אותו להוציא

ונראה דאע"פ שהתרו בו בסתמא שלא יוסיף להכותה,

והמרעיב אותה הוא בכלל זה.וההפרש שיש בין יוציא ויתן

ולא התרו בו שאם יוסיף להכות יכפוהו לגרש ,אפ"ה נידון

כתובהלביןכופיןאותולהוציאדכשאמרויוציאויתןכתובה

כהתראה ,וכמו כן נראה שאין צריך שיתרו בו דוקא בבית

אין כופין לגרש אלא מגבין לה כתובתה ואם גירש מעצמו

דין ,אלא ה"ה אם התרו בו בעת מעצרו במשטרה או בבית

מוטב ,ואם לאו קרינן ליה עבריין וכשאמרו כופין עושים כל

המשפטשדןאותועלמנתלהענישועלמעשיו.

כפייה אפילו בשוטים ,והכי מוכח בירושלמי וכן כתבו

וכן משמע שמסתימת לשון הרמ"א שלא כתב דוקא

המפרשים ז"ל ואעפ"י שיש בתשובות גדולי חכמי האחרונים

התראהבביתדין ודוקאשמתריןבושאםיכהיכפוהולגרש.

ז"ל שאין כופין בזה כלל לאו קטלי קני באגמא אנן ומילתא

וכןנראהממ"שהגר"אבביאורועלהרמ"אדבעינןהתראה

דתלייא בסברא אין לדיין אלא מה שעיניו רואות ואיפשר

ולאגרעמעוברתעלדת,ובעוברתעלדתהסכמתהפוסקים

שלא אמרו כן על כיוצא בזה הצער הגדול .מצורף לזה מה

דסגיבהתראהבלאשיאמרולהמהיקרהאםתעבורעלדת

שמרעיב אותה וכו' עיין שם שהאריך בזה .הנך רואה

פעםנוספת,עייןבב"שסי'קטוס"קיזובפת"שס"קיאבשם

שהרא"ש ז"ל והטור ז"ל והרשב"א ז"ל והריב"ש ז"ל וא"ז

השבות יעקב שכך היא הסכמת האחרונים ,עיי"ש .ולפי"ז

הרשב"ץ ז"ל הם רוב בנין ורוב מנין מהמחמירים שלא לכוף

אליבאדסברתהגר"אשישלהשוותביןהדברים,ה"הבנ"ד

בגט .והרי כולם הסכימו במה שנראה להם לפי אותו נדון

סגיבהתראהבסתמאאףכשאיןאומריםלושאםיעבורעל

לכוף ,מר מחמת חשש שילך לעיר אחרת שלא מרצונה ,ומר

ההתראה יחייבו אותו לגרש .וכמו כן אין צורך שבית הדין

מחמת שמצערה ומשליכה מביתו ,ומר מחמת מחלוקת

עצמו יתרה בו ,וכמו שמועילה התראה בעוברת על דת גם

וקטטהורעבון.העולהמדבריהםז"לדאפילולדעתהסוברים

ללאביתדין.

שלאלכוף,אםישצורךשעהבכפייהיכופו,דאיןלדייןאלא

וכן מוכח בראשונים שהביאו דין התראה .המקור

מה שעיניו רואות .ומזה יש ללמוד לכמה דברים אחרים

הראשון להתראה הוא בתשובת הגאונים ,כמו שהבאנו

שאם יארעו יש בהם כדי להתיר הכפייה לכ"ע ,ובלבד

לעיל.אמנםבארנושלעניןהכפיהלגרשאיןצורךבהתראה

שתהא כוונת הדיין לש"ש ויחקור על הדבר כראוי" ,עכ"ל

אליבא דהגאונים ,וכתקנת מתיבתא ,אך עכ"פ לשיטה זו

חוטהמשולש.

ההתראה נחוצה לענין הפסד הכתובה ,ובזה מבואר

בנוסף יש מקום לקבוע שבימינו אלימות פיסית שלבעל

בתשובת הגאונים שההתראה מועילה גם בלא שיבארו לו

כנגד אשתו תהיה עילה לחיוב הגירושין יותר ממה שהיה

מההםההשלכותהנובעותמכךשיחזורעלמעשיו,ודיבכך

בדורות קודמים .מפני שבדורות שעברו ,אירועי אלימות

שיאמרו לו מה הם חובותיו על פי שטר הכתובה .וז"ל

כאלו היו מתקבלים בחברה בסלחנות מסויימת ,והתנהגות

התשובה שם " -אין אנו כופין את הבעל ליתן לה גט

כזו לא היתה נתפסת כהתנהגות המעוררת מאיסות ודחיה

ולהגבותה כתובתה עד שיתרו בו בית דין וזקני הקהל

מהאדםהאלים,משא"כבימינו.וכןכתבבספרשמעשלמה

ויאמרולוהוייודעשמקוייםעליךבשטרכתובתהשתכבדנה

חלק א' אה"ע סי' טו " -יש מקום לחלק ולומר שבזמננו יש

ותזוננה כדכתב בכתובתה ואנא אפלח ואוקיר ואיזון,

להחמיר טפי בענין מכה אשתו ,אחר שכל איש הגון ונבון

וכשמקבלעליוהתראהומשהיןאותועלידנאמןאםמעיד

מתבייש בזה ואין אשה שיכולה לסבול זה כלל ,וחרפה

אותונאמןששנהבאיולתומגביןלהכתובתה".

גדולההיאבימינויותרמימיםקודמים,שאפ"לבשופישאיש

וכן בתשובת רבינו שמחה כתב "ותטילו ביניהם שלום

המכה אשתו הוא נמאס ונתעב בעיני אשתו בתכלית

מקויים ומסויים ותבררו שנים או שלשה שיהיו מוכיחים

המיאוסעדכדישאינהיכולהלחיותעמוכלל".

ביניהם ,וכל קבלה שיהיה להם זה על זה ישפטו הם ,ואם

עטרתדבורה
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לא יעמוד הבעל בקיום השלום שיוסיף להכותה ולבזותה,

הרמ"א .ויסודו של דבר הוא שכל הדברים המנויים בסי'

אנו מסכימים אחריכם להיות מנודה בבי"ד העליון ובבי"ד

קנ"דשבגללםמחייביםאוכופין לגרשאיןזהמטעםקנסעל

התחתון ויעשוהו על ידי גויים לתת גט עשה מה שישראל

העבר כי אם מתוך דאגה לעתיד ,דהיינו שאם ברור הדבר

אומרלך".

שלאתראהאצלוחייםטוביםכפישציווחכמיםשעלהבעל

ומבואר שיעשו ביניהם שלום ואם לא יעמוד בכך כופין
אותו,ולאהזכירוכללשצריךלומרלובזמןההתראהשאם
יחזורויכהיכפוהולגרש.

לכבדה ולספק לה כל צרכיה ,אז מחייבים אותו לגרשה",
עכ"לבפסקהדין.
העולה מכל הנ"ל ,שבנידון שלפנינו ,שהתרו בבעל שלא

וכן בתשובת מהר"ם מרוטנבורג שהבאנו לעיל נאמר -

לשוב ולנהוג באלימות כלפי אשתו וכמו כן בית הדין

"היכא שהבעל רגיל להכות את אשתו והיא בקשה

התרשםשקייםחששסבירשהבעלישובלסורו,וגםהאשה

להבטיחה שלא להכותה עוד ולא רצה להבטיחה ,אך רצה

מאד פוחדת מכך ,יש לפסוק לחייבו בגירושין .ואם הבעל

להוסיף על חטאתו פשע והתרו בו עוד להבטיחה שלא

שוהה במאסר לפרק זמן ממושך זו עילה לכפית גט ,עיין

להכותה ולא קבל" ,ומבוארדסגי בכך שיתרו בו שלא ישוב

להלןבסי'צג.

להכותה.
ולפידברינומש"כבתשובותהרשב"אהמיוחסותלרמב"ן

תשלוםכתובהותוספתכתובה

סי'קבבלשוןזו"-גועריםאותוומייסרין,ומודיעיןשאםיכה

לפיהמבואר,בנידוןשלפנינו,הבעלהואמאותם שנאמר

שלא כדין ,שיהא חייב להוציא וליתן כתובה" ,נראה שאינו

בהם "יוציא ויתן כתובה" .על כן עליו לשלם דמי כתובה

לעיכובא,ואףאםמתריםבובסתמאמהני.

ונדונייתה ,עוד בטרם הגירושין ,וכפי הדין הנאמר בכל אלו

וכן עולה ממה שפסקו בפד"ר חי"א שהבאנו לעיל ,שרק
הוזהר שלא לשוב על מעשיו ,אך לא היתה אזהרה שאם
ישובלהכותהיחייבוהובגירושין.
ולהלן מש"כ הגרח"ג צימבליסט שליט"א בפד"ר חלק ח'
עמוד" - 310והנהמצינוגםבש"עדיןהתראהלעניןלחייבו

שפוסקיםבהם"יוציאויתןכתובה",וכמושפסקברמ"אבסי'
קנדסעיףכא.
וכןכתבהר"ןבמסכתכתובותסוףפרקהמדיר,וכןכתב
התשב"ץ ח"א סי' א' שתשלום הכתובה נעשה עוד בטרם
הגירושין,ואיןלראותבהטלתתשלוםזהכפיהלגרש.

לגרשה,והואבסי'קנ"דס"גבהגהאישהמכהאשתועבירה

וז"להתשב"ץ"-וישאונסאחראעפ"ישהואאונסובגופו

היאבידוכמכהחבירו,ואםרגילהואבכךישבידב"דליסרו

אינו אונס לגרש אלא שאונס אותו לעשות דבר אחד והוא

ולהחרימו ולהלקותו בכל מיני רידוי וכפיה ולהשביעו שלא

מעצמוכדילהינצלמאותואונסמגרשמעצמו,וזהאינוקרוי

יעשהעוד,ואםאינוצייתלדבריהביתדיןי"אשכופיןאותו

כפייה,כיוןשלאכפואותוממשלהוציא.והראיהמדאמרינן

להוציא ובלבד שמתרין בו תחילה פעם אחת או שתים כי

בירושלמיבפרקאלמנהניזונת)ה"ז(אמרשמואלאיןמעשין

אינומדרךבניישראללהכותנשותיהםומעשהכותיםהוא.

אלא לפסולות ואקשו עליה התם והא תנינן המדיר את

אמנםנראהדאיןהתראהזומדיןאיןעונשיןאא"כמזהירין,

אשתו וכו' עד יוציא ויתן כתובה ,ופריקו שמענו שמוציא

דא"כ מהו הענין דמתרין בו פעם אחת או שתים ,וכי היכן

שמענושכופין,וכתבזההירושלמיר"חז"לבפירושיו.ופירש

מצינובדיניהתראהשצריךשתיהתראות ,ועודשא"כ היה

זה הירושלמי כך הוא שהם תרצו ,דהא ל"ק ,דאע"ג דתנן

צריך להזהירו שאם יכה יכפוהו לגרש ,והרמ"א לא כתב

יוציא ויתן כתובתה כלום שמענו שכופין בתמיה דיוציא

אלא שמיסרין אותו שלא יעשה עוד ,ומתרין בו שאין זה

לחוד וכופין לחוד ,דכופין ר"ל שכופין אותו ממש לגרש,

מדרךבנ"י,ולאהזכירשצריךלהזכירלואתהעונש,דהיינו

ויוציאר"לשכופיןאותולפרועכתובתה,ואםמתוךכפייהזו

שיכפוהו לגרש )עי' ב"ש סי' קט"ו ס"ק י"ז לענין עוברת על

רוצהלגרשיגרש.וכןכתבהרמב"ןז"לבפרקאעפ"י...ומ"מ

דתדדעתהרבהפוסקיםשצריךלהתרותבהשאםתעשהכן

מוכח מהכא כשכופין אותו לפרוע כתובתה ולפעמים מפני

תפסיד הכתובה( ,אלא ע"כ עיקר ההתראה לענין לחייבו

פירעון כתובתה הוא צריך לגרש והרי הוא כפוי ועומד בגט

לגרשה אינו אלא כדי שנדע בודאות שאין עוד תקוה

זהכיוןשלאכפואותוממשלגרשאלאשכדילפטורעצמו

שהחייםביניהםיהיותקינים,כיכלעודישתקוהכזאתאין

מאונס פירעון כתובתה נתפייס לגרש לא מיקרי גט מעושה

מחייביםלגרשאלאמנסיםלהשליםביניהם.ולכןמתריםבו

כלל שהרי האונס בענין אחר היה והגט ברצונו נתנו שהרי

תחילהומנסיםלראותשמאהתראתבי"דתרתיעאותוולא

לא היו כופין אותו לגרש  ...אבל אם עישו אותו בדברים

ישובלכסלהעוד.ואםאחריההתראההואשבעלאיולתו,

אחרים שהיה הדין לכופו בהן לגרש כגון פריעת כתובתה

רק אז נודע שאין תקוה ומחייבים או כופים לגרש ,והכל

דפריעת ב"ח מצוה ומכין אותו עד שיאמר רוצה אני

תלוי בראות עיני הדיינים ,ולפעמים גם אם עבר על

כדאיתאבפרקהכותב)פ"וע"א(ולהצילעצמומאותועישוי

ההתראה עדיין אין מחליטים שאין תקוה ומנסים שוב

נתרצהלגרשלאהויגטמעושה".

ומתריןבופעםשנייה,ורקאחריהפעםהשנייההואשנוכל
לקבועבבטחהשאיןתקוה.וזהועניןשתיההתראותשכתב

וע"ע בפד"ר ח"א עמ'  216שהאריך בזה ומסקנתו
שתשלוםהכתובהנעשהגםבטרםסודרהגט.
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אךביחסלתוספתכתובהלכאורההדברשנויבמחלוקת.

תוספת ,וכש"כ במורד מתשמיש או אומר אינו זן ואינו

הביתיוסףבסי'קנדכתב" -מצאתיכתובבשםרבינוברוך,

מפרנס דמחייבינן ליה לגרש ]לבה"ג דפסק כרב ,ואפילו

נ"לדכלהיכאדקתנייוציאויתןכתובה,נהידאיןכופיןאותו

לרי"ף דפסק כשמואל ,מ"מ אם אי אפשר לכופו לזון כפינן

אלא בראיה ברורה ,מכל מקום נפיק ממונא מיניה ,כיון

ליהלגרשכמ"שהר"ן[ישלהתוספת,וכןבמדיראתאשתו

דחייבוהו חכמים בממון זה לתת לה הילכך מפקינן מיניה

ע' א' יש לה תוספת ,דכל שהוא מעיק לה הוי כמוציאה

כתובה ויהבינן לה מנה ומאתים ונדוניא דהנעלת ליה ,אבל

לדעתו,וכ"כבהגמ"רבהדיא".
וע"עבפד"רחלקא'עמ',222 - 217ובפד"רחלקח'עמ'

תוספת איכא פלוגתא דרבוותא ,רבינו תם כתב בריש פרק
אף על פי )הו"ד בהגהות מרדכי סוף סי' רפט( דתוספת נמי

)278ד"האמנם(.

איתלהדלכלמיליתנאיכתובהככתובהדמי)כתובותנד,(:

ולעילהבאנופסקהלכהשפסקוהרבמשהפרובינצאלו,

ורבינו חננאל כתב דוקא להני מילי דמייתינן בפרק אע"פ

הרע"אוהביתמאירלחייבבנידוןשלבעלהמכהאתאשתו

אמרינן תנאי כתובה ככתובה דמי ,למידי אחרינא לא

תשלום כתובה ונדוניא עוד בטרם יגרש ,ומסתימת דבריהם

ומספיקא לא מפקינן מיניה התוספת כיון דאיפליגו ביה

שלאכתבושישלםדוקאכתובהולאתוספתכתובה,מבואר

רבוותאז"לעכ"ל".

דמחוייבבכתובהובתוספתכתובהובנדוניא.

אךבהגהותמרדכיעמ"סכתובות)סי'רפט(כתב"-תנאי
כתובה ככתובה דמי ,אומר ר"ח דוקא להני מילי דמני הכא

ועיין לעיל סי' לו שבארנו באריכות את היסוד לחיוב
תוספתכתובהבאותםשגירושיןיצאומחמתמעשיהם.

הוו תנאי כתובה ככתובה ,אבל לשאר דברים לא  ...וכן

מסקנתהדברים,מאחרובמקרהשלפנינו,הבעלבמעשיו

ההיא דשילהי הבא על יבמתו באה מחמת טענה דכופין

הרעים הביא לגירושין הרי שלענין תשלום תוספת כתובה

אותו להוציא ויתן כתובה פר"ח דתוספת לא יתן ,דאדעתא

הוא נידון כמי שמוציאה לדעתו ,ועליו לשלם את מלא

למיפקלאהוסיףלה,ולהכילאחשיבלה.ואםתאמרההיא

הסכוםהנקובבשטרהכתובה.

דהמדיר אשתו דאמר יוציא ויתן כתובה ,וע"כ גם תוספת
צריך ליתן לה ,דאם לא כן כל אדם ידיר אשתו אם רוצה

הרחקתהבעלממקוםמגוריהאשה

לגרשה כדי להפטר מתוספת ,א"כ ליחשוב הכא דלהא

מאחרשישמקוםלחששהאשהמבעלה,ישלאפשרלה

מילתאתנאיככתובהדמועםאינךדחשיבהכא.וישלומר

מגוריםנפרדיםמבעלה,וכמושפסקוהרבמשהפרובינצאלו,

דברפשוטהואדאיתלהותוספת".

הגרע"אוהביתמאירבתשובותיהםשהבאנו.ומאחרוהאשה

והחזו"אחלקאה"עסי'סטס"קכבכתבשלעניןתשלום

זכאית למזונות ולמדור ,ובנוסף לכך היא מגדלת את שני

תוספתכתובהאיןכלהמקריםשוים,ובמקצתהמקריםבהם

הילדים ,יש לקבוע את מקום המדור שלה בביתה הקבוע,

נאמר בהם יוציא ויתן כתובה ,מחוייב בכתובה ובתוספות

וינתן פסק דין הקובע שהבעל מנוע מלהתקרב למקום

כתובה .וז"ל החזו"א " -והאומר אי אפשי אלא כמנהג

מגוריה ,ובכך תפתר הבעיה הנוכחית שהאשה מאוימת

פרסיים מ"ח א' דאמר יוציא ויתן כתובה ,נראה דיש להם

באלימותמבעלה.

סימ צג

בעלהכלואבביתהסוהר-חיובובגירושין
בחומרתו,אך ביחסלשאלה העקרונית ,אםישמקום לחיוב
המקרההנידון
לבתי הדין מוגשות תביעות גירושין כנגד בעלים

האסירבגטבגיןמאסרו,נחלקוהדעותלשלוששיטות.
א .בפד"ר ח"ה עמ'  329-332בפסק דין של בית הדין

הנמצאים בבתי הסוהר לתקופות שונות .יש לברר את

הגדול ,בהרכבהגר"בז'ולטיז"לוהגר"שישראליז"לוהגר"ע

שאלת חיוב הבעל בגירושין ,כשעילת התביעה היא מפני

יוסףשליט"א,פסקוברובדעותשלאלחייבאתהאסירבגט.

שהבעלכלואבביתהסוהרואינויכוללהיותבביתו.

ב.בפד"רח"חעמ',303-311בפסקדיןמביה"דבתלאביב

כמובן שבכל מקרה לגופו ,יש לדון האם קיימת עילת

פסקולחייבובגטאךלאלכופו),פסקהדיןנכתבע"יהגרח"ג

חיובגטבגיןמעשיוהשלילייםוהעבירותהפליליותשהביאו

צימבליסט שליט"א( .וכן דעת הגר"ש ישראלי ז"ל בספר

אותולמאסר,אך במסגרתהנוכחיתנבררבעז"האתשאלת

משפטי שאול סי' כא ,דבריו מתייחסים לנידון הנזכר לעיל

חיובהגירושיןעקבהיותהבעלכלוא.

מפד"ר ח"ה .יצויין שבאותו פס"ד דעתו היתה דעת מיעוט,
ופסקהנ"לנקבעעפ"ידעתהרובונכתבעלידיהגר"בז'ולטי

הפסיקהבפסקיהדיןשהתפרסמובכרכיהפד"ר

ז"ל.

בפסקי הדין של בתי הדין ,כפי שהתפרסמו בשנים

ג .בפד"ר ח"ח עמ'  124-128בפסק דין מביה"ד בחיפה

האחרונות,דעותשונותבשאלהזו.למרותשכלמקרהשונה

שנכתב ע"י האב"ד הגרי"נ רוזנטל שליט"א ,וכן בפד"ר ח"ג

עטרתדבורה
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עמ'  220-224בפסק דין מבית הדין בירושלים שנכתב ע"י

ולפי זה הוא הדין במקרה דנן ,אף שהוא גרם לעצמו

הגרא"י וואלדינברג ז"ל )ונשנה בהרחבה נוספת בספרו ציץ

שישבבביתהסוהר,אבלמהשהואמונעע"יזהמאשתואת

אליעזר ח"ו סי' מב פ"ג( פסקו לכפות את הבעל בכפייה

עונתה ,איןדינוכמורדכיוןשאינועושהמחמתשנאה ,אלא

גמורה ,וטעמם העיקרי הוא מפני היותו אסיר ,אלא שצרפו

כעת הוא אנוס ,והרי זה כחולי הראוי לרפואה ,שצריכה

סניפיםנוספים.וכןבפד"רחי"בעמ'254-248בפסקדיןמבית

להמתיןעדשיתרפא.

הדיןהאזוריבתלאביבבראשותהגרח"גצימבלסטשליט"א

וכן כתב הגאון בעל עונג יו"ט ,הו"ד בספר אבן ישראל,

פסקולכפותאסירעולםבכפיהגמורה),יצוייןשגםפסקדין

בנדון איש רע מעללים שיצא משפטו לשלחו לארץ גזירה

זהנכתבע"יהגרח"גצימבליסטשליט"א,וצייןלדבריובפסק

לעבודתפרך,ואינורוצהלגרשאתאשתו,אםישלכופועל

הדין בפד"ר חלק ח' ,ומבואר שלדעתו אין סתירה בין שני

כך .והשיב הגאון הנ"ל שכופין אותו לגרש כיון שהוא מונע

פסקיהדין(.

ממנהכלעניניאישות,תשמישומזונות,וכתבבתוךדבריו-

עד כאן הבאנו מפסקי דין שבספרי פד"ר ,בהמשך

מ"מהכאבעובדאדידיהאףשתלךאחריו,יוגרעוממנהכל

הדברים נביא דעת כמה מגדולי הפוסקים שהשיבו בשאלת

עניניאישות,כיוןשהואבשביועבודהקשהואינויכוללבוא

חיובבעלאסירבגט.

אל ביתו כלל ,ואף שעכשיו הוא אנוס בדבר ,הא לא עדיף
מנולדלוריחהפהדכופיןאע"פשהואאנוס.הריכתב ,דגם

האםישלדוןאסירכמורד
השאלה העיקרית היא  -האם מעמדו של האסיר
כ"מורד" באשתו,מורד מתשמיש אוממזונות .ואת"ל שדינו
כמורד,ישלבררמהדינושלהמורד.

כשהוא פושע ומעשיו גרמו לו להישלח לארץ גזירה ,מ"מ
עכשיוהואאנוסבדבר.
ואפילו לדעת החולקים דגם בחולי הראוי לרפואה אינה
צריכה להמתין יותר מששה חדשים ,כדמשמע מפשטות

נפתח במש"כ הגר"ב ז'ולטי ז"ל בפסק דין של בית הדין

דברי הרמב"ם בפי"ד מהלכות אישות ה"ז ,ושו"ע אה"ע סי'

הגדול )פד"ר ח"ה עמ'  .(330בפסק דין זה הוחלט לקבל את

ע"ו סעיף י"א הנ"ל ,שהרי לא חילקו אם הוא חולי הראוי

ערעורושלהבעלהאסירשחוייבבגט,ופסקושאיןלחייבו.

לרפואה או לא .אולם כבר כתב הכנה"ג אה"ע סי' ע"ו

להלןציטוטמפסקהדין-

בהגהות הטור ס"ק י"ח  -ואפשר דלא פליג עם הרמב"ם,

"אלוהןהעובדות,המערעריושבבביתהסוהרבגללאי

דריא"ז מדבר בחולי שיש קצבה לרפואתו ,והרמב"ם מיירי

תשלום חובות וזיוף מסמכים ,הוא נשפט לארבע שנות

ברפואה שאין קצבה לרפואתו  ....והיינו כשיש קצבה

מאסר והוא נמצא בבית הסוהר כבר עשרים חודש .לפי

לרפואתו לכל הדעות היא צריכה להמתין ואין דינו כמורד.

דבריו הוא מקוה להשתחרר בקרוב בגלל התנהגות טובה.

ולפיזהבנדוןדידןשישקצבהלשבתובביתהסוהר,א"כאין

הוא מבקש שלום בית ,ומוכן להתחייב להתנהג טוב ,יש

דינו כמורד .ועיין בשו"ת אבני נזר חו"מ סי' פ"ב שדן באחד

להם שלשה ילדים .לפי דברי המשיבה ,היא לא יכולה

שנשלח לצבא לכמה שנים ,שאין דינו כמורד ,משום שהרי

לחיות אתו ,הוא הרביץ לה כמה פעמים ,ואין לתת אמון

זה כחולי שיש קצבה לרפואתו ,שהרי בודאי לאחר כמה

בהבטחותיו .לפני שנכנס לבית הסוהר חיו מבחינת אישות

שניםישובמהצבא,עיי"ש.

בסדר ,וצרכי הבית נתן פחות או יותר בסדר .. .התביעה

יתר על כן ,לפי דברי המשיבה הנ"ל ,הרי המערער הוא

לגרושין הוגשה בזמן שהמערער ישב בבית הסוהר .יוצא

מאלו האסירים שנותנים לו חופש ,ויתכן שפעם בששה

איפוא שעיקר הדיון בדבר חיוב המערער לתת גט לאשתו

חודשים היה יכול לקיים את עונתה אם היתה רוצה בכך,

המשיבההואאךורקבגללישיבתובביתהסוהר,ואינויכול

א"כ בכלל אין דינו כמורד מעונה" .עד כאן מפסק הדין של

למלאאתחובותיוכלפיאשתוהמשיבה.

ביתהדיןהגדולבפד"רחלקה'.

והנהלכאורהדין המערערהואכמורדמעונהוממזונות,

פסק הדין מבוסס על ההנחה שהאסיר יחשב כאנוס

שהריהואגרםלעצמושישבבביתהסוהר,וע"ימעשיוהוא

במרידתו ודינו כחולה ,אך קביעה זו תמוהה מאד .באותו

מונעממנהאתעונתהומזונותיה.

נידון ,הבעל נשפט עקב אי תשלום חובות וזיוף מסמכים.

אמנם יש לדון בזה ,דנפסק בשו"ע אה"ע סי' ע"ו סעיף

אמנם כשאדם לוה ואינו יכול לשלם ולפרוע חובו ,אם

י"אאסורלאדםלמנועמאשתועונתה...ואםחלהאותשש

הועמד לדין ונגזר דינו למאסר ,יתכן לדונו כאנוס ,ואינו

כחוואינויכוללבעולימתיןששהחדשיםעדשיבריאשאין

כמורד,מאחרשלאעשהמעשהשישבופשיעה,בעתשנטל

לך עונה גדולה מזו ואח"כ או יטול ממנה רשות או יוציא

אתההלוואה ,וכן יתכןשהעדרהפירעוןאינובפשיעתו.אך

ויתןכתובה
ועיין בח"מ ובב"ש שם ס"ק י"ז ,ימתין ששה חדשים,
בש"גכתבאםהואחוליהראוילרפואהצריכהלהמתיןעד
שיתרפא ואין דינו כמורד מתשמיש ,כיון שאינו עושה
מחמתשנאה.

אם הבעל עסק בזיוף מסמכים ,או בגניבה ובשאר מעשים
פליליים ,מדוע יחשב כאנוס על היותו כלוא במאסר ,ומדוע
יחשבכמורדלאונסו,כשידועלכל"-סוףגנבלתליה".
עיין בשו"ת בית מאיר )מהדורת מכון ירושלים( סי' יד
שפסק בפשיטות שהבעל האסיר נידון כמורד .הבית מאיר
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השיב אודות בעל "שמפני רוע מעלליו שאינו עוסק בישובו

בנידוןדידן ,אע"פשמתחילהפשעשמעשיוהרעיםגרמולו,

של עולם כי אם לגנוב אהב ,וכבר בעבור זה בא למאסר

מ"מעכשיואנוסהואואיןכופין.אךישלחלק ,דדוקאהיכא

במערייןיואדור,וישבשםבביתהאסוריםאיזהשנים,ומשם

שמחמתעוניואינויכוללפרנסההואדס"ללר"תדאיןכופין

נמלטובא ...ושםחזרובאלכללתפיסהע"ימעשיוהרעים,

 ...משא"כ בעובדא דידן שעל ידי אשר פשע נתגלגל הדבר

ונפסק לו להיות תחילה איזה שנים במאסר  ...ושוב חזר

שאין יכול לפרנס ,י"ל דכופין גם לר"ת ,משום שי"ל דהא

לדרכוהרעונתפסונפסקלוכנ"ל".

דלאחשיבליהביןאלושכופיןלהוציא ,משוםדהכאנעשה

בסיום תשובתו כותב הבית מאיר " -אם היתה אשה זו

האונסע"יפשיעתו,כמושתירצוהתוספותהנ"ל".

חסירה מזונות והיתה צריכה לצדקה או הספקת קרובים,

ועוד כתבהרבהשואל" -טעםשני ,דהכאי"לדכ"עס"ל

דהיה לה טענת עונה ומזונות ,דהוה דינה כמונע כל ענייני

דכופין ,כיון שישולח ברשת ברגליו ,וגם שם יהיו ידיו

אישות ,ואף לא באונס ממנו אלא בפשיעתו מכח דרכו

אסורות ואינו יכול להיות כלל עם אשתו ,בכגון זה כתבו

הרעה ,ודאי שהיה מן הדין לכופו אף בשוטים ,ואינו דומה

התוספותשםבר"פהמדירוביבמותוברא"ששםכיוןשמונע

להדין שאלת הטור בבורח ממקום למקום ,שזה היה רוצה

ממנהכלענייניאישותביןתשמישביןמזונות,אפילולר"ח

לזונה ולקיים העונה במקום שהוא ,והוכרח אך לבא עליו

בשם הירושלמי כופין .א"כ ה"ה גם כאן סברא גדולה היא

מטעם שאינה חייבת לצאת ממקומה ,ופשיטא שאין דינו

לומרשגםר"חיודהבזהשכופיןאותו.אע"פשהואאנוסלא

לכופובשוטים.משא"כזושנמנעתמכלענייניאישות ,ודאי

עדיף מבעל פוליפוס וכיוצא כיון שאינו יכול להיות עמה

שעל פי הדין הגמור מהראוי לכופו אף בשוטים .וא"כ אף

כלל,מהליריחרעאושארסיבה,סוףסוףאינויכוללקיים

למסקנתהגבורתהאנשיםדישלהחמיראףבזה,מ"מבנידוי

שוםחיובמענייניאישות"

ודאי היה ראוי לכופו  ...וא"כ אף אשה זו שכל אותן שש

ובהמשך דבריו כתב " -בנדון דידן שאינו יכול להיות

שנים שנפסק לו להיות במאסר בודאי לא יהיה לה שום

עמה כלל בשום מקום ,מסתברא דכו"ע מודים בזה שכופין

ביטחון בעל שיזונה ,באם לא תספיק במעשי ידיה ,שפיר

בשוטים ,כמו בעל פוליפוס אע"פ שלא פשע כלל ,וכ"ש

חשובה נמנעת על ידו בכל ענייני אישות כמו חלוצה ממש,

הכא"

ושפירנמידינולכופובנידוי".

הגאון העונג יו"ט השיב בקצרה שאפשר לכופו לגרש,

הרימבוארשהיהפשוט לביתמאיר ,שאיןמקוםלטענה

וז"ל " -הכא בעובדא דידיה ,אף שתלך אחריו יוגרע ממנה

שהבעלכביכולאנוסעלעצםהמאסר .אלאהבעלנידוןכמי

כלענייניאישות,כיוןשהואבשביועבודהקשה ,ואינויכול

שפשע והביא זאת על עצמו ,ודינו כמורד ,אף כשתקופת

לבוא אל ביתו כלל ,ואף שעכשיו הוא אנוס בדבר ,הא לא

המאסר קצובה ,כגון בנידון הבית מאיר שהמאסר נקצב

עדיףמנולדלוריחהפהדכופיןאע"פשהואאנוס".

לשששנים.
בפסקהדיןבפד"ר)שם(הסתמכועלתשובתהעונגיו"ט
בסוףסי'קסח.ישמקוםלהרחיבבנקודהזו.
נציין שבספר עונג יו"ט אין את לשון השאלה ,והיא
נמצאת בספר אבן ישראל שנערך ע"י הג"ר שניאור זלמן

הגר"ב ז'ולטי ז"ל סבר ללמוד מדברי העונג יו"ט הלכה
עקרונית ,שהאסיר יחשב כאנוס בריחוק מאשתו .לאחר
שהגר"בז'ולטיז"לציטטמדבריהעונגיו"ט,כתב"-הריכתב
דגם כשהוא פושע ומעשיו גרמו לו להישלח לארץ גזירה
מ"מעכשיוהואאנוסבדבר".

גאלדינגען ז"ל )בעל גיליון אלפסי שבדפוס וילנא( ,ובהצגת

דברים אלו תמוהים .הרב השואל את העונג יו"ט ,חזר

השאלה ,הביע דעתו בפירוט) .נציין שבתשובת העונג יו"ט

ושנה כמה פעמים שהאסיר אינו כאנוס ,מאחר שנשלח

שבספרו ,שינויים קלים מנוסח התשובה שבספר אבן

למאסרעקברועמעלליו .והעונגיו"טכלללאנזקקלנקודה

ישראל(.

זו,וכתבשאיןנפקאמינהבזה,אלאאףאםהואאנוס,עכ"פ

הרב השואל כתב שני טעמים להתיר לכפותו לגרש.

גםבעלפוליפוסאנוס,ואפ"הדינולכפותועלגירושין.ואין

בטעםהראשוןכתבמפנישאינויכוללזוןאתאשתו,ולדעת

יסוד לקביעה שאם מחמת פשיעתו נכלא אינו כמורד כיון

כמה ראשונים מטעם זה לחוד כופין לגרש .וז"ל " -טעם

שאינו מעוניין במאסר ,ולתלות יסוד זה בדברי העונג יו"ט,

אחד ,שאפילו באומר איני זן יש גדולי הראשונים דס"ל

כשהעונג יו"ט לא כתב כן ובדברי הרב השואל )שהוא

שכופין להוציא ,כרב בכתובות )דף עז (.ואפילו להפוסקים

לכשעצמוגברארבה(מבוארלהדיאאיפכא,והעונגיו"טלא

כשמואל מ"מ היכא שאין לו ס"ל להרבה פוסקים שכופין

העירלרבהשואלעלהטעותלכאורהשבדבריו,והדברברור

להוציא,וכןסתםבאבןהעזרסי'ע'סעיףג'ובסי'קנ"דסעיף

שהעונגיוםטובהסכיםעמו.

ג' באומר איני זן כו' .ולפי זה בנידון דידן שאינו יכול לזון

בטרםנבאראתדבריהעונגיו"ט,נצייןשבלשוןדומהכתב

ולפרנס אשתו ,כי הוא מוכתב לעבודת פרך ,היה הדין נותן

הגרי"אז"למקאוונאבשו"תבאריצחק.שםבחלקאה"עסי'

שמותרלכופולגרש.אךעומדנגדזהלשטנה,דעתר"יבשם

י'נשאלהגרי"אז"ל" -נידוןא'מאנשיחילשנשאאשהשלא

ר"ת בתשובה )ובהגה"ה שם הביאה בשם י"א( דאדרבה

בידיעתורשותהממשלה,וכשנודעלהמושליםכפוהולגרשה,

היכא שאנוס מודה גם רב שאין כופין ,וא"כ אפשר דגם

ובאלב"דואמרשרוצהלגרשאשתו".ובתוךדבריוכתבשם-
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"והנהבנ"דנראהברורדהוימןהכופיןלהוציאבדינינו,דכיון

אם היא מנועה מחיי אישות כופין אותו להוציא  ...וא"כ

שאינם מניחים אותו מן הממשלה להיות עמה ,וע"כ מונע

ה"הבנידוננוישלכופולגרש...באמתהיהראוילנולצוות

ממנה כל חיובי איש לאשתו ,כמש"כ כת"ה ,א"כ זה דומה

על כפייתו ממש ,דהיינו הושבתו בצינוק ,עד שיתן גט

למש"כהתוס'בכתובות)ע'ע"א(ד"היוציאויתןכתובהכו',

לאשתו" ,עכ"ל בפסק הדין .ומבואר מדבריהם ,שלא נזקקו

דלכן בהא דהחולץ חוזרין אצל גדול למכפיי' ,לפי שמונע

לבסספסקהדיןעלכךשהואפושעבמרידתו.

ממנה כל עניני אישות ,וכ"כ התוס' ביבמות )דף ס"ד( ד"ה

אמנם בגוף הדין יש מקום לברר מאי שנא מי שנולד לו

יוציאויתןכתובהכו',ואףשהבעלאנוס,מ"מהאמצינו)ס"פ

ריחהפהשכופיןלגרשאףשהואאנוסבכך,ומדועמישאינו

המדיר( גבי מי שנולד לו ריח הפה וחוטם וכה"ג דג"כ הוי

יכוללקייםעונתועקבחוליאותשישותכח ,איןכופיןאותו

אנוס,מ"מכופיןלהוציא,כש"כבנ"ד".

אלאלאחרששהחדשיםאליבאדהרמב"ם ,אויותראםיש

הרי שני נביאים שהתנבאו באותו סגנון ,והוכיחו

קצבהלרפואתואליבאדשיטתהריא"ז.

מההלכה של בעל פוליפוס ,שאם הבעל מנוע לדור עם

לכאורה היה מקום לומר ,דבסתמא מום של ריח הפה

אשתו ,ובכך נמנעים ממנה כל ענייני אישות ,כופין אותו

אין לו רפואה כלל ,לכן אין מקום להמתין .ומש"כ הרמב"ם

לגרש .ואין נ"מ האם הגיע למצב זה עקב פשיעתו ,או

והשו"ע להמתין ששה חדשים היינו כשיש סיכוי מסוים

לאונסו .וכפי ההלכה הפסוקה ביחס לבעל פוליפוס ,האנוס

לרפואה.אמנםובספרכנסתהגדולהבסי'עוהביאאתדברי

במצבוזה,ואע"פכןאונסזהאינומונעאתכפייתובגירושין.

ריא"ז ,וכתב " -ואפשר דלא פליג עם הרמב"ם ז"ל ,דריא"ז

הטעםבהלכהזוהוא ,מפנישהכפייהעלהגירושיןאינה

מדבר בחולי שיש קצבה ברפואתו והרמב"ם ז"ל מיירי

עונש לבעל ,אלא היא התוצאה המתבקשת מהמצב שבו

ברפואהשאיןקצבהלרפואתו".ומבוארשאםברורשאיןלו

הבעל אינו מסוגל למלא את חובותיו כלפי אשתו .גם ר"ת

רפואהאיןמקוםלהמתיןכלל,וכןכתבבאבנינזרשם.

הסובר שאם הבעל עני ואנוס במה שאינו יכול לפרנס את

ועייןבתשב"ץח"בסי'קפשכתבבתוךדבריו" -ומטענת

אשתו אין כופין אותו לגרש ,מסכים בבעל פוליפוס ,שדינו

חליונמיכופיןאותולחלוץדלאגרעמבעלפוליפוס...וא"ת

בכפיהאףשהואאנוס.

שזהאפשרשיתרפא,גםבעלפוליפוסאפשרשיתרפא.ומ"מ

לפי זה ,מדברי העונג יו"ט מוכח להיפך ממה שתלה

השתא לא חזי .דאדרבה בעל פוליפוס יש לו תקנה כשיתן

הגר"בז'ולטיבדעתו.אלאגםבמקרהשהבעלנאסרלאונסו,

בפיו פלפל או גרגיר של מלח או דרצונא ,כדאיתא בפרק

יכפו אותו בגירושין ,כגון במדינה שאינה מדינת חוק,

במהאשה)ס"הע"א(",עכ"ל.

והשלטון משליך לכלא ללא משפט ,או כגון שעבר עבירה

ובשו"ת עין יצחק סי' לה סק"ז כתב " -מסתימות

ובעת שעבר עליה סבר בטעות שאין כאן עבירה או שאינה

הפוסקיםמשמעדבמוכהשחיןאףאםהבעלטועןשיתנולו

עבירה חמורה העלולה להביא לכליאתו ,ולבסוף החמירו

זמן על השתדלות רפואתו דאין שומעין לו" .ויש להוסיף

עמו,אושהבעלמכחישאתהעבירה,ובערכאותהרשיעוהו,

שמסתימת הפוסקים משמע ,שכן הדין בשאר המנויין

אךאיןראיותלהרשיעו.

במשנהכגוןבעלפוליפוסומצרף.

עודישלתמוהעלפסקהדיןהנזכר,מנלןלהוציאמדברי

לפי זה ,אם אמנם יש רפואה לבעל פוליפוס ,וכמבואר

העונגיו"טשאםנכלאלפרקזמןקצוב,איןדינוכמורדמכל

בתשב"ץ ,עלינו לבאר מדוע אין מקום להמתנה בבעל

ענייניאישות .להלןנוכיחשלעניןזה ,איןנ"מביןמורדלזמן

פוליפוס,וכדיןמישחלהאותששכחו.

קצוב למורד ללא הגבלת זמן .אלא שהבית מאיר הדגיש

ונראה דשאני התם ,מאחר שיש לבעל מום כזה שהוא

שבנידוןשלוהוא ,פשעוגרםלכךשנכלא.הביתמאירכתב

מאוס עליה ביותר ,והמאיסות נובעת ממנו )והיא מאיסות

בלשוןזו" -דהיהלהטענתעונהומזונות,דהוהדינהכמונע

חמורהולכןאינהכדיןמורדתהאומרתמאיסעלי,שאיןכאן

כל ענייני אישות ,ואף לא באונס ממנו אלא בפשיעתו מכח

מאיסות בדרגה כזו( ,על כן כופין אותו לגרש .ואין מקום

דרכוהרעה,ודאישהיהמןהדיןלכופו אףבשוטים".ונראה

להמתנה מאחר שהוא כעת מאוס עליה ,אין לתלות

מדבריודמה"טנידוןכמורד,ובלא"הלאהיהנידוןכמורד.

שמאיסותזותתבטל ,והאשהאינהמחוייבתלהמתיןולבחון

וכןבתשובתציץאליעזרח"וסי'מבפ"גפסקלכפותגט
עלאסיר,בנימוקשבפשיעתוהביאאתהמאסרעלעצמו.

שמא תסור המאיסות משא"כ במי שחלה או תשש כוחו,
שאין כל מאיסות ,אלא הריעותא היא שאינו יכול לקיים

וכןבפד"רחי"בעמ'257כתבושדיןאסירעולםכדיןבעל

עונתו ,יש מקום להמתנה שמא יתרפא ,ויחזור הדבר

המורד והמונע מאשתו כל ענייני אישות ,וכתבו שם " -אף

לקדמותו .ואינו כמורד ,מאחר שמעיקרא שיעור עונה נקבע

ששםמדוברבאפשרלוואינורוצה,ואילובנידוננוהואאנוס

לפיכוחוובריאותושלהבעל,ואםיוכללקייםעונתהלאחר

בדבר,הרימצינובסי'ע'ס"גשאםהואעניביותרואינויכול

חצי שנה ,הרי שזהו שיעור עונה אצלה ,ואין לקבוע שכבר

ליתןלהאפילולחםכופיןאותולהוציא,הרישגםאםאינו

כעתקיימתבעיההמחייבתאתהגירושיןלאלתר.

יכול כופין אותו ,וכן מצינו במי שאין לו גבורת אנשים

ולפי זה צ"ע כיצד העונג יו"ט והבאר יצחק למדו דין

שכופין אותו להוציא )סי' קנד ס"ז( הרי שגם כשהוא אנוס

אסירואישצבאהמנועלהיותעםאשתומדיןבעלפוליפוס,
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דשאניבעלפוליפוסדאףאםהואאנוס,עכ"פמצבוהנוכחי

לפדותה מבית הסוהר אם נכלאה עקב מעשיה שהיתה

של הבעל הביא את אשתו למאוס בו ,והמציאות הנוכחית

סוחרת ברכוש גנוב .הרי שהאשה אינה יכולה לטעון -

של המאיסות קובעת את חיוב וכפיית הגט .משא"כ בנידון

אנוסה אני ,כי סברתי שלא אתפס ואם אתפס שמא לא

שלהםשאיןהענייןמצדמאיסותאאלארקמפנישאינויכול

אכנס לכלא .וכן בספר שדי חמד חלק ו' )אסיפת דינים

לדורעםאשתו,ומנלןלעונגיו"טולבאריצחקלפסוקכפיית

מערכת אישות סי' ב' אות כד סק"ה עמ'  (274בנידון אשה

גטאםהואאנוסבמהשאינויכוללדורעםאשתו.

שעסקה במטבעות מזוייפות ,ונתפסה ונגזר דינה למאסר

אך הביאור הוא – באסיר ,מכיון שידוע שלא ישתחרר

ממושך ,כתב לדון אם יש להתיר לבעל חרם דרבינו גרשם.

בתקופת מאסרו ,אינו כחולה או תש כח שבהם קיים סיכוי

ובתוך דבריו כתב שאמנם אם נשבית מחמת אונס יש לדון

סבירשהבעיהתפתראםיעסקו ברפואות.האסיראינויכול

דמחוייב לפדותה ,ויתכן שלא יתירו לו חרם דר"ג" ,אבל

לבטל את מרידתו עד תום תקופת מאסרו .לכן החל מהיום

בנידון דידן שעשתה מרד ועול שעסקה בזיופים אשר על פי

הראשון למאסרו יחשב כמורד ,אף אם כעת הוא אנוס

דין תורה אם נודע מזה חייב למוסרה למלכות ,עיין ברמ"א

במרידתו.

חו"מ סי' שפח סי"ב .וגם לענין חיובו לפדותה כשנשבית

נחזור לפסק הדין מבית הדין הגדול )שם( .כפי הנראה

כתבבשו"תמעילצדקהסי'טודאםלאנשביתבאונסאלא

הגר"בז'ולטי ז"ל הוציאאתעיקרשיטתומלשוןהב"שבסי'

עלידישגנבהנשבית,איןהבעלחייבלפדותה...ע"כפשוט

עו .השו"ע בסי' עו סעיף יא פסק על פי דרכו של הרמב"ם

דכו"ע מודו דלא גזר בזה רגמ"ה שיהיה עגון כל ימיו ,כיון

וכתב בלשון זו " -אסור לאדם למנוע מאשתו עונתה .ואם

דליתלהשוםאונס".

מנעהכדילצערה,עוברבלאתעשהדעונתהלאיגרע .ואם

מבואר מהנ"ל ,שאדם הנמצא בבית הסוהר ,אינו יכול

חלהאותששכחוואינויכוללבעול,ימתיןששהחדשיםעד

לטעון שהמאסר נכפה עליו ,והוא אנוס במה שאינו יכול

שיבריא ,שאין לך עונה גדולה מזו .אחר כך ,או יטול ממנה

לצאתלביתו.

רשותאויוציאויתןכתובה".וכתבהב"שס"קיז"-ואיןדינו

גם בענייננו ,אמנם הבעל עשה את מעשיו בלא כוונת

כמורד מתשמיש ,כיון שאינו עושה מחמת שנאה ,עיין

מרידה באשה ,אך דינו כמורד מכיון שפשע ונהג עם אשתו

מרדכיוהג"אפרקאע"פ".

שלא כדין ,כשעשה מעשים העלולים להביאו לידי מאסר

מפשטות לשון הב"ש היה נראה לומר ,שהכל תלוי אם
עושהכןמחמתשנאה.ולכןאדםשפשעבפליליםאינומורד
באשתומחמתשנאה,ואיןלדונוכמורדהמחוייבבגירושין.

ממושך.
דוגמא נוספת לסברא זו מצינו בש"ך .לשיטת הש"ך )סי'
שפו סק"ו( אין לחייב בדינא דגרמי כשהמזיק עשה מעשיו

אך מעיון בלשון המרדכי עולה שיש מקום להגדרה

בשוגג ,למרות זאת הש"ך בסי' שפו סק"א כתב בנידון של

אחרת .המרדכי במסכת כתובות סי' קפג כתב בשם מהר"ם

מראה דינר לשולחני ,שאמנם השולחני לא התכוין להזיק,

מרוטנבורג בענין חלה הבעל " -אמאי לא מיקרי מורד

עכ"פ אינו כשוגג ,ובאר הש"ך )בשם הרמב"ן( הטעם -

מתשמיש ויוסיפו לה על כתובתה ,די"ל דלא מיקרי מורד

"הואיל וצריך למיגמר ,וקא חזי ,פושע ומזיק" .וכן בתשובת

אלא כשעושה מחמת שנאה וכעס ,דמורד הוי פושע כמו

הנודעביהודהמהדו"קחחו"מסי'לז)הובאבפת"שסי'שפו

הפושעיםוהמורדים,אבלהכאדמיקצתלמוכהשחין".

סק"א(כתבכסבראזובנידוןשלו.

דברי המרדכי התבארו היטב בספר אור גדול .האור גדול

וע"ע בש"ך סי' כה סק"ח שכתב ששגגת תלמוד עולה

בסי' ד' העלה שהאשה נידונת כמורדת כשהיא מונעת את

זדון ,ומה"ט הדיין שטעה בדין אינו נידון כשוגג .לפי"ז ק"ו

עצמה מבעלה שלא כדין ,אע"פ שאין כוונתה לצערו .ובתוך

בנידון דידן שקדמה פשיעה למאסר ,לא יוכל לטעון בעת

דבריו הביא האור גדול את דברי המרדכי ,וז"ל האור גדול -

המאסר שכעת הוא אנוס ,מאחר ובפשיעתו הגיע למצבו

"האי דכתב המרדכי דמורד אינו אלא מחמת שנאה וכעס,

הנוכחי.

לאודוקאהוא,רקאףמאיזהטעםשהואשלאכדין,וכדמוכח
מהראיהשהביאדמורדהויפושע,אבללאבאונס".

מש"כ בפסק הדין של בית הדין הגדול לסייע לדבריהם
מתשובת האבני נזר חלק חו"מ סי' פג ,אינו נוגע לענייננו,

הרי מבואר בדברי המרדכי ,שהפשיעה תחשב כמרידה.

האבני נזר דן את מי שנלקח לצבא לזמן קצוב ,כחולה

לכןגםבנידוןדידןשאינועושהמעשהישירובכוונהתחילה

במחלהשזמנהקצוב,ולכןאשתוצריכהלהמתיןעדשיחזור,

שלמרידה ,אלאשלאנזהרופשעבעצמווהסתבךבפלילים,

אך אינו דומה לענייננו .התם ודאי אנוס הוא בכל הענין,

ועקב כך הורחק מביתו ,גם בפשיעה כזו יחשב כמורד

שהרי נלקח לצבא בעל כרחו ,ומלכתחילה לא הביא על

באשתו,ואינודומהלאנוסמחמתחולי.

עצמו את הגיוס לצבא ולא גרם לכך ,וסבר האבני נזר

מצינו דוגמא לסברא זו ,בפת"ש סי' עח סק"א במש"כ

שמרידה באונס אינה גוררת חיוב גירושין ,משא"כ באסיר,

הבית מאיר בשם בי דינא רבה דפ"פ ,וכן מתשובת מעיל

שמחמת פשעיו נשלח לכלא ,ומלכתחילה ידע שהוא צפוי

צדקה ,שהבעל אינו חייב לפדות את אשתו אלא משבי

לכך עקב מעשיו .אמנם דברי האבני נזר אינם תואמים את

שנשבתה בעל כרחה ,משא"כ כשפשעה .ולכן אינו חייב

דבריהפוסקיםהנזכריםשלאחילקובאסירביןאנוסלפושע.

עטרתדבורה
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מה שהסתייעו בפסק הדין מדיוק לשון הרמב"ם שאם

לא עבר ...ומפני זה פורצים בה בני אדם ללכת בדרכים

אינומונעעונתהמחמתשנאהאינוכמורד,להלןמש"כבזה

ובסחורותיותרמזמןעונה,שרובהנשיםדרכןלמחולמשום

בתשובתמהר"םאלשיךסי'נ'-
"איבראדחזינאלאחדמןהמוריםשכתבשאינועוברעל

רווח ביתה ,ולרוב הפעמים משום צניעות שותקת ,ואפילו
שלאקייםמצותפריהורביה",עכ"ל.

מניעת עונת אשתו אלא כשמתכוין לצערה ,אבל בהולך

מבואר שעיקר טעמו של המבי"ט הוא מפני שרוב נשים

למדינת הים לסחורה או לדבר אחר ואינו מכוין רק לעשות

מוחלות אם הבעל הולך לסחורה לשיעור זמן של יותר

חפצו ולא לצערה פטור ,ולפיכך כשנשבע ללכת לסינים

משעור עונה .אבל בודאי שאם עסק בפלילים בלא ידיעתה

אע"פשהואמקוםרחוקאינונקראנשבעלבטלאתהמצוה.

ובלאהסכמתה,אינודומהלעוסקבסחורה.ובכה"גהמבי"ט

וליתא ,דהא בגמרא עלה דמתניתין בקונם שאני משמשך

יודה למהר"ם אלשיך ,ונידון כמורד אף שאינו עושה כן

כו',דפריךבגמ'והאמשתעבדלהמדאוריתאדכתיבועונתה

מחמתשנאהלאשתו.וע"עפד"רכרךיחעמ'.14

לא יגרע ,ומשני באומר הנאת תשמישך עלי .וקשה דאם

וע"עבח"מסוףסי'עווכןבב"ש ,במהשחלקועלהב"ח

איתאלמהמשנהמשמעותלשוןהמשנהדקתניקונםשאני

בנוהג בה מנהג פרסיים ודעתם שיחשב כמורד ,אף

משמשך דמשמע שאוסר את עצמו עליה ,וקאמר דמיירי

שמסתמא אינו עושה כן מחמת שנאה אלא מפני טעמים

שאסר תשמישה עליו ,ולישני הכא במאי עסקינן שאינו

אחריםמוטעים.

מכוין לצערה אלא לבריאות  ...ועוד אעיקרא דפירכא מאי

וכןבדיןהמבוארבגמראבמסכתכתובותדףסב:שחמר

קא פריך והא משתעבד לה,דהא אפילו במשועבד לה ,כיון

אינורשאילהעשותגמל,כתבבשטמ"קבשםתלמידירבינו

דכשאינומכויןלצעורהחלהשבועהאונדרמאיאיכפתלן

יונה וז"ל " -רוצה אשה בקב כו' כלומר רוצה האשה יותר

בשיעבודיה,אלאודאידכיוןדמשועבדלהוהואפוטרעצמו

שיהיה בעלה חמר ויבוא תדיר לעיר ותטפל עמו באותו

משעבודו בכל גוונא לא חייל  ...ועוד ראיה מתשובת הר"ן

המעט שמרויח ,משיהיה גמל וירויח ט' חלקים יותר ולא

ז"ל שכתב וז"ל שאלת ראובן ושמעון ולוי נשבעו שבועה ...

תוכל לראותו עד ג' חדשים ,הילכך יכולה לעכב עליו ,ואם

ויעברו עד גיפר"י בספינה כו' על דעת לקבוע דירה זמן מה

לא ירצה להניח דיינינן ליה כמורד על אשתו" .וע"ע

בא"י או בסביבותיה בדמשק או כו' עד ועכשו מתחרט

בשטמ"ק בשם רבינו יהונתן ובשם הריטב"א במה שבארו

שמעון על שבועתו מפני שהוא רואה את אשתו מסרבת

דלשוןט'קביןהואמחיוביהמורד,ומבוארשנקטובפשיטות

ללכת אחריו כו' .תשובה ,קרוב אני לומר ששבועה זו אינה

כסברתתלמידירבינויונהדדיניינןליהכמורד.

צריכההתרתחכם,דה"לנשבעלעבורעלהמצוה.לפישאין

הרי אף שמסתמא מה שהבעל נעשה גמל ,אינו מפני

האישרשאילהניחאתאשתוולילךלו,דמחייבלהמדכתיב

שנאה לאשתו ,אלא כדי להרויח יותר ,אפ"ה כיון שהוא

שארה כסותה ועונתה לא יגרע ע"כ .הנה בפירוש שאע"פ

שלא ברשות ,דינו כמורד ,מפני שנוהג בניגוד להלכה

שלא היה מכוין הוא לצערה ,אלא אדרבה עלה בדעתו

הקובעתשאינורשאילהעשותגמל.

שתבאעמולמקוםשנשבע,ואפ"הכתבדהויכנשבעלעבור

וע"ע בספר משפטי שאול סי' כא במש"כ הגר"ש ישראלי

את המצוה .וא"כ ודאי שהחלוק ההוא לומר שבמכוין

ז"לבנימוקיםלדעתובאותו פסקדין.אךדבריוצ"עמדוענזקק

לצעורה הדבר תלוי ,דבהכי אמרינן דהוי כנשבע לבטל את

לחדשגדרבינייםביןאנוסלמורד,ולחדששבגדרכזהישחיוב

המצוהליתי'כלל ...וכ"ששאיןכוונתהרמב"םלאמרשאם

ולא כפיה .וכל דבריו צ"ע ,ומכח הטענות שהעלה כנגד פסק

ימנע אדם עצמו מתשמיש יותר מזמן הראוי לו והיא

דינו של הגר"ב ז'ולטי ז"ל כתב בנידון שם ביחס למעשיו של

מצטערתומוחהבדברוהואאינומכויןלצעורהאלאלשמור

הבעל"-כלמהשהסתבךבפליליםבמעשירמאותאיןזהאלא

הבריאותוכיוצאבזה ,שלאיעבורהלאו ,מאחרשאינומכוין

פשיעה ממשית" .ממילא מכח טענה זו היה מקום לשלול את

לצערה .דהאכיוןשהיאמצטערתוהואאינוחולהאואנוס,

מסקנתהגר"בז'ולטיז"לולדונוכמורדגמור.

עוברלאוהוא.אלאדעתוהואעלהסתםשהיאאינהמוחה

האםזכותולחופשותמבטלתאתמעמדוכ"מורד".

בדבר ,או כתב כן לאפוקי מאי דכתב אח"כ ואם חלה או

הגר"בז'ולטיז"לכתבבפסקהדין"-יתרעלכן,לפידברי

תששכחוכו',אבללעולםדבבריאוהיאמצטערתומוחהכי

המשיבה הנ"ל ,הרי המערער הוא מאלו האסירים שנותנים

נדון דידן והוא מונע עונתה ,ודאי שעובר הוא בלי ספק".

לו חופש ,ויתכן שפעם בששהחודשים היה יכול לקייםאת

עכ"לתשובתמהר"םאלשיך.

עונתה אם היתה רוצה בכך ,א"כ בכלל אין דינו כמורד

ועיין בכנסת הגדולה סי' עו ס"ק טז ובאר היטב סי' עו

מעונה".

ס"קטזשהביאודעתהמבי"טשכתבבפשיטותדלאכסברת

ביחס לדברים אלו ,ראשית יש לציין ,שהדבר ידוע

מהר"ם אלשיך .וז"ל המבי"ט ח"ג סי' קלא " -כתב הרמב"ם

שבתקופת מאסר הראשונה האסירים אינם זכאים לחופשה

ז"ל אסור לאדם למנוע אשתו מעונתה ,ואם עבר ומנע כדי

כלל,וישאסיריםשעקבחומרתהעבירהאוהתנהגותלקויה

לצערהעברעללאתעשהשבתורה,שנאמרשארהכסותה

בכלא ,אינם זכאים כלל לחופשה ,ויש מקום לברר בכל

ועונתה לא יגרע .נראה שאם לא לצערה אלא מפני עסקיו

מקרהלגופו.
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אך גם בלא"ה ,דברי הגר"ב ז'ולטי ז"ל נאמרו בהתאם

שאין כופין כלל במורדת ,היה מקום לתמוה מדוע תוכל

להנחה העומדת ביסוד פסק הדין לדון אסיר כחולה .על כן

לעגנו ,אך מאחר ששם יש גבול לדבר עד לאחר י"ב חדש,

אם יכול לקיים עונתו פעם בחצי שנה ,אף לשיטתהרמב"ם

דמשהינן לה י"ב חדש ,ומיד לאחר י"ב חדש כופין אותה

אין לחייבו בגט .אך לאחר שהוכחנו שלא כסברא זו ,אלא

לקבלגט,הרישגםבמורדתכופיןאותהבגירושין.אךבמורד

דינוכמבוארבמסכתכתובותדףסב:ובשו"עסי'עוסעיףה'

מאחרשלאנאמרהכללהתקנהשלהשהייתי"בחדש,אין

שאין חמר רשאי להעשות גמל שבכך מרחק עונתה ,ואם

מקום להמתנה .אך הב"ש מעיקרא לא נחית לברר את

עושה כן דינו כמורד ,מפני שגם המורד לזמן קצוב דינו

השאלה אם מורד לזמן קצוב דינו כמורד ,ונראה שמסכים

כמורד ,וכמו שהבאנו להלן מהשטמ"ק בשם תלמידי רבינו

עםסברתההפלאהשכתבשפשוטלומרשדינוכמורד,אלא

יונהרבינויהונתןוהריטב"א.וכןמבוארברשב"אוברמ"א.

רק שלל את ההו"א שכופין בגט רק את הבעל המורד ולא

הרשב"א בתשובה ח"א סי' תרצג כתב " -למי שהורגל

את האשה המורדת ,אך פרטי ההלכות אינן דומות מפני

לכעוסולהוציאאתאשתותמיד,שכופיןאותולהוציאוליתן

שרק במורדת תיקנו שהיית י"ב חדש ולא במורד ,ועל כך

כתובה...האבמישמורגללשלחהתמידשלאלזונהאפשר

הב"שלאתמה.

דאפילושמואלמודה.דבהאלאתיקוםבהדיהבדינאודייני

מלבד זאת ,גם אילו סבר הב"ש שמורד לזמן קצוב אינו

ותמות ברעב בינתים .ועוד דכל שמשלחה מביתו הרי הוא

כמורד,עכ"פהנחהזומיוסדתעלההנחהשהב"שסברשיש

כמודרמתשמיש.ואםרצתהמוסיףלהג'דינריםבשבתכמו

להשוות לגמרי מורד למורדת ,ומורדת למורד .ואם כן אין

ששנינו בפרק אף על פי .ואם רוצה יוציא ויתן כתובה .כל

ראיהשגםאליבאדהב"שאףמורדמעלי"בחדשלאיחשב

שפירש ממנה מתוך הכעס יותר מן הזמנים שנאמרו בפרק

כמורד,ונ"מלאסירשבמשךשנהלפחותאינוזכאילחופשה.

אףעלפי כלאחדואחדלפימהשהואאדם.שהכליודעין

מלבדזאת,אףאילוסברהב"ששאיןלכפותגירושיןעל

כלה למה נכנסה לחופה ועיקר נישואין על דעת כן .ואפילו

מורדלזמןקצוב,וכןלדעתהסובריםשלאלכפותאתהבעל

באומר אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ויתן כתובה ,כל שכן

המורדבגירושין,עייןפת"שסי'קנדס"קלא,היינומפנישיש

במובדלממנהלגמרי,דהיינוהשמיםבינולבינה".

אמצעי אחר שאנו נוקטים לבטל את מרידתו  -הוספה על

וכן כתב הרמ"א בסי' קנד ס"ג " -וכן איש שרגיל לכעוס

כתובתה ,ובכך לוחצים עליו שלא להתמיד במרידתו .אבל

ולהוציאאשתומביתותמיד,כופיןאותולהוציא,כיע"יזה

באותו מורד שגם אם יבקש לחזור בו ממרידתו ,אין הדבר

אינו זנה לפעמים ופורש ממנה בתשמיש יותר מעונתה והוי

בידו ,וכגון אסיר שאין בידו להביא לשחרורו ,אין טעם ואין

כמורדממזונותותשמיש".

מקוםלהורותלהוסיףעלכתובתה,ובנסיבותאלושאיןאת

הרי מבואר ברשב"א וברמ"א שאם מורד יותר משעור
עונההראויהלה,דינוכמורד.
וכן כתב בהפלאה סי' עז סק"ב ,וז"ל " -נראה פשוט

הדרך לנסות לפתור את בעיית המרידה באמצעות הוספה
עלהכתובה,כו"עמודיםשיכפוהולגרש,ושלאלהשאיראת
המצבהזהכפישהוא.

דבמורד לזמן שהוא יתר מעונה ג"כ יוציא מיד ,כמו במדיר

וסייעתא לסברא זו מדברי הר"ן במסכת כתובות פרק

דאיןחילוקביןסתםלמפרש,דקיי"לבתשמישדיותרמשבת

אע"פ )דף כו :בדפי הרי"ף( שכתב – "ונ"ל דהיינו טעמא

אחתיוציא,וה"נאיןחילוקדהאבמדירהויפתבסלוטפי".

דבמורד מוסיפים ובמדיר אין מוסיפים ,לפי שהמורד כל

לפי"ז אף אם הבעל הגיע לתקופה שבה האסיר מקבל

שעהושעהעומד במרדו ,וכדישיחזורממרדומוסיפיםעליו

חופשה פעם בחודש ,עדיין יש כאן גדר של מורד ,ומבואר

כל שבת ושבת .אבל מדיר מכיון שהדירה ואינו מוצא פתח

בסי' עו ס"ה שאינו יכול לשנות ממלאכה שעונתה קרובה

לנדרו מה בידו לעשות ,ולפיכך אין מוסיפין על כתובתה

למלאכהשעונתהרחוקה.
אלא שההפלאה שם נקט בדעת הב"ש בסי' עז סק"ה
שלדעתומורדלזמןקצובאינונידוןכמורד.

כלום ,אלאיוציאויתןכתובהלסוףשבועאחד .וכיוןשהיא
יודעת שלבסוף שבוע אחד תפטר ממנו ,פת בסלה מיקרי,
ומשו"ה גמרי לה ב"ה מנדה .אבל כשהאיש או האשה

אך תמוה לומר שהב"ש יסתום דבריו בניגוד לדברי

מורדין מתשמיש ,כיון שאין למרדן קצבה ,לאו פת בסלו

הרשב"א והרמ"א ,ובניגוד לדברי השטמ"ק בשם כמה

מקרי,ומשו"הפוחתיןאומוסיפיןאפילוכשהיאנדה"עכ"ל

ראשונים שנידון כמורד .ואמנם מעיון בדברי הב"ש נראה

וכתבבספרדברייוסף)להג"ריוסףכהןז"ל(ח"אעמ'רנז

שאיןהכרחשהב"שסובראתהמיוחסלובהפלאה.

– "כדי לבאר דברי הר"ן יש להקדים דשיטת הר"ן היא

וז"ל הב"ש " -כופין אותו מיד להוציא  ...ואין להקשות

שבמורד אין כופין אותו להוציא ,אפילו כשהיא רוצה בכך.

לדעתרמ"אדכתבלקמןדאיןכופיןאותהלקבלגטתוךי"ב

ומוכח כן ממה שכתב דבמדיר איכא טפי פת בסלה ממורד,

חדש מחמת תקנת ר"ג ולמה כופין אותו .ואפשר שם יש

דהיא יודעת דלאחר ז' ימים תפטר ממנו שיכפוהו להוציא,

גבוללדברעדי"בחדששאני".

משמע שבמורד אין כופין אותו להוציא  ...וכך היא הצעת

הב"ש הקשה מדוע המורדת עדיפה ממורד ,ואין כופין

דבריהר"ן  -משוםשכופיןאותולהוציאאיןמוסיפין ,וכלג'

אותה מיד לקבל גט .וכתב הב"ש לישב ,שאילו היה הדין

הדברים קשורים זב"ז .וגם המורד וגם המדיר בשניהם יש

עטרתדבורה
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כפייה ,במדיר הכפייה היא להוציאה בגט ,ובמורד הכפייה

יש אפשרות להפרד מבעלה ע"י חוקי המדינה ,אכן אם

היא להוסיף על כתובתה ,ובשניהם הכפייה היא אמצעי

יעבור הזמן הזה לא תהיה לה אפשרות עוד .ועתה שאלה

להצילאתהאשהמהמצוקהשמציקלההבעל .ומבארהר"ן

ממני אם תמרוד נגד דת יהודית אם תיפרד מבעלה ע"י

הטעם שבמדיר כופין אותו להוציא ,ובמורד אין כופין אותו

ערכאותשלהם,ואיננייודעלהשיבעלדברקשהכזהובפרט

להוציא ,אלא מוסיפים .משום שבמורד המטרה היא לא

משום שהאשה רוצה לנסוע אל אחיה לאמעריקא עם שני

גירושין ,אלא שיחזור ממרדו ולשוב לשלום בית ,ולהחזיר

בניההקטנים,אםישלדמותולרועהזונותבאה"עסי'קנ"ד

את המצב לקדמותו ,וזה ניתן לעשות ,שבידו לחזור בו

סעי' א' בהגהה ,או למה שפסק החכם צבי בתשובותיו סי'

ממרדו .משא"כ במדיר ,אין בידו להחזיר את המצב

קל"ג,גםבע"המימילאהוצרכתילדוןעלעוןכזהמהדינו

לקדמותו ,דכיון שהדירה ואין מוצא פתח לנדרו מה יעשה,

לפי דתנו  -לא ראיתי תוכן הקטרוג ,אכן סובר אני שבודאי

ולכןהתקנהלשחרראתהאשהמסבלההיאלכופועלהגט

לא בא לידי תשמיש ,אלא לידי נגיעה בידים במקומות

שתפטר ממנו ,וזה שיודעת שלבסוף שבוע תפטר ממנו ויש

נסתריםשלגופםשלהילדים".

קצבה לסבלה נחשב שיהא פת בסלה .משא"כ במורד שאין

ובתשובתו כתב הגרי"י וויינברג ז"ל " -לפי דעתי הדבר

כופין אותו להוציא ,ולמרדו אין קצבה ,נחשב שאין פת

פשוטשישלדמותולהאדתשובתח"צסי'קל"ג,שאיןלכופו

בסלה,ומשו"הפוחתיןומוסיפיםאפילוכשהיאנדה",עכ"ל.

לגרש,מאחרשלאהיתה כאןהתראהוגבייתעדותע"יבי"ד

לפידרךזו,אסירשאיןבידוואינויכוללחזורממרידתו,

ישראלוכו',ואיןאנוסומכיםעלגבייתעדותשלהם,והרבה

הרי שבכל הנוגע לכפיית הגירושין אינו דומה למורד ,ואין

שנאת ישראל ושמחה לבזות שם ישראל ,עושה .אבל מ"מ

טעם ותועלת ללחוץ עליו בהוספה על הכתובה ,ובנסיבות

יכולהלומרמאיסעלי,ודינומבוארבאבהע"זסימןע"זסעי'

אלו לכו"ע דינו כמדיר המחוייב בגירושין .אמנם נקבע זמן

ג' בדברי הרמ"א ,עי"ש .ומעתה ודאי שיכולה להפרד ממנו

קצוב למאסר ,אך מאחר שקצבה זו ארוכה ,דינו כמדיר את

ע"יערכאות.ברם,עלכת"רלהתרותבהשאחרהפירודע"י

אשתולתקופהקצובהוארוכה,שדינוכמדירבסתמא.

ערכאות אין לבי"ד לכוף אותו לגרשה כדת משה וישראל,

מסקנתהדברים -אדםשעסקבפליליםבפשיעתו,ונשפט

אבל אפשר שאח"כ יגרשנה מדעתו ומרצונו ואז בודאי ישר

ונכלא,ישלדונוכמורד,וכמושפסקהביתמאיר,וכןבשו"ת

וטוב .ואם רוצה להכניס א"ע לספק זה ,הרשות בידה ,אבל

ציץ אליעזר ח"ו סי' מב פ"ג סק"א פסק בבעל הנמצא

חלילה לה לכוף את הבעל ע"י ערכאות שיגרשנה בדיני

במאסר,דמכיוןשהבעלבאשמתונמצאבמאסרדינודמורד

ישראל .שום רב ומו"צ לא ירצה לסדר את הגט ,וגם הגט

וישלכופועלהגט.

יהיה פסול ,כדין גט מעושה ,ורק אם יגרשנה אח"כ ברצונו

אךישלהתנותהלכהזובשלשהתנאים.
א.שעשהמעשהברורשישבומשוםפשיעה,והיהברור
שאם יתפס ,ישפט למאסר .משא"כ אם נכלא עקב עבירות
שאין מקובל לכלוא בגינן ,אי אפשר לראות במעשיו היבט
שישבופשיעהכלפיאשתו,אךאםכברתלויועומדכנגדו

הטוביהיההגטכשר".
והנה ,מש"כ לעניין התראה יבואר להלן .אך תלה פסקו
גםבכךשאיןמקוםלסמוךעלגבייתעדותשלהערכאות.
ועייןבספרשבותיעקבח"אסי'קיגושםמתבארמההם
גדריהראיותלענייןפסקדיןלחיובאוכפייתגט.

מאסר על תנאי ,וחזר ועבר עבירה דומה בתוך תקופת

וז"ל השאלה " -אשה אחת צעקה במר נפשה ומייללת

התנאי,אושעשהמעשהפליליברור,שידועלבעלללאכל

בקולה על בעלה שהכה אותה איזה פעמים והתרו בו על פי

ספק ,שאם יתפס יכלא לתקופה ממושכת ,הרי שבנסיבות

ביתדיןשלאיכהאותהעוד,שאל"כיכפוהלגרשהוכמבואר

אלוישלראותוכמורדעםכלהמשמעויותהכרוכותבכך.

באבן העזר סי' קנ"ד סעי' ג' בהג"ה .ויהי היום ואין איש

ב.שנכלאלאחרשהודהבמעשיואועכ"פקיימתהוכחה
ברורהעלמעשיו.

מאנשיהביתבביתרקהבעלואשתוומשרתו,ויכההאישאת
אשתו מכת אכזריות והיא צעקה ואין מושיע לה ,וכאשר

בספרשרידיאשח"גסי'כטנשאלבלשוןזו" -אישאחד

מקול ענות נתקבצו אנשים לביתם לראות ולשמוע מה

מקהלת גליל ווירצבורג שלח ידו בנערות קטנות והדיינים

הקולותמשמשות,הראתהלהםמכותאכזריותשכלאחוריה

בדיןשהיהקודםב'שבועותשלחוהובביתהסוהרלמשךד'

וגבהנפוחונצררממכותרשעשהכהבעלה,והואכופרבכל

שנים ,ועתה באה אשתו לפני וספרה לי דברים אחדים על

ואמרשלאהכהאותהכללרקשאוליהיאחבלהבעצמהאו

אודות האיש הלז ,מיום החתונה היה בבית חמיו שותף

משרתו ,לתלות הסרחון בו ושמא עיניה נתנה באחר .והיא

בבית מסחר שלו ,אכן לא היה אפשר לסמוך עליו כי היה

אומרתשאיךאפשרלחבול בעצמהכלכך לאחוריה,אף גם

עצלושקרןואיבדכמהמעות,ועתהאחרהעוןהזההאשה

איך עולה על הדעת לחבול בעצמה כך ,ומשרתו מעולם לא

לא רוצה לשבת עוד עמו ,היא אומרת שאין לה עוד שום

עלה על דעתו להכות אותה מעולם ,גם הוא מועד בכך

קשר עם איש כזה אשר הוא אב לב' ילדים קטנים ועשה

והמשרתהואעדמסייעלה.ילמדינורבינוהדיןעםמי".

חטא גדול כזה .ואף שהוא כותב שרוצה לשוב ,היא אינה

ובתחילת דבריו כתב השבות יעקב " -תשובה עיקרא

רוצה לסמוך על דבריו ,כי דבר כן כמה וכמה פעמים וכעת

דהא מילתא יש לדמות למה ששנינו במתניתין דפרק כל
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הנשבעיןנחבלכיצד,היומעידיןאותושנכנסתחתידושלם

מוסיפיןלהעלכתובתה...ואםהיארוצה,כופיןאותומיד

ויצאחבולואמרלוחבלתביוהואאמרלאחבלתיהריזה

להוציאוליתןכתובה"

נשבע ונוטל ע"כ ,וקאמר בש"ס נחבל כיצד אמר ר"י אמר

ומפשטות לשון השולחן ערוך וכן הוא לשון הטור ,שלא

שמואל לא שנו אלא במקום שיכול לחבול בעצמו ,אבל

נקטו לשון "יוציא ויתן כתובה" אלא כתבו בלשון כפיה,

במקוםשאינויכוללחבלבעצמונוטלשלאבשבועה,וניחוש

נראהשלדעתםבמורדכופיןלגרשכפיהבשוטים.

דלמאבכותלנתחכךתניארביחייאשעלתהלונשיכהבגבו

והנה בשו"ע סי' קנד סעיף כא כתב " -כל אלו שאמרו

וביןאציליידיוודלמאאחרדליכאאחר...ואיןמקוםלומר

להוציא ,כופין אפי' בשוטים .וי"א שכל מי שלא נאמר בו

כיוןדכאןאיכארגליםלדברשהבעלמועדבכךלהכותאת

בגמרא בפירוש כופין להוציא ,אלא יוציא בלבד ,אין כופין

אשתווגםהואנגדהסבראשהמשרתיכהאתאשתאדוניו

בשוטים אלא אומרים לו חכמים חייבוך להוציא ,ואם לא

ובעלהאדונואתהעמהםבביתואיךהניחלהכותאתאשתו

תוציא מותר לקרותך עבריין .הגה ,וכיון דאיכא פלוגתא

שהיא כגופו ולא מיחה במשרתו וחזר להכותו אלא ודאי

דרבוותא,ראוילהחמירשלאלכוףבשוטים,שלאיהאהגט

שהוא בעצמו עשה הנבלה הזאת וא"כ אפילו שבועה אינה

מעושה".

צריכה,וכופיןאותולהוציאכיוןדאיכאאומדנותהמוכיחות

וכתב החזו"א סי' קח ס"ק יג " -אה"ע סי' עז ס"א ואם

שהוא עשה לה כל זאת .זה אינו דהא קי"ל דלא כרב אחא

היא רוצה כופין אותו מיד ,האי כפיה במחלוקת שנויה אי

דאמרגמלהאוחרביןהגמליםושורשהיהרועהונמצאשור

בשוטי או בקריאת עבריין וגביית כתובה ,והמחבר והרמ"א

הרוג בצדו אע"פ שזה מנוגח וזה מועד ליגח זה מנושך וזה

סתמווסמכועלמהשנתבארסי'קנ"ד,וכןהואבדרכימשה

מועד לישך אין אומרים זה ודאי הרגו או נשכו וכמבואר

בהדיא".

בטח"מ סי' ת"ח דלא אזלינן בתר אומדנא כי האי אף בדיני

אך בביאור הגר"א בסי' קנד ס"ק סה ,על מש"כ הרמ"א

ממונות ,כדמסיק הש"ס בסנהדרין פ"א דיני ממונות דף ל"ז

"אבל אם יש לו אשה בעבירה לכו"ע כופין בשוטים" ,כתב

ע"ב .ועיין בפרק אלו הן הנשרפין דף פ' ע"א שנים שהיו

הגאון ,וז"ל " -דמפורש בהדיא בכתובות שם וכנ"ל דכל

עומדיםויצאחץמביניהםוהרגשניהםפטוריןואמרר'יוסי

שמפורש בהדיא ודאי כופין בשוטים ,וכן הנך דס"א ודס"ג

אפילו אבא חלפתא ביניהם ופרש"י שהכל יודעין שהוא

ודס"י" .ובשו"ע בסעיף ג' " -האומר איני זן ואיני מפרנס,

חסידולאזרקהלאמחייבינןלאידךמשוםהאיחזקה.וא"כ

כופין אותו לזון .ואם אין ב"ד יכולים לכופו לזון ,כגון שאין

ה"ה בנדון שלפנינו  ...ונחזור לנדון דידן דאף אי נימא דהוי

לובמהלפרנסואינורוצהלהשתכרלהרויחולזון,אםתרצה

ג"כ אומדנא דמוכח טובא מ"מ ,אע"ג דאפשר דמהני לענין

היא ,כופין אותו להוציא מיד וליתן כתובה .וכן הדין למי

נחבל דנוטל בלא שבועה .מ"מ לענין להוציא אשה מבעלה,

שאינורוצהלשמש".

וכמה קשה גירושין ולדעת מקצת פוסקים דיני נשים כדיני

וכן כתב בתשובת התשב"ץ חלק ב' סי' סח )בתשובה

נפשותדמיא,וגםהאומדנאאפשראינוברורכלכך,א"כדי

שחלק ממנה הובא בב"י סי' קלד( ,וז"ל " -אם משעה

בכך שנאמין אותה בשבועה בנק"ח כדין הנחבל ,אבל בלא

ראשונהאומראינירוצהלפייסהמלכותולאאגרשנהותשב

שבועה אין להאמינה לכפות אותו לגרשה .ואם אפשר

עגונהכאלמנותחיות ,נראהשכופיןאותומידלגרש .דדינא

לתווךהשלוםמתוךמריבהזומהטובונעיםלשבתיחדכי

דמורדעלאשתודמוסיפיןעלכתובתהכדאיתאבפרקאע"פ

גדולהשלוםביןאישלאשתוושלוםעלדייניישראלכנ"ל",

)ס"גע"א(ליתיהאלאלרצונה,אבלאםאינהרוצהבתוספת

עכ"להשבותיעקב.

כופיןאותומידלגרש .וכ"כהמחבריםז"לוכ"כהרמב"ןז"ל

מבואר מדבריו ,שלמעשה אין צורך בגדרי עדות

בריש פרק המדיר ,דהמשרה אשתו ע"י שליש לא איתמר

המועילה לדיני נפשות ,אך עכ"פ בעינן אומדנא המועילה

אלא ברצונה ,אבל על כרחה לא ,והוכיח כן מהירושלמי.

בנחבל בצירוף שבועת האשה .ובשאלה שהאשה אינה

וכ"כמפרשיםאחריםבחדושיהםבפרקאףעלפי ,וכןבספר

מעורבת בה נראה שדעתו למעשה שתועיל אומדנא דמוכח

אבן העזר וכן שם האומר איני זן ואיני מפרנס או שאינו

טובא ,דאל"כ מדוע תועיל שבועה לעניין פסק דין לכפות

רוצה לשמש עמה כופין אותו להוציא מיד ויתן כתובה אם

גירושין.

תרצה היא ע"כ .ואע"פ שבאומר איני זן ואיני מפרנס יש

ג .במידה שמעשיו הפליליים נעשו בעצה אחת עם

חולקין ,שאני התם דאיכא למימר דעד שיכפוהו לגרש

אשתו ,אם היא הבינה את ההשלכות העלולות לצאת

יכפוהו לזון כדאיתא בפרק המדיר )ע"ז ע"א( ,אבל באיני

ממעשיו ,הדבר דומה ליוצא לסחורה דמהני מחילתה,

משמש דינא הוא דכופין אותו לגרש מיד שא"א לכופו

וכמ"שהמבי"ט.

לשמש אפילו אומר אי אפשי אלא היא בבגדה והוא בבגדו
אמר ר"ה דיוציא ויתן כתובה כדאיתא בפרק נערה

חיובגטבבעלהמורדבאשתו

שנתפתתה)מ"חע"א( .וכתבבעלהעטורז"לבשםגאוןז"ל

בשו"ע אה"ע סי' עז סעיף א' פסק " -המורד על אשתו

דהלכתא כוותיהדהארב יוסף תני כוותיהולא כייפינן ליה

ואמרהריניזןומפרנס,אבלאיניבאעליהמפניששנאתיה,

לשמש בקירוב בשר ,שענייני תשמיש אינן בידינו לכופו

עטרתדבורה
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עליהםכעניןאיניזןואינימפרנסשאפשרלירדלנכסיו,וכ"ש

ליבםוכו'עד]לארצו[חוזריםאצלגדוללמכפיי' ,ואיןפנאי

המונע אשתו מתשמיש דודאי יוציא ויתן כתובה .וכופין

להאריךושלוםמאירבר'ברוך".

אותו ,דהשתא מפני ריח הפה כופין מפני תשמיש לא כ"ש,

יש לדון האם אסיר נידון כמי שמונע ממנה כל ענייני

וטעםזהבירושלמי)כתובותפ"הה"ז(הואמוזכרלעניןאיני

אישות .והנה זה פשוט שאם הבעל האסיר אינו נותן לה

זן ואיני מפרנס .וכ"כ בספר אבן העזר )סי' קנ"ד( תשובה

מזונות ,דינו כמונע ממנה כל ענייני אישות ,מאחר שאינו

להרא"שז"לבמישרוצהללכתולהניחאשתו ,שכופיןאותו

יכוללהיותעמהוגםאינומפרנס.אךישלדוןמההדיןאם

לגרשלזמןקודםשילך .משמעשדיןפשוטהואלכוףלאלתר

הבעל מפרנסה כראוי ,כגון שיש לו נכסים או סכומי כסף

למישמונעעצמומתשמישהמטה ,וכןנראהדעתהרמב"ם

מהם האשה ניזונת .לכאורה היה מקום לומר דבכה"ג דינו

ז"ל בפרק י"ד מהלכות אישות שמי שאינו יכול לשמש

רק כמורד מתשמיש בלבד .והנה התוספות ומהר"ם למדו

שיוציאויתןכתובה ,אלאשאםהואמפניחולינותניןלוזמן

מהא דהחולץ שאם מונע ממנה כל ענייני אישות דינו

אולי יתרפא ,וכ"ש שמדברי רש"י ז"ל בפרק השולח נראה

לכפותו בשוטים .בנידון שם בפרק החולץ לכאורה ניתן

שבכל מקום שאמרו יוציא ויתן כתובה כופין אותו להוציא,

למצוא דרך אחרת והיא לגבות מהאח המחוייב לחלוץ את

וכ"כ בספר אבן העזר בסוף הלכות גרושין )סי' קנ"ד( בשם

דמיהמזונותהנחוציםלה,וממילאאינהנמנעתמכלענייני

הרי"ףז"לוגםהרא"שז"לנסתפקבהבפרקהבאעליבמתו.

אישות ,ומסתימת הדברים בתוספותשלא כתבו לעשותכן,

ובספר העטור באות מרד כתב שהמורד ממלאכה משמתינן

לכאורהמשמעדאיןבכךנ"מ.אךעייןבשו"תעיןיצחקח"ב

ליהעדדעבדוכ"שמורדמתשמיש".

סי' סב שכתב בפשיטות גבי יבם שאינו רוצה לחלוץ ,שאם

מבואר בדברי התשב"ץ ששאלת חיובו של המורד
בגירושין אינה תלויה במחלוקת הראשונים האם במקום
שנאמר יוציא ויתן כתובה כופין על הגירושין ,אלא לכו"ע
דינוהואבכפיהבשוטים.
אלא שדעות אלו הסוברות לכפות גט במורד מתשמיש
גרידא,אינןמוסכמות.

גובים ממנו דמי מזונות לא ניתן לכפותו מאחר שאינו מונע
ממנהכלענייניאישות.
לכאורה לפי זה ,ה"ה בנידון דידן ,אם האשה מקבלת
סכוםכסףמהבעלבעתשהותובכלא,אומביטוחלאומיאין
מקום לכפותו על הגירושין .אך נראה דודאי אם האשה
ניזונת מביטוח לאומי ,אין דבר זה מציל את הבעל מכפיית

התוספות במסכת כתובות דף ע .ד"ה יוציא כתבו -

הגירושין,מאחרומסתברלומרשביטוח לאומיאינוכשלוחו

"ורבינו חננאל הביא מירושלמי ,דכל הנך יוציא דמתניתין

של הבעל ,מאחר וביטוח לאומי אינו פועל על פי הוראות

אין כופין .והכי איתא התם אמר שמואל אין מעשין אלא

הבעל ,אלא על פי חוק הקובע סיוע לנזקקים הנמצאים

לפסולות ,אמר רבי שמואל תנינא המדיר את אשתו

במצב סוציאלי קשה .ודינה כאשה הניזונת מהצדקה ולא

מליהנותכו'שמענושמוציאשמענושכופין .ופסקר"חמשם

מבעלה,עייןלעילסי'פגשהארכנולבססקביעהזו.

ש"מ שאין כופין אלא היכא שמפרש בהדיא כופין ,אבל

וכן מבואר בתשובת הבית מאיר סי' יד שהבאנו לעיל

היכא דאמור רבנן יוציא ,אומרים לו כבר חייבוך חכמים

שכתבבלשוןזו"-אםאשהזוחסירהמזונות,והיתהצריכה

להוציא ,ואם לא תוציא מותר לקרותך עבריינא ,אבל

לצדקה או הספקת קרובים ,דהיה לה טענת עונה ומזונות,

לכפותו לא .ולקמן גבי האומר איני זן ואיני מפרנס ,לר"ח

דהוה דינה כמונע ממנה כל ענייני אישות ,ואף לא באונס

גרסינן בהדיא כופין אותו ויוציא ויתן כתובה .וההיא

ממנו אלא בפשיעתו מכח דרכו הרעה ,ודאי שהיה מן הדין

דהחולץדחוזריןאצלגדוללמיכפייהלכנוסאולפטורהיינו

לכופו אף בשוטים" .הרידפשיטא להביתמאירשאם ניזונת

לפי שמונע ממנה כל ענייני אישות בין תשמיש המטה בין

מצדקה או מסיוע של קרוביה נידונת כאשה שאינה ניזונת

מזונות ,אבלמשוםתשמישהמטהלחודיהאומשוםמזונות

מבעלה ,ולא עלה על דעת הבית מאיר לראותם כשלוחי

לא  ...ומיהו אין לכוף שום אדם לגרש ולעשות מעשה עד

בעלה.

שנמצא ראיה ברורה ,דהא אמרינן דגט מעושה בישראל
שלאכדיןפסול,ואיןלהתיראשתאישמספק".

אלאאפילואםהבעלזןאתאשתומממונו,כשהואכלוא
בכלא,ישלדוןשאינודומהלמש"כהעיןיצחקביחסליבם.

וכן בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג )דפוס פראג( סי' תתקמו

דהתםאםמפרנסה,הרישנותןלהמזונותכפישמחוייבעל

כתב " -והמורד על אשתו ,אם מורד ממזונות לחוד כופין

פיהדין,עלכןאינונידוןכמישמונעממנהכלענייניאישות.

אותולזון ,כשמואלס"פהמדיר ,אומוסיפיןעלכתובתהאם

משא"כ בבעל המחוייב לזון את אשתו על שלחנו ,ושלא

היא רוצה .ואם מורד רק ]מתשמיש[ המטה אמרינן ליה

להשרותהעלידישליש,והמשרהאשתועלידישלישבעל

חכמיםחייבוךלהוציא ,ואילאצריךלמקריךעבריינא,אבל

כרחהיוציאויתןכתובה,אםמצטרףלכךשמורדמעונה,יש

לאכפי'בשוטים ,וכןפר"חמכחירושלמי .אבל]המורד[מן

לדונוכמונעממנהכלענייניאישות.ולהלןנברראתמש"כ

הכל כופים אותו להוציא במילי ובשוטים כיון דמונע ממנה

שהמשרה אשתו על ידי שליש בעל כרחה ,שדינו להוציא

כל עניני דאישות .וראיה מההוא דפרק החולץ מצוה בגדול

וליתןכתובה.
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משרהאשתוע"ישלישבעלכרחה

זןאותהבתחילה,אםכןאיןכאןטענתחיינפששהרייכולה

במשנה במסכת כתובות דף סד :מבואר דין המשרה את

לגלגלעמובביתחמיהכמושהיתהמגלגלתעמועדעכשיו.

אשתועלידישליש.וכתבבחי'הרשב"א"-פי'הראב"דז"ל,

איבראשאיןהאישיכוללכוףאתאשתושתדור בביתאביו

כגון שהוא עושה מלאכה בעיר אחרת ,או שלומד בעיר

עם קרוביו וקרובותיו וגם לא שתהא ניזונת על יד אביו,

שעונתו מערב שבת לערב שבת .ונראה שהזקיקו לרב ז"ל

וכאותהשאמרובירושלמיבפרקהמדיר,דפריךויעמידפרנס

לפרש כן ,שאילו בעושה מלאכה בעירו אי אפשר לו

ומשנירשותבידאשהלומראיאפשילהתפרנסמאחראלא

להשרותה על ידי שליש אלא אוכלת עמו על השולחן .ואי

מבעלי ,והתנן המשרה אשתו על ידי שליש כאן בשקבלה

לא יוציא ויתן כתובה ,משום דשמעי' בה אינשי וזילא בה

עליה כאן בשלא קבלה עליה אי בשלא קבלה עליה אפילו

מילתא ,דמה יאמרו הבריות מה ראתה זו להתרחק משלחן

יום אחד לא יעמיד מגלגלת עמו שלשים יום שמא ימצא

בעלה,דתנןהמדיראתאשתומליהנותלועדל'יוםיעמיד

פתחלנדרועדכאן .אלמאבשלאקבלהעליהלאמציכייף

פרנס,יותרמכאןיוציאויתןכתובה,ואמרעלהבגמראמאי

להושלשיםיוםמיהתהיאדמגלגלהבהדי'שמאימצאפתח

שנא שלושים ,עד ל' לא שמעי אינשי ולא זילא בי מילתא,

יתר מכאן יוציא ויתן כתובה .וכאן אינה צריכה להמתין

יותרמשלושיםשמעיאינשיוזילאבימילתאכךנ"ל".

אפילו שלשים יוםשאיןלה פתחתקוה שתהאמשמרת לו,

וכן הובא במגיד משנה בהלכות אישות פי"ב הי"ב בשם
הרשב"א.
מבואר מדברי הרשב"א שאם משרה את אשתו לפרנסה

ומכלמקום נהידלאמציכייףלהאלאאמרינןליהשיוציא
ויתן כתובה וכפיה במילי וקרינא ליה עבריינא ,אבל לכופו
בשוטיןכדיןהאומראיניזןואינימפרנסלאכייפינןליה.

על ידי שליש בעל כרחה ,לתקופה העולה על שלושים יום

ועדייןישלבעלדיןלומרדשאניהתםשאףעלפישעברו

יוציא ויתן כתובה .הרשב"א למד כן מדינו של מדיר את

שלשיםיוםולאמצאפתחלנדרומיכףלאכייפינןליהלגרש

אשתו ,והטעם בשניהם דזילא בה מילתא שתהא מרוחקת

שעדיןאפשרשימצאפתחלנדרוהילכךמגלגליןעמולכופו

משלחןבעלה.

על הכתובה וכופין במילי על הגט ,שמא מתוך כך ימצא

וכן כתב בחי' הריטב"א )שם( " -ובירושלמי הקשו

פתח לנדרו ,אבל היכא דאין ידו משגת ואנו יודעים שאי

ממשנתינו על משנת המדיר ואמר' כגון כשלא קבלה עליה,

אפשר לו לזונה אם לא יהא על ידי פרנס והיא אינה

כלומרדמתניתיןדהכאאינויכוללהשהותהע"ישלישיותר

מתרצית בכך הדין נותן לכופו מיד לגרש .ותדע לך דיש

משלושים יום אלא אוכלת עמו על שולחנו או יוציא ויתן

לחלק בכי האי גוונא דבס"פ החולץ אהא דאמרינן ההיא

כתובהוכןפסקהרשב"א".

אתתא דאמרה לא בעיא ההיא גברא חוטרא לידה ומרא

וכןכתבהנמוקייוסף)שם(דאםאינונותןלהלאכולעמו
יותרמשלושיםיוםיוציאויתןכתובה.
וכן בב"י סי' ע' הביא תשובת הרשב"ש שאם משרה
אותהשלאמרצונהעלידישלישדניןלוכדיןמורד.

לקבורה,דכיוןדבאהמחמתטענהכופיןאותולגרש.וכתוב
במרדכי שם משם הר"ם ז"ל דה"מ דהוי איהו עקר ואין לו
תקנהלעולם,אבלהמדיראתאשתומתשמישהמטהדרתח
עלה וסופו להתפייס בהא לא אשכחן שכופין אלא למקריא

ואף לשיטת הרמב"ם )הלכות אישות פי"ב הי"ב( שיכול

עבריינא ,כדפי' ר"י בפרק המדיר עד כאן .הרי דבביטול

להשרותה ע"י שליש ופסק דלא כירושלמי וכן פסק המחבר

תשמיש חלקו בין אפשר ללא אפשר דהיכא דלא אפשר

בשו"עסי'ע'ס"ב)ודלאכרמ"אשפסקכירושלמי(,הריעכ"פ

כופין מעכשיו לגרש ,אף כאן לענין מזונות אע"ג דהיכא

צריךלאכולעמהמלילישבתללילישבת.

דאפשר לו אם לא מחמת הנדר לא כייפינן ליה ,אלא

ובתשובתהתשב"ץח"בסי'רנטכתב"-ופסקוהרי"ףז"ל

למקרייא עבריינא דשמא יתפייס אחר כך .אבל היכא דלא

והרמב"ם ז"ל כמאן דאמר אכילה ממש שחייב לאכול עמה

אפשרליהלגמריכופיןדכיהיכידהתםבאהמחמתטענה.

ליל שבת מפני כבוד השבת ,ולענין תשמיש אינו רשאי

הכא נמי באה מחמת טענה דאין רצונה לדור עם חמיה

לגרוע עונתה כלל  ...ואם עושה כן בין בתשמיש בין

וחמותהוקרוביו...דמציאאמרהאיאפשילהתפרנסמאחר

להשרותה על ידי שליש שלא ברצונה דנין להם כדין מורד

אלאמבעליואביונמילגביבעלהכאחרדמי...ומכלמקום

עלאשתו",עכ"ל.ועיי"ששנשאלהדיןעפ"יפסקיהרמב"ם.

לענין כפיה ,אף על פי שיש לחלק בין זו לההיא כמ"ד

הרי שדעתו דאף לשיטת הרמב"ם אם אינה אוכלת עמו

שלשיםיוםיעמידפרנס,אכתיאיןלנוראיהברורהלכוףעל

בלילי שבת יוציא ויתן כתובה ,ואינו מפני שהבעל נידון

הגט בטענה זו ,ואין לנו אלא במקום שמצאנו מפורש ,אבל

כמורדמתשמיש,אלאמחמתשזילאבהמילתאשאףבשבת

מטענת חולי הכפיה ,להיות הדבר חמור מאד וראוי לכל

אינואוכלעמה.

אדםלברוחממנו".

וכן מהרי"ט בתשובה ח"א סי' קיג ,כתב שאם הבעל

מבוארבדברימהרי"טשאםהבעלטועןשתבואאלאביו

אומר לאשתו שתבוא לבית חמיה ושם חמיה יתן לה את

ושםיפרנסאותהאביו,דאיןזוטענה,מאחרואינה מחוייבת

מזונותיה ,שאין זו טענה .וז"ל מהרי"ט " -אלא שיש לפקפק

עלפידיןלגוראצלאביו.ודמילמשרהאשתועלידישליש

בנדוןדידןשחמיהאומרלכשתבאלביתיאזונהכמושהייתי

בעל כרחה .ואף שמהרי"ט הסתפק אם מהאי טעמא לחוד

עטרתדבורה
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כופין ,עכ"פ פשיטא ליה דעכ"פ יוציא ויתן כתובה .על כן

גםזולטובהדהרה"גמוהרח"שז"לבתשובהאה"עסי'מ"ט

בהצטרף עם מורד מתשמיש ,יחשב כמונע ממנה כל ענייני

כתב דהרי"ף והרא"ש והרמב"ם והטור וראבי"ה והובא

אישות,דדינולכפותאףלשיטתר"ח.

במרדכי פרק החולץ חולקים על סברא זו .וגם התוס' בפרק
אע"פ דף ס"ד ד"ה תבע לחלוץ ,דנראה מדבריהם בתירוץ

שיטתהש"ךבספרוגבורותאנשים
עיין בפת"ש סי' קנד סק"ז שהביא מסקנת הש"ך דבמונע

בתרא דאזלי כשיטת מוהרי"ח ,יש לצדד כדבריהם ושגם
הרה"ג מוהרשד"ם באה"ע סי' ס"ו כתב בפירוש דכל שאין

ממנהכלענייניאישותמעיקרהדיןישלכפותובשוטים,אך

היבם רוצה לחלץ ולא ליבם כופין אותו ,ולא חילק בבאה

למעשהישלחושושלאלכפותואלאאםבאהמחמתטענה.

מחמת טענה או לא .נמצא דבעיקר דינו של מוהרי"ח

אך מצינו בהרבה פוסקים שכתבו שלא לחוש למסקנת

חולקים עליו המלכים האדירים ,ואינו מוסכם .ופוק חזי

הש"ך בזה .עיין בשו"ת עין יצחק ח"ב סי' סב שהאריך

למוהרח"שז"לבתשובהשםדהגםשכתבדמדבריהרשב"א

להוכיח שבמונע ממנה כל ענייני אישות כופין בשוטים אף

בתשובההובאהביתהיוסףסי'קס"הוהיאבאלפיוסי'אלף

כשאינהבאהמחמתטענה.ובסוףהתשובה)ס"קסג(כתב-

רמ"ז מוכח דס"ל כמוהרי"ח ובעבור זה נרתע לאחוריו עכ"ז

"וידעתי למה שכתב הפתחי תשובה אה"ע סי' קנ"ד סק"ז

סיים וכתב וז"ל דכל שהיא אומרת או כנוס או פטור והוא

בשםגבורתאנשיםאשראףבמונעממנהכלענייניאישות

אינורוצהלאלכנוסולאלפטורכלאפייאשויןשכופין .ומה

איןכופיןבשוטיכו'עכ"ל.אבלזהורקדעתיחידאהואנואין

גם שדברי הרשב"א בתשובה ,הגם שכתיבנא לעיל מה

לנו לשמוע רק לדברי השו"ע אשר מימיהם אנו שותין,

שנראה בכוונתו אין הדברים ברורים .כלל הדברים דמאחר

שהכריעוכשיטתרובהפוסקיםדפסקובכזהדכייפינןבכפיי'

דחזינןלמוהרשד"םגדולבדורנושהורהלמעשהשכופיןאף

גמורה".

באינה באה מחמת טענה ,ולדידן אף שנרצה להחמיר בנ"ד

וכן מוכח מתשובת העונג יו"ט שהבאנו לעיל .ועיין

שבאה מחמת טענה ויש כמה צדדין להורות שכופין

בפד"ר חלק ח' עמ'  127שהוכיחו כן מהעונג יו"ט ומדברי

כדכתיבנאהכינקיטינןעכ"לנמצאדסבראזהדמוהרי"חז"ל

החתם סופר ,וכן העלו לדינא .וכן בפד"ר חי"ב עמ' 257

בהג"אהיאהפךהראשוניםורבניהאחרוניםלאעיילוהלבי

)הנזכר לעיל( כתבו שאמנם הש"ך כתב שלא לכפות בלא

מדרשא.

טענת "חוטרא לידא" וכו' אך למעשה כתב העין יצחק ח"א

ואני עני בתר דמחווינא קדה וגלגול מחילות מעצמותיו

סי'כדאותנ'שלהלכהאיןלנואלאאתדבריהשו"עוהב"ש

הקדושים של הש"ך ז"ל אמינא דאין זה ענין למאי דקמן.

שכופיןלגרשגםבלאטענת"חוטראלידא".

דעיקרושורשטענהזויצאעתקמסוגייתהש"סדכתובותס"ה

וכן כתב בספר נושאהאפוד )להג"רדוד פיפאנו ז"ל( סי'

ע"אויבמותס"הע"ב ,והתםקאיהיכאשבאההאשהלטעון

לב,ומאחרוספרזהאינומצוינביאאתדבריובאריכות,וז"ל

בעבור פריה ורביה וא"ל רבנן זיל לא מפקדת ואמרה האשה

" -הרב מטה לחם שם הביא מתשובת הרשב"ש סי' שפ"ג

בעינא חוטרא לידה וכו' וזיכוה רבנן ומי לא עסקינן דהאשה

דהסכים שכל המונע ממנה כל ענייני אישות כופין אותו

שתובעתאוכנוסאופטורישלהבמהלהתפרנסאוממעשה

לגרש ושכן העלה הרב פורת יוסף באה"ע סי' ה'  ...וכתב

ידיהאומממונהולאבאהלתבועמזונותולאשוםדברוע"כ

דעם כל זאת מידי פלוגתא לא נפקא ,והוא דהש"ך בספר

צריכה היא לבא בטענה דטענת פו"ר אינה טענה לכוף ליבם

גבורתאנשיםסי'כ"חוכ"טוהובאבס'פ"תסי'קנ"דסק"ז...

דהיאלאמפקדאוא"כלמהתובעתיבוםאוחליצה.אבלאם

כתב משם הג"א פרק אע"פ גבי לא רצה לא לחלוץ ולא

איןלהבמהלהתפרנסוהיאבאהבשבילמזונות,אינהצריכה

ליבםדכופיןאותו,דה"דבבאהמחמתטענה,אבללאבאה

שום טענה דאין לך טענה גדולה מזו .תדע דבמחלוקת רב

מחמת טענה לא כפר"י ,ומפרש הרב דהיינו טענה דבעינא

ושמואל לא מצינו מחלוקת בפוסקים רק אם הלכה כרב או

חוטרא לידה ומרה לקבורה ,ואף דלדינא היה נראה עיקר

כשמואל ,אבל אליבא דכו"ע גם ר"י מודה בזה ולא מצינו

דהיכא דמונע ממנה כל ענייני אישות אף דלא באה מחמת

בשוםאחדמאלוהפוסקיםדבאבלשונםשצריכהלבאמחמת

טענהכופין,למעשהצ"ע...וסוףדבריוכתבהרבמטהלחם

טענהזודמהעניןחוטראלידהבעניןהמזונות,ואילוהכאר"י

שם דמידי פלוגתא לא נפקא ,ומכותלי דבריו ניכר שדעתו

הוא האומר דצריך שתבא בטענת חוטרא לידה .אלא ודאי

להחמיר .ולע"ד יש לעמוד על דעת דרבנן ובפרט על הש"כ

דאינו ענין יבום להך דהכא ,וע"כ צ"ל כן בדעת הרשב"א

ז"ל דהוא המוליד סכסוך זה )ואין ס' גבו"א מצוי אצלי אך

דאילובסי'תרכ"גפסקלכוףע"יחסרוןתשמישומזונותלבד

אודיןואידוןע"פמהשהעתיקהרב מטהלחם(דעלסבראזו

ואילובסי'אלףרמ"זדצריךשתבאבטענתחוטראלידה.אלא

דמוהרי"ח אשר בנה יסודו וקבלו כהלכתא פסיקתא ,כתב

ודאי דשנין דא מן דא דביבום כשאינה באה להתרעם על

עלה הרב משפט צדק בח"ב סי' ע"ב דמאחר שכל הפוסקים

מזונותרקשהיארוצהלכנוסאולפטור ,התםודאיכדילכוף

שפסקו דין זה דפרק החולץ ולא חילקו בדבר בודאי דפליגי

ליבםבעינןשתבאבטענתחוטראלידהוכו',דאילאוהכיאין

עליה ,ולפי דעתו כמעט דהוי סברא יחידאה וכל שהיבמה

לנוכחלכופוובזהיבאועלנכוןדבריר"יודבריהרשב"אדלא

תובעתלחלץאוליבםאפילושלאבאהמחמת טענהכופין.

יסתרו זה את זה מחמת עצמם .וכן ההיא דמוהריק"ו שרש
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קל"ה דקדש אשה ואינו יכול לכנסה וצריכה גט ,אין אנחנו

א .בהוצאה החדשה של תשובות הנודע ביהודה

יכולין לכופו על הגט ,כי מזונות אינה יכולה לטעון ,דארוסה

בהוצאתמכוןירושלים,הוסיפוהג"המבןהמחברשנשמטה

איןלהמזונות,לכןצריכהלבאבטענהדחוטראלידה,כיע"פ

בהוצאותהקודמות.עלדברי הנודעביהודה שכתב " -ושוב

טענה זו יכולין אנחנו לכופו .ומ"מ אף לפי דעת הרב ש"ך

הראניבניהרבמו"השמואלשכןמפורשבגמ'בכתובותס"ג

דעריב ותני מסכת עירובין ,מידי מחלוקת הפוסקים מערכה

ע"אולאולאימלוכיביהבעי" .כתבבנושלהנודעביהודה-

לקראתמערכהלאנפקא.ובכןנסעהונלכהלנ"דדאיכאהכא

"היינו לגירסת רש"י ז"ל ,אבל הרא"ש )שם פ"ה סי' לב(

כמה ספקי לכוף לגרש .ספק האחד ,דדלמא הלכתא אזלא

וכמהפוסקיםגורסיםבגמ'וכילאולאימלוכיבהבעי,עיי"ש

כסברתהרא"שודעימיהדפסקוכרבדכופיןלגרשכלשאינוזן

ודו"ק ,ועיין בטור ושו"ע אבן העזר ריש סי' ע"ז" .מבואר

אותה.

מדבריו שלשיטת הראשונים הגורסים בגמרא "ולאו

)ב(ואת"לדהלכהכהרי"ףור"חדפסקוכשמואל ,באיןלו

לאימלוכי בה בעי" ,אין כל ראיה לדין זה שהבעל צריך

מיהא יודה דכופין לגרש וכמ"ש הרשב"א לדעתו ,ונ"ד הוי

התראה ,וציין לדברי הרא"ש הטור והשו"ע שנקטו כגירסא

איןלו.

"לאימלוכיבה"ועלכןהשמיטואתהצורךבהתראהלבעל.

)ג( את"ל דכיון דלא נתברר בבירור אם אין לו ,י"ל

ויש להוסיף דהרבה ראשונים דחו את שיטת רש"י .בחי'

שכופין לזון ולא לגרש ,האיכא אחריתי דעליה יכולין לכופו

הריטב"א )שם בסוגיא( כתב " -גרסת רש"י ז"ל ולאו

לגרש והוא דאינו משמש ובשביל זה כופין לגרש וכסברת

לאימלוכיביהבעי...והקשועליודא"כהוהלןלפרושיכמה

האומריםכן,ומרןמכללם.

זמן נותנין לו לאימלוכי ,ואע"ג דבעלמא זמן בי"ד שלושים

)ד(ואת"לדהלכהכהאומריםדבשבילחסרוןתשמישאין

יום,דלמאהכאמוספינןאומבצרינן,ולאעודאלאדפשטא

כופין ,דלמא הלכה כהאומרים דהיכא דאיכא תרתי חסרון

דמתניתין משמע דלעולם מוסיפין לה עד שיגרשנה מדעתו,

מזונותותשמישכופיןאותואפילובישלו.
)ה(ואת"לדאפילולסברתםבעינןשתבאבטענתחוטרא
לידה וכו' וכסברת הש"ך ז"ל ,הלא גם זה אינו ברור ואיכא

ועודדכיוןדלהמלכההואדיהבינןליהזמן,היאךאנוקונסין
אותו בינתים .והנכון כגירסת הספרים שגורסין ולאו
לאימלוכיבהבעי".

ספקא דדלמא הלכה כהאומרים דלא בעינן שתבא בטענה,

ובחי'הרא"ההוסיףלהקשותעלגירסתרש"י"-ותודקא

כ"ש אם נאמר דאותה סברא אינה ענין לזה .וכיון דאיכא

מתמהעלהדמלתאדקאמרולאולאימלוכיביהבעי,מכלל

הכא כמה ספקי לית לן למיחש לגט מעושה וכופין אותו",

דפשיטא מילתא ,והא מנא ליה" .דהיינו שזו סברא פשוטה

עכ"לתשובתנושאהאפוד.

דבלא מקור מפורש הגמרא לא היתה מניחה שיש צורך
בהתראהלבעל.

הצורךבהתראהבטרםיפסקולכפותאתהגט

וכן נקטו כשיטה זו דגרסינן "לאימלוכי בה" בתוספות

בסיוםפסקהדיןכתבובפד"רשם-

רי"ד במאירי ובחי' רבינו קרשקש )עמ"ס כתובות שם( .ואף

"זאתועוד,דכתבבשו"תנודעביהודהמהד"תסי'צ'וז"ל

רש"י עצמו במהדורה קמא כתב כגירסת שאר המפרשים,

ובאומר איני זן ואיני מפרנס אפילו לרב דכופין ,מ"מ מי לא

וכמושהביאהשטמ"ק.

בעי התראה ,וכי עדיף כוח האשה מכוח האיש ,ובכל הני

ובספר נושא האפוד )להג"ר דוד פיפאנו( סי' לב כתב על

שהאשהיוצאהבליכתובהבעיהתראה...אלאודאידדוקא

דברי הנודע ביהודה " -נפלאו ממני  ...דמה שחידש בטובו

כשהתרובוהבי"דוהואעומדבמרדוואומראיניזן...ובנ"ד

דבעינןהתראהומרבריהסייעודכןהואמפורשבכתובותס"ג

הרי לא התרו במערער ,והוא לא אמר איני זן ,אלא לפי

 ...ואדרבא כפי מה שנבאר ונהפך הוא ,דמהתם נפקא דאין

מצבו כיום אין בידו לפרנסה ,א"כ פשוט הוא שאין לחייבו

צריך התראה ,דהנה אמת דלפי פרש"י גבי מ"ש בש"ס ולאו

לתתגטלמשיבה".

לאמלוכי ביה בעי ,שפירש שמא יחזר בו ובתוך זמן שאנו

ולהלן דברי הנודע ביהודה " -והנה אני תמה ובאומר

נמלכין בו ומחזירין עליו שיחזר בו מוסיפין על כתובתה היא

איני זן ואיני מפרנס אפילו לרב דכופין ,מ"מ מי לא בעי

ראיה לדבריהם ,אך נעלם מהם מה שפירשו הראשונים

התראהוכיעדיףכחהאשהמכחהאיש,ובכלהנישהאשה

בסוגיאזו.שאנאעיניךוראהלהרב"יבסי'קנ"דשהביאדברי

יוצאה בלי כתובהבעי התראה ,ודברי רב מוכיחיםכן ,דרב

הרא"ש שכתב דלמסקנא דאמרינן דלאו לאימלוכי בה בעי,

אמר האומר איני זן וכו' ולמה לא אמר מי שאינו זן ואינו

שאם היא רוצה כופין אותו לאלתר ואם היא רוצה ימתינו

מפרנס יוציא וכו' ולמה תלה הדבר באמירתו ,אלא ודאי

שמא יחזר בו .וז"ל הרב"ח  ...דע שיש חילופי גירסאות בהך

דדוקא כשהתרו בו הב"ד והוא עומד במרדו ואומר איני זן

שינוייא דקא משני תלמודא דרש"י גריס ולאו לאימלוכי ביה

וכו' .ושוב הראני בני הרב מו"ה שמואל שכן מפורש בגמ'

בעי,והרא"שוכלהאחרוניםז"לגרסיבה,פירוששנמלכיןבה

בכתובותס"גע"אולאולאימלוכיביהבעי".

מה היא רוצה או שיוסיפו לה או שיוציא ויתן כתובה ואיזו

ביחס לדבריו אלו של הנודע ביהודה ,יש להעיר כמה
הערות.

שתרצה יעשו לה וכו' .והרא"ה כתב איכא דגרסי ולאו
לאימלוכיה ביה בעי ופירשו שנמלכין בו ואם לא חזר יוציא

עטרתדבורה
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ויתןכתובה ,וליתיהלהךפירושאדעדאימתנטרינןליהוכו',

יהאאיסוראקלמממונא,וז"בבעיניאףלפ"דבעלהאגודה.

אבל הגירסא הנכונה ולאו לאימלוכי בה בעי ,כלומר אע"ג

ואיךשיהיהאיןנ"דדומהלדבריבעלהאגודהדהתםמיירי

דהוידינאלהוציאוליתןכתובהנמלכיןבהוכו'ואיניחאלה

במוחזקורגילבכך,ועודדלאהיתהכאןהתראהועודשהרי

ובעייאלמיפקכייפינןליהנמילאפוקהוכו'דהאודאימילתא

שכתב בתשובה ורוצה לקבל עליו דברי חברות ,ואפילו אם

דפשיטא דבדידה תליא מילתא וכו' ועוד בדף ל"ג ע"א כתב

היה מומר גמור אם לא כפוהו עד ששב לדת ישראל ודאי

בשם הריטב"א דהנכון כגירסת הספרים ולאו לאימלוכי בה

שאף האומרים לכוף למשומד יודו כיון שלא כפוהו בעודו

בעי ,כלומר שנמלכין בה ואם רצתה לצאת כופין אותו

בהמרתו כיון שחזר בו שוב אין לכופו ,ומכ"ש ברועה זונות

להוציא וליתן כתובה לאלתר ,ובמהדורא קמא כתב רש"י

שבא לשוב בתשובה שאף בעל האגודה מודה שאין כופין

כגירסת שאר המפרשים ולאו לאימלוכי בה בעי אי נוח לה

אם לא בשעבר על קבלתו פעם ושתים ,ודבר פשוט הוא

שיגרשנהמידויתןלהכתובהאו שיוסיפולהוכו'והכיגריס

שאין לך דבר העומד בפני תשובה ,וגם חוזר לכשרותו לכל

המרדכיבסו"פהבאעליבמתו.הרידכלהראשוניםפהאחד

דברתכףכשיקבלעליודבריחכמיםלשובבתשובהשלמה.

מחקו הגירסא וכתבו לאימלוכי בה ,דהיינו עם האשה ,ולא

סוף דבר המעשה בנ"ד ליתן גט הוא שלא כדין ועתיד ליתן

לאימלוכי ביה ,דהיינו עם הבעל .ואף רש"י במהדורא קמא

אתהדין".

פירש כמותם .וצא וראה להר"ר ישעיה הראשון הו"ד שם

וכן החזו"א )אה"ע סי' קח ס"ק יג( כתב " -והא דכופין

בש"מדקייםהגירסאביה ,עכ"זכתבדהרצוןבאשהוז"לשם

אותו לגרש היינו אפילו חוזר ממרדו ,מיהו נראה דצריך

המורד ולאו לאימלוכי ביה בעי פירוש אע"ג דאמר רב יוציא

התראה כמ"ש הרא"ש בתשובה כלל מג .ואם עמד במרדו

ויתן כתובה ,לא מיד אלא נמלכין בו ומתרין בו שאם לא

אחרהתראהואח"כחזרכופין,דאל"כלעולםיחזורוימרוד".

יתרצה להוציא וליתן כתובה אחרי כן אם לא ישמע כופין

אמנםהראיהמדבריהרא"שאינהמוכרחת,עיי"שבתשובת

אותו להוציא .ומכאן מוכח שאם האשה טוענת ואומרת אי

הרא"שבכללמגסי'י',עכ"פהחזו"אכתבבפשיטותכסברת

איפשילעמודבתוספתזהאםתתרצהותשליםעמיאויתןלי

החכםצביוהנודעביהודה.

כתובתישהדיןעמהוכו'.הרידאףדקייםהגירסאביהופירש

ועיין עוד בפד"ר חלק ז' עמ'  75-82במה שהביאו

דהיינוהתראה ,עכ"זסייםוכתבדאםהאשהאינהרוצהבכך

מתשובתהגאוניםמדבריהרמ"השבשטמ"קובסיוםדבריהם

שאינה רוצה להמתין שיעשו לו התראה ,הדין עמה ופוטרין

כתבו " -ומעתה הוברר לנו שאמנם איש המורד על אשתו

אותה מיד .באופן דלסברת כולם אינו מעכב ההתראה לומר

מתשמיש אינו חייב לגרש אלא אחרי שביה"ד מתרין בו,

דאם לא נעשית ההתראה מקודם אין לכופו וכמ"ש הנוב"י.

אבל אין ממתינין לו אחרי התראה ואין נותנים לו זמן

ומה שדקדק הרב אמ"ש בש"ס האומר איני זן ולא נקט מי

שימשוך במרד ,אלא אם אינו חוזר מדרכו המרדנית יוציא

שאינו זן ולמה תלה הדבר באמירתו ,א"ו דוקא כשהתרו בו

מיד".

ב"ד והוא עומד במרדו וכו' .אהמ"ר יש לדחות דהש"ס

וע"ע בספר משפטי שאול סי' לה בפסק דין מבית הדין

חידושא אתא לאשמועינן דל"מ כשכבר עשו מעשה ,אלא

הגדולביחסלחיובגטכשמבקשלהכשילאשתובאסורנדה,

אפילוהואאומרשאינורוצהלזון ,וסד"אדעבידאינישדגזים

דאיןמחייביםבטרםיתרובו.

ולא עביד וכשיעשה מעשה נחייבהו להוציא קמ"ל דמעכשיו

אךנראהשישמקוםלחילוקעקרוניביןשניסוגימקרים.

אמרינןליהדחייבלהוציא ,וכמ"שהדבריםהאלההרבברוך

באותםמקריםשכעתהאשהתובעתלכופובגטעקבמעשה

עזיאלשם".עכ"לתשובתנושאהאפוד.וע"עלעילסוףסי'צ'

שנעשה על ידו ובידו לשוב ממעשיו או שכבר שב ממעשיו

מש"כבזה.

שהם העילה לחיוב הגירושין ,בכה"ג יש טעם להתרות בו,

ב .הנודע ביהודה בדבריו כיוון לסברת החכם צבי .וז"ל
החכםצביבתשובהסי'קלג-

שמאעלידיההתראהיחזורבואושלאישובלכסלו,ועניין
התראה זו הוא כסברא המבוארת בגמרא )כתובות דף עז(.

ששאלת ראובן שבא על אשת איש וחוזר בתשובה

"עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון" ,וה"ה הכא עד

ואשתו תובעת ממנו גט וליתן לה כתובתה כדאיתא בש"ע

שיכפוהולהוציאיתרובוויתקןאתהמעוותולאיהאצורך

עכת"ד  ...אפילו לדברי האגודה אין הדברים אמורין אלא

לכפותולגרש.משא"כבמישהכניסעצמולמצבהקובעחיוב

במוחזק לכך ,ולענ"ד הוא צריך ג"כ התראה אפילו לדעת

גט עקבמרידהלתקופהארוכה,וכעתהדברכבראינותלוי

בעל האגודה ,לא מיבעיא לענין הכתובה דצריך התראה

ברצונו,בכה"גלאמצינוצורךבהתראה.

דלאיהאזהחמורמעוברתעלדתלהפסידהכתובתהבעיא

בפוסקיםמצינוהתראהבמקריםדלהלן-

התראה כדמסקינן בפרק ארוסה ,והדברים ק"ו ומה התם

א.בשו"עסי'קנדס"ג" -אישהמכהאשתו,עבירההיא

דלהחזיק ממון ומקולי כתובתה שנינו בכל מקום אעפ"כ

בידו כמכה חבירו .ואם רגיל הוא בכך ,יש ביד ב"ד ליסרו

צריכה התראה ,הכא דלהוציא כתובה מיד הבעל עאכ"ו

ולהחרימוולהלקותובכלמינירידויוכפייה,ולהשביעושלא

דצריך התראה ,ולא עוד אלא דאף אם רצונה לצאת בלא

יעשה עוד ,ואם אינו ציית לדברי הב"ד י"א שכופין אותו

כתובה אין כופין אותו כלל לגרש אלא אחר התראה ,דלא

להוציא,ובלבדשמתריןבותחלהפעםאחתאושתים"
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ב .בשלטי הגבורים על המרדכי פרק החובל כתב -

שאםיכהיכפוהולגרש,והרמ"אלאכתבאלאשמיסריןאותו

"מצאתי ,הקורא לאשתו זונה במריבה מלקינן ליה ומתרינן

שלא יעשה עוד ,ומתרין בו שאין זה מדרך בנ"י ,ולא הזכיר

ביהדאיקריליהזימנאאחריתייוציאהויתןכתובה".

שצריךלהזכירלואתהעונש,דהיינושיכפוהולגרש)עי'ב"ש

ג .במורד ,לפי תשובת הגאונים והרמ"ה שבשטמ"ק וכן

סי' קט"ו ס"ק י"ז לענין עוברת על דת דדעת הרבה פוסקים

לפי גירסת רש"י שגרס בגמרא "לאו לאימלוכי ביה" אליבא

שצריך להתרות בה שאם תעשה כן תפסיד הכתובה( ,אלא

דהנודעביהודה,וכןלשיטתהחזו"אוכפישהתבארלעיל.

ע"כעיקרההתראהלעניןלחייבולגרשהאינואלאכדישנדע

ד.בנידוןשבתשובתהנודעביהודה)מהדוראתניינאסי'
צ'(הנזכרת.

בוודאותשאיןעודתקוהשהחייםביניהםיהיותקינים,כיכל
עודישתקוהכזאתאיןמחייביםלגרשאלאמנסיםלהשלים

ה.בחכםצביסי'קלג)שהובאלעיל(.

ביניהם.ולכןמתריםבותחילהומנסיםלראותשמאהתראת

בכל הנ"ל עסקינן בבעל שכעת חזר בו ממעשיו הרעים

בי"דתרתיעאותוולאישובלכסלהעוד.ואםאחריההתראה

ומבקש לשוב לאשתו לשלום .לכאורה היה מקום לחייבו

הוא שב על אולתו ,רק אז נודע שאין תקוה ומחייבים או

בגירושיןעקבמעשיובעברשישבהםעילתחיובגירושין,ובזה

כופים לגרש ,והכל תלוי בראות עיני הדיינים ,ולפעמים גם

כתבו שקודם לחיוב הגירושין יש להתרות בו ,ורק אם ישוב

אםעברעלההתראהעדייןאיןמחליטיםשאיןתקוהומנסים

למעשיוהקודמים,יחוייבבגט.בנסיבותאלוישמקוםוישטעם

שוב ומתרין בו פעם שנייה ,ורק אחרי הפעם השנייה הוא

בהתראה ,כשלאחר ההתראה הבעל יכול לחזור להוכיח את

שנוכל לקבוע בבטחה שאין תקוה .וזהו ענין שתי ההתראות

עצמו שאינו חוזר לסורו .אבל במקום שאף לאחר שנתרה בו,

שכתב הרמ"א .ויסודו של דבר הוא שכל הדברים המנויים

הוא אינו יכול לשוב לאשתו ,כגון באסיר ,אין טעם להתראה.

בסי'קנ"דשבגללםמחייביםאוכופיןלגרשאיןזהמטעםקנס

על כן גם במדיר שלא מצא פתח לנדרו ששנינו בריש פרק

עלהעברכיאםמתוךדאגהלעתיד,דהיינושאםברורהדבר

המדירשדינויוציאויתןכתובה,אין טעם להתראה .וכןמוכח

שלאתראהאצלוחייםטוביםכפישציווחכמיםשעלהבעל

מתשובות הבית מאיר הבאר יצחק העונג יו"ט והאבן ישראל

לכבדהולספקלהכלצרכיה,אזמחייביםאותולגרשה,וא"כ

שהבאנולעיל,שלאחשולטענהדבעינןהתראה.

דון מינה דאם ברור לנו שאשה זו לא תקבל את סיפוקה גם

ומצאתיכסבראזוביחסלהתראהלאשה,באחיעזר)ח"א

אחרי ההתראה ,וההתראה לא תועיל כאן מאומה ,שוב אין

סוף סי' י'( דן בשאלת התראה לאשה העוברת על דת

מקום להתראה .ובנדון נודע ביהודה הנ"ל היתה תקוה

שלשיטת החתם סופר אין מתירים חרם דרבינו גרשם אלא

שיחזור למוטב ויתחיל לפרנס את אשתו ,כמבואר שם ,ולכן

אם כן התרו בה קודם לכן .וכתב האחיעזר " -ואעפ"י

הצריך התראה .משא"כ בנידון דבי"ד הגדול הנ"ל ,וכן

שנראה מדברי החת"ס אה"ע סי' פ' שצריך להתרותה

בנידוננו  -שהאיש נשפט לשבת שנתיים בבית הסוהר,

שיתירו החרם ,מ"מ בודאי אין התראה זו מעכבת בברחה

דשנתיים אלה היא מנועה ממזונות וגם אלף התראות לא

וא"א להתרותה והרי היא כמותרת ועומדת ואי אפשר

תועלנה ,דגם אם ירצה לזונה לא יוכל ,דכבול הוא בבית

שיעוגןעי"ז".

הסוהר,וא"כמהעניןהתראהלכאן,והריזהככלבעלשאינו

וקרובלסבראהנ"לכתבהגרח"גצימבלסטשליט"אבפד"ר

יכול לתת לאשתו את המזונות כפי צרכיה דהעלנו לעיל

חלקח'עמוד310וז"ל"-עודכתבובפס"דמבי"דהגדולהנ"ל

שחייבלגרשה.וראיהברורהלכך,שהרילדעתרובהפוסקים,

זאתועוד,דכתבבשו"תנו"במהד"תסי'צ'וז"לובאומראיני

בעל שאין לו לתת לאשתו אפילו לחם כופין אותו לגרשה,

זן ואיני מפרנס אפילו לחם דכופין ,מ"מ מי לא בעי התראה.

כנ"ל ,ופשיטא דהתם לא שייכא התראה כלל ,דעל מה יש

וכי עדיף כח האשה מכח האיש ,ובכל הני שהאשה יוצאה

להתרותבו ,הרילאבאשמתואינונותןלהלחםאלאמשום

בלי כתובה בעי התראה  ...אלא ודאי דוקא כשהתרו בו

שאין לו .וכן מוכח מתשובתו של בעל עונג יו"ט שהובאה

הבי"דוהואעומדבמרדוואומראיניזן...ובנ"דהרילאהתרו

בספר אבן ישראל )אבן בוחן( שהעתיקו בפס"ד הנ"ל בנידון

במערער ...א"כ פשוט שאין לחייבו לתת גט למשיבה .והנה

איש רע מעללים שיצא משפטו לשלחו לארץ גזירה לעבודת

מצינו גם בשו"עדיןהתראהלענין לחייבולגרשהוהוא בסי'

פרך לשנים רבות ,והשיב הגאון הנ"ל שכופין אותו לגרשה,

קנ"ד ס"ג בהגה איש המכה אשתו עבירה היא בידו כמכה

כיון שהוא מונע ממנה כל עניני אישות ,תשמיש ומזונות,

חבירו ,ואם רגיל הוא בכך יש ביד ב"ד ליסרו ולהחרימו

עיי"ש ,וגם שם לא היתה התראה ,האם בהכרח העונג יו"ט

ולהלקותו בכל מיני רידוי וכפיה ולהשביעו שלא יעשה עוד,

חולקעלהנו"בואינומצריךהתראה .איןצריךלומרכן,אלא

ואם אינו ציית לדברי הב"ד י"א שכופין אותו להוציא ובלבד

בנידון עונג יו"ט גם הנו"ב מודה שא"צ התראה ,דכיון

שמתרין בו תחילה פעם אחת או שתים כי אינו מדרך בני

שההתראהלאתועילמאומהאיןלהתראהזוכלטעם,וכמו

ישראל להכות נשותיהם ומעשה כותים הוא .אמנם נראה

שנתבאר",עכ"לבפסקהדין.

דאין התראה זו מדין אין עונשין אא"כ מזהירין דא"כ מהו

ג .בפד"ר חלק ג' עמ'  224בפסק דין מביה"ד בירושלים

הענין דמתרין בו פעם אחת או שתים וכי היכן מצינו בדיני

בהרכב הגרא"י וואלדינברג ז"ל ויבל"א הגר"ע יוסף שליט"א

התראהשצריךשתיהתראות,ועודשא"כהי'צריךלהזהירו

והגר"יקפאחז"לפסקולכפותגטעלבעלשניסהלהרוגאת

עטרתדבורה



סימןצד687

אשתוופצעקשהאותהואתאחיה,ואףשלאהתרובוקודם

ועומד ,ולאו דוקא ביחס למעשה רציחה ,אלא כל דבר

לן לית לן בה .ובארו דבריהם וז"ל " -בכגון נידוננו שהוא

הידוע,וכמושלמדוכןמאיסורנדההידועלכלהנשים.

בעצמו הופיע בדמות הרוצח וגם גזים ועביד מעשה ,כו"ע
מודים דלא בעינן התראה על כך ,דכו"ע כמותרים ועומדים

מסקנת הדברים  -במקרה שהבעל במאסר ממושך בגין

עלכך,וזילקריביהרבהוא.ועייןבכה"גבפתחיתשובהסי'

פשעיו ,ובשעת מעשה היה ברור לבעל שאם יתפס הוא

קט"ו סקי"א שמביא בשם השבות יעקב דס"ל דבמשמשתו

יכלא לתקופתמאסרממושכת,והדבריםלאנעשועלדעתה

נדהשהואדברהידועלכלהנשיםשובא"צהתראהאחרת

שלהאשה .אםעקבמאסרוהבעלאינומפרנסהמממונו,יש

ע"ש,ובכאןי"לדכו"עיודובכךדא"צהתראהמכיוןדאיןלך

מקוםלפסוקלכפותובכלדרךכפיה.
בדברינו לעיל צידדנו שאף אם שולח לה סכומי כסף

דברהידועלכלמחומראיסוררציחהוגםהמתוקניםשבהם
זהיריבזהמאדומענישיםקשהעלכך".

למזונות,עכ"פכיוןשדינוכמשרהאשתועלידישליש,עדיין

ולפיזהי"לכןבכלמעשהשידועוברורלכלאדםשאם
יתפסוהו יכנס למאסר ,דאין צריך להתרות בו וכמותרה

לאיצא מדינושלבעל המונעממנהכלענייניאישותמאחר
שאינומפרנסהבדרךהראויה.

סימ צד

כפייתהגירושיןעלהבעלעפ"ידעתרובהפוסקים
יש מקום לברר ,האם בית הדין רשאי לאכוף גט על

אך יש להעיר על דבריו .החת"ס כתב דבריו ביחס

הבעל,כשפסקדינונקבעעלפירובדעותהפוסקים,אךאינו

למחלוקת הרא"ש והראבי"ה בשאלת כפיית גט על בעל

עלפיכלהדעות.

נכפה,ובמחלוקתזונקטהחת"ס ש"אין אתנו יודע להכריע".

מדברי החתם סופר נראה לכאורה ,שאין לפסוק לכפות

אך אין הכרח שדברי החת"ס מתייחסים גם למחלוקת

את הבעל בגירושין ,כשפסק הדין מיוסד על דעת רוב

הפוסקים ,שבה ניתנה הרשות לדיינים מורי הוראה ברי

הפוסקים,גםאםביתהדיןשדןבאותומקרה,מכריעכדעת

סמכא ,לשאת ולתת בדברי החולקים ולהכריע בדבריהם

רובהפוסקיםשישלכפותו.

הלכה למעשה ,הן עפ"י הכרעת פוסקים אחרונים ,והן

דברי החת"ס נאמרו בתשובה חלק אה"ע ח"א סי' קטז,

בהכרעת בית הדין אשר יהיה בימים ההם שדן ונשא ונתן

בנידוןמחלוקתהרא"שוראבי"הבשאלתכפייתגטעלבעל

בדברי החולקים והורה לכפות על הגירושין .ומנלן לקבוע

נכפה,וז"להחת"ס" -ועוד אני אומר דאפילו אי קמי שמיא

שגם בכה"ג יוכל הבעל לטעון דלמא מצוה לשמוע לדברי

דהלכה כהרא"ש ,מ"מ כיון דאיכא דעת המרדכי דפליג ואין

הפוסקשדעתונדחתהמהלכה.

אתנו יודע להכריע ,ממילא אם עבר וגירש ע"י עישוי ,הוי

כסבראזומצאתיבספרשדיחמדכרךז'מערכתגירושין

אשת איש דאורייתא בודאי ולא מספק .וטעמא אני אומר,

סי' א' אות טו) ,אך מדבריו ומדברי כמה אחרונים שנביא

שהרי גט מעושה אפילו כדין ואומר רוצה אני ,מ"מ איננו

להלן,נראהשסברושהחת"סגופיהאייריבכלגווני(.

כשר אלא מטעם דאחז"ל ב"ב מ"ח ע"א מסתמא ניחא לי'

השדי חמד הביא מדברי החת"ס ,וכתב – "לענ"ד יש

לקייםדבריחכמיםשאמרולכופולהוציא,ועלדרךשהסביר

לפקפק בטעמו ,אטו כו"ע דינא גמירי ,וא"כ נוכל לכוף מאן

הרמב"ם יפה סוף פ"ב מגירושין ,והיינו כשברור גם למגרש

דלא ידע פלוגתא דרבנן קדישו הנ"ל .ואף מאן דגמיר וסביר

שהעישויכדיןאליבאדכ"ע,א"כמצוהלשמועדבריחכמים.

נוכללכופו,דכיוןדהדיןנותןלשמועאלהשופטשבימיו,והרי

אבל הכא יאמר נא המגרש מאן לימא לן שמצוה לשמוע

בית דינו סוברים דהדין הוא לכופו ,א"כ נימא שפיר דאנן

דברי הרא"ש ,דלמא מצוה לשמוע דברי המרדכי ,ואם גם

סהדי שמתרצה בכל לבו לשמוע דברי חכמים ,ומי מבעלי

מ"ש רוצה אני היה בהכרח ולא ענה מלבו ,ע"כ אין נראה

דיניםיוכללסמוךעלדעתונגדדעתביתהדיןשבימיו".

שוםהו"אלכייףלגרש".

ובשו"תשערידעה)להג"רחייםיהודהליטוויןז"ל(ח"א

מדברי החת"ס נראה לכאורה ,שבפלוגתת הפוסקים אם

סי' קיט כתב על דברי החת"ס " -נראה לי שאין דבריו

ראוי לכופו ,אם כפו על הגט בהסתמך על דעת הפוסקים

מוכרחין ,שהרי לאו כו"ע דינא גמירי וכדאשכחן סברא זו

שאפשרלכופו,הגטבטל,ואפילואינהספקאשתאיש,אלא

בפ"קדקידושין.והכוונהבמהשאמרוניחאליהלקייםדברי

ודאי אשת איש .ועיין בספר דבר יהושע ח"ג אה"ע סי' ל'

חכמים ,הוא על הבית שבזמנו שכופין אותו על זה ,ועל

שתמך בדברי החת"ס וביארו ,וכתב שכשם שבדיני ממונות

דעתם הוא גומר ומגרש .וכדוגמא שאמרו בסוטה )דף כה(

המוחזק יכול לטעון קים לי כדעת מיעוט הפוסקים ,ה"ה

בטעמאדבי"דמקניןלאשהשלאבפניבעלה,משוםדסתמא

לעניין כפיית גט לא מהני הכרעת ההלכה על פי דעת רוב

שמלתאאדםמסכיםעלדעתביתדיןע"ש,דהכוונהעלבית

הפוסקים.

דיןשבדורוהעוסקיןעמובזה,וה"נלעניןגטמעושה".
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בסוף דבריו ,השערי דעה הביא מדברי המל"מ פי"א

מיחוש,וזהלאתמצאבשוםפוסקעדהחתםסופר".

מגירושיןהכ"ח)ד"האירס(בשםהר"ןשנראהשלענייןכפיה

וכן בהיכל יצחק סי' ה' כתב – "בשו"ת עין יצחק הנ"ל,

חוששיןגםלדעהשלאנפסקהלכהכמותהשיוכללומרקים

הגאון ז"ל דן בס"ס מעין זה ,וצירף ספק פלוגתא אם כופין

ליכדעהזו,אךסייםהשערידעהבצ"עעלסבראזו.

להס"ס,וחזקה על רב האי גאון ז"ל שהיה בקי היטב בשו"ת

בשו"ת חתן סופר סי' נט הביא מדברי החת"ס וכתב

החתםסופר ז"ל,ושמיעא ליה ולא סבירא ליה,ומפני כבודו

בדבריו שתי סברות ,א .דברי החת"ס נאמרו במחלוקת כגון

של אותו גאון עולם ז"ל ,לא הזכירו) ,וכהא דחולין ל"ח

בבעל נכפה שלדעה אחת כופין ולדעה שניה אין חיוב או

ע"ב(".

כפיית גט כלל ,דהיינו דלדעה שניה אין כלל מצוה לגרש.

ובספר פסקי דין רבניים חלק ד' עמוד  166בפס"ד של

"אבלכשכו"עמודודאיכאמצוהלגרש,אלאבכפיהבשוטים

ביה"דהגדולבהרכבהדייניםהרה"גהגר"עהדאיאז"להג"ר

הואדפליגו,א"כגםלדעההשניהעכ"פמצוהלשמועדברי

יוסףשלוםאלישיבשליט"אוהג"רבצלאלז'ולטיז"ל,הביאו

חכמים,דהריתרווייהומודודאיכאמצוהלהוציא".

מדברי החת"ס ,וכתבו על דבריו " -ברם במקום שלפי כללי

והוסיףהחתןסופר " -עודשניתנ"ל,דעדכאןלאקאמר

ההלכה המסורה בידינו ,הדין הוא שכופין ,למשל במקום

קדוש זקני ז"ל אלא בנידון דידי' בפלוגתת הריב"א והרא"ש

דפליגייחידורביםולפידעתהרביםכופין,בזהודאימןהדין

בבעלנכפהדהויספיקאדדינא,אבלכשנצרףהרבהפוסקים

יש לצוות לכפות לבעל לתת גט והגטיהיה כשר כד"ת.ואטו

דס"לכופיןועדיפאמס"סדהוירובמניןורובבניןוגםסברות

דיני כפיה עדיפא מדיני גיטין ,אשר רבו החולקים בכמה

רבות שנוטים דכופין ,בכה"ג ממילא הדין מחמת צירוף

וכמה הלכות הנוגעות לשורשו וכשרותו של הגט ,הללו

הפוסקים דכופין ומצוה לשמוע כמו דקיי"ל דאזלינן בתר

פוסלים והללו מכשירים ,ואם לפי הלכה הדין הוא

רוב,א"כגםזהבכללכשדעתהרבהפוסקיםדכופיןוממילא

כהמתירין והוא מקום עיגון ואין אפשרות לקבל גט שני,

מצוה לשמוע דבריהם ,והלא גם המיעוט צריכים להודות

מתירין אותה להינשא אף שזה נוגע לענין אשת איש

לרוב וצריכין לבטל דעתם נגד הרוב .א"כ במכ"ש בנ"ד,

החמורה .אף בגט שסודר ע"י כתבו ותנו ,היינו שהסופר

באופן שבהצטרף כל השיטות והפוסקים בטענות הנאמרים,

והעדים לא שמעו מפי הבעל ,אלא מפי כתבו ,אשר בזה

ראוי האיש המגרש לכופו אפילו בשוטים עפ"י דין ודת

הרבה מגדולי הראשונים פוסלים את הגט ,ועם כל זאת

תוה"ק").אלאשבסוףדבריוחששלשיטתהש"ךבגבו"א(.

במקום עיגון גדול מתירין לה להתחתן בגט כזה )עי'פ"ת סי'

הגרי"אהרצוגז"לבספרוהיכל יצחק אה"ע ח"א סימן ב'

ק"כ סקי"ח( .אכן באחרונים אנו מוצאים שחששו לאחוז

הביא מדברי הגרי"א מקאוונא ז"ל בעין יצחק חלק ב' סי'

באמצעיכפיהגםאםלפיהדיןישלכופו,עייןגבו"אסי'מ"ה

ל"ה בעובדא שהיה ספק אם היתה כפייה כלל ,וספק נוסף

 ...במונע ממנה כל עניני אישות דנראה עיקר לדינא דכופין

שאפילו אם היתה כפייה האם הכפייה היתה שלא כדין,ודן

להוציא אפי'אינה באה מחמת טענה וכמש"ל,מ"מ למעשה

בזה ס"ס לקולא .וכתב בתשובת היכל יצחק שדברי העין

יש לחוש לסברת האומרים שאין לכוף דלא להוי גט מעושה

יצחקאינםמתיישביםעםשיטתהחת"ס.

ובניהממזרים.

מתוךכךהעלההגרי"אהרצוגז"ל– "אולם ברור מדברי

וצ"ל דדבר זה ניתן לשיעורים ,ויש לשקול את הענין לפי

הגאון מקאוונא ז"ל שלא חשש לזה כלל ,שהרי בעובדא

מסיבותיו,ובאופןשקיימיםסיכוייםשבהמשךהזמןעודישובו

דידיה הוא ג"כ ספק בדין אם כופין ,ותפס זה לספק לצרפו

וישלימו אהדדי,בגוונא דא כשר הדבר וראוי להחמיר ולחוש

לס"ס ,וכנ"ל ,ומי כמוהו היה בקי באחרונים ובפרט בדברי

לדעת אלה הסוברים שאין כופין .אבל במקום עיגון גדול

החתםסופרשהואמביאוכ"כתכופות.וע"כשלאחששלזה

כשאין האשה מסוגלת לשוב ולחיות אתו,ובפרט כעובדה דנן

אלא סבר שזה עצמו ספק כיון שהבעל יודע שיש פוסקים

שעברו כבר שמונה שנים שהאשה יושבת בעיגונה ,הרי

לכוף והבי"ד פוסקים כשיטתם ,ספק שמא נתרצה ,וכלום

במקרה נראה כי יש לפסוק כפי ההלכה,ויקוב הדין את ההר.

אדון הוא בדבר להכריע ,וכלום זה ענין של ממון שנאמר

ומעתה עלינו לדון במקרה שלפנינו אם מצד הדין יש לכופו

שיכול לטעון קים לי,ומ"מ הלכתא כבתראי ורב גובריה של

לבעללגרשאתאשתו,אולא",עכ"לבפסקהדיןהנ"ל.

חד בדרא ,זה בהוראה אפילו כנגד החתםסופר ז"ל.ובאמת

מסקנת הדברים  -במקרה שבו לאחר מו"מ בעומק

פלא על החתם סופר ז"ל שהחליט שהגט בטל ,שעכ"פ הרי

ההלכה ובדעת הפוסקים ראשונים ואחרונים הוכרעה

הרמב"ם ז"ל פוסק אפילו בכפוהו בי"ד שלא כדין מ"מ הגט

ההלכה ללא ספק ,שאפשר לכופו ,הן הכרעת פוסקים

קייםמןהתורה,וכלוםעדיףזהמכפוהובמקוםשישפוסקים

אחרונים ,והןהכרעתהשופטאשריהיהבימיםההםלאחר

שכופין,והיהלולחושלדעתוז"ל.אלאשאיןלנולפלפלעוד

שירדלעומק הדין ,והעלהשהעיקרכדעתהסובריםשאפשר

וכדאי הוא הגאון עין יצחק ז"ל לסמוך עליו אפילו שלא

לכופו .בנסיבות אלו ,רבו הפוסקים שאין להמנע מכפיה

בשעתהדחקובפרטששוםאחדמהראשוניםוהאחרוניםז"ל

מחשש לדעת מיעוט פוסקים שדעת לא התקבלה הלכה

לא אמר סברא זו ,ואף המ"מ לא אמר אלא שהוא חושש

למעשה ,עכ"פ במקום עיגון ,ובפרט במקרה שגם אליבא

לאמר שתצא ,היינו משום ספק ,אבל לא אמר שהגט בטל,

דאותם פוסקים שדעתם לא התקבלה ,אף שאין כופין אך

לענין שאם פשטה ידה וקיבלה קידושין שלא יהיה בהם בית

עכ"פמצוהאוחיובלגרשה.

עטרתדבורה



סימןצה689

סימ צה

נעלחליצהשחלקההעליוןפתוחברובו
בבית הדין התעוררה שאלה ביחס לנעל חליצה

לכסותגבהרגלאפילורובולאשמענוכלל,ודלאכמהרש"ל

שהסנדלר עשאה כפי המקובל בנעליים המיועדות לחליצה,

ביש"ש שכתב שיכסה רוב גב הרגל  ...דכבר הוכחנו

אך בחלק העליון של הנעל ,באותו חלק המכסה את גב כף

דסנדליםשלהםפתוחיםלמעלה.ונראהשאםמכוסהכלכך

הרגל מלמעלה ,הנעל נעשתה באופן שחלק גדול מהנעל

מן הרגל ,עד שיכול לילך בו בטוב בלי קשירה ,סגי בהכי

פתוח כך שרק חלק קטן מגב הרגל מכוסה .דהיינו באמצע

לצאתידיכלספק,דהאסנדליםשלהםלאהיהיכוללהלוך

החלקהעליוןשלהנעל,הרובנשארפתוח ,אךהנעלמכסה

בםבליקשירהכלל".

היטב את צידי כף הרגל וחלק מגב הרגל .כמובן שהסוליא
התחתונה שלמה וכן במקום העקב ,הנעל מכסה היטב את
סביבותהעקבולמעלהממנו.

ואף שלא באתי להכניס ראשי בין ההרים ,נראה שיש
לדברימהרש"למקורבדבריהראשונים.
בגמ' במסכת יבמות דף קב .נחלקו רבה ורב יוסף אם

יש לדון האם בנעל המיועדת לחליצה בהכרח לעשותה

חולציןלכתחילהבמנעלאושלכתחילהדוקאבסנדל.ובגמ'

שתכסה את רוב גב הרגל") .גב הרגל" המוזכר כאן ובלשון

שם"-ומאןדאמרלכתחילהלא,מאיטעמא.אילימאמשום

הפוסקים,היינוהחלקהעליוןשלכףהרגלמהאצבעותועד

דהויאפנתא מעלוארקתאמעלדמעל,והתורהאמרהמעל

לקנהשלהרגל(.

ולאמעלדמעל,איהכי,אפילודיעבדנמילא.גזירהמשום

אציין שראיתי בכמה נעלי חליצה ישנות שהקפידו

מנעלמרופט,אינמי,משוםחצימנעל".ופרש"יפנתא" -גב

לעשותן כך שהנעל תכסה את רוב גב הרגל ,כך בנעלי

המנעל" ,וכן ברש"י במסכת ברכות דף מג :וברש"י במסכת

חליצה ישנות הנמצאות בבית הדין בטבריה ,וכן נראה

שבתדףס.:

בצילוםנעלחליצהמביתהדיןשלהגאוןרבישמואלסלאנט

מבוארבגמ'שדוקאלמנעלישפנתא.

ז"ל כפי המופיע באנציקלופדיה תלמודית כרך טו ערך

ובביאורגזירת"חצימנעל".כתבהריטב"א" -משוםחצי

חליצהעמ'תשלו.

מנעל.פי'דחצימנעליבואלנעולאותו,כיאע"פשלאיהא

בגמרא במסכת יבמות דף קב :נאמר " -חלצה במנעל

לופנתא,הריישלושולים.משא"כבסנדלשאיןראוילנעלו

הנפרםשחופהאתרובהרגל...חליצתהכשרה.אבלבמנעל

וליכא למגזר ביה ,וגם לפרש"י ז"ל מתוך שהוא קשה ואינו

הנפרם שאין חופה את רוב הרגל ,בסנדל הנפחת שאינו

חשובאיןנועליםחציסנדלואינועומדברגלכלל".

מקבלאתרובהרגל...חליצתהפסולה".

מבואר בדבריו ,שללא הפנתא ,המנעל אינו כשר לחלוץ

וכןפסקהרמב"םבהלכותיבוםוחליצהפרקד'הלכהיט

בו מהתורה .ומשמע שאינו נקרא מנעל בלא פנתא .אבל

" -חלצהבסנדלשלעץומחופהעור...אוקטן שחופהרוב

סנדל שמו עליו בלא פנתא ,מאחר ומעיקרא אין בסנדל

רגלואונפרםשחופהרובהרגלאונפחתשמקבלרובהרגל,

פנתא.

חליצתהכשרה".

ובספר פסקי הרי"ד כתב " -פי' מרופט שנקרע גבו ואינו

ובהלכהיחפסק הרמב"ם" -אושהיהמנעלגדולשאינו

מכסה רוב רגלו .ומפני שהוא רך מתיישב על הרגל ואדם

יכוללהלךבו,אוקטןשאינוחופהרוברגלו,אומנעלפרום

נועלו לפי הדחק .וכיון שנפחת שאינו חופה את רוב הרגל

שאינו חופה רוב הרגל או נפחת שאין מקבל רוב הרגל,

פסוללחליצה.אבלסנדלשהואקשה,משנפחתואינוחופה

חליצתהפסולה".

את רוב רגלו אינו מועיל ואין נועלין אותו .וגם במנעל

ויש לברר מהו "חופה" רוב הרגל ,ומהו "מקבל" רוב

פעמים שנועלין מנעל שאינו חופה אלא חצי גב הרגל והוא

הרגל .האם די בכך שקיימת סוליה מלמטה המקבלת את

פסול לחליצה ,אבל הסנדל אין דרכו לנעול אלא סנדל

רובהרגל,אושישצורךבחיפויעורמעלגבהרגל.

החופה את כל הרגל .הלכך במנעל איכא למיגזר ובסנדל

נחלקו בשאלה זו ,מהרש"ל ומוהרא"ל צינץ ז"ל בספרו
טיבחליצה.
מהרש"ל ביש"ש פרק מצות חליצה סוף סי' טז כתב
בקצרה ביחס לצורת הנעל " -רק שיכסה רוב גב הרגל
כתיקונוובליקריעה".

ליכאלמיגזר".
הרימפורשבדבריושבלאפנתאהחופהאתרובגבהרגל
המנעלפסוללחליצה.
ולהלןלשוןהמאיריבמסכתיבמותדףקב.
"צריך שתדע שהמנעל והסנדל שניהם לרגלים הם

לעומת זאת ,בספר טיב חליצה סי' סו כתב " -עיקר

עשויים ושניהם של עור .ואף נעל האמור בתורה ,אין בו

הכוונה חופה רוב רגל ,היינו תחתית הרגל וצדדי הרגל

משמעות למנעל יותר מסנדל ,ולא לסנדל יותר ממנעל.

כדפרישיתלעיל ,כפימהשהיוסנדליםשלהםעשויות,אבל

שהרי הלשון מוכיח עליו למנעל שלשון נעל ולשון מנעל

690אבןהעזר
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אחד הוא .ואעפ"כ מצינו בקבלה שהוא נאמר על הסנדל.

עומד כלל ברגל ולשעתו הוא נשלף ממנו ,ואם נפחת

וכדכתיבוהדריךבנעליםומתרגמינןבסנדלים.ואע"פשרוב

מלמטהאיאפשרלישבועלרגליומתוךשאיןבוהיקף,וכן

בני אדם בזמן הקדום היה בסנדלים יותר מבמנעלים ,מכל

אי אפשר לתקנו מתוך קשיו .ולפי דרכך למדת שמנעל

מקוםלעניןזהמןהתורהזוכדיןזו,וזוכדיןזו,ואיןביניהם

המרופט חליצתו פסולה .ואע"פ שבמסכת שבת פרק תולין

כלום .אלא שחכמים גזרו שלא לעשותה במנעל לכתחילה

אמרו לא תצא אשה במנעל המרופט ולא תחלוץ בו ואם

אלאבסנדל.ומכלמקוםבדיעבדחליצתוכשרהאףבמנעל.

חלצהבוחליצתוכשרהפירושהבשאינומרופטלגמריר"ל

ושנוי תכונתם זו מזו הוא ,שהמנעל עשוי מעור רך ועשוי

שאין העור שבגב הרגל נחלק לשנים ,אלא שהוא מחובר

מחתיכות שתים או שלש כעין שלנו ,וחופה כל הרגל בכל

משניקצותיו ואדם יכוללהלךבועלידיהדחק ,והריהוא

סביבותיו,הןכףהרגלהנקראשול"א,הןגבהרגלהןעקבו,

דומיא דנעל גדול ,שכל שאפשר להלך בו על ידי הדחק

הכל כמנעל שלנו ,ורצועות דקות וקצרות יוצאות מעקבה

חליצתוכשרהמיהאבדיעבד.וגזירהשניההיאמשוםחצי

מכאן ומכאן ונקשרות על המנעל עצמו בגב הרגל ,ואינו

מנעל שמאחר שהוא עשוי מחתיכות מחוברות ,אם ניטלה

צריך לרצועות ארוכות שמאחר שהוא מקיף את כל הרגל

האחת יבא לטעות ולומר ,הואיל והאחרות שלמות כשר

דיו בקשר מועט .וסנדל עשוי מעור קשה ,ואין בו אלא

הוא ,והתורה אמרה נעל ולא חצי נעל .אבל סנדל שאינו

חתיכת עור אחת ,והיא מקבלת כף הרגל הדורס בקרקע

אלאחתיכהאחתכלשנפחתמקצתואדםיודעשאינוראוי

ועקבושמאחוריהרגל,אבלאינוחופהאתפניהרגל.אלא

לכלום ,ואינו בא לטעות בו .ולמדת לפי דרכך שחצי מנעל

שיש בשפתות החתיכה חוליות ,הנקראות בלשון תלמוד

וחצי סנדל פסול ,אע"פ שחופה או מקבל את רוב הרגל,

אזנים ,ורצועות ארוכות נקראות בלשון תלמוד תרסיות.

ומטעם נעל ולא חצי נעל וכן סנדל ולא חצי סנדל" ,עכ"ל

וכמו שאמרו לענין טומאה סנדל שנפסקה אחת מאזניו או

המאירי.

אחת מתרסיותיו .ואותם הרצועות נכנסות באותן חוליות

מבואר מדברי הראשונים שהמנעל מורכב מסוליא

וקושריןאותןעלגבהרגלומאחוריו,ומסיימיןאתקשריהם

ומפנתאדהיינועורהחופהאתגבהרגל,ואמרושלאלחלוץ

פעמיםעלהשוקפעמיםעלגבהרגל,וקשריםאלומעמידין

לכתחילה במנעל אלא בסנדל ,מחשששיחלוץ במנעל שאין

אותם על הרגל בהדוק .וזהו שאמרו חלצה במנעל הנפרם

לואתהפנתא ,ויחשבכחצימנעלאושיקרעויחשבכמנעל

או בסנדל הנפחת ,אם היה מנעל הנפרם חופה את רוב

מרופט,שבשניהםמדיןתורהאינויכוללחלוץבו.

הרגל או היה סנדל הנפחת מקבל את רוב הרגל כשרה,

ומאחר שבימינו אנו חולצים במנעל ולא בסנדל ,יעויין

ואםלאופסולה.הרישבמנעלהזכירלשוןחפוישהואלשון

בשו"עסי'קסטסט"זובב"שס"קטו,ומסתמאכיוםהסוליא

נופלעלכסוישבגבהרגל,ובסנדלהזכירלשוןקבלהשהוא

אינה קשה כפי שהיה בסנדל שלהם ,ועל כן בהכרח

לשון נופל על שהוא מקבל כף הרגל .ומפני שהוא עשוי

שהפנתאהואלעיכובאושתהאחופהאתרובגבהרגל.

כעין כלי שהרי שפתותיה גבוהות מעט בכל צד הרגל וכל

והנה הרא"ש בפרק מצות חליצה סי' ז' כתב " -אמר

שכן מצד העקב שיש בה עקב גבוה יותר הוא אומר בה

אמימר האי מאן דמסגי אלוחתא דכרעיה לא חליץ פי'

לשון קבול ,ואע"פ שבמשנתנו הזכירו בסנדל קטן החופה

שרגלוהפוךודורסבעליונושלרגל...והראב"דז"לכתב...

את רוב רגלו לא דק ,ומקבל קאמר .ולישנא דברייתא דייק

והאדקאמרהאידמסגיאלוחתאדכרעיהלאחליץ,איחליץ

טפי ,שהוא מזכיר מנעל וסנדל ומדקדק להזכיר בכל אחד

חליצתה פסולה .וטעמא דמלתא משום דגב הרגל הוא

לשון הראוי לו .וכן אתה מוצא בגמרא שהמנעל יש לו

שנקרא רגל ,והתחתון כף הרגל .וזה שרגליו הפוכות וכף

פנתא והוא חתיכת העור החופה את גב הרגל ,ונקראת

רגלו למעלה ,נמצאת נעלו נחלצה מעל כף רגלו ולא מעל

בלשון לעז אנפייניא ,עד שהרצועות הנקראות בלשון

רגלו .וגם כשהוא חולץ נעלו חולץ למטה מרגלו ,והתורה

תלמוד ערקאתא נקשרות על העור .וסנדל אין בו עור זה

אמרהנעלומעלרגלו".

כלל ,ורצועותיו נקשרות על בשר גב הרגל כמו שנזכיר
בסמוך.

מפשטותלשונונראהשהחליצהצריכהלהיותמעלרגלו
דהיינוגבהרגל,ובהכרחשנעלומכסהגםאתגבהרגל.

ואחר שלמדת הבדל תכונתם זו מזו צריך שתדע למה

ובספר טיב חליצה )שהובא לעיל( תמה טובא על דברי

אסרו לחלוץ במנעל לכתחילה ובגמרא חקרו בענין זה,

הראב"דועיקרתמיהתוהיאמדבריהגמ')שםקב(" -התרת

והביאו איסורה מגזירת מנעל מרופט ומגזירת חצי מנעל.

יבמה לשוק בשמיטת רוב העקב" .ומבואר שעיקר החליצה

ומנעל מרופט פירושו קרוע מלמעלה לשנים ,שדרך בני

בגילוירובהעקבגםבלאגילויגבהרגל.

אדם להביאו עדין וסומך על שהיקיפו מעמידו עדין על

ועוד כתב בספר טיב חליצה " -הא משנה שלימה שנינו

הרגל לכל מי שהלוכו בנחת ,וכן שדרך בני אדם להביאו

בקטן שהוא חופה רוב רגלו חליצתה כשירה ,ואי אמרת

וסומך עליו לתקנו מפני שמצד רכותו אפשר לתקנו .ומכל

דקאי על גב רגלו ,א"כ איך יעלה על הדעת שאם רוב גב

מקום הרי הוא כחלוץ מאיליו וחליצתו פסולה .אבל סנדל

הרגל מכוסה ורוב העקב מגולה ,מאחר שעיקר החליצה

אין בו חשש שיטעה אדם בו שאם נקרעו הרצועות אינו

בהשמטת רוב העקב ,א"כ מאי אהני מה שחפוי רוב רגלו

עטרתדבורה
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ורוב העקב מגולה מאחר שנחסר שיעור מצות חליצה ...

וראיתי בספר ברכת יוסף )להג"ר יוסף לנדא ז"ל( שתי

ובאמת נראה ברור אחר העיון היטב דאין הכוונה מ"ש

תשובות בשאלה זו .בסי' קח מצויה תשובת בנו הג"ר ברוך

במשנהבסנדלכו'שהואחופהרובהרגלאיןהכוונהשיכפה

צביז"לאבד"קליטיןשהעלהדאמנםישהכרחשיהאבנעל

פרסת הרגל וגב הרגל מלמעלה ,דהא בר"פ אלו קשרים

עור המכסה את גב הרגל ,אך הוסיף " -אבל שיהיה איזה

משמע דסנדלים שלהם היו פתוחים מלמעלה ,ואם נפסקה

שיעורלהמכסה,זהלאשמענומשוםפוסק,רקכלשהמכסה

רצועה אינם ראוים להלך כלל רק ע"י רצועה שקושרין על

מעכבאתהרגלמלצאתלמעלהמהמנעל,די".

גב המנעל בתרסיותיו של סנדל ,וכ"כ במג"א )סי' ש"ח ס"ק

ובתשובת אביו בעל ברכת יוסף )שם בסי' קט( העלה

כח(דמנעליםשלהםהיופתוחיםלגמרימלמעלהוצדדיושל

שהמנעל צריך לכסות את רוב גב הרגל ,והוסיף " -רק זה

עץאושלעורקשה...ולפיזהנראהגםהאדאמרינן)בדף

נ"ל,דבדיעבדסגיאףשלאהיהאורךמןראשיאצבעותעד

קב( רוב הרגל אין ,רוב עקב לא ,אין הכוונה על גב הרגל

השוק ,רק מיעוט .כיון שמן הצדדים הולך באלכסון משני

כלל ,רק שמשמע לי' רוב רגל היינו פרסת הרגל מן

הצדדים גב הרגל עד העקב ,ובין הכל עם המיעוט האורך

האיסתורא ולהלן או החלק המחובר לאיסתורא דכעצם

שמן האצבעות עד השוק יש רוב ,ושפיר הוי זה חופה רוב

אחד דמי וכדאיתא בדף קג דכל להדיא כרעא ככרעא דמי.

רגלווהויבכללמנעל".

אבל הכוונה היא על תחתית הרגל שהוא העקב .כי עיקר

לעומתזאתבספרנחלידבשעלהלכותחליצהס"קמג,לא

ההנעלה הוא להגן על הקרקע ,ולכן תחתית הרגל שהוא

הסכיםעםסבראזווכתב" -רובכלחלקמהרגלצריךלהיות

העקבהואעיקרהמנעל.אבלגבהרגלמלמעלה,אפילואינו

מכוסה,ואםכןלמשלאםגבהרגלבצדששםהאצבעותהוא

מחופהכללשפירהוהנעל,ואיןצריךלמעלהרקכדישיהי'

ארוך י' אצבעות ורחב חמש ,צריך להיות אורך המנעל שם

ראוי לקשור בו  ...בהא שאין צריך לחפות רוחב הגב

לפחותחמשאצבעותומשהועםהרוחבהנצרךלרובו.וכןמן

למעלה ,דברים ברורים הם ,רק כמה כדי כניסה ,הדבר

הצדדים צריך להיות רוב בפני עצמו .אבל צירוף על ידי

מסופק".

תשבורתלאמהני.ונראהדרובעלידיתשבורתלאמהניאלא

דברי הטיב חליצה צ"ע .לפי המבואר לעיל הרי שכל

כלחלקמהרגלצריךלהיותמכוסהמהמנעלברוב,וזהפשוט

דבריו יתכנו ביחס לסנדל ,ובזה איירי המשנה ,וגם מש"כ

מצדהסברא.וכןנראהמתוס'דףקג:ד"השאיןחופה,דהקשו

המג"א בסי' שח היינו ביחס לסנדל ,כמבואר בדבריו דאיירי

דהכא לא סגי ברוב עקב ,דאין קרוי מנעל אלא כשחופה רוב

במנעל שיש לו עור קשה ,שהוא למעשה סנדל .אך במנעל

הרגליעו"ש.ואיסלקאדעתךדסגיברובעלידיתשבורת,יש

העשוי מעור רך אינו נחשב כמנעל בלא שתהא לו פנתא

מציאות שמקום אחד מהרגל הוא בלתי כיסוי וחיפוי כלל,

החופהאתרובגבהרגל.

ומקרי מנעל .אלא ודאי דכל מקום מהרגל בפני עצמו צריך

ובהכרח ,שאמנם התרת היבמה לשוק בשמיטת רוב

להיותמכוסהרובועלידיהמנעל".

העקב ,אך היינו ביחס לשאלת הגדרת מעשה החליצה

עכ"פמשמעמכלהמבוארלעיל,שהלכהזושיהאחופה

המתיר.אךבטרםחלצהעלינולבררשהיבםנועלנעלשדינה

רובהרגל ,היאהלכהבצורתהנעל,ולאבגבראהחולץ בעת

כמנעלולאחצימנעל,ובלאפנתאאיןלושם"מנעל".עלכן

מעשההחליצה.

איןלהקישביןמעשההחליצהלביןצורתהנעל,ודלאכטיב
חליצהשלמדדיןצורתהמנעלמדיןמעשההחליצה.

לכן במקרה שהחולץ נועל נעל הגדולה במעט ממידת
רגלו ,והלכה פסוקה היא שכל עוד יכול להלך בה חליצתו

לכאורה היה מקום ליישב דברי הטיב חליצה בדרך זו.

כשירה ,כמבואר במשנה )יבמות קא .(.אם צורת הנעל היא

הגמ' והראשונים עסקו במנעל בלא רצועות ,ועל כן בלא

כזושאדםהנועלנעלכזוכמידתו,הנעלמכסהאתרוב גב,

פנתא המכסה את רוב גב הרגל אינו נחשב למנעל .אך אנו

אלארק כעתביחסלאותואדםשרגלוקטנהממידתהנעל,

הרגילים בנעלי חליצה שיש בהם רצועות המחזקות את

אין גב רגלו מכוסה ,בזמן שהוא מצמיד את עקבו לעקב

המנעל שתהא קשורה לרגל ,הרי שלעניין זה דינו כסנדל,

הנעל,וכפיהמצויבעתנעילתהנעלוכריכתהרצועות,לית

וגםבלאהפנתאנחשבכמנעלראוילחלוץבו.

לןבה.מאחרשהנעללכשעצמהעשויהכךשתכסהאתרוב

מלשון הגמ' "פנתא מעל וארקתא מעל דמעל" נראה

גב הרגל של אותו אדם שרגלו מתאימה למידת הנעל ,ועל

שלמרות הארקתא בעינן פנתא ,אך יתכן לחלק בין אותה

כןהנעלמצדעצמהנחשבתכנעלמתאימהלחליצה,ואינה

ארקתא שהוא שרוך דק בלבד ,לשינצין שהם רצועות

חצי נעל או מרופטת .ומכיון שזו נעל מעלייתא ,אין קפידא

ארוכות כפי המקובל בימינו בנעלי חליצה  ,עיין רש"י ד"ה

אם במקרה הנזכר ,מחמת קוטנה של רגל החולץ ,הכיסוי

שינצי,ובהמתרגםעמ"סשבתדףצב.

אינוחופהאתרובגבהרגלשלהחולץ.
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חזרהמהתחייבותלטובתהבעלהמחוייבבגירושין
במקרה שבפנינו ,הבעל חוייב בגירושין ,ולאחר מכן בני

יש מקום לחקור בהלכה זו ,האם ביטול ההתחייבות

הזוג התגרשו .קודם לגירושין הוסדר הסכם הגירושין

לתשלום מאתיים זוז עבור החליצה או לתשלום הדינר

שנחתםביןהצדדים,ואושרבביתהדין.

תמורתהמעברבמעבורת,הואמפנישאנודניםאותוכאנוס.

בהסכם זה ,הבעל התחייב בדמי מזונות נמוכים יחסית,

או הטעם הוא מפני שקיימת אומדנא ,שמעיקרא לא היתה

עבור שתי הבנות הקטינות .ומאידך ,האשה קבלה את

גמירות דעת להתחייבות ,וזאת עקב הלחץ שבו המתחייב

הדירה המשותפת במלואה ,התחייבה לשפות את הבעל

היהנתוןבעתההתחייבות.

בכל סכום שיחוייב למזונות הבנות יותר מהקבוע בהסכם

נראה ,שאין לדון את המתחייב כאנוס העומד בגדרי

הגירושין ,ושיעבדה את דירת המגורים שקבלה ,כערבות

"אונס" המבטל את מעשיו ,מאחר שלא הושלמו גדרי אונס

להתחייבותזו.

המועיליםלבטלמקח.

לאחר מספר חודשים ,האשה הגישה בקשה לביטול

במסכתבבאבתראדףמז" -:תליוהווזביןזביניהזביני",

ההסכם,וטענהשנאלצהלחתוםעליולאחרשהיתהלחוצה

ומפרש רשב"ם " -תליוהו וזבין .מי שתלו אותו או עשו לו

לקבלאתהגט.

יסוריןעדשמכרוקיבלהדמיםואומררוצהאני".

השאלה העומדת בפנינו היא ,האם על פי ההלכה,

וז"ל מהרי"ק שרש קלג " -נראה לע"ד דאפילו אונס לא

האשה רשאית להתנער מההסכם ,ולדרוש את ביטולו,

חשיבבכה"ג,מאחרשראובןלאכפהשמעוןליתןלומעות

בנסיבותאלושהבעלחוייבבגירושין.

אלאשלאהיהרוצהלטרוחבעבורואםלאיתןלו.ולאדמי

נצייןשהאשהטענהטענותעובדתיותבלבד,אךהטענות

להא דתלוהו וזבין ,דהתם כופהו ומכריחו וכן גבי ההוא

ההלכתיות לביטול ההסכם ,המפורטות להלן ,לא נטענו על

מעשהדפרדיסאהיהרוצהלכבושהשטרולגזוללוהקרקע.

ידה,אועלידיבאכחה.אךטענותמסוגזההןטענותשבית

אבל הכא ,לא היה עושה עמו דבר אלא שהיה בשב ואל

הדין רשאי לטעון עבור בעל הדין )"טענינן"( .יש מקום לדון

תעשה ,ולא היה טורח בעבורו .וראייה לדבר שלא חשוב

בהםולבררן,אףבלאשהוזכרועלידיבעלהדין.

אונס בכה"ג ,שהרי ר"ת הפליג לדבר בענין מורדת דמאיס

בגמ' במסכת יבמות דף קו" - .בת חמוה דרב פפא נפלה

עלאי ואומר שכל הכופה לגרש בטענה זו טועה גמור הוא

לפני יבםשאיןהגוןלה ,אתאלקמיהדאביי,אמרליהחלוץ

ומרבה ממזרים בישראל ,ואפילו הכי נמצא בשם ר"ת וז"ל

לה,ובכךאתהכונסה.אמרליהרבפפאלאסברלהמרלהא

גם אומר ר"ת שאם קדש אדם אשה כדת משה וישראל

דאמר רבי יוחנן .ואלא היכי אימא ליה .אמר ליה ,חלוץ לה

ולבסוף אין האשה חפיצה בו אין לכופו לא בישראל ולא

ע"מ שתתן לך מאתים זוז .לבתר דחלץ לה ,אמר לה זיל הב

בגוים ,אך אם נחבש בידי גוים בשביל מס או דבר אחר

ליה ,אמר ליה משטה אני בך עבדה ליה ,מי לא תניא הרי

יכולים לומר לו לא נעזוב אותך להתיר מהתפיסה אם לא

שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעברא לפניו ,ואמר ליה

תגרש פלונית בגט כשר ,ואין זו כפיה כיון שאין עושים לו

טולדינרוהעבירני,איןלואלאשכרואלמאאמרליהמשטה

דבררעכיאםמלמנועמלעזורלו.הרילךדלאחשיבאונס

אניבך,הכאנמימשטהאניבך",עדכאןלשוןהגמרא.

מניעות עשיית הטובות .ואף ע"ג דפשיטא דכל אדם מצוה

ועייןבשו"עאה"עסי'קסטסעיףנ' .ובב"שס"קנגהביא

ועומד להוציא ישראל חבירו ממסגר בהיות לאל ידו אפילו

מתשובת הרשב"א שאף אם חייבה עצמה בשטר או בקנין

הכי לא חשיב אונס במניעת .ה"נ לא חשיב אונס מניעות

איןמוציאיןמידה.

ההשתדלות ואפילו את"ל שעל ראובן היה מוטל לגמור

ובספר בית דוד )להג"ר דוד טעביל ז"ל בעל נחלת דוד(

ההשתדלות ,מאחר ששמעון הוציא מעותיו על סמך שלו,

חחו"מסי'ד',הביאמתשובתהרשב"א,וכתב"-אףדהאו"ת

דלא עדיף מהוציא ממסגר אסיר דלא חשיב אונס אפילו

סי' פא ס"ק ה' ובס"ס קכ"ט כתב דדין זה במחלוקת שנוי.

לעניןאיסוראשתאישהחמורכדפירשתילעיל".

דהרא"ש בתשובה ,הביאו דהטור וב"י ס"ס קכ"ט ,חולק על
זה ,וס"ל דבקנין לא מצי אמר משטה אני בך .אין דבריו
מוכרחים בזה ,וכמ"ש בעל נתיבות המשפט בסי' רס"ד

דבריו אלו של מהרי"ק נפסקו להלכה ברמ"א יו"ד סי'
רלבסעיףיבוכעיןזהברמ"אאה"עסי'קנדסעיףכא.
הרימבוארבמהרי"ק,שאםבדרךשלשבואלתעשה,אותו

עיי"ש ,כי דבריו נכונים .ומסקנת הרב בנתיבות המשפט

אדםנמנעמלהצילאתחבירומביתהאסורים,אינומוגדרעל

דהיכי דהוא מצוה לעשות כן וחבירו אינו רוצה ,כגון

פי ההלכה כמעשה אונס שהופעל כנגד האדם שנשאר בבית

במעבורת שמצוה להצילו וכן ביבם שאינו הגון ,כו"ע מודי

האסורים ,מאחר שהכל נעשה בשב ואל תעשה .וכל זאת

דאפילוקניןלאמהני,והדיןעמו".

למרותשאותואדםהיהמחוייבעלפידיןלהצילו.
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במסכתיבמותדףקו.
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ובתשובת הרשב"א ח"א סי' אלף ור"מ כתב " -אבל אם
הקדימה ונתנה לו ,אין השטאה אחר נתינה .והא דקתני

בחי' הרשב"א כתב " -אי הגון לה הוא ,מחייבינן ליתן

בברייתא טול דינר והעבירני לאו למימרא שנטל קודם

מדין שכירות ,דלאו אנוסה היא ,ולא דמיא לבורח מבית

שהעבירו אלא טול לאחר שתעבירני קאמר .וקרוב בעיני

האסורים  ...אלא מכיון דלא הגון לה הוה ,ומצוה עליה מן

שכל שחלץ קודם שנטל מעות שאין מוציא מיד האשה

התורה בחליצה ,ורמיא עליה למיחלץ ,האי כעין אנוסה

ואפילוחייבהעצמהלובשטרואפילובקנין".

היא,ואיהונמילאפסידמידי,דהאלאחזיליהמינהמידי,

וכן פסק בשו"ע חו"מ סי' רסד סעיף ח' " -במה דברים

והילכךלאיהבהליהמידי,דכלמאידאתניבהדיה,יותרמן

אמורים ,בשלא נתן לו .אבל אם נתן לו בכל אלו הדברים

הראוילוהתנתהלוופטורה".

אינו יכול להוציאה מידו" .וכן פסק ברמ"א אה"ע סי' קסט

והרא"ש )סי' טו( כתב בלשון זו " -א"ל משטה אני בך
עבדי ליה ,דכיון דלא הוה ליה הגון לה ולא בעי לה מה
שקצבה ליתן לו דמי יתירי ,כעין אנוסה היא ,וגם איהו לא
פסידביהמידי".

סעיףנ'שאםהיבמה כברנתנהאתהמעותאוהשלישהאת
המעות,אינהיכולהלחזורבה.
הרישאיןלדוןהתחייבותזוכהתחייבותהמבוטלתמכח
האונס,אלאמפניסבראשל"משטהאניבך".

ובמאיריכתב"-מאחרשאינוהגוןלה,מצוהעליולחלוץ

ובשו"תביתמאירסי'מזכתבבתוךדבריולהוכיחשאין

והיאנעשיתכעיןאנוסה,ואיןפסידאאצלוהואילואינוראוי

לבטל את ההתחייבות לתשלום מופרז ,ושאין לדון

לה,ומתוךכךפטורהאףמדיןשכירות".

התחייבות זו כאונאה ,וז"ל הבית מאיר " -מתרי טעמא לא

והריב"ש סי' תעו כתב " -ורב פפא השיב לו דמשטה אני

שייך דין אונאה ,חדא דשייך דידע ומחיל דומה לסעיף ט'

בך עבדי ליה .דכיון דלא הוה הגון לה ,עליה רמיא למחלץ

שם הואיל ומחמת דוחק קונה .ותו דבאמת שוה לו כל הני

לה,בחנם.ומהשקצבהליתןלודמיםכעיןאנוסההיא.ואיהו

אםלאסגילובלאוהכי,כיוןדבורחמביתהאסורים,וכה"ג

נמי ,לא מפסיד וכל מאי דאתני בהדיה ,יותר מן הראוי הוא,

כלמה שמדמההגמראכמובפרקמצותחליצהדודאישוה

ופטורה.כמובורח מןביתהאסוריןשמפניהפחד,נודריותר

לההמאתייםזוזאאילאסגיבלאוהכי.ולכןמהשנתןנתן,

מןהראוי.שיכוללומרמשטהאניבךבמהשנדרתייותרעל

וא"כמדועכשלאנתן,יכוללומרמשטהאניבך,היינומשום

שכרך .ואין לו ,אלא שכרו .כך פירשו רש"י ,והרמב"ן,

דהמקבל לא קנה הסך שפסק לו כי אם בדבור ,וכיון

והרשב"א,והרא"ש,וכלהמפרשיםז"ל,שראיתידבריהם".

שהדיבורהיהמחמתאונסהויכלאהיהרקכמשחקומהתל,

הרישהרשב"אהרא"שהמאיריוהריב"שקבעושהיבמה
אינה בגדר אנוסה גמורה ,אלא רק "כעין אנוסה היא".

וכן מבואר בש"ך ח"מ סי' פא סק"ו ,ומה שעשה הפועל הוי
כעושהמעצמו,ולכןאיןלואלאשכרוהראוי".

וכוונתם -מכיוןשהיבמה היתהבמצבהקרוב לאונס,קיימת

ובחו"מסי'פאסעיףא'פסקהרמ"א" -מישאמרלחתנו

אומדנא דמוכח שלא היתה לה כוונה להתחייב בסכום

העשיר תלמד עם בנך ואני משלם לך ,פטור ,כיון דלאו עני

הכסף הגבוה שהתחייבה לשלם ליבם ,וכל דבריה היו

הואובלאוהכיחייבללמדעםבנו,יכוללומרמשטההייתי

בכוונתהשטאה.

בך" .וכתב על זה בנתיבות המשפט סק"ב " -אם היה קנין

והבית מאיר באה"ע סי' קסט סעיף נ' כתב בלשון זו -

ושטר חייב ,ולא דמי לחליצה בסי' קס"ט דלא מהני קנין

"בחליצה ומעבורת שהוא כעין אנוס כמבואר בהרא"ש ,יש

ושטר ,דשם הוי כידוע האונס דנתבטלה המתנה ,אבל כאן

לומרדלאגמרומשעבדאףעלידישטר".

דאינואנוסבדבר,מהניקניןושטר,אבלאתםעדילאמהני

ובחי'הריטב"אעמ"סקידושיןדףח.כתבלהוכיחבסוגיא

כמ"שהש"ך".

זו שקציצה על ידי הדחק אינה קציצה .עיי"ש שהביא את

ובקצות החשן סק"ד כתב שם " -מיהו גבי חליצה נראה

הסוגיא ביבמות ,וכתב " -הכא נמי אמרה ליה משטה אני

דודאי לא מהני אתם עדי ,כיון דאפילו בקנין שטר כתב

בך ,כלומר דכי היכי דמעבורת הוא שכירות מרובה שקצץ

הרשב"אבתשובהסי'אלףר"מוקרובבעינישאפילוחייבה

מפני דוחקו ואינו חייב בה .הכא נמי שכירות מרובה היא

עצמה בשטר ובקנין אינו מוציא מיד האשה ,ועיי"ש בב"י

שהרי יבם זה אינו הגון לה ,והתורה השיאתו עצה לחלוץ

אה"עסי'קסט.ונראהשםהטעםמשוםדהויאאנוסהבדבר

כדכתיב ודברו אליו .מה שקצצה עמו לתת לו בשכר

כדישיחלוץלה,והואמחוייבלחלוץ.אבלגבימעבורתוהך

החליצהמאתייםזוז ,הויאקציצהמתוךהדחקואינהחייבת

דהכא,דלאשייךאונסומהניקניןושטר,א"כמהניאתםעדי

בו .ושמעינן מינה שכל המתנה בשכירות יותר מכדי דמים

לסלקהשטאה".

מפניהאונסודוחקהשעהשלו,יכוללומרמשטהאניבך".

מפשטות לשון הקצות והנתיבות היה נראה לומר

הרי מבואר ,שהדיון אינו בהלכות ביטול המקח עקב

בכוונתם שההתחייבות לתשלום מאתיים זוז בטלה מכח

אונס ,אלא גם כשלא הגענו עדיין למידה זו של אונס,

האונס .אך אי אפשר לומר כן ,שהרי מקור הדין דלא מהני

ההתחייבותבטלהמפנישהיתהזוקציצהמתוךהדחקויותר

קנין ושטר הוא בתשובת הרשב"א ,ובאותה תשובה כתב

מהמקובל.

הרשב"א "אם הקדימה ונתנה לו אין השטאה אחר נתינה",
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וכן נפסק בשו"ע כמבואר לעיל .ואילו ההתחייבות בטלה

משטה אני בך ,מכלל דשלא בב"ד מיירי מתניתין דאי בב"ד

מפני האונס ,הוא הדין גם אם הקדימה ונתנה לחולץ

היכימצילמימרמשטהאניבך".

מאתייםזוזבטרםהחליצה,מדינאעליולהחזירםלה,ובע"כ
שהפירושבדבריהקצותוהנתיבותכפישהתבארלעיל.
וכןמפשטותהסוגיאבפרקמצותחליצהמוכחשהעילה

וכן הובא בלשון זו בהגמ"ר בפרק אלו מציאות" ,ואומר
הרב  ...ותדע דהא בגמ' פריך עליה ולימא משטה אני בך,
ואםהתנהבפניביתדיןאיןשייךמשטהאניבך"

לפטורמתשלוםמאתייםזוזלחולץהיאטענתמשטה,ואילו

וכן בספר אבקת רוכל סי' קפו וסי' קפח בתשובת רבי

היה מקום לפוטרה מכח היותה אנוסה בהתחייבות זו ,היה

יוסף בן צאייח )מחכמי דמשק בדורו של מרן הב"י( כתב

מקוםלהגדיראתעילתהפטורבאונס.

בלשון זו " -בגמרא פריך ולימא משטה אני בך ואם התנה

ובספר דברי חיים חלק א' אה"ע סי' פד כתב " -קשה

בבית דין לא מצי למימר משטה אני בך" .ובספר כנסת

למה בנתנה לו המעות אין צריך להחזיר ,הא חזינן שהיתה

הגדולהחו"מסי'רסדבהגהתב"יאותא'הביאדברימהר"י

הנתינה בעל כרחה מחמת אונס ,שלא רצה לקיים המצוה

בן צאייח ונראה שהסכים עמו ,וכתב "אמר המאסף ,לפי

ולמה פסק הרשב"א והמרדכי שבאם נתנה שאין צריך

דעתוצ"לדלאמשניכןתלמודא,משוםדדחיקליהלאוקמי

להחזיר.

מתני'בפרטי,ובדברשאינומצוילהתנותבביתדין".

אך באמת דעתם ז"ל ,דנהי דהוא צריך לחלוץ בחנם או

מבואר מפשטות לשון הראשונים ותשובת מהר"י צאייח

להעביר המעבורת ,מכל מקום אם לא רצה רק עד ששלמו

שבכלגווניאיןלדוןטענתמשטה,אםהדברנעשהבפניבית

לו מעות השכירות כרצונו אין צריך להחזיר .ודקדקו כן

הדין ,ושאין מקום לחלק בזה בין המקרים השונים שהוזכרו

מדברי הגמרא שאמרו יכולה לומר משטה כו'וקשה למה לי

בגמ'.

דטעמא דמשטה ,הלא אם באמת התחייבה עצמה נימא ליה

אךיתכן לחלקביןהדיןבנידוןדידןשההתחייבותהיתה

בעל כרחה הי' הבטחתו .אלא ודאי שמע מינה דאם כבר

עקב לחץ ואונס ,ובין המבואר בשו"ע חו"מ סי' פא סעיף ו'.

נתחייב באמת בעד שכירות הגם שהוא בעד דבר שמחוייב

בסי'פא,המודהבפניביתהדיןחוזרבו,וכעתטועןשכוונתו

לעשותו בחנם ,מ"מ אם כבר זכה בחיוב היתה צריך לשלם

היתהלשטות.דהיינולטענתוההודאההיתההודאהבחוב,

לו ,ורק דהאשה תוכל לומר שלא נתחייבה מעולם כי משטה

ללאכלסיבה,ועשהמעשהבלאכוונתהתחייבות,בזהי"ל

היתה .אבל בנתן לידו דכבר זכה בו הבעל בעד שכירות שוב

שאם הדבר נעשה בפני בית דין ,אינו יכול לטעון טענה זו.

אינו חוזר הגם שהי' בעל כרחה .ואם כן משום הכי גם

אבל במקרה שבו המתחייב נאלץ להודות בפני בית הדין,

המסירת מודעא לא מהני ושפיר פסק הרשב"א ז"ל דלא

לאחר שנוכח לדעת ,שרק בדרך זו יהיה בידו להסיר את

מהנימסירתמודעא.

האונס ,הרי שבמצב זה נאלץ להתחייב התחייבות בלא

ואם כן הכי נמי בנידון דידן כיון שזכה השליש בעבורו

כוונה,למרותשזוהתחייבותבפניביתדין,ורקבדרךזוהיה

וכנ"ל בשם המרדכי ,שוב לא מהני המסירת מודעא בעד מה

בידו לסלק את אונסו .בנסיבות אלו ,גם כשנעשתה

שזכה לו בעד שכירותו ,והמעות מחויב השליש לתת

התחייבותבפניביתדיןישמקוםלטענתמשטהאניבך.

להבעל".

בדברי הראשונים הנ"ל כפי הנראה לא היה אילוץ

לפיזה,מאחרשאיןאונסגמורשבכחולבטלאתהקנין,

להופיע בבית הדין ולהתחייב בפניהם ,אך במקרה שקיים

אלא טענת משטה ,היה מקום לומר שאם ההתחייבות

הכרח להופיע עם ההסכם בבית הדין על מנת לקבל את

נעשתהבפניביתהדין,איןמקוםלטענתמשטה,וכפישפסק

אישור ביתהדיןלהסכם,ובלא שיבוצעהליךזהאיןמסודר

בשו"עחו"מסי'פאסעיףו',ועיי"שבתומיםס"ק ל'שלדינא

גט,הרישגםביחסלהליךכזההנעשהבפניביתהדין,מאחר

נקטינן שאינו יכול לחזור מהודאה בבית דין ,בטענת משטה

שנעשהמכחהאילוץ,ניתןלטעוןטענתמשטהאניבך.

אניבך,וע"עבביאורהגר"אס"קמד.

וראיתיבפד"רחי"דעמ'67בפס"דמהג"רשמואלשפירא

וכן מצינו בכמה ראשונים ,ששללו טענת משטה

שליט"אשהביאמהראשוניםהנזכרים,וכתב" -צ"עמגמרא

המוזכרת בסוגיא בב"ק דף קטז ,.כשהדבר נעשה בפני בית

יבמות ק"ו גבי חליצה שיכולה לטעון משטה אני בך ,אע"ג

דין.

שהיהבביתדיןכמבוארשםבסוגיא".ומתוךכךנטהלחלק

כן כתבו בהגהות מיימוניות הלכות גזלה ואבדה פי"ב

ביןמקוםשישמצוהלמישהתחייבועבורו,למקוםשאיןבו

סק"ד בשם רבי ברוך ממגנצא ,וז"ל " -בגמ' פריך עליה

מצוה.אךאיןמשמעותבדבריהראשוניםשיחלקובדבריהם

ולימא משטה אני בך ,ואם התנה בבית דין אין שייך לומר

בדרךזו.

משטה אני בך" .וכן בשו"ת מהר"ח או"ז סי' רכב כתבו

מה שהוכיח בפסק הדין )בפד"ר חי"ד שם( מתשובת

בתשובה החתומה על ידי שלשה מחכמי מגנצא )כפי

מהר"ם מרוטנבורג דפוס פראג סי' ל' שיוכל לטעון טענת

הנראה ,אחד מהם רבי ברוך ממגנצא הנזכר בהגהות

השטאהלמרותשההתחייבותהיתהבפניבי"ד,אינומוכרח

מיימוניות(" -מדאמרהתםבהגוזלבתראבגמראלימאליה

למעיין שם .באותו נידון ההסכם בין החולץ לחולצת נעשה

עטרתדבורה



בטרםהגיעולביתהדין,ובפניביתהדיןהאשההשלישהאת
הכסףבידשלישאךלאהתחייבהדבר.
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אך עדיין נסיבות ההתחייבות בפני בית הדין המאשר
הסכם גירושין ,אינן דומות לאמור לעיל .בהסכם גירושין

ביחס לראיה שכתב שם מהסוגיא בפרק מצות חליצה,

המאושר על ידי בית דין רשמי המוכר על ידי מוסדות

ממנה מוכח שגם ביחס להתחייבות שנעשתה בפני בית דין

המדינה כערכאה שיפוטית ,לאחר הדיון ניתן ביד הצדדים

ניתן לטעון טענת משטה אני בך ,יש להעיר שתי הערות.

פסק דין הקובע שההסכם בתוקף וכי סעיפי ההסכם יחשבו

ראשית ,בההיא עובדא האשה לא התחייבה כלל בפני בית

כפסקדיןמחייב.ובעליהדיןרשאיםלפנותלהליכיהוצל"פ

דין,למרותשהחליצהגופהדינהלהעשותבפניביתדיןשל

או גביית מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי ,ולהוציא

חמישה כדין ,עכ"פ אין מפורש בגמ' שמעשה ההתחייבות

לפועלאתפסקהדין,וללאהליךמשפטינוסףלגופושלפסק

הממוניתשלמאתייםזוזארעבאותומעמדבפניביתהדין.

הדין.

יתכןשהדבריםנאמרוליבםכשבאולפניאבייבטרםהוסכם

בנסיבות אלו ,המתחייב יודע שמיד עם סיום ההליך

לבצע את החליצה ,ובאותו מעמד סוכם לחלוץ על מנת

לאישורההסכם,הצדהשנייחזיקבידומסמךמשפטימחייב.

שינתנו מאתיים זוז ורק לאחר מכן החלו בהכנות לחליצה,

ידיעה כזו אמורה למנוע התחייבות או הודאה אם כוונת

אבל קודם לכן ,את ההתחייבות של היבמה ,לא הוזקקו

המתחייב או המודה לשטות .שהרי אותו בעל דין אמור

לעשותובפניביתדין.

לדעת ,שלא תהיה בידו האפשרות לטעון טענת השטאה

שנית ,אפילו תימא שהדבר נעשה בפני בית הדין ,יתכן

בטרם ינקטו בהליכי הוצל"פ ,ואם יחפוץ להגיש בקשה

מאד שמעיקרא אותם הדיינים בבית הדין היו בעצה אחת

לביטול ההסכם ,יחוייב לפתוח בהליך מסובך עם סיכויי

עם רב פפא להטעות את החולץ ולהבטיח לו מאתיים זוז

הצלחהמועטים.ואינודומהלהתחייבותאוהודאהבעלמא,

עבור החליצה ,ומתוך כוונה שלא לשלם לו ,שהרי רואים

שגם אם נעשית בפני בית דין ,עדיין בטרם ניתן פסק דין

בגמ' שכבר קודם לכן טכסו עצה כיצד להטעותו .בתחילה

חלוט לביצוע ,ההתחייבות וההודאה גרידא אינן מאפשרות

אמרו לו חלוץ על מנת שאתה כונסה ,ולאחר שנמנעו

לצד השני להוציאן לפועל בעל כורחו של הצד השני ללא

מחליצה כזו ,מסתבר שגם הדיינים בעצמם ידעו שהם

דיון בתביעה נפרדת למימוש ההתחייבות .המתחייב

יאמרו ליבם שהחליצה נעשית על מנת שהיא תתן לו

בנסיבות אלו סבור ,שבמסגרת דיון בתביעה למימוש

מאתיים זוז ,אך אין לחלוצה כל כוונה לתת ליבם את

ההתחייבות,יהיהסיפקבידולחזורבובטענתהשטאה.

הסכום זה ,וכל מגמתה לשטות בו .ובזה סבר אביי ,דלא

העולהמדברינו – עקרונית,ישמקוםלדוןהאםישמקום

מהני כוונה כזו לפוטרה מההתחייבות של מאתיים זוז ,אך

לטענת משטה אני בך ,כשההתחייבות נעשתה בפני בית

רב פפא הוכיח מהא דמעבורת ,דמהני לפוטרה מה

הדין,והבאנואתהדיעותבזה.ומסתברשישמקוםלטענהזו

שכוונתה היתה לשטות בו .ומסתמא לא נחלקו אביי ורב

במקרה שלא היה מנוס בפני המתחייב אלא להסדיר את

פפא בשאלה המתייחסת למציאות המעשית ,האם האשה

התחייבות בפני בית הדין ובלא כן לא היה מביא להסרת

כיוונה לשטות או לא ,וכדמוכח בסוגיא ,וידעו שבית הדין

האונס והלחץ בו הוא שרוי .למרות זאת ככל שהדבר נוגע

ידע על כך ,עקב היותו יבם שאינו הגון ,ויש הכרח למצוא

להתחייבות במסגרת הסכם גירושין המקבל תוקף של פסק

דרך לפוטרה ממנו .אלא שלאחר החליצה אביי ורב פפא

דיןלאלתרעלידיביתדיןרשמי,מסתברשאיןמקוםלטענת

ביררואתהשאלההממונית,האםאכןתועילכוונתההנ"ל

"משטהאניבך".

לפוטרהמתשלוםזה.

במקרה שהבעל חוייב בגט והאשה התחייבה לויתור

אבל כשבית הדין יושב בדין שבין שני צדדים ,ואינו

מצידה ,כגון שהוסכם על דמי מזונות נמוכים בשיפוי

בעצה אחת עם נשוא ההתחייבות ,בנסיבות אלו אם

וערבים .מן הראוי שבית הדין ימנע מאישור הסכם גירושין

ההתחייבות נעשתה בפני בית הדין ,יתכן שלא יהיה מקום

אם קיימת סבירות שלאחר מכן תעלה טענה שההסכם

לטענתמשטהאניבך.

נחתם מתוך אילוץ ,ותעלה תביעה להתנער מההסכם

אך כאמור לעיל ,הדברים נוטים שבמקרה שהיה אילוץ

בטענתמשטהאניבך.

להתחייב בפני בית דין ובלא כן לא היה מסיר את האילוץ,

על מנת להסיר ספק ,ומאחר שיתכן שבמסגרת דיון

יוכל לטעון טענת משטה אני בך .ועיין במאירי ב"ק דף לה:

עתידי לביטול ההסכם ,טענת המבקש ביטול תתקבל ,מוטל

שמפורש בדבריו בדין טענו חיטים והודה לו בשעורים

על בית הדין להבהיר לבעל שתוקף הגט ותחולתו אינם

שלמקצת משיטות הראשונים פטור משעורים מפני טענת

מותנים בשום דבר וגם אם הצד השני ימצא דרך שלא

משטהאניבך,וכתבהמאירישישמקוםלטענתמשטהאני

לעמוד בהתחייבויותיו ,וגם אם הנסיבות הידועות לו כעת

בך גם כשהודה לו בשעורים בפני בית דין .ולדברינו יש

שהביאו אותו החלטה לתת גט ישתנו בעתיד ,או יתבררו

מקום לטענת משטה אני בך מפני שהדבר גלוי לכל שנאלץ

כמוטעות או שגויות ,הגט ישאר בעינו שריר וקיים ללא כל

להודות בשעורים כדי להסיר מעליו את תביעת החיטים.

תנאי וללא קשר לנסיבות שהביאו אותו להחלטה לתת גט.

וכעיןזהבש"ךסי'פאס"קנו.

וזאת על מנת למנוע את ספקות בכשרות הגט ,העשויות

696אבןהעזר

עטרתדבורה

להתעורר עקב ביטול ההסכם לאחר הגירושין ,כפי שאכן

ונציין לדברי קצות החשן סי' פא סק"ד )בסופו( שכתב

התעוררהשאלהכזובאותופס"ד,בפד"רחי"דהנזכר,עי"ש

שאין מקום לטענת השטאה אם ידוע שבמועד ההתחייבות

עמ' 89סעיףפד .ועייןבספרערךשיעלחו"מסי'רס"דשדן

לא היתה כוונה לשטות .וז"ל קצות החשן " -אך אם הוא

לבטל הגט בנסיבות דומות ,מפני שדן את הגט כגט מוטעה,

בעצמו,שיודעכוונתו,שלאכיווןלהשטותצריךהואלשלם

מאחר והבעל סבר שקבל דבר מסויים תמורת הגט ,ואינו

לפישנתחייבבתורתשכירות.ואםהיהידועלנושלאהיתה

צריך להתנות .הבהרה כזו נחוצה והכרחית בכל סידור גט,

כוונתו להשטות ,אנן נמי מחייבין אותו ,וכדמוכח מתשובת

ומחוייבת יותר בנסיבות אלו .ועיין לעיל סי' פו שהארכנו

מהר"םהנזכרת.וכןאםנשבעאונתןתקיעתכףדבזהלאו

בנושאזה.

להשטאהעביד,נתחייבחיובגמורבתורתשכירות",עכ"ל.



לפיזהבנידוןזה שלאחרהגירושין,לאחרשהאשהכבר

במקרה הנוכחי הנידון בפנינו ,היה שיקול נוסף שלא

קבלה את הגט וכבר לא היתה לחוצה להסכים להסכם

לבטלאתההסכם .כעבורחודשיים מיוםהגירושין,הצדדים

שאינו מקובל עליה ,הופיעו בבית המשפט ,הבעל )לשעבר(

הופיעו בבית המשפט ובקשו שינתן תוקף לסעיפי ההסכם

והאשה עם עורך דינה ,על מנת לאשר ולתת תוקף משפטי

המתייחסים להליכים שהתקיימו בבית הדין) ,למרות

לסעיפי ההסכם הנוגעים להליכים המתנהלים בבית

שמבחינה משפטית הליך זה היה מיותר ,לאחר שההסכם

המשפט ,בכך הוכיחו את רצינות כוונתם באישור ההסכם,

כברקבלתוקףחוקיבביתהדין(,ובכךגילודעתםכיכוונתם

ושמעיקרא לא היתה כוונה לשטות ,על כן אין מקום כעת

לקיים את ההסכם היתה רצינית ,ושלא מצאו בו ליקוי

שהיא תוכל לטעון ,או שאנו נטען עבורה )בתורת "טענינן"(

הלכתיאומשפטיהמחייבאתביטולו.

אתטענתמשטה.

סימ צז

אשהשהתגרשהמבעלהבערכאותבלבדונישאהלגויומבקשתלחזורלבעלה
אדרתשנ"א
בביתהדיןהופיעו בניזוגשנישאוברוסיהבשנתתשל"ט.

מעולםלאשמעוולאיכלולשמועעלגטפיטוריןכדמו"י.יש

לדבריהם נישאו בחופה וקידושין כדת משה וישראל ,ואף

לדון האם לאחר שהאשה סברה שפירוד בערכאות מתירה

ציינו את שמו של הרב שסידר להם חופה וקידושין .לזוג

לעלמא,דינהכשוגגתהמותרתלחזורלבעלה,שאינוכהן.

נולדו שני ילדים ולאחר כמה שנים נפרדו ,והסדירו את
הפירודבאופןחוקיבערכאות ,בהתאםלמקובלברוסיה,אך
לאהתגרשובג"פכדמו"י.
עקב הבורות המוחלטת שלהם ביהדות ובדיני תורה
בסיסיים ,סברו שפירוד בערכאות מועיל לנתק את קשר

האםביאתנכריאוסרתאשהעלבעלהלשיטתר"ת
שיטת ר"ת היא ,שאשת איש שזינתה עם נכרי אינה
נאסרתלבועללכשיתגייר,וי"אשלפישיטתלר"ת ,אףאינה
נאסרתעלבעלה.ונבארבעז"האתשיטתר"ת.

האישות ביניהם ,ולאחר זמן ,האשה נישאה לגוי בערכאות.

במסכת כתובות דף ג) :בתוס' ד"ה ולדרוש( ,וכן במסכת

לאחרונה ,האשה ובעלה הגוי עברו להתגורר בארץ ,וכן

סנהדרין דף עד) :בתוס' ד"ה והא( ,מובאת שיטת ר"ת שאין

בעלההיהודיעלהלארץ.

חייביןמיתהעלביאתגוי,דרחמנאאפקריהלזרעיה .וכתבו

כעת האשה רשומה במסמכים כנשואה לבעלה השני

התוספות" -מתוךכךהתירר"ת ,לבתישראלשהמירהובא

הגוי ,ושניהם נפרדו בהסכמה ,ובקשו להסדיר את פירודם

עליה עכו"ם ,לקיימה לאותו עכו"ם כשנתגייר .דלא שייך

באופן חוקי .בנוסף ,האשה מעוניינת לשוב ולהנשא לבעלה

למימראחדלבעלואחדלבועל ,בביאתמצרידהויאכביאת

הראשוןולרשמםכזוגנשוי.יצוייןכיהאשהובעלההראשון
כבר חזרו לחיות ביחד ,ברצונם לברר את מעמדם עפ"י דין
תורהולאשרנישואיהם.
השאלה העומדת לבירור היא  -האם בעקבות הנישואין
עםהגוי,האשהנאסרהעלבעלההראשון.
הנקודותהטעונותבירורהן-

בהמה".
ועיי"ש בתוס' ,שהריב"ם הקשה על ר"ת מכמה סוגיות.
מקושיותיו של הריב"ם מבואר ,שסבר בדעת ר"ת שדעתו
להתירה אף לבעלה ,דאל"כ אין מקום לקושיותיו ממסכת
כתובותדףכו:וממסכתמגילהדףטו..
וכן מפורש בתוס' ישנים במסכת יומא דף פב .שר"ת

א.האםביאתהגויאסרהאתהאשהעלבעלה.

התירה לבעלה ,וכן מבוארת שיטת ר"ת במאירי עמ"ס

ב .את"ל שביאת גוי אוסרת ,האם יש לדונה כשוגגת

כתובותדףג.ועמ"ססנהדריןדףעד):ד"הולמדת(.

מכיון שסברה שגירושיה בערכאות מתירים אותה להינשא.

לעומת זאת ,יש שכתבו שר"ת לא התירה אלא לבועלה

כידוע ,רובםהמכריעשלהיהודים שחיו בתקופהזוברוסיה,

הגוילאחרשהתגייר.כ"כבחידושיהריטב"אעמ"סכתובות

עטרתדבורה
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דף ג :וז"ל " -אע"ג דביאת נכרי אוסרת אשה לבעלה

הב"י סי' קעח כתב " -ובארחות חיים כתוב דאין לסמוך

כדאמרינןבשמעתתא,לאחשיבאגילויעריותליהרגעליו",

עלר"תשכלחכמידורונחלקועליו".וכןהמאיריבכתובות

וקמ"לר"תדאףשנאסרהלבעלהלאאמרינןכשםשאסורה

ובסנהדריןדחהאתשיטתר"ת.

לבעלאסורהלבועל.

להלכה  -בשו"עאה"עסי'קעחסעיףיטהביאבשםי"א

וכ"כהשטמ"קעמ"סכתובותדףג.:

את שיטת ר"ת לענין להתירה לגוי לכשיתגייר ,ועי"ש

וע"עבתרומתהדשןסי'ריט,שהסתפקהאםר"תהתירה

בביאורהגר"אשהלכהזוהובאה בשםי"א ,מכיוןשהרא"ש

לבועלאואףלבעלה,וכתבדעכ"פהמעשהרבשעשהר"ת,

ורבינו יחיאל הסכימו לר"ת )אף שלא מטעמיה( .משא"כ

היהרקלהתירהלבועל.

ביחס להתירה לבעל לא הובאו י"א דמותרת לבעל ,מכיון

וכן בפני יהושע ובהפלאה עמ"ס כתובות )שם( דנו
שלשיטתר"תאסורהלבעלה,עכ"פמדרבנן.
וכן דעת החתם סופר בתשובה שלשיטת ר"ת האשה
אסורה לבעלה ,אלא שהתחדש בדבריו ביאור בסברת ר"ת

שלאמצינוראשוניםנוספיםהעומדיםבשיטתר"ת.
ואדרבה בסי' ז' סעיף יא מפורש ברמ"א דבנחבשה בידי
עכו"םע"ינפשותדחיישינןשמאנבעלהברצון,ונאסרתעל
בעלה,והיינודלאכר"ת.

לחלק בין האיסור לבעל לאיסור לבועל ,וז"ל החתם סופר

וכןפסקלהלכהבשו"תאורהמאיר)להג"רמאירשפירא

)חלק אה"ע ח"א סי' ט'( " -לא אמרה ר"ת אלא שאינה

מלובלין ז"ל( בח"א סי' לח בנידון אשת איש שנתנה עיניה

חייבת מיתה ,אבל לבעלה מיתסרא דעכ"פ מעלה מעל

בנכרי וילדה ממנו בת .ולאחר שהג"ר מאיר שפירא ז"ל דן

באישה,ומיושבקושיותריב"םשםעלר"ת".

בשיטתר"תהעלה" -ע"כלדינאהדברפשוטדאסורהלבעל

ועיין בספר ברכת שמואל עמ"ס כתובות סי' ח' שקלס

אפילו ע"י ביאת נכרי" .מכיון שלהלכה שיטת ר"ת נדחית,

סברת החת"ס והוסיף לבאר שיש לחלק בין ביאה האוסרת

ועיי"ש שלא סמך על שיטת ר"ת ,אף שהיה חשש שתצא

על הבועל לביאה האוסרת על בעלה .לענין הבועל ,אינה

לתרבותרעה.

נאסרת אלא כשיש על הביאה גדר של גילוי עריות ,ולכן

בשו"ת אגרות משה אה"ע ח"ד סי' מד )סוף סעיף ה'(

כשהבועל נכרי לא נאסרה עליו לשיטת ר"ת .משא"כ ביחס

כתב " -א"כ ליכא אף שיטה אחת שיתיר אשה שזינתה

לבעל ,כל שע"י ביאה זו קרינן בה "ונטמאה" נאסרה .ולכן

ברצון שלא תיאסר לבעלה ,ולא שייך צירוף שיטת ר"ת

ביחס לבעל אף שנבעלה ע"י נכרי ,הרי מעלה בו מעל

להתירלבעלדליכאכללשיטהכזו".

וממילאהויבגדר"ונטמאה".

ויש להעיר על האג"מ שלשיטת המאירי והתוס' ישנים

וישלציין ,שלאמצינוברבותינוהראשוניםשהסכימו עם

ביומא ר"ת התירה לבעלה ,ולכאורה יש מקום לצרף את

שיטת ר"ת לענין להתירה לבעלה .לעומת זאת ,כמה

שיטתר"תכסניףלהיתר.וכןבשו"תציץאליעזרחלקיזסי'

ראשונים הסכימו לדינו של ר"ת להתירה לבועל ,אך לא

נז)סעיףד'(צרףאתשיטתר"תכסניףלהיתראחר.

מטעמואלאמטעמיםאחרים.

חידושגדולמצינובאבנינזר ,חלקאה"עסי'כח)מס"קכב

הרא"שבכתובותפ"אסי'ד'קייםאתפסקר"תלהתירה

והלאה( .עיי"ש שדן באשת איש שזינתה עם עכו"ם ,והאריך

לבועל ,מטעם דלא שייך למימר אחד לבעל ואחד לבועל

לישבדעתר"תדלאתיאסרעלבעלהושישלקייםדבריו.מכיון

אלא כשהיתה מותרת לו קודם לכן ונאסרה ע"י ביאה זו,

שקייםאיסורעלבתישראללהבעללנכרי,עודבטרםנישאה,

משא"כבגוידבלאוהכיאסורהעליולאקרינןביהונטמאה,

הרישאין איסוראשתאיש הנוסף עליה בנישואיה יכול לחול

כיוןשלאהתוסףאיסורבביאתו.

על האיסור שכבר היה קיים כשהייתה פנויה,מכיון שהאיסור

ובריטב"א )שם( כתב בשם רבינו יחיאל ,שדינו של ר"ת

מצדאשתאישהואאיסורעשה" -ודבקבאשתוולאבאשת

במעשה שהיה ,אמת" ,דכיון דבשעה שנאסרה על בעלה

חבירו" ,והאיסור שהיה עליה כבר בעודה פנויה היה איסור

נכרי הוא ,וליכא למימר אסורה לבועל ,השתא נמי לא

לאו ,ולכן כיון שאין תוספת איסור מצד שהיא אשת איש לא

מתסרא עליו דגרשנתגייר כקטן שנולדדמי ,וכךהיה אומר

חלעליההאיסורעשה,וממילאלאנאסרהעלבעלה.

ר"יז"ל".

ועיין באגרות משה אה"ע ח"ג סי' ל' ובחלק ד' סי' מד

וע"ע בחי' מהרי"ט עמ"ס כתובות דף ג :שקיים את פסק

שהאריך לדחות את דברי האבני נזר ,והסכים עמו בספר

ר"ת,וכטעמושלר"ת.דכיוןשנכריאינובתורתאישותולא

מנחתיצחקחלקי' סי'קכט ,וכןבספרברכתשלמה)להג"ר

מצינושאםבאעלאשתנכרידתאסרעליומחמתביאהזו,

שלמהטנאז"ל(חלקאה"עסי'ו'סעיףח' דחה אתחידושו

אע"ג דחייב מיתה על כך ,ולכן גם אשת ישראל לא תאסר

שלהאבנינזר.

עליו,ומסייםהמהרי"ט" -האדאמרינןכשםשאסורהלבעל

עיקר טענת האג"מ שאין מקום לדון ,אין איסור חל על

אסורה לבועל ,היינו היכא דשייך בועל באיסור אשת איש,

איסור' אלא לענין חיוב מיתה או חטאת ,אבל ודאי נידון

אבלעכו"םליתי'בתורתאישות".

כעוברעלאיסורלאו,עי"ששהוכיחכןממסכתיבמות)לב(:

לעומת זאת ,מצינו בראשונים שחלקו על ר"ת אף בדינו
שהתירהלבועלהגוי.

שנידון כרשע גמורמשוםשעברעל שני לאוין ,ונ"משנקבר
ביןרשעיםגמורים.

698אבןהעזר
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אךישלהעירעלדבריוממש"כבספרביתהלויח"אסי'
מד ,עי"ש שהאריך בדין אין איסור חל על איסור והעלה
שדעתכמהראשוניםדאינוחלכלל.
בנוסף דנוהאג"מובספרברכתשלמהלדחותאתהאבני
נזר בטענה שפנויה שזינתה עם נכרי אינה בלאו אלא לוקה
מכת מרדות מדרבנן וממילא כשנעשית אשת איש התווסף
עליהאיסורתורהלהיבעללנכרי,ולכןנאסרהעלבעלה.

האםהאשהנידונתכשוגגתאוכמזידה
אין ספק שבנידון שבפנינו ,האשה נמנעה מלקבל ג"פ
כדמו"ירקעקבחוסרידיעהשישצורךבזה,וסברהשפירוד
בערכאות מתירה לעלמא) ,כשם שמסתמא לא לימדוה
איסורהנישואיןלנכרי(.
אמנםבכלמקרהישלדוןלגופו,אךבמקרהזהבהתחשב
בכךשבאותםשנים)שנתתשמ"ה(שעדייןלאהיהזכרשל

וע"ע באבני נזר )שם בסוף הסי'( שיש להתיר אף לדעת

יהדות ברוסיה הסובייטית ,מלבד אצל יחידי סגולה ,וק"ו

רובהפוסקיםהחולקיםעלר"ת,מכיוןשלאידעהכשזינתה

שלאהיומוריהוראהשילמדואתהציבורכיצדלנהוג.ללא

עם הגוי שע"י זה תאסר על בעלה ,בכה"ג אומרים שיש

ספקהאשהבמעשיההנ"לשנישאהלאחרללאג"פכדמו"י

אומדנא שאם בעלה בשעת הקידושין היה יודע שתזנה עם

מבעלה,היתהשוגגתגמורה,אואפילואנוסה.

עכו"םבכה"גשלאתדעשע"יכךתאסרעליו,היהמקדשה

ישלבררמהדינהשלמישזינתהבשוגג.

חוץ מלנכרי ,וע"י כך אינה אשת איש ביחס לנכרי ,עי"ש

הרמב"ם פרק כד מהלכות אישות הי"ט פסק " -האשה

באבני נזר שבסס את סברתו .וא"כ ה"ה בנידון דידן בשעה

שזינתהתחתבעלהבשגגהאובאונסהריזומותרת,שנאמר

שנישאה לנכרי לא אסקה אדעתה שתאסר לחזור לבעלה,

והיא לא נתפשה הא נתפשה מותרת  ...ודין השוגגת ודין

ולדעת האבני נזר מותרת לבעלה אף לדעת הראשונים

הנאנסתאחדהואשהשגגהצדאונסישבה".

שחלקועלר"ת.

הכסף משנה הביא את מקור הדין דשוגגת מותרת

ועיין באגרות משה ובברכת שלמה שדנו בדברי האבני

לבעלה ישראל ,ממסכת יבמות סוף פרק ד' אחים ,שנים

נזר,הןמצדהאומדנאוהןמצדעצםהדיןאםיכוללקדשה

שקידשושתינשיםובשעתכניסתןלחופההוחלפו,מפרישין

חוץמנכרי,ואכמ"ל.

אותן ג' חדשים לידע אם הן מעוברות ואח"כ מחזירים

והנההרבהשואלששלחאתהשאלהלגאוןהאבנינזר,

אותם.

דןבדבריהאבנינזרבספרושו"תעניבןפחמאבחלקאה"ע

וכתב בשו"ת צמח צדק חלק אה"ע סי' יג ,וז"ל " -הנה

סי'יט,ודחהדבריהאבנינזר,הןמצדדלאקיי"לכר"תואין

ההפרש בין שוגג לאונס מבואר ברמב"ם פ"ה מהלכות

לצרפולסניףמכיוןשר"תהתירהלבועלבלבדולאולבעלה,

שגגות ה"ו וז"ל שהשוגג היה לו לבדוק ולדקדק ,ואילו בדק

)אך כבר הבאנו לעיל שיש סוברים שר"ת התירה לבעלה(.

יפהיפהודקדקבשאלותלאהיהבאלידישגגה,ולפישלא

והן מצד דלקדשה חוץ מנכרי הוי שיור ,מכיון שע"י

טרח בדרישה וחקירה ואחר כך יעשה צריך כפרה עכ"ל,

שמקדשהנאסרהאףלנכרי,אםזינתהעםנכרינאסרתעליו,

משא"כהאונספטורמקרבןואיןצריךכפרה ,דמאיהוהליה

לכן יש שיור בקידושין אם יוציא את הנכרי מהאיסור שבא

למיעבד .וכיון שבגמרא שם ביבמות איתא ,תני רבי חייא

ע"י הקידושין ,וקידושין עם שיור לא מהני כמבואר במסכת

הרי כאן שש עשרה חטאות ,אלמא דגם בכה"ג דמחייבא

קידושין דף ז .גבי חצייך מקודשת לי וברשב"א )שם ד"ה

בקרבן אינה אנוסה גמורה רק שוגגת ,אעפ"כ מותרת

התםבהמה(שצריךשיהיוקידושיןמושלמיםבלאשיור.

לבעלה .וזה שכתב הרמב"ם )פכ"ד מאישות דין כ'( ודין

בשו"ת עני בן פחמא בסיום דבריו כתב שהראה את

השוגגת ודין הנאנסת אחד הוא שהשגגה צד אונס יש בה,

תשובת האבני נזר לגאונים בעל התורתחסדמלובלין ובעל

כלומר אף על פי שאינו אונס שאילו דקדקה יפה בשאלות

ישועות ישראל מקוטנא ,ולא הסכימו להצטרף להיתרו של

להבחין בטביעת עין דקלא אואילו בדקה יפה היתהמכרת

האבנינזר.

שאינו בעלה ,והיא לא עשתה כן ,מ"מ כיון דעכ"פ שגגה

סיכום-

וסברה שהוא בעלה מותרת לו ,שהרי אינה מזידה עכ"פ",

לדעת כמה ראשונים ,ר"ת התיר אשה שזינתה עם נכרי

עכ"להצמחצדק.

שתוכל לחזור לבעלה ,וי"א שר"ת התירה לבועל הנכרי
בלבד .אף אם ר"ת התירה לבעלה ,נחלקו עליו שאר

ולפי זה יש להתירה לבעלה בנדון דידן ,שהיא לכל
הפחותדינהכשוגגת.

הראשונים .וכן נפסק להלכה דלא כר"ת ,אך עכ"פ כתב

אמנם בספר עין יצחק ח"א סי' ע' האריך להוכיח שרק

הציץ אליעזר שניתן לצרף את שיטת ר"ת כסניף להיתר

שוגגתהקרובהלאונסמותרתלבעלה,ובארהחילוקביןאם

)אליבאדהראשוניםשפירשוהולהתירהלבעלה(.

אחרים הטעו אותה ,או שהיא הטעתה את עצמה שיחשב

לדעת האבני נזר אין לדחות את שיטת ר"ת ,ולשיטתו

קרובלמזיד.אךגםלפידרכוישלדוןנידוןשבפנינוכשוגגת

בנידון דידן אף לדעת החולקים על ר"ת יש להתיר .אלא

קרוב לאונס ,מאחר שכל מלמדיה מנעוריה ,הטעו אותה,

שדבריומבוססיםעלכמהסברותמחודשותמאדוישמקום

כשלא לימדו אותה שלאחר חו"ק יש הכרח שהגירושין

לפקפקבהן,וכברנדחוע"יכמהמחכמידורו ,וכןדחודבריו

יוסדרובאמצעותג"פכדמו"י.

בתשובתאגרותמשההמנחתיצחקובספרברכתשלמה.

עטרתדבורה


האםבנדוןכעיןזה,גזרושתצאמזהומזה
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נשאת בעדים כל הדרכים האלו בה ,ע"כ טעמא הוא

במסכת יבמות )דף פז (:שנינו "האשה שהלך בעלה

דאסורהלשנימשוםקנסאדוקאוצריכהגטמשוםקנס,אלא

למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך וניסת ואח"כ בא

שטעםזהלאשייךגביראשון,ומש"האמרדטעמאדאסורה

בעלהתצאמזהומזה".

לראשוןהואמשוםשלאיאמרוהחזירגרושתומשנשאת".

והרמב"ם בפרק ה' מהלכות שגגות ה"ה כתב " -האשה

וכן כתב הרא"ש )יבמות פ"י סי' א( ,וז"ל " -פי' דעבדא

שהלך בעלה למדינת הים ושמעה שמת או שבאו עדים

איסוראקנסורבנןוחשולגירשזהונשאזהולארצולהתירה

שמת ונישאת בין על פי עצמה בין על פי בית דין ,ונודע

משום נשואי טעות  ...ודלא כרב אלפס ז"ל שכתב אלא

שבעלהקייםחייבתקרבן".

רישא דעבדא איסורא משמע דהשתא הדר ביה מטעמא

מבוארשאשהששמעהשמתבעלהונשאת,מדאורייתא

שמא יאמרו .ואי אפשר לומר כן ,דהא לקמן גבי אשת אח

דינה כשוגגת ,שאם היתה כמזידה או אנוסה לא היתה

ואחותאשהלאמצרכינןגטאלאלר"ע...ואיטעמאמשום

יכולהלהביאקרבן,ואפ"האסורהלבעלההראשוןמדרבנן.

קנסא לחודה התם נמי הוה לן למיקנס כיון דעבד איסורא.

וישמקוםלברראימתישוגגתאסורהלבעלהמדרבנן.

אלא ודאי תרתי טעמי בעינן ,הלכך כשנתקדשה דלא עבד

בסוגיא ביבמות בריש פרק עשירי )דף פח-:פט (.הגמרא

איסורא ,ובאשת אחיו ובאחות אשה דליכא שמא יאמרו

שואלתמדועמיששמעהשבעלהמתונשאתצריכהגטמזה
ומזה" .בשלמא מראשון תבעי גט אלא משני אמאי זנות
בעלמאהוא".
רב הונא מתרץ " -גזירה שמא יאמרו גרש זה ונשא זה
ונמצאאשתאישיוצאתבלאגט".ופרשרש"י"-גזירהשמא

אינהצריכהגט".
לעומת זאת ,יש ראשונים שפרשו שלמסקנת הגמרא
ליתא לסברת רב הונא דמשום גזירת שמא יאמרו כו' ,אלא
מטעם קנס דעבדא איסורא .כן דעת הרי"ף שגרס "אלא
רישאדעבדאאיסוראקנסוהרבנן".

יאמרו .כשרואין הראשון חי סבורים ששני זה כשנשאה על

וכתב נמוקי יוסף " -לעולם טעמא דבעי גט משני לאו

ידי שגירשה ראשון נשאה ,ואשת איש גמורה היא ,ואם

משוםגזירהזו,דכו"עיתלוטפיבנשואיטעותמלמימראשת

מוציאה שלא בגט נמצאת אשת איש בלא גט" .דהיינו

איש יוצאת בלא גט ,אלא כל מה שהצריכו גט משני משום

האשה זקוקה לגט משני מחשש שמא יסברו העולם שהשני

קנסאדעבדאאיסורא...וטעםקנסזהכדילעגןאותהשלא

נשאה כדת וכדין לאחר גירושי ראשון ,ואם יראו שהשני

תנשא בלא גט .א"נ כדפירשו בירושלמי והוא הנכון ,משני

אינומגרשהיאמרושאשתאישיוצאתבלאגט.

צריכהגטכדילברראיסורושל ראשון,כלומרשעושיןקיום

ובמסקנתהגמראנאמר"-קנסוהרבנן".
לשיטת רש"י )המבוארת בחי' הרשב"א והריטב"א ,וכ"כ

לקדושישניכדילאוסרהעלהראשון".
וכןמסקנתהריטב"אבחידושיו)שם(.

רש"יבמסכתגיטיןדףפ:ד"הדמיחלפא(גםלמסקנאנשארו

המל"מ )שם( באר שיטה זו וז"ל " -מסתמיות דברי

דברירבהונא,ועיקרושלהקנסהואמטעםשישלחוששמא

הראשונים ז"ל נראה ,דסבירא להו ז"ל דטעמא דאסורה

יאמרוגרשזהוכנסזהונמצאאשתאישיוצאתבלאגט.

לראשוןהואמשוםקנסדקנסוהרבנןלדידה,שלאתנשאלא

וברמב"ם בפרק י' מהלכות גירושין הלכה ד' כתב " -כל

לראשון ולא לשני משום קנס אע"פ שהיא שוגגת .וכן נ"ל

מי שנשאת בגט בטל הרי זו צריכה גט מבעל שני כדי שלא

מהירושלמי שהביא הרב נמוקי יוסף עלה דהך ,דאמרינן

יאמרו אשת איש יוצאה בלא גט .וצריכה גט מהראשון

דקנסוהרבנןדתיבעיגטמשני,שכתבדהקנסהואכדילעגן

להתירה לשאר העם .ונאסרה על שניהם לעולם אע"פ

אותה שלא תנשא בלא גט ,א"נ כדפירשו בירושלמי והוא

שנבעלה בשגגה ,כדי שלא יאמרו החזיר זה גרושתו אחר

הנכון משני צריכה גט כדי לברר איסורו של ראשון ,כלומר

שנשאת,ואםעבראחדמשניהןוהחזירהיוציא".

שעושין קיום לקידושי שני כדי לאוסרה על הראשון כו'

הרי מבואר מדברי הרמב"ם ,שגדר האיסור מדרבנן

יע"ש .הרי לך שאיסורהעל הראשוןהואמקודםשנתגרשה

לראשוןהוא,מאחר שהיא זקוקהלגטמהשני ,עלכןנאסרה

ועשו קיום לאיסור זה להצריכה גט משני ובזה נאסרת עליו

על הראשון ,כדי שלא יאמרו שהחזיר גרושתו לאחר

משוםמחזירגרושתו".

שנשאת.

וע"ע בשו"ע סי' קנט ס"ד בדין מי שנתייבמה בטעות

וכתב המשנה למלך בפ"י מהלכות גירושין ה"ד בדעת

לאחרששמעהשמתבעלהואח"כבעלהחזר .הרמ"א)שם(

הרמב"ם " -והנראה בכוונת רבינו ז"ל הוא דודאי הכא

פסקכדעתהטורשמותרתלחזורלבעלהוהב"יבבדקהבית

שוגגת היא ומן הדין מותרת לבעלה ולבועל ,אלא דחכמים

צדדבדעתהרי"ףוהרמב"םשאסורהעלבעלה,ולכןהשמיט

קנסו דלא תנשא לבועל משום דעבדא איסורא .אלא

מש"כ הטור שמותרת לבעלה .ועיין בב"ש בשלשה מקומות

דהוקשה לרבינו דהתינח דקנסו לשני ,אלא לראשון דלא

מש"כבזה,בסי'טוס"קכגובסי'יזס"קקעובסי'קנטסק"י,

עבד איסורא אמאי קנסוה .ותרץ דע"כ צריכה גט משני כדי

ומבוארבדבריולשיטתהרא"שהטורוהרמ"אבמקוםדל"ש

שלא יאמרו אשת איש יוצאת בלא גט ,משום הכי אסורה

לחייבאתהראשוןבגט,דהיינובמקוםשלאקיימתאפשרות

לראשוןשלאיאמרוהחזירגרושתו...לדידןדקיי"לדאפילו

שיאמרו גרש ראשון ונשא שני ואשת איש יוצאת בלא גט,
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וכגון ביבם ,בכה"ג בשוגגת אין מקום לאסרה מדרבנן על

אצלםכנתינתקידושיןוזהפשוטאצלם,ונתרצובכךראובן

הראשון ,ולדעת הרי"ף ומסקנת הב"י אף בכה"ג קנסוה.

ואבי הנערה והיא בוגרת והביאה לפניהם ונתן לה ראובן

)אמנם מש"כ הב"י בדעת הרמב"ם כרי"ף תמוה ,דהרי

טבעת בפני כל המסובים  ....לימים נתחדשו ביניהם סבות

הרמב"ם סובר כהרא"ש ,וכמו שהובא לעיל ,ועיין באוצר

והלכה ונשאת לשמעון בלי שנתן לה ראובן גט  ....הודיעני

הפוסקים סי' יז ס"ק תכדף נט :ד"ה והנהשהרבהאחרונים

אםנתןעכשיוראשוןגטאםהיאמותרתלשנידחשבינןלה

תמהועלהב"יבזה(.

כאנוסה ומותרת היא לראשון וכיון שהיא מותרת לבעל כך

נחזור לנידון דידן ,אילו לאחר שהאשה עזבה את בעלה

מותרתלבועלאושנאמרשתצאמזהומזה".

בגירושי ערכאות ללא ג"פ כדמו"י היתה נשאת בשגגה

והשיבהרשב"א"-אשהזומקודשתגמורההיאלראשון,

לישראל אחר ,היה מקום לומר דאמנם מדאורייתא מותרת

ואם נשאת לאחר תצא מזה ומזה וכל הדרכים הללו בה.

לבעלה הראשון משום שהיא שוגגת או אנוסה ,אך אסורה

ואם תאמר אנוסה היא ,שלא ידעה שתהא אסורה להנשא.

מדרבנן.

הא ליתא ,דהוה לה למידק וכל דלא דייקא תצא מזה ומזה

לשיטת רש"י הרמב"ם והרא"ש ,היה מקום לחייבה בגט

כדאיתא בפרק האשה רבה ,ומשום דלא דייקא ואינסיבא,

הן מהראשון והן מהשני ונאסרה על הראשון משום מחזיר

לא אמרינן אנוסה היא זו .ואם תאמר א"כ מיכל בת שאול

גרושתו .וכן לשיטת הרי"ף וסיעתו היתה נאסרת על בעלה

איך הותרה לדוד ,זו אינה דומה לזו ,דהתם אנוסה גמורה

הראשון מטעם שקנסוה דעבדא איסורא ,וקנסו אף בשוגג.

היתהשאנסהשאולוהשיאהלפלטיוהיאעלכרחהנבעלה

וכ"כ בשו"ת חבלים בנעימים חלק ה' סי' כה )הובא באוצר

וכענין אסתר אצל אחשורוש .אי נמי התם טעות גמור של

הפוסקיםסי'יזס"קתמהאותג'(.עיי"ששדןבאשהשנשאה

הוראה היא שהורו לה בבית דינו של שאול דמלוה ופרוטה

בחו"ק ונפרדה בערכאות בלבד ,ומאחר והאשה היתה

דדעתואמלוה,ועלהוראהזונסמכהוטעותכזהכאונסהוא.

רחוקהמתורהומצוותסברהשדיבפירודבערכאותלהתירה

אבל זה אי זה אונס היה שתסמוך עליו לינשא ,א"כ כל

לעלמא ,ולאחר הפירוד בערכאות נשאה בחו"ק לישראל.

הנשיםשזינונתירונאמרסבורההיתהשאינהאסורהבכך,

בתשובתחבליםבנעימיםהעלהדאמנםיתכןלדונהכשוגגת

וזהדברברור".

אך עכ"פ מסקנתו שלא להתירה לבעלה הראשון וכמבואר
לעיל.

תשובת הרשב"א הובאה בקצרה בבית יוסף באה"ע סוף
סי' יז,וכן פסק הרמ"א בסי' יז סעיף נח " -אשה שנתקדשה

אך בנידון דידן שהאשה הלכה ונשאה לנכרי ,הרי

וטעתהוסברהשלאנתקדשהונשאתלאחרתצאמזהומזה,

דלשיטת רש"י הרמב"ם הרא"ש והטור ,והרמ"א בסי' קנט

וכל הדרכים הנ"ל בה ,אבל אנסוה להנשא או שהורו לה

שהכריע כוותיהו ,האי קנסא דקנסו באשה שהלך בעלה

בית דין בטעות ונשאת על פיהם ,הוי כאנוסה ומותרת

המבוארברישפרקהאשהרבהאינושייךבנכרי.דאיןלחוש

לבעלה".

שיאמרו אשת איש יוצאת בלא גט ,לאחר שתצא מהשני

בתשובת הרשב"א יש מקום לברר שתי נקודות .ראשית

הנכרישאינובתורתקידושין.ומאחרשאינהמקבלתגטלא

האם הרשב"א קבע שהאיסור לחזור לבעלה הראשון או

מהראשוןולאמהשני,איןלאסרהעלהראשוןמשוםמחזיר

לשני לאחר שיגרש ראשון ,הוא מדאורייתא מחמת שדעתו

גרושתו.
ולכן מאחר ובאיסור דרבנן עסקינן ,ולכמה מגדולי
הראשונים והכרעת הרמ"א ל"ש איסור זה בנדון דידן ,אין
מקוםלהחמירעליה.
מהעוד ,שאףלשיטתהרי"ףישלדוןטובא ,אישייךהאי
קנסאבנשאתלנכרי.

שדינהכמזידה,אושדינהמעיקרהדיןכאנוסה,אלאמחמת
קנסא נאסרה מדרבנן דהוה לה למידק .ומתוך בירור שאלה
זוישלבררמהוהכללבהלכהזוובאיזהמקריםאסרוה.
לשון הרשב"א עצמו אינו מוכרע ,בתחילה הזכיר הענין
דהוהלהלמידקדומיאדהמבוארבפרקהאשהרבה,והתם
מדרבנן נאסרה משום דלא דייקא .ואילו מלשונו בהמשך

ועודיתכןשלשיטהזורקבכה"גשהתירוהלהנשאוסמכו

דבריו משמע שמעיקר הדין אינה בגדר אנוסה שהרי כתב -

עלכךשתידוקקנסוהוהחמירועליהבסופה,משא"כבאונס

"אבל זה אי זה אונס היה שתסמוך עליו לינשא ,א"כ כל

כה"ג דנ"ד ,וע"ע בספר בני אהובה הלכות אישות פרק כד

הנשיםשזינונתירונאמרסבורההיתהשאינהאסורהבכך".

ה"כ)דףעט:ד"הוהנהשוגג(ובשו"תצמחצדקחלקאה"ע

ומצינושתידרכיםבאחרוניםבביאורדעתהרשב"א.

סי'יג)אותב'-ג'(.

הגרע"א בתשובה ח"א סי' רו נקט בפשיטות בדעת

וכאן המקום לברר את תשובת הרשב"א שהובא ברמ"א
בסוףסי'יז.
הרשב"א בתשובה ח"א סי' אלף וקפט נשאל " -אשה

הרשב"א דהאיסור מדרבנן ,ומתוך כך הקשה על הרשב"א
שהביא את העובדא של מיכל בת שאול ,דשמא עדיין לא
נגזרהגזירהזובימידוד.

אחת היתה משודכת לראובן וראובן זה סעד בבית חמיו

ולפיזה,שכלדינושלהרשב"א נובעמכחהסוגיאבמסכת

ובקש ממנו שיושיב המשודכת שלו עמהן בשלחן ולא רצה

יבמות פרק עשירי ,הרי שלפי מש"כ לעיל בנ"ד אין מקום

חמיו להושיבה עמהם עד שיתן לה טבעת .ונתינת טבעת

להחמירמכחתשובתהרשב"אמאחרוהאשהנשאהלנכרי.

עטרתדבורה
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אך בתשובת הגר"ח מואלאז'ין ז"ל )שהדפסה בספר חוט

אחת מראיות המהרי"ק לדינו הוא מאסתר המלכה

המשולשסי'יגוכןבספרביתהלויבסוףחלקראשון(הבין

שנאסרה על בעלה ,וכמו שדרשו רז"ל את הפסוק "כאשר

בדעת הרשב"א בתשובה והרמ"א )בסוף סי' יז( שבטעתה

אבדתי אבדתי" .ושם הרי מרדכי בעלה שלח את אסתר

וסברה שאינה מקודשת אסורה לבעלה מהתורה .אלא

מרצונואלהמלךואפ"הסברהמהרי"קשישלדוןאתאסתר

שחלקגדולמתשובתהגר"חמואלאז'יןז"לשםחסרה,וקשה

כמישמעלהבומעלולכןנאסרהעלבעלה.

לעמודעלסברתו.וכפיהנראהסברבדעתהרשב"אדאומרת

אמנם בשו"ת בנין ציון סי' קנד הקשה על דברים אלו

מותר באיסור אשת איש דינה כמזידה ,ולכן הרשב"א סיים

שכתבהמהרי"ק,וז"להבניןציון"-וביותריקשהגבימרדכי,

דא"כ כל הנשים שזינו יהיו מותרות ,והיינו דמכח סברא זו

שהוא עצמו ציווה לה לבא אל המלך נגד רצונה ,והיאך

מוכח,דאומרתמותרנידונתכמזידה.

תחשבשמעלהבבעלה".

וגם לשיטת הגר"ח עדיין יש לדון שנידון דידן עדיף וכמו

אך סברת המהרי"ק מבוארת באור שמח פ"כ מסנהדרין

שמצינושיטתהסובריםבמסכתשבתדףסחשתינוקשנשבה

וז"ל" -אע"פשהיהברצוןמרדכי,בכלזהבאישותשגודרת

לבין העכו"ם ומעולם לא שמע מהלכות שבת ,שדינו כאנוס,

אותה מאחרים אם מעלה מעל וברצון ,יהיה מסיבה

אףאםאחרהאומרמותראינונידוןכאנוסאלאכשוגג.

המותרת ,כיון שרצונה היה להבעל לאחר ,א"כ יכול היות

על כן יש חילוק בין נידון הרשב"א שבו קיימת סברא
לדונהכמזידה,מאחרשכלאשהיודעתשמקובלבכלמקום

דאע"ג דבכל מקום אונס קרי לה ,כאן נחשב לרצון ,לענין
המעלשמעלהבאישותבעלההמגדירהמבעילותאחרים".

שמעשהכזהשלקבלתטבעתהואמעשהקידושין .משא"כ

לעומת זאת ,בשו"ת מהריא"ז ססי' כז כתב בפשיטות -

בנידוןדידן,עקבהמצבהמתמשךשלניתוקמתורהומצוות

"אפילו יודעת שנבעלת לאחר ,כיון דלדעת בעלה עושה,

ברוסיה וסביבותיה ,היהודים ידעו שהם בני העם היהודי

וסוברת שהוא דבר מותר ,אונס גמור הוא אפילו לדעת

בלבד ,אך כמעט שלא שמעו דבר מתורה ומצוות ומסורת

מהרי"ק ,דלא קרינן בה ומעלה מעל ,שהרי עשתה רצון

עםישראל,ורובםהמכריעשלהנשים,וכמעטכולןממשלא

בעלה...מעילההיאהפרתבריתועוברבשאטנפשעלמה

למדו ולא יכלו לדעת שבעת הגירושין אין די בפירוד

שהתחייבלזולתו,דוקותמצאשכןהוא"עכ"ל.

בערכאות וכי נחוץ סידור ג"פ כדמו"י .על כן יש לדונה
כאנוסה,ואיןמקוםלומרדהוהלהלמידק.

לכאורהנראהשנידוןדידןתלויבמחלוקתזו .לדעתהאור
שמחישלאסרהאליבאדמהרי"ק,ולדעתמהריא"זענזיליש
להתירה .אך מדברי המהרי"ק בראייתו מאסתר יש לפקפק,

שיטתהמהרי"ק

ולדוןאםמהרי"קגופיהיסכיםלמש"כהמהריא"זבדעתו.

דברי המהרי"ק )שרש קסז( נסובים על הדין המבואר

דעתהאגרותמשהכשיטתהמהריא"ז .בחלקאה"עח"ד

ברמב"ם שאשת איש שזינתה בשוגג מותרת לבעלה ישראל,

ססי'מדנשאל האג"מאודותעובדאבישאשאחדהביאאת

וכתבהמהרי"קשישלחלקביןשניסוגישגגה.דוקאבשוגגת

חבירולביתווציוהעלאשתושתזנהעמו ,וכתב" -ישלעיין

כגון שנבעלה לאחר שסברה בטעות שהוא בעלה נידונת

דאולי ליכא בזנות כזו מעילה בבעלה ,מאחר שמה שזינתה

כשוגגת.אבלאםהיתהשוגגתבעיקרהאיסורוסברהשמותר

היהזהכדילעשותרצוןבעלה,שליכאבזהטעםמהרי"ק...

לזנות,איןלהדיןשוגגתלהתירהלבעלה ,ומבארהמהרי"ק-

האאפשרשאשהתטעהלומרשברשותבעלהמותרלזנות,

"כיוןשהיאמתכוונתלמעולמעלבאישהומזנהתחתיו,דהא

ואז נמצא דאין לאסרה .דמצד איסור התורה מקרא דאחרי

לא כתיב איש כי תשטה אשתו ומעלה מעל בה' דלשתמע

אשרהוטמאההיאשוגגת,ומצדמעילהבבעלה,כיוןדהוא

דוקאבמכוונתלאיסור,אלאומעלהבומעלכתיב".

מסרלהלהבועללזנותליכאמעילהבבעלה",עכ"ל.

וכן פסק להלכה הרמ"א אה"ע בסי' קעח סעיף ג' -

הרישנקטכדברפשוטשבכה"גשבעלהמצוהעליהאין

"זינתה שסברה שמותר לזנות הוי כמזידה ואסורה לבעלה

כאןמעילהבו,אךהאגרותמשהלאהעירשבמהרי"קגופא

ישראל".

משמעלהיפך.

ויש מקום לדון האם בנידון דידן האשה נחשבת כמי
שמעלהמעלבבעלה.

וע"ע באג"מ במש"כ לחלק בין רשות שנתן הבעל ובין
ציוויהבעל.

לכאורה י"ל ששגגה זו באיסור נישואין בלא ג"פ כדמו"י

אך הגרי"ש אלישיב שליט"א בספר קובץ תשובות ח"א

היא כמו ששגגה באיסור אשת איש ,אך נאסרת מאחר

סי'קצבהשיגעלסברתהאגרותמשהוכתב"-עצםהחילוק

שמעלהבבעלה.מאידךישלומר ,בנסיבות שנפרדהמבעלה

לא ברור כלל ,ובפשוטו מ"ש בתורה "ומעלה בו מעל",

מרצונו ,הרי בכך הסכים שתנשא לאחר ,ואין כאן מעילה

ותמעלמעלבאישה"הכוונהמעילהביסודושורשהקידושין

בבעלכשנשאתלאחר.

"דאסר לה אכו"ע כהקדש ,והרי את מקודשת לי כלומר

ובתחילהישלברר ,מהדינהשלאשתאיששלאנפרדה

להיותמקודשתלעולםבשבילי")גמ'ותוס'קידושיןב'(.ואין

פירוד כלשהוא מבעלה ונבעלה לאחר בהסכמת הבעל ,אך

שוםהבדלביןאםהבעלמיוזמתוהואנותןלהרשותלזנות

היתהשוגגתבעצםהאיסור.

לביןאםהואנעתרלהסכיםלבקשתאשתו,ואכמ"ל".
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נראה שבנידון דידן ,לכו"ע אין לאסור לשיטת המהרי"ק

שאשתאישסברהשמותרלזנות",אבלכשסברהשהואאינו

)דהיינו אף אם לא נקבל את חידוש המהריא"ז ענזיל

אישה ,לא מעלה בו מעל ,וראויה להיות מותרת מהתורה,

והאגרות משה( ,מכיון שלכו"ע מעילה בבעל תלויה בכוונת

אלא שחכמים החמירו בה משום דהו"ל למידק או כדי

האשה,וכמ"שהמהרי"קבנידונובאשהשסברהשאיןאיסור

שתידוק") .וכפי הנראה דבריו נאמרו על פי דרך הנוקטת

לזנות,וז"ל" -איןלנודיןשוגגתלהתירהלבעלהכיוןשהיא

בביאור תשובת הרשב"א דמכח חומרא דרבנן אתינן ,וס"ל

מתכוונת למעול מעל באישה ומזנה תחתיו" .וכ"כ הב"ש,

דשייכתסבראזו,גםאםאיןסבראלאסרהמהתורה(.

דסי' קעח סק"ד כשהביא הב"ש את דינו של המהרי"ק,

ועיי"ש בתשובת עזרת כהן שהעלה שדי אם נחמיר

הביאוהב"שבקיצורבלשוןזו" -כלשהיאמתכוונתלמעול

במקום שידוע לנו על קידושי תורה ,ולא במקום שעצם

בואסורה".

הקידושיןלאהתבררוורקמחומראחיישינןלהם.

הרי שאמנם יתכן שאם בעלה ציוה עליה לזנות נאסרת,

בשוליהדבריםישלציין,שכלדברינוהיואליבאדשיטת

וכדמוכחמאסתר,דמ"מהאשהמתכונתלמעולבווברורלה

מהרי"ק,וכתבנולדוןבשיטהזומאחרוסוגיאדעלמאלפסוק

שהיא עושה מעשה מעילה בבעל ,אלא שעושה זאת מתוך

כמהרי"ק,וכמושפסקהרמ"אבסי'קעחס"ג.אךמצינוכמה

חשבונות של הצלת הכלל וכדומה .אך בנידון דידן שלא

אחרונים שדחו את חידושו של המהרי"ק ,ולדבריהם

התכוונה למעול בו מכיון שסברה שכבר אינו בעלה ,לכו"ע

מעיקרא אין לחוש במקרה שהאשה שוגגת למרות שקיימת

איןכאן"ומעלהבומעל".

הסבראשהאשהמעלהמעלבבעלה -.עייןבספרביתלחם

וכן עולה להדיא מדברי הט"ז באה"ע סי' קמג סק"ב

יהודה )למהר"י עייש( בפרק כד מהלכות אישות הובא

באשה שסברה שהגט שקבלה התירה ובאמת אינו מתירה

בשו"תחייםשאלסי'מח,ובשו"תבריתיעקבחלקאה"עסי'

עדשתקייםאתהתנאי,וכתבהט"ז" -אע"גדמהרי"קשורש

צה,וכןהגאוןבעל חלקתיואבהאריךלחלוקעלהמהרי"ק

קסחאוסרבזינתהשסברהשמותרלזנותורמ"אמביאובסי'

בתשובה שבספר חלקת יואב )במהדורה שי"ל לאחרונה(

קעח ,מ"מ לא דמי לכאן ,דהתם האיסור משום שהיא

כרךב'סי'נז,ואכמ"לבזה.

מתכוונת לזנות עכ"פ ,כמ"ש מהרי"ק שם ,משא"כ כאן
שנתכוונהלהנשאבהיתראלאשטעתהבעיקרהדין".

סניף נוסף להיתר בנידון שלפנינו ,ניתן למצוא בדברי
החת"ס והברכת שמואל שהבאנו בתחילת דברינו ,דס"ל

וכןבשו"תחבליםבנעימיםח"הסי'כהשדןבעובדאכעין

בדעתר"תדאשהשזינתהעםגויאמנםאסורהלבעלה,אך

נידון דידן ,וכמו שהבאנו לעיל ,כתב שאין לאסור מכח דינו

גדרהאיסורהינורקמפנישמעלהמעלבבעלה,ובלא"האין

של המהרי"ק ,וז"ל " -שאני התם שידעה שהיא מזנה תחת

לאסור מכיון שאין לביאה זו גדר של גילוי עריות .ולפי"ז

בעלה ומעלה בו ,משא"כ הכא שלפי דעתה שכבר נפרדו על

לאחר שהעלנו שדינו של המהרי"ק לאסור מדין ומעלה בו

ידיביתהמשפטבנימוסיםשלהםואיננועודבעלהלאמעלה

מעלאינוקייםבנידוןדידן,י"לדה"האיןלאסרהעלבעלה

בו.וכןכתביםשלשלמהיבמות פ"גסי'יז,דאםסברהשלא

לשיטת ר"ת ,אף לדעת הסוברים שר"ת התירה רק לבועל

היה לבעלה בה קידושין אפילו נבעלה ברצון הוי כאונס .וכן

ואסרהעלבעלה.

כתבחלקתמחוקקאה"עסי'כ'סק"גוביתשמואלסק"ודאם

ויש מקום לסייע לסברת ר"ת שאין כאן ביאה של גילוי

עלידיאונסמיתהזנתהאףשהדיןהואשתהרגולאתעבור,

עריות משיטת הרמב"ן ובעל המאור בסוף פרק שמיני

מ"מ אם לא מסרה נפשה מותרת לבעלה .וכ"כ בית מאיר

בסנהדרין שכתבו שאשת איש שזינתה עם גוי אינה חייבת

קע"חדלאשייךבזהומעלהבומעלכיוןשלאנתכוונהלמעול

מיתה,וע"כהטעםדס"לדאיןכאןגדרשלגילויעריות,וכן

בו והיא אומרת מותר לאו כולהו נשי דינא גמירי דבאופן זה

מבואר בדברי הריטב"א עמ"ס כתובות דף ג :שהבאנו

הדיןשתהרגומותרת.וכןכתבבבניןציוןסי'קנדוקנהדאם

בתחילת דברינו .ולשיטתם צ"ל שהאיסור לבעלה ,יתפרש

לא כוונה להפר בריתה עם בעלה ,לא שייך סברת מהרי"ק,

כמ"ש החת"ס והברכת שמואל ,דהיינו מכיון שמעלה מעל

ואםאומרתמותרמותרתלבעלה".

בעלה,וממילאישמקוםלהקלבפשיטותבנידוןדידן.

אמנם במה שהביא מהח"מ והב"ש בסי' כ' יש לפקפק,

בסיום הדברים נוסיף ונציין כי לאחר בירור בבית הדין,

ואין משם ראיה לנידון שלנו .התם האשה אנוסה ,אלא

אותו אדם שסדר את החו"ק בזמנו ,הינו עם הארץ שאינו

שהיתהמחוייבתלמסורנפשה,אךאףאםלאמסרהנפשה,

בקיא בהלכה ,וכפי שהיה מצוי בזמנו ברוסיה שאותם

אינהנחשבתכעוברתברצוןעקבכך,ואינהנחשבתכמועלת

שתפסו תפקידים בקהילות היו בורים וע"ה .ויעויין בשו"ת

בבעלהמאחרוהכלהיהבאונסואינונחשבמעל.אךמסקנת

מהרש"ם ח"ב סי' קיא שכתב שאם המסדר קידושין מוחזק

דבריומסייעתלמהשכתבנו.

כמי שאינו יודע דת ודין ,חזקת מעשיו מקולקלים ,עיי"ש

ובשו"ת עזרת כהן )להראי"ה קוק ז"ל( סי' מא כתב

בתשובה זו שנראה שלא קבע מסמרות בזה ,אך בתשובת

במקרהשזוגערךחו"קרקלמראיתעיןלצורךקבלתאישור

חבלים בנעימים ח"ה סי' כה )הנזכרת לעיל( בסוף דבריו

לעלות לארץ ולאחר שהאשה סברה שאינה נשואה ,הלכה

הביא דברי מהרש"ם ,ונראה שהבין בדברי מהרש"ם ,שנקט

והיתה לאיש אחר .וכתב שם דמהרי"ק כתב דבריו במקרה

סבראזוכסבראברורהלסמוךעליהלהוסיףספקבקידושין.
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אךמאחרולמעשהכברלאניתןהיוםלברר בירוריסודי

וכמו כן העלנו שאין לאוסרה מכח שיטת המהרי"ק

ולגלות מה טיבו של מסדר החו"ק ,לא היה מקום לבסס

ששוגגת שמעלה מעל בבעלה נאסרת ,וזאת מכיון שלא

היתרעלכך.
העולהמדברינו-

היתהכוונהלמעול.
ב.כסניףנוסףלהיתרהאשהלבעלה,ישלצרףאתשיטת

היתראשהזולבעלהבנויעלשתייסודות-

ר"ת אליבא דהתוס' ישנים ביומא והמאירי שאשה שזינתה

א .מטעם שיש לדון את האשה כשוגגת מכיון שסברה

עםגויאינהנאסרתעלבעלה.והעלנושאףלסובריםשר"ת

שפירוד בערכאות מתירה להנשא ,ומעולם לא יכלה ללמוד

אסרהעלבעלה,מ"מלשיטתהחת"סוהברכתשמואלהיינו

שישצורךבגטפיטוריןכדמו"י.

רק מכיון שמעלה בו מעל ,ובנידון דידן שלא היתה מעילה

והעלנושאיןלדוןבנדוןכזהלאוסרהמדרבנןכדיןאשה
שהלךבעלהושמעהשמתונשאתואח"כחזרבעלה.


בבעלה ,אין לאסרה לדעת ר"ת ,ויתכן שדעת הרמב"ן ,בעל
המאורוהריטב"אבזהכר"ת.
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סימ א

מעמדושלביתדיןקבועבעיר
כבמרחשוןתשס"א
בפניביתהדיןתביעהמטעםהנהלתקריהפלוניתבצפת,
כנגדכמהממתפלליביתהכנסתפלוני.

הבע"דלדוןבזבל"א,ועייןבתוי"טפ"גדסנהדריןובגאוןצבי
סי'י"ג".

התובעים טענו שמקום הדיון צריך להיות בבית הדין

וכןפסקבשו"תהריבשמיםח"אסי'סא.

האזורי בצפת שהוא בית הדין הקבוע בעיר ,והנתבעים

ובספרחקקילבלהגאוןרביחייםפאלאג'יז"לח"בסי'ג'

התנגדו.כמוכןנשמעהטענהשאיןביניהםנציגותמוסמכת

הביאמספרעדותביעקבסי'מאשכתבשאםישבי"דקבוע

המייצגתאתכללהמתפלליםבביתהכנסת.

בעיר והוא רוצה להתדיין לפני בי"ד אחרים שאינם דיינים
קבועים ,אבל הם ראויים להוראה ,שומעים לו .וכתב ע"ז

מקוםהדיון

הרב חקקי לב " -אלא בעיקר דברי העדות ביעקב צריכא

הטור חו"מ סי' ג' פסק " -ואלו השלשה דנין לאדם בעל

רבה ,אם הם דיינים שבעיר שקבלו עליהם בני העיר לדון,

כרחו,בד"אשהנתבעמסרבלירדלדין,אושאינורוצהלדון

וזההחכםאשרירצההנתבעאינומקובללדייןלדוןלכלבני

עםהתובעבעירו,אבלאםרוצהלדוןעמובעירו,אלאשאין

העיר ,מה כוחו יפה לכופו שידון לפניו ,מאחר דליכא שום

חפץ בשלשה שבירר התובע ,אז זה בורר לו אחד וזה בורר

עיכובמלדוןבפניהדיינים,לאמשוםקורבאולאמשוםנוגע

לואחד".וכןפסקמרןהב"יבשו"עשם.

ואיזהחשדא,כיכןדבריוצריכיןאצליתלמוד".

וכתב על זה הרמ"א " -נ"ל דווקא בדיינים שאינם
קבועים ,אבל אם דיינים קבועים בעיר ,לא יוכל לומר לא
אדוןלפניהםאלאבזהבורר,וכןנוהגיןבעירנו".

וע"עבשו"תמוהרא"ל)צינץ(סי'כג.

בטעם דינו של הרמ"א ,כתב הלבוש )עיר שושן סי' ג'

הרבה פוסקים פסקו בפשיטות כדעת הרמ"א  -הלבוש

סעיףא'(,וז"ל" -אםישנןדייניםקבועיןבעירלאיוכללומר

חחו"מסי'ג'סעיףא',התוספותיו"טמסכתסנהדריןפרקג'

לאאדוןבפניהםאלאבפניזהבוררלואחדכו',דאםלאכן

משנהא',בספרתפארתישראלעלהמשניות)שם(,בשו"ת

כלאחדידחהחבירווימשיכנוכדילישמטמדינו".

הב"ח )הישנות( בסוף סי' נח ובסוף סי' נט ,ובשו"ת פנים
מאירותח"בסי'קנט.

ועיין בחזו"א סנהדרין סי' טו סק"ז שבאר את דינו של
הרמ"אעלפידרךזושלהלבוש)בלאשראהדבריו(,וכתב

וכן בשו"ת רבי עקיבא איגר מהדו"ת סי' מט )ד"ה וע"ד

לבאר הלכה זו בשתי דרכים .בדרך הראשונה כתב שזו

הדין( כתב בתוך דבריו " -י"ל דזהו רק במסרב שלא לעמוד

תקנה"לגדורבפניעושיעולה,דע"ינתינתרשותלברורדיין

כלללדיןתורה,אבללאבאומר רוצהאנילעמודלדיןבב"ד

מוצאיםמקוםלהשתמטמןהדיןשמתארךהזמןעדשיסודרו

אחר,זולתהיכידישדייניםקבועים,אינויכוללומרכן".

הדיינים ,וגם לפעמים זה פוסל דיינו של זה ,ולפעמים בורר

וכן בשו"ת מור ואהלות חלק חו"מ סי' ב' )ד"ה והנה

שאינו הגון ,וקשה לברר שאינו הגון ,ובשביל זה תקנת

כתב(כתבבתוךדבריו" -וכ"תאכתיל"לרשותהקהל ,הא

הציבור לברור בית דין הגון ושלא יוכל לדחות לזבל"א".

בלא"ה יכולין לדון בכפיה ,דסתם ג' דנין לאדם ע"כ ,וא"כ

ובדרך השניה כתב החזו"א ,שדינו של הרמ"א הוא מעיקר

אהני רשות הקהל לפטרו מתשלום וע"ד כן הובררו .די"ל

הדין ולא מתקנתא" ,ולא מצי למדחי לבית דין אחר

דאהניברירתהקהלדיכוליןלכוףאףכשאיןהנתבעמסרב,

קאזילנא ,שהרי כל בית דין עושה כמשפט התורה להוציא

אלארוצהלדוןבזבל"א,ואפ"היכוליםלכוףוא"ילומראדון

עשוקמידעושקוולמהלןליתןלורשותלהשתמט".

בזבל"א,וכמ"שמור"םגופיהלעילבסי'ג'דבדייניםקבועים

ביחס למש"כ החזו"א בטעמו הראשון ,יש לציין שמצינו

לא יוכל לומר אדון בפניהם אלא בזה בורר ע"ש .וא"כ אם

בפוסקיםבהלכותדיינים,תקנותדומותהבאותלמנועדחיה

לאהובררולאהיויכוליםלכוףאלאדוקאכשהנתבעמסרב

והשתמטות .במרדכי במסכת סנהדרין סי' תש"ט כתב בשם

וכמ"ש התוס' והרא"ש .אבל כשאין הנתבע מסרב אז אינם

אור זרוע "כל היכא שיש בעיר מומחה ויודע דין תורה

יכוליםלכוףאלאזבל"אוכו',אבלעכשיושהובררומהקהל

לאמיתו הרי זה דן בעירו בעל כרחו ,ל"ש תובע ל"ש נתבע

יכוליםלכוףאףכשנתבעאינומסרב".

לאמצילמימרנלךלביתהועדאולביתדיןהגדול,אלאדן

וכן מהרש"ם בתשובה ח"ב סי' קלז כתב בתוך דבריו -

בעירו מפני הרמאין שלא ידחו עצמן מן הדין" .מבואר,

"לכןאיןלמערעריםשוםזכותלהזמיןאתהשו"בלפניבי"ד

שאפילוביטלואתהלכהזושל"ביתהועד" וביתדיןהגדול,

אחר ,כיון שהבי"ד שבעירו אינם מסלקים א"ע מדין זה,

שהואדינאדגמראשיוכללתבועלקייםשםאתהדיןתורה,

וכבר פסק הרמ"א סי' ג' ס"א שבדיינים קבועים אין ביד

משום החשש שהרמאים ישתמטו מלקיים דין תורה
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באמתלאות אלו .וכן מצינו ברמ"א חו"מ סי' ה' סעיף ב'

עניןבי"דקבוע,וכתבתיבמקוםאחרדכלאדםהשייךלאיזה

שאין דוחים דיון למועד מאוחר מהזמנים הקבועים בש"ס

קהלה בכל העניינים ,ובקהלה הזאת איכא בי"ד קבוע,

שאין דנים בהם ,ניסן ותשרי ,אם רואים שיש בזה "דחייה

דלדידי' נחשב בי"ד קבוע ואין צריך לדון בזבל"א .וגם אם

ורמאות",ועיי"שבביאורהגר"אשהביאלכךמקורבש"ס.

איכא בעיר בי"ד מצורף מכמה קהילות ,והם דנים לפי דיני

הרי שמדברי המרדכי והרמ"א עולה ,שאפילו דינא
דגמרא נדחה במקום שיש חשש השתמטות מלעמוד בדין
תורה.

חו"מונזהריםבכלהדבריםאשרדייניםצריכיםלהזהר,דינם
כבי"דקבועבעיר.
ושנית ,בענין זבל"א הלא כבר כתב הרא"ש והטור סי'י"ג

והנה בספר ערוך השולחן חו"מ סי' ג' סעיף ב' לאחר

אסור לו להגזים ולשקר וכמש"כ שם דאיזה חסרי דעת

שפסק כדברי הרמ"א ,הוסיף שם " -ומה שאין מוחין עתה,

חושבים שהדיין )הנברר( יש לו להפוך בזכות מי שבררו

כשאחד אינו רוצה בדיינים הקבועים מהעיר ,מפני שאין

ועומד במקומו להפוך דברים אשר לא כדין ונהגו כמה

ביכולתינולהעמידמשפטיהדתעלתלה,והבע"דעתידליתן

אנשים לברור להם דיין בעל תחבולות וכו' והרא"ש והטור

אתהדיןלפנייודעתעלומות,אםאיןהצדקאתובזה".

שפכו מרורות ע"ז דה"ז בכלל מטה משפט .ובזה"ז חושבים

אךהדברפשוטשדבריהערוךהשלחןלאנאמרובמקום

שע"י הזבל"א ניתן רשות לבעלי התחבולות להפוך דברי

שבית הדין נוכח לדעת שכל מגמת תביעת הנתבע לדון

אלקים חיים ,וכי ע"ז חשבו חז"ל בסנהדרין כ"ג כשאמרו

בזבל"א היא למשוך את הזמן ולהתחמק מקיום דין תורה.

זבל"אוזבל"א.

ובזה חזרנו לעיקר דינו של הרמ"א ,ומוטל על בית הדין

ושלישית הלא זקני הגאון פנים מאירות ח"ב סי' קנ"ט

לעשות את המוטל עליו על מנת להעמיד את משפטי הדת

צווח על המנהג הרע שהדנים בזבל"א שכל אחד מבע"ד

עלתילה,ולהלןכתבנוטעםנוסףלשלולטענתזבל"א.

מסדר טענותיו לפני הדיין שלו ונותנים לו שכר ע"ז וכל



מעיינו אז איך להטעות את בעל דינו שכנגדו .אלא שבספר
העולה מדברינו  -גדולי הפוסקים נקטו בפשיטות כפסק

ערוך השולחן למד זכות בענין סדור טענותיו לפני הדיין

הרמ"אבסי'ג',ולכןהנתבעיםמחוייביםלהופיעלדיוןבבית

שכיון שב' הצדדים עושים כן א"כ על מנת כן נכנסו לדין

הדיןהקבועבעירצפת.

וקבלועליה.



ולפ"ז תינח אם שניהם מסכימים לזה אבל אם צד אחד

אמנםבשו"תאגרותמשהחלקחו"מח"בסימןג'כתב-

בשוםאופןאינורוצהלהסכיםלדרךקלוקלזה,ורוצהבבי"ד

"האדכתבהרמ"אדאםדייניםקבועיםבעירלאיכוללומר

שלא ישמע תחלה הטענות ולא יהי' משוחד משום צד,

לא אדון לפניהם אלא בזה בורר ,היה זה רק בעיירות

פשיטא דא"א לכפות אדם על זה ,ומה שמשמע ברמ"א

שבמדינותינושהיומתמניםמהעיר,שאףהרבהאב"דלבדו

דזבל"א עדיף מבי"ד שאינו קבוע היינו זבל"א שאין לו פגם

נמיהיהיכוללכופומאחרשקבלוהו,אבלבנואיארקליכא

זה ,מה שאינו שכיח כלל ,ומכ"ש דידוע שהזבל"א משנה

דיינים קבועים שנתמנו מהעיר ,ובפרט שאיכא עוד אגודות

ומטעההרבהפעמיםביודעים.עכ"לתשובתשבטהלוי

וחבורות של רבנים ,שליכא אף מינוי מכל הרבנים שבעיר,

ובסי' ש' כתב שבט הלוי " -בעו"ה הרבה מאד מעניני

ולכן כשרוצה אחד מהן בזבל"א מוכרחין לילך בזבל"א

זבל"א ובוררים שנעשו היום הם היפך דע"ת והיפך יסוד

דוקא".

כוונת חז"ל בתקנת זבל"א עפ"י המתבאר ברש"י ורא"ש ריש

אךעיין בשו"תשבטהלויחלקט'סי'רפהשכתבהלכה

פרק זה בורר שכתב הרא"ש ,הדיין עצמו חלילה לו למצא

למעשהדלאכפסקהאגרותמשהבזה,ועיי"ששפסקאודות

סברא לזכותו אם לו שיראה לו דין גמור ,אבל אם יכול

בית הדין שהוקם ב"קרית ספר" ,שחובה על אנשי המקום

להטעותאתחבירולקבלסברתואע"פשהואמסופקבהה"ז

להדייןבפניהםמאחרשהםקבועיםבמקוםוקבלוםעליהם,

בכלל מטה משפט וכו',ובטור חו"מ סי'י"ג,וכתבתי מזה גם

ולאניתןלטעוןשאינםמסכימיםלקייםדיןתורהבפניהם.

בשבט הלוי ח"ז ,וכבר ראיתי מה שמובא בזה בשם הגאון

ובתשובהאחרתבחלקח'סי'שב כתבשבטהלוי"-הנה

כנסת יחזקאל בתשובת אור נעלם סי' מ"ג ,ובעו"ה מאז ירד

כבודך שאל אותי לנמק בכתב טעם סברתי שאם הנתבע

הדור עוד פלאים והרבה מאד מדיוני הזבל"א מיוסדים על

רוצה לפני בי"ד של שלשה ת"ח מקובלים על הבריות,

דברי שוא ושקר ,ומהפכים דברי אלקים חיים ע"י נגיעות

והתובע רוצה דוקא בזבל"א ,דדעתי העניה שהדין עם

ובצעכסף".עכ"ל.

הנתבע,אמנם יש מפקפקים,מהא דמבואר ברמ"א חו"מ סי'

ויש להוסיף בזה - ,הדין המבואר ברמ"א ,שאין אדם

ג'דהיכא דיש בי"ד קבוע אין לדון בזבל"א,וא"כ בזה"ז שאין

רשאי לסרב לירד לדין בפני בי"ד הקבוע בעיר ,יסודו מדין

בי"ד קבוע בפרט במדינתכם ,א"כ יכוף התובע לנתבע לדון

המחוהו אנשי העיר עליהם ,כפי שמציין הרמ"א לעיין בסי'

בזבל"א.

כ"ב סוף ס"א ,ושם ברמ"א " -רבים שהמחו עליהם דיינים

הנה אין זמן להאריך ,וטעמי פשוט .חדא ,דלפי ענ"ד גם

דלא גמירי אין בעלי דינים יכולים לעכב" .ומבואר ברמ"א

בזה"ז איכא בי"ד קבוע ,דלא כאיזה מחברים שבטלו לגמרי

שאין נפקא מינה אם הדיינים הקבועים הם גמירי או לא

עטרתדבורה
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גמירי ,מאחר שכוחם נובע מהיותם קבועים בעיר ,מכוח

נציגים שייצגו אותם בדיון ,שהרי לא יתכן שהתובע יאלץ

שהציבורקבלםעליהםלהיותדיינים,ועלכןאיןהיחידיכול

לקייםדיןתורהבנפרדעםכלאחדואחד,מהעודשעיקרה

לסרב .יתירה מזו כתב בספר תפארת ישראל על המשניות

שלהתביעהבנידוןשלפנינוהיאתביעהכלליתביחסלכלל

)סנהדרין פ"ג מ"א( " -מיהו בבית דין קבוע בעיר ,אפילו כל

המתפללים .והדברים ק"ו ,אם תקנו תקנות להעמיד את

השלשה יושבי קרנות ,אינו יכול לברור לו דיין אחר,

הדיןשלאיוכלולהשתמטמדיןתורה,פשיטאשישלהורות

מדהמחוםרביםעליהםשלשה".

כך ,כדי שלא יתבטל דין תורה בטענה שכל אחד מבקש

לפיזה,ביתהדיןהאזוריבצפת,הממונהמטעםהרבנות

לקיים דיון עמו בנפרד ,כשם שלא מצינו בדין תורה כנגד

ונציגי כלל הציבור בארץ ,ומלבד זאת בענייני נישואין

עיריה ,שיוכל כל אחד מבני העיר לבקש להיות צד לדיון

וגירושיןישלואתהסמכותהבלעדית,הןעלפיחוקוהןעל

בטענה שהענין נוגע לו ,ופשיטא שרק נציגי הציבור

פי המנהג מקדמת דנא ,ולא שמענו עירעור על כך ,כוחו

הנבחרים,יוכלולייצגאתכללבניהעיר.

כבית דין קבוע ,ועדיף טפי מבית הדין שהזכיר האגרות

במקרהשבפנינו,כתבנושהנתבעיםיבחרושלשהנציגים,

משה,ובכלמקרהישלועדיפותעלפניביתדיןהקבועבעיר

היינו עפ"י המבואר בירושלמי מסכת מגילה פרק ג' -

אחרת,אועלבי"דשלזבל"אומהטעםהמבוארבספרשבט

"שלשה מבית הכנסת כבית הכנסת" וכתב הרשב"א

הלויכאמורלעיל.

בתשובהחלקג'סי'תכח,וז"ל"-שהצבורכשותפיןהםבכל
העניינים המוטלין על הצבור ובכל המנויין הצריכין לצבור,

ריבוינתבעים

כנאמניםוגוביהמסושלוחיהצבור,וכלכיוצאבהם...אלא

בנידון שלפנינו ,התביעה מתייחסת למספר גדול של

א"כהםאנשיםממוניםבכללעלעניניהצבור,והםקרואים

נתבעים,ולכאורהכלאחדיכוללטעוןשהדיןתורהיתקיים

בדבריחכמיםשבעהטוביהעיר,שאמרושהםכאנשיהעיר.

עמובנפרד,וטענותחבריואינןמחייבותאותו.ואמנםבשו"ע

וכןשלשהמביתהכנסת,שהםכאנשיהכנסת,וכמושאמרו

חו"מ סי' יז סעיף ד' פסק " -אם )התובעים רבים( והנתבע

בירושלמי מסכת מגילה .אבל אנשים אחרים ,בלא הסכמת

אומר אני חפץ שישבו אוהבי וקרובי אצלי כשאני טוען

הצבור ,לא" .וע"ע בשו"ת מהר"ם אלשיך סי' נט ,ואכמ"ל

עמכםכדישלאיסתתמוטענותי,כיאתםהרבים,הדיןעמו.

בזה.

)לכן( השותפים יבררו להם אחד מהם לטעון בשביל כולם,

ועיין בחזו"א ב"ב סי' ד' ס"ק טו שכתב " -בכרך גדול

או יטעון כל אחד לעצמו זה אחר זה וגם הנתבע לא יקח

נראה דבוררים יחידים מכל בית כנסת ,והנבררין מכל בתי

אוהביו אצלו" .ועי"ש בסמ"ע סק"ט ,ומבואר שלא ניתן

כנסיותישלהםדיןבניהעיר".
אותם שלשה נציגים יבחרו על ידי רוב המתפללים

למנוע מכל אחד מהשותפים להשתתף בדיון ,לבדו או עם

וכמבואר ברמ"א חו"מ סי' קסג סעיף א ברמ"א ,ועיי"ש

כולםיחד.
אך בעניין שלפנינו הנידון הוא בציבור של מתפללי בית
הכנסת,שהםקהלהעומדבפניעצמו,עליהםלמנותשלשה

בפת"ש סק"א שכתב בשם החת"ס שאם יבקשו הסכמת
כולם,לאיגמרשוםעניןויגרםמזההשחתתהכלל.

סימ ב

הכרעתהדיןעפ"יהרובבבוררות
תשריתשנ"ד
התובעוהנתבעהופיעובביה"דלדיןתורהבדיניממונות,

בסכום נמוך בהרבה מסכום התביעה ,והסכום נקבע ע"י

וקבלו עליהם את בית הדין שידון בין לדין ובין לפשרה

אותו דיין כפשרה .לעומת זאת שני הדיינים האחרים קבעו

כמקובל ,ולהלן נוסח שטר הבוררות שעליו חתמו " -אנחנו

מצדהדיןלחייבאתהנתבעבכלהסכום,אךבתורתפשרה

הח"מ מקבלים על עצמינו את חברי בית הדין בטבריה

קבעו שלא לחייבו בהפרשי ההצמדה למרות שהעסקה

לבורריםבסכסוךשלנו,ורשאיםלפסוקכפיהנראהלהם,בין

נקבעהבדולרים.

לדיןוביןלפשר,וכלמהשיפסקומחייבאותנומבלילהגיש

יש לדון האם במקרה זה ניתן לפסוק כדעת הרוב ,או

ערעור.והקננוזהלזהוהתחייבנוזהלזהומחלנוזהלזהבכל

שיש לחייבו רק בסכום הנמוך שעליו קיימת הסכמה בין

קניןהמועילמעכשיוודלאכאסמכתאובביטולמודעי".

שלושתהדיינים.

בנוסח השטר נשמט בטעות עניין נוסף שבדרך כלל נכתב

במסכת ע"ז דף עב .נאמר גבי מוכר וקונה שלא קבעו

בשטריבוררות,והוא-שביה"דיוכללהכריעעלפירובדעות.

בעצמם את מחיר הסחורה אלא תלו את ההחלטה בדעת

לאחרשהסתיימוההליכיםוביה"דפסקאתהדין,נחלקו
הדעות ,אחד הדיינים פסק בדעת מיעוט ,לחייב את הנתבע

שלשהאחרים,שישנ"מכיצדהדבריםנאמרו.
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עטרתדבורה

נוסח הגמרא אליבא דשיטת הרי"ף )במסכת בבא בתרא

דבריהםלכאורהצ"ע,וכמושהקשההערוךלנרעלדברי

סוףפרקשביעי(והרמב"ם)פ"חממכירהה"ח,עיי"שבמ"מ(

התוס',וז"ל" -לאידעתימאיןפשיטאלהולהתוס'דפשרה

הוא " -אמר ליה כדשיימי בי תלתא אפילו תרי מגו תלתא,

דמילאמריביתלתאולאלכדשיימיביתלתא").הערוךלנר

כדאמרי תלתא עד דאמרי תלתא" .ובהתאם לכך פסק

אינומיישבקושיזה(.

הרמב"ם)שם( " -אמרלוכשאמכרנהלךהריהיאקנויהלך

ואמנם עיקר דברי התוספות טעונים ביאור ,מנין לתוס'

מעכשיו במה שישומו אותה בית דין שלשה ,אפילו על פי

שהמבקשמשלשהשיפשרובינולביןחברודומהל"כדאמרי

שניםמהשלשה .אמרלו כמושאומריםשלשה ,עדשיאמרו

בי תלתא" ,לכאורה יש לדון בהתאם ללשונו של הבעל דין

השלשה" .דהיינו הרמב"ם פרש "בי תלתא" כמשמעות של

כיצד ניסח את דבריו ,האם יש משמעות שהכניסם בגדרי

בי"ד של שלשה .מבואר ,שעיקר החילוק הוא בין אם הוא

בי"דוישלדוןעפ"יהרוב.

הזכיר בית דין או שאמר סתם שלשה) .לדעה זו ,החילוק

וע"ע בשו"ת חתם סופר חלק חו"מ סי' סא )ד"ה אמנם(

אינו מכח ההבחנה בשנויי הלשון ,לשון שומא לעומת לשון

שכתב בתוך דבריו להקשות על דברי הסמ"ע סי' יח סק"י

אמירה(.

שהזכיר את הסוגיא במסכת ע"ז כמקור לדינו של הרשב"א

הסברא בחילוק זה היא – אם הזכיר בית דין ,כוונתו

שהובאשםברמ"א,וכתבהחתםסופר" -לפע"דאיןהנידון

לשלשה המחוייבים לגדרי בית דין ,שנאמר בהם "אחרי

דומה לראיה ,דהתם המוכר התחייב עצמו ותלה תנאו

רביםלהטות" .רקכשמוכחשאיןזוכוונתו ,כגוןשלאהזכיר

בשלשהוכלתנאישבממוןקייםאםכוונתוכךאוכך .אבל

ביתדיןאואםאמרביתדיןשלארבעהונחיתלמספריותר

פשיטאאיפסקוביתדיןשדברזהישומותלתא ,אזלינןבתר

משלשה,הרישאינורוצהשההכרעהתהיהעפ"יהרוב.

רובבכלהתורהומהליבורריםמקהלאושארדיינים".

לעומתזאת,לפיגירסתרש"ינאמרבגמראכך"-אמרליה

לכאורה קושיא זו יכולה להיות גם על דברי התוספות,

כדשיימיבתלתאאפילותרימגותלתא,כדאמריביתלתאעד

כיצד הוציאו דינם מהגמרא בע"ז ,דהתם בביאור לישנא

דאמריבתלתא".ומפרשרש"יגביהרישא" -כיוןדנקטלישנא

דהמוכר והקונה עסקינן ,ומנא להו להוציא מתוך סוגיא זו

דשומאונקטתלתאשהםביתדין,סתםלתורתדייניןנחת...

אתהחילוקהעקרוניביןפשרהלדין.

אזלינןבתררובא".ובסיפאפרש"י" -כדאמריביתלתא.לשון

ומצאתי בב"ח בחו"מ סי' רו ד"ה ,ואם' שמתוך דבריו

זה לאו בתורת דיינין נחת ולאמירת שלשתן נתכוין" .דהיינו

עולהשהתוספותפרשואתהסוגיאבמסכתע"זדלאכרש"י

החילוק בין לשון שומא ללשון אמירה ,דלשון שומא משמעו

ודלאכרמב"ם.

ביתדיןשבדרךכללהםאלוהעושיןאתהשומא.

וז"להב"ח" -נראהשהחילוקהואביןדאמרכדשיימובי

וכןהריב"שסי'רכח ,נקט כגרסתרש"י ,ופרש" -איאמר

תלתא ,ובין דאמר כדאמרי בי תלתא ,דלישנא כדשיימי

כדשיימי תלתא ,אפילו תרי מגו תלתא שהרי כוונתו היתה

משמעשישומואותוכפיהדין,וכדאמרימשמעשיאמרודרך

שיהיוכמובי"ד".

פשרה שלא מן הדין .והכי איתא להדיא בתוספות פ"ק

ובשו"עחו"מסי'רוס"בפסקכרי"ףוהרמב"ם.

דסנהדרין )דף ו'( בד"ה ביצוע בג' ,ובדין אזלינן בתר רובא

מפשטות הדברים נראה ,שאין מחלוקת עקרונית בין

ובפשרה לא אזלינן בתר רובא עד שיסכימו שלשתן לדעה

הראשונים ,אלא כל מקום שקבלו עליהם בלשון המוכיחה

אחת".עכ"להב"ח.

שכוונתם לשלשה שידונו בהתאם לכללי בי"ד הולכים אחר

מבוארמדבריושהתוספותהבינובפשיטות,שהחילוקבין

הרוב ,וכל שמשמעות כוונתם לשלשה בעלמא ,בהכרח

"כדשיימי" ל"כדאמרי" הוא חילוק בין קביעת דעתם על פי

ששלשתםיכוונולדעהאחת.

דין לקביעה עפ"י דרך פשרה .והסוגיא במסכת ע"ז נסמכה

במקום שבו מתוך העניין נראה שכוונת הצדדים לייחס

על הלכה אחרת שהיתה פשוטה ,שבפשרה לא אזלינן בתר

לשלשה מעמד של בית דין ,בין לרש"י ובין לרמב"ם אזלינן

רובא ,ורקבדיןממשהולכיםאחרהרוב,ובסוגיאזו מבואר

בתר רובא ,וכמ"ש בספר משמרת חיים )להג"ר דוד חיים

שהקונהוהמוכרתלודעתםבאותההלכה.

רגנשברג ז"ל( סי' כז " -בשטרי הבירורין שלפנינו כתוב



מפורש' ,איך שבררנו לדיינים ע"ד הדו"ד שיש לנו' ,ועוד

העולה מדברינו ,לרש"י ולרמב"ם החילוק בין ,דשיימי'

נשנהשםלשוןביתדיןשלשפעמים.וליתמאןדפליגשבזה

ל,דאמרי' הוא רק מה כוונתו בניסוח דבריו ,והשאלה היא

הולכיןאחרהרוב".

האם ניסח את דבריו באופן המשתמע שרוצה דרך קבלת

והנה התוספות במסכת סנהדרין דף ו .למדו מסוגיא זו,

החלטהבגדריבי"דהמכריעיםעפ"ירובדעות,וכגוןשאמר

לבעלידיןשקבלועליהםשלשהשיעשוביניהםפשרה,שאין

לשון "בי תלתא" לרמב"ם או לשון שומא לרש"י ,או כוונתו

הולכים אחר הרוב .וז"ל התוס' ד"ה ביצוע " -בפשרה לא

שיחליטו החלטה המקובלת על כולם בלבד .אבל לשיטת

אזלינן בתר רובא עד שיסכימו שלשתן לדעה אחת כדאמר

התוס' ,קיים חילוק עקרוני בין "כדשיימי בי תלתא" שהוא

בע"ז כדשיימי בי תלתא אפילו תרי מגו תלתא כדאמרי בי

רוצה בשומא ,והיינו בשומא עפ"י הדין ,לבין "כדאמרי בי

תלתאעדדאמריתלתא".וכןכתבוהמרדכיוהנמוקייוסף.

תלתא" שהבעל דין אינו מבקש שיקבעו על פי הדין ,אלא

עטרתדבורה
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יאמרו פשרה שלא מן הדין .כלומר החילוק בין ,שיימי'

ונסתלקאחדמהם"וכו'ומדייקהסמ"ע)סק"כ(דמשמעשאף

ל,אמרי'הואחילוקמהותי,מהתפקידםשלאותםשלושה,

בנידון כזה שאמרו בין לדין ובין לפשרה אין הולכין אחר

האםמוטלעליהםלקבועאתהדיןאולקבועפשרה.אליבא

הרוב אא"כ קבלו כך במפורש .ולעומת זאת בגיליון שו"ע

דשיטת התוס' כל הסוגיא בע"ז בנויה על ההנחה שאם

לרע"א כתב " -והריק"ש כתב ונ"ל דגם אם לא כתבו כן

בפשרהעסקינןאיןהולכיןאחרהרוב,דלעניןזהאיןמקישין

בפירוש ,כיון דאמרו בין בדין ובין בפשרה ,ופשרה דומיא

פשרהלדין.

דדין קבלו עליהם ,דהיינו שילכו גם בפשרה אחר הרוב".

נראה שהתוס' סברו דמש"כ רש"י בסוגיא בע"ז "נקט

והובא בפת"ש סק"ו .אלא שדעת מהריק"ש והרע"א אינה

לישנאדשומאונקטתלתאשהןביתדיןסתםלתורתדיינין

מוסכמת ,ועיין בשו"ת מנחת יצחק חלק ו' סי' קנח דהוי

נחת,ואפילותרימגותלתאשמין"",כדאמריביתלתאלשון

ספיקאדדינא.

זה לאו בתורת דיינין נחת ולאמירת שלשתן נתכוין" .כוונת

ובעיקר דינו של מהריק"ש ,לכאורה הדברים צ"ע אם

רש"י "תורת דיינין" ,היינו שידונו כפי הדין ,ו"לאו תורת

כשיטת התוספות שבפשרה אין הולכין אחר הרוב מנלן

דיינין" ,היינו שיפסקו לא כפי הדין אלא בדרך פשרה .אף

לפרש את דבריו שכוונתו לפשרה דומיא דדין ,ולא נאמר

שלכאורהפשטותלשוןרש"ימורהשכל הנ"מבתורתדיינין

להיפךשכוונתולדיןדומיאדפשרה.

היארקביחסלדרךההחלטה.

ונראה ביאור הדברים ,שאין לפרש כפי שבארנו לעיל

ובעיקר דברי התוס' יש לדון ,לכאורה לא שייכת פשרה

בדעת התוספות שזו הלכה מיוחדת בהלכות פשרה שלא

בנידון שבסוגיא במסכת ע"ז ,אלא רק שומא .באותו נידון

נאמר בה לילך אחר הרוב .אלא מהריק"ש סבר שמכיון

העניין אינו תלוי כלל בטענות ובשיקול הדעת להכריע בין

שבקבלו עליהם פשרה עסקינן ,מוטל עלינו לפרש מה קבלו

הטענות ,אלא הכל תלוי בהערכה ושומא מה שווי החפץ

עליהם,האםחפציםשילכואחרהרוב.ולכןאםהזכירודין

הנמכר.ויתכןדמהאיטעמאנטושארהראשוניםמפירושזה.
להלכה ,השו"ע פסק כדעת הרי"ף והרמב"ם ,ולשיטה זו

ופשר ,נראה לפרש שכוונו שהפשר יהיה עפ"י הרוב כמו
הדין.

איןהכרחמהסוגיאבע"זלדינםשלהתוס',ויתכןשמטעםזה

וע"ע בשו"ת תורת אמת למהר"א ששון סי' לא שכתב

בשו"ע בסי' יב סי"ח שהובאה הלכה זו מהתוס' בסנהדרין

בדעת הרשב"א שאם העשרה נבררו כדיינים ופשרנים גם

כתבהדיןבלשוןישאומרים,למרותשלאנמצאמישיחלוק

הרשב"אמודהדאזלינןבתררובא,והדבריםמתבאריםכנ"ל.

במפורש על הלכה זו .וכן יש לדקדק מלשון השו"ע שלא

לפי זה לכאורה יש לדון ,הדיון בתוס' הוא כשהלכו

כתבהלכה זו כהלכה כללית בכלפשרה ,אלארקאםרבים

לשלשהאנשיםבעלמאשיפשרוביניהם,אבלכשבאולבי"ד

הם הפשרנים ,דהיינו ביותר משלשה ,דבכה"ג אין הכרח

קבוע שבדרך כלל מוטל עליו לפסוק עפ"י הרוב ,יתכן

ששארהראשוניםיחלקועלהתוס'.
מכל האמור יש להסיק  -אמנם לשיטת התוס' המרדכי

שבסתמא יש לפרש כוונתם ,שגם אם בקשו רק פשרה
כוונתםשיפשרועפ"יהרוב.

והנמוקייוסף ,בשלשהשישבולפשרהאיןללכתאחרהרוב,



אך לשיטת הרי"ף הרמב"ם הטור והשו"ע סי' רו )עיי"ש

מלבד האמור ,בכל הנוגע לנידון דנן יש לציין מש"כ

בסמ"ע סק"ה( ,אין מקום להלכה זו ,ואין הכרח שהשו"ע

בשו"תדברימלכיאלחלקה'סי'רל"-בפשרהקרובהלד"ת

בסי'יבפסקכשיטתהתוס'גםבשלשה.

נראהשאםמחולקיםהנברריםבדיןולזהרוצהכלאחדפשר

וכן בשער משפט סי' יב סק"ו כתב " -לשיטת הרמב"ם

שהואקרובלדיןלפידעתו,אזיודאישצריךלילךאחרהרוב

כשאומר שהוא סומך עצמו על פשרת הבי"ד ,פשיטא

כמש"ל ,דבדין קיי"ל אחרי רבים להטות וזה גופא הוא דין,

דהולכים בו אחר הרוב דומיא כשאמר כדשיימי בי תלתא.

וממילאיעשוהפשרהקרובלדיןזה".

אךאףשלאאמרכלום ,רקשהיולפניהבי"דואמרולהואי

וה"הבנדוןדידןלשיטתהדברימלכיאל,מכיוןשהפשרה

דינאבעיתואיפשרהבעיתוואמרופשרהבעינא,י"לשסמך

נקבעהלאחרשנחלקובדיןעצמווקבעופשרהקרובהלדין,

עצמו על הרוב כדרך בי"ד ,ולא דמי לההיא דסי' רו שאמר

אףבלאכלהאמורלעיל,ישללכתאחרהרוב.

בפי' כדאמרי תלתא משמע שיסכימו כלם ,משא"כ כשאמר



סתםשסומך את עצמו על הפשרהמהיכי תיתי נאמר שלא

מסקנתהדברים-

סמךאתעצמועלהרוב".

לשיטת התוס' בפשרה אין הולכים אחר הרוב ,ומקור

בנידון שבפנינו הצדדים קבלו את בית הדין שידון בין

הלכה זו בסוגיא במסכת עבודה זרה )דף עב .(.העלנו

לדין ובין לפשר ,ומצינו בזה שנחלקו האחרונים במי שקבל

שלהלכה זו אין הכרח בגמרא לדעת הרבה ראשונים

שלשהשידונוביןלדיןוביןלפשראםאזלינןבתררובא.

שפירשו את הסוגיא בדרך אחרת מהתוס' ולכאורה נראה

בשו"ע סי' יג ס"ז הביא להלכה את תשובת הרשב"א -

דלאסביראלהוכן.ואמנםבספרשערהמשפטכתבשלדעת

"אם ביררו להם עשרה אנשים שידונו להם בין לדין ובין

החולקים על תוס' אזלינן בתר רובא .וכמו כן אין הכרח

בפשרה ושאם לא יסכימו לדעה אחת ילכו אחר הרוב

שהשו"עפסקכתוס'.
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בנידון שלפנינו שהצדדים קבלו את בית הדין בין לדין

ללכתאחרהרובבנידוןדידן.
על כן בצרוף כל הנ"ל נראה שיש לפסוק בנידון זה

ובין לפשר ,נחלקו אחרונים אם אליבא דהתוס' אזלינן בתר
רובא ,וכתבנו סברא שבבי"ד קבוע יש לומר שגם התוס'

בהתאםלדעתהרוב.

מודים .ובנוסף לכך מצטרפת סברת הדברי מלכיאל שיש

סימ ג

דחייתטענותהנתבעהמבקששלאלחתוםעלשטרבוררותושלאלהופיעלדיון
בפניביתהדיןתביעתממוןשהוגשהעלידיהתובעכנגד

יהיהבשנימוכרחלקיים...והשניהשיבאיןברצונילעשות

הנתבע .ובטרם התקיים הדיון הראשון ,התקבלו הודעות

בטוחות ואיני מבקש ממך בטוחות,רק נדוןכן ואם אתחייב

מטעם הנתבע ובהם טענות לבסס את התנגדותו להופיע

אקיים גם בלי הכרח .ובעיני היה ג"כ קרוב לשמוע שאם

לדיוןבביתהדין.

יתחייב הראשון בדינו ולא יהיה תוקף עפ"י דיניהם ,לא

לאחר העיון בטענות אלו ,קבענו שהטענות אינן

יאבהלשמוע".

מתקבלות ואין בהם כדי לפוטרו מהתייצבות לדיון בבית

בתשובתו פסק שאין לבית הדין להיזקק בדינו אם אין

הדין .הצדדים התבקשו לחתום על שטר בוררות כמקובל,

בידם אמצעים לאכוף את פסק הדין ,והביא לכך ראיה

ושלאחריויזומןמועדלדיוןבתביעה.וכןקבענושאםהנתבע

נפלאה מסוגיא במסכת מועד קטן )דף יד .(:וז"ל – "כיון

יסרב להופיע לדיון ולחתום על שטר הבוררות ,בית הדין

שבעו"ה רבו עתה המתפרצים אשר לא יאבו לקיים ,אין

ישקול את בקשת התובע להוציא כתב סירוב ,כמתבקש

הבי"ד מחוייבים להזדקק כל עוד שלא יעשו כנימוס

במקריםאלו.
קדמיות ,ולהלן התייחסות
מ ַ
הנתבע העלה מספר טענות ִ
לטענותאלו.
א .הנתבעהודיעלביתהדיןשאינומוכןלחתוםעלשטר
בוררות.

המדינהעפ"יקאמפראמיסאוכדומה.ובימיחורפישמעתי
ממו"ר הגאון ר"י בכרך זצ"ל שדן ג"כ כן ,והביא ראיה
מדבריהגמראמו"קי"דמנודהמהושינהוגנידויברגל.א"ר
יוסףת"שדניןדינינפשותודינימכותודיניממונות,ואילא
ציית דינא משמתינן ליה .ואי ס"ד אינו נוהג נידויו ברגל,

ראשית ,הנתבע טעה וסבר שבשטר הבוררות אין מוזכר

משומת ואתי מעיקרא אתי רגל ודחי ליה ,השתא

דיןתורה.בשטרזההצדדיםמסמיכיםאתביתהדיןלדוןבין

משמתינאליהאנןעכ"להגמ'.ואםנימאדגםבמקוםשאין

לדיןוביןלפשרה,ופשיטאש"דין"היינודיןתורה,ובכלדיון

אנו יכולים לכופו לקיים הפסק ,מ"מ מחוייבים אנחנו לדון

במסגרת"בוררות"ביתהדיןדןעלפידיןתורה,ופסקיהדין

דינא ,א"כ מאי ראיה מייתי הגמ' מזה דדנין ברגל דנוהג

מנומקים ,ומבוססים על דברי השו"ע והפוסקים .אלא

נידוי,דילמאמשוםהכיאנודניןדאולייקייםהפסקמרצון,

שניתנת לבית הדין סמכות לפשר בין הצדדים ,בהתאם

אבל לעולם אם לא ירצה לא ננדה אותו .אלא ודאי מוכח

לשיקול דעת בית הדין ,היינו בהתאם להלכה בשו"ע

מזה דכל עוד שאין בידינו להכריחו לקיים אין אנו

ובפוסקיםשהורולנוהיכןוכיצדלפשר.
ונבהיר בעז"ה הטעם מדוע בית הדין אינו מקיים דיונים
בטרםחתמושניהצדדיםעלשטרבוררות.
עפ"י ההלכה בית הדין אינו פותח בדיון בטרם יובטח

מחוייביםלדון.וא"כעתהשאיןבידינולהכריחובשוםאופן
רק על פי קאמפראמיס או השלשה ,שפיר מחוייבים
הצדדים לעשות על פי נימוסי המדינה אחרי שיש חשש
שלאיקייםאחדהצדדיםבלאזה".

ככל האפשר ביצוע פסק הדין ,מאחר והבטחת קיום פסק

על כן הדבר ברור שמוטל על בית הדין להביא לכך

הדין הוא תנאי לעצם הדיון .נקדים את דברי האור החיים

שלאחרשינתן ְפּ ַסק הדין,פסקהדיןיצאלפועל,ולאתמצא

עה"ת בתחילת פרשת שופטים שכתב " -טעם השוטרים

הדרך להתחמק מקיום פסק הדין .מתוך כך ,דנו הפוסקים

אמרו בפסיקתא ר"א בן שמוע אומר אם יש שוטרים יש

האם לחייב את הנתבע להשליש את סכום התביעה בבית

שופטים ,אם אין שוטרים אין שופטים ,ע"כ .הדברים

הדין בטרם הדיון .וז"ל הש"ך חו"מ סי' עה ס"ק ב' " -כתב

מוכיחיםשאםאיןשוטריםאיןחיובמצותשופטים.ומעתה

בד"מוז"ל,כתבמהר"דכהןבתשובותיוביתב'חדרא',מי

כל שיודעים ישראל שהעם אינם נשמעים לשופטים,

שיש לו דין על חבירו והנתבע מוחזק ,אין אומרים להוציאו

והשופטיםאינםיכוליםלכופם,איןחיובבמינויהשופטים".

ולהניחו ביד שליש ואחר כך ידונו ,דכל מילתא דעבידא

ובספר עזרת ישראל להג"ר ישראל איסר שפירא ז"ל סי'

לגלויי לא מטרחינן ב"ד ,דילמא יזכה הנתבע ונמצא מחזיק

קטו,כתב" -עובדאבאלפני,כמהפעמים,שבאושניבע"ד

כדין כו' ,ועיין לעיל סימן ע"ב בדין תפיסה לא משמע כן,

לדין,וטעןהאחדשאיןברצונולהתדייןאלאא"כיעשותוקף

עכ"לד"מ.ולאידעתיהיאךלאמשמעכןבסימןע"ב,ונראה

עפ"י קאמפראמיס או על ידי השלשה שכל מי שיזכה בדינו

עיקרכמהרד"ך,וכןהמנהג".

עטרתדבורה
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וכתב הגאון רבי שלמה קלוגר ז"ל בתשובה שבשו"ת

סוסי' נ"א ,וכן הוא ג"כ בשואל ומשיב מהדורא ג' ח"ג סי'

האלףלךשלמהחלקח"מסי'א),וחזרהונשנתהבספרוטוב

קכ"ה וכלשונו שם כיון  -דבעו"ה אין כח ב"ד יפה רק מה

טעם ודעת מהדורה ב' קו"א סי' לח( וז"ל " -הנה מי שאינו

שמקבלעלעצמועפ"ינימוס,וכןנראהגםמד"חב'סי'ז'".

רוצה לחתום בקאמפרמיס הוי כלא ציית דינא ,דבשלמא

ובספר דברי גאונים כלל נב סעיף ח' כתב " -אם אחד

להשליש מעות בזה יש לו קפידא דאולי אין לו מעות ,ואף

מבעליהדיןאומרשרוצהלעמודלדיןתורה,אךשאינורוצה

אם יש לו אולי צריך להם לישא וליתן .אבל במניעת

לחתום עצמו על קאמפרמוס ,מבואר בשו"ת נאות דשא

החתימה על הקאמפרמיס מה איכפת ליה ,והוי מחשבתו

באמצע סי' נא דיש לו דין מסרב ,וכן משמע בשו"ת דברי

ניכרשאםיתחייבבדיןלאיקיים,ולכךהויעתהכלאציית

חייםח"בחחו"מסי'ז'ט'וכ"כבשו"תשואלומשיבמהדו"ג

דינא.גםבתשובהאחתכתבתי,דזהתלויבעיניהדייןלענין

ססי'קכה,ובשו"תרמ"ץחו"מסי'ו'והעידשכןדנים".

להשליש המעות .דבשלמא הש"ך מיירי בזמנם שהיה ביד

וז"ל תשובת נאות דשא סי' נא )המוזכרת בספר דברי

ב"ד להחרים ולנדות למי שמסרב ,ולכתוב אדרכתא ,אז לא

הגאונים( " -ועוד אנו אומרים דכיון שבכל עת שרצה לדון,

הוי צריך עתה להשליש .אבל בזה"ז דאין בידינו שום כח

לארצהרקשיכתבובשטריבירוריןשידונודיןתורה,ותיבת

לכוףעלהדין,אםקרובהדברשלאיציית,יכולהב"דלומר

קומפראמעס לא יהיה נזכר כלל ,א"כ הו"ל כאילו לא רצה

שישלישהמעות,ולאגרעממ"שבסי'ב'דב"דמכיןועונשין

לדון כלל .כיון שהדבר ידוע שכל שכתוב לשון דין תורה

לצורךשעה,ומכ"שבזה".

בשטרי בירורין ולא לשון קומפראמעס ,אותו הדין בטל

הרי מבוארת דעתו ,שמוטל על בית הדין לעשות את

לגמרי ,א"כ הו"ל מסרב גמור .הגע בעצמך ,מי שאומר

האפשר,עלמנתלהבטיחקיוםפסקהדין,והיינוחתימהעל

שרצונולדון,אלאשאיןרצונולכתובשטרבירורין,דזהברור

שטר מתאים שיסייע להוציא לפועל את פסק הדין באמצעי

דהוי מסרב ,כאילו אינו רוצה לדון כלל וה"ה בזה .ומה

האכיפה החוקיים .והמסרב לכך ,דינו כמי שלא ציית דינא,

שאומרפלונישזהלאהיהמחמתסירוברקשרצהדוקאדין

וכמ"ש מהר"ש קלוגר ז"ל " -במניעת החתימה על

תורה ,ולא פשר ,אין זה אלא הבל ורעות רוח ,כיון שנודע

הקאמפרמיס מה איכפת ליה ,והוי מחשבתו ניכר שאם

עתה שכותבין לשון קומפראמעס שהוא ענין קרוב לפשר

יתחייבבדיןלאיקיים,ולכךהויעתהכלאצייתדינא".

בכדי שיהיה תוקף לאותו הדין שיפסקו ,אבל הדיינים דנין

וכןהמהרש"םבתשובהחלקג'סי'קסהכתב" -בלא"ה

דיןתורה...רקלשוןקומפראמעסיהיהכתובבשטריבירורין

הרי בתשובת ב"ח סי' ה' כתב מטעם אחר שאין להשליש

כדישלאיהיהיגיעתנולריק,והואלארצה,הריניכרשאין

ביד ב"ד או שליש אחר ,דשמא יאבדו המעות מיד השליש

זאתמחמתשלארצהבפשר,כיהאיגבראלאלמדנאהוא

ע"ש ,ובפרט אם יאמר הנתבע שיהיה לו הפסד בהכנס

לידע שהדין תורה טוב לו מהפשר ,רק כוונתו היתה שיוכל

המעותבתשלומיעסקאאושקשהלולמצואמעות,פשיטא

לבטלאחרכךאתדינם".

שאין ביד ב"ד לכופו ,אלא בהבטחת כתב קומפראמיס

ובשו"תאורייןתליתאי)להג"רמשהתאומיםז"ל(סי'קיג

וכדומה ,כמ"ש בתשובת נאות דשא סוסי' נ"א" .ובהשמטות

כתב על מי שטען שאינו רוצה לעמוד לדין תורה על אשר

לאותהתשובהכתבמהרש"ם" -מ"ששםדמחויבלהטריח

הצד השני ישליש מקודם טראט בחת"י או קומפרומוס

ע"י קאמפראמיס .מצאתי בתשובת מהרי"ק שרש א' ענף ב'

בנימוסיהם לקיום הפסק ,ופסקו שהוא מחוייב בכך ,והשיב

שכתב וז"ל  -דבשלמא מי שדר באותה העיר ומסרב לפרוע

האורייןתליתאי–"אמתכיכברהורהכן...הגאוןמוהרש"ק

הרי הוא כמאן דלא ציית דינא ,שהרי הדין נותן שיפרע

ז"ל בתשובותיו טוטו"ד ,וכן ראיתי בתשובת נאות דשא סי'

תחלה ואח"כ ירד לדין לדון ,כמ"ש מהר"ם ומרדכי סופ"ב

נא דמי שאינו רוצה לחתום א"ע כל קומפרומוס יש לו דין

דב"ב )ר"ל בדברי מסים הנוגע לקהל( ,ונמצא שא"ר לפרוע

מסרבוכןמוריןבבתידיןשבישראל.דאףשכתבהש"ךבסי'

קודם כמאן דלא ציית דינא הוא וכו' עכ"ל וה"נ אם אינו

ע"ה דהמנהג שלא להשליש קודם שידונו משום דלא

רוצהלחתוםקאמפראמיסדינוכמסרב".

מטרחינן בית דין בכדי ,דלמא יזכה הנתבע ומחזיק כדין.

ובספר שואל ומשיב תליתאה ח"ג סי' קכה כתב בתוך

ואולםהאידנאשאיןידישראלתקיפהבעוה"ר,הואלהיפך,

דבריו " -לכוף הבע"ד לחתום על שם קומפרומיס ,ואם לא

דאם אינם משלישים מקודם לקיום פסק הדין מה כח בית

יחפצויכתבסירוב...ומעתהכיוןשבעוה"ראיןכחביתדין

דיןיפה,והויאטרוחיביתדיןבכדי,ועניןנתינתערבותתלוי

יפהרקמהשמקבלעצמועלפינימוס".

לפיראותעיניהדייןכמ"שהרמ"אבחו"מסי'ט"וסעיףי"ד".

ובשו"ת חלקת יעקב חלק חו"מ סי' ג' כתב " -ושפיר
הביא כת"ה למהרש"ם ח"ב סוסי' קס"ה דאף דאנן פסקינן

ויעויין בפד"ר חלק ו' עמ'  277שהביאו מדברי תשובת
נאותדשא.

כהש"ךרסי'ע"הורד"ךשם,דאיןהב"דיכוללכוףלהשליש

ובספר שו"ת בר ליואי חלק חו"מ סי' א' כתב " -הנני

לקייםהפסק,ומביאשםבשםתשובתהב"חסימןה'דשמא

להשיבו על אשר אמרו לו משמי כי אנכי הסירותי את כפי

יאבדוהמעותמידהשליש,אבלבהבטחתשטרקאמפראמיס

מלתת כתב סירוב על מי שאינו רוצה לחתום את עצמו על

וכדומה שפיר ביד ב"ד לכופו כמ"ש בתשובת נאות דשא

הפערשרייבונג ,למען להיות לנו תוקף על פי נימוסי

714חושןמשפט

עטרתדבורה

הערכאות ,שקר ענה בי ,וכזאת לא עלתה על לבי מעולם.
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ונפלאתימאדעלהמגידבשמידברכזה,אשרנודעגםבעיר

בירושלים בראשות הגאון רבי אליעזר שפירא ז"ל כתבו -

בראדטשין בהיותי שמה ולא רצה הנתבע לאסור את עצמו

"חתימת הצדדים על השטר הן לדין והן לפשר איננה

בקיוםתוקףהקאמפראמיס,וציותישלאלצרפולמניןעשרה,

מוסיפהעלסמכותביתהדיןלכוףעלהצדדיםפשרה.אולם

ואיך יענה בשמי לשקר .ואף שמבואר בחו"מ ריש סי' ע"ה

הצדדים חייבים לחתום על שטר כנ"ל ,כדי לאפשר לבית

דאין מוציאין ממון מיד המחזיק ,בודאי כופין לעשות .דע"כ

הדיןדיוןשיפוטימחייבוניתןלאכיפהבהוצאהלפועללגבי

הא דאמרינן דאטרוחי בית דין בכדי לא מטרחינן ,הוא רק

כלהמסגרתההלכתיתהאפשרית".

היכידהביתדיןבאלהוציאממוןמידהמחזיק,וכמודאמרינן

מסקנתהדברים-מוטלעלביתהדיןלהביאלכךשיובטח

בש"ס ב"מ דף ק"י דהפירות בחזקת אוכליהן קיימא ,ומשום

קיום פסק הדין .אמנם להלכה נקטינן שאין לחייב את

הכיאטרוחיביתדיןבכדי,לאמטרחינןהיכאדעבידאלגלויי,

הנתבע להשליש את דמי התביעה ,על מנת להבטיח קיום

משוםזילותאדבידינא,כמודקאמר הש"סבב"בדףל"באי

פסק הדין ,וזאת על מנת למנוע את הנזק העשוי להיגרם

מחתינןלאמסקינן.אבלהיכאדאיןהממוןבידהמחזיק,שוב

מחיוב הנתבע להשליש ממון .אך אין מקום לסטות

ליכא זילותא ,ושפיר יש להבית דין לתפוס את החפץ לקיום

מהמקובלבבתיהדיןלהחתיםאתהצדדיםעלשטרבוררות,

הדין ,דבכה"ג לא שייך לומר דאטרוחי בי דינא בכדי לא

שהוא כעין הקאמפראמיס המוזכר בפוסקים .מנהג זה הינו

מטרחינן ,כי למי שיצטרכו למסור החפץ ,המה יתנו לזה ...

מדורות קודמים ,וכפי העולה מעדותו של הג"ר מאיר צבי

ומכל שכן דכופין אותו לעשות קיומין בהקאמפראמיס לקיים

הירש וויטמאיר ז"ל בשו"ת רמ"ץ .מטרת החתימה על שטר

את אשר יצא דבר המשפט על פי דין תורה .ובפרט בעו"ה

זה היא להבטיח קיום פסק הדין על ידי הצדדים ,גם

שידינו אינה תקיפה ,וכל אחד נקרא גבר אלים ,בודאי אם

באמצעות ערכאות .והמסרב לחתום על שטר זה מביא על

אינו רוצה לעשות קיומין ולבא על החתום ,אנו דנין אותו

עצמוחשד,שמאאיןבדעתולקייםאתפסקהדין,וישלדונו

למסרב נגד הדין .כי יותר מזה מצינו בש"ס ב"מ דף ל"ט

כמסרב,וכמושפסקוהג"רשלמהקלוגרוהמהרש"ם,ובספר

במעשהדמריבראיסקדאתיליהאחימביחוזאידאמרר"ח

דבריגאוניםבשםתשובתנאותדשאהשואלומשיבושו"ת

להמחזיק שיביא ראיה דלאו אחיו יען כי היה גבר אלים ,אף

רמ"ץ ,שו"ת אוריין תליתאי וכן ספר עזרת ישראל ובשו"ת

שהוא נגד הדין דהמוציא מחבירו עליו הראיה ,ומכל שכן

ברליואי.

בנ"דלאשרולקייםהדיןכפיהדיןתורה,בודאימעשיןוכופין



אותושיעשהוקייםאתאשרישיתעליוהד"ת,ואםלאיאבה

ב.הנתבעטעןשאינומוכןלחתוםעלשטרבוררותאלא

לשמועדיינינןליהכמסרבנגדהד"ת,וז"ב".

לדיןתורהבלבד.

ובשו"ת מנחת הקומץ )להג"ר קלונימוס קלמן צוקרמן

כפישראינולעיל ,בלאשביתהדיןיקבל,מעמדחוקישל

ז"ל( סי' קיא נשאל האם ניתן לאכוף על הנתבע להשליש

בורר,לאיהאניתןלהביאאתפסקהדיןלמימוש בהוצל"פ.

שטר חוב .והביא מתשובת נאות דשא שאם אינו רוצה

מלבד זאת בשטר זה מפורשת סמכות ביה"ד לפסוק פשרה,

לחתום על קומפרומיס דינו כמסרב ,וכתב – "מצד הסברא

לפי שיקול דעת בית הדין .ואם אחד הצדדים יבקש למחוק

אםבי"דרואיםשאםלאישליששטריהחובלאיקייםפסק

משטר זה ,את הסמכות הניתנת לבית הדין לפשר ,טענתו

הדין ,בודאי אם אינו רוצה הוי כמסרב ,ואין שום סברא

אינהמתקבלת.

לחלקביןקומפרומיסלשטריחוב,כמושבזהאםלאיתחייב

ולהלן מש"כ הגאון רבי אליעזר שפירא ז"ל בשבתו

בד"ת לא יפסיד כלום מחתימת הקומפרומיס ,כן אם לא

כאב"ד בבית הדין האזורי בירושלים )הודפס בפד"ר חי"א

יתחייבבד"תלאיפסידכלוםמהשלשתשטריהחובויחזירו

עמ' " - (261בתביעת ממון שהוגשה לבית דיננו טען ב"כ

לו...ולדעתיאםביה"דרואיםשלאיקייםפסקהדיןאםלא

הנתבעתכיהואמוכןלחתוםעלשטרבורריןלדוןעלפידין

ישליש מעות ,צריך להשליש ואל"כ הוי כמסרב ,וכן כתב

ומסרב לחתום על שטר בוררין בו נאמר הן לדין הן לפשר.

הטוטו"ד בתשובה ,וכמה פעמים משלישין ג"כ מעות לקיום

לפנינוהשאלהאםניתןלחייבאתהנתבעתלחתוםהןלדין

הפסק.רקדבמעותיכוללומרשאיןלומזומןלהשליש,אבל

והןלפשרכמקובלומהדינושלהמסרבלדוןעלשטרבוררין

במודהשישלורקשאינורוצה,ובפרטלהשליששטריחוב,

הןלדיןוהןלפשר.

בודאי צריך לקיים כפי ציווי בית דין אם בית הדין רואין
שכדי להציל עשוק מיד עושקו צריך להשליש ,בודאי זהו

מנהג בתי דין בישראל להחתים את הצדדים בשטר
בורריןביןלדיןביןלפשר.

מכלל רשות וכח בית דין יפה ויכולים לכופו להשליש ,ולא

והנהמהשנהגולהחתיםאתהצדדיםלתביעתממוןגם

גרע מאם אין כח ביד בי"ד להוציא ממנו שהוא גבר אלים

לפשר איננו ח"ו משום רצון ביה"ד לפסוק כדייני דחצצתא,

דמצוה עלייהו לילך ולהעיד בפני ערכאות ועיין בחו"מ סי'

שפירש רשב"ם בבבא בתרא קל"ג ע"ב דייני פשרה שאין

כ"ו,והכלתלויבראותעיניביתהדין.ואםאינורוצהלציית

בקיאין בדין וחוצצין מחצה לזה ומחצה לזה כדין ממון

לביתהדיןדינוכמסרב",עכ"ל.

המוטל בספק .אלא שורש הענין הוא במה שנפסק בשו"ע

עטרתדבורה
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חו"מ סימן י"ב סעיף כ' צריכין הדיינים להתרחק בכל

ודן מזה לק"ו בן בנו של ק"ו לחכמי הדור הזה וכו' עיי"ש.

היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה ,ולכן נהגו בתי

וכל זה סייעתא לדברינו האמורים" .עד כאן לשונו של

הדין לדון בפשר קרוב לדין ,וכמו שאמרו בירושלמי ר' יוסי

תשובתציץאליעזר.

בןחלפתאאתוןתריברנשמידוןקמאיעלמנתשתדנינודין
תורהאמרלוןאניאינייודעדיןתורה",עכ"ל.
ולהלן מש"כ בעניין זה בשו"ת ציץ אליעזר חלק ז' סימן
מחפרקח'-

ובשו"ת מענה לשון )להג"ר אברהם חפוטא ז"ל( חלק
חו"מסי'א')פרקט'( כתב " -לכאורה אםרוצה בדין תורה
ומוכן ללכת איתו לדין לכל מי שירצה ,לא נראה שנקרא
מסרב .אמנם היכא שנהגו כך בכל בתי הדין ,ובכל מקום

"עמדה שאלה שנתבע דרש שבשטר הבוררות לא יהיה

שילך רוצים רק בנוסח זה ,נראה שנקרא מסרב ,והוי כהא

כתובכפיהנוסחהרגילוהמקובלשכתובהןלדיןוהןלפשר,

דאמרנו דהיכא דאין הדין יכול להגמר ולהתברר כופין

אלא שיכתבו מפורש רק לפי דין תורה .ואותה שאלה

לעשותפשרה.וה"נאחרישדיןתורהקשה,ונהגולכתובהן

נשאלת כשהתובע דורש כן אם יש לביה"ד להזדקק לזה.

לדין והן לפשר ,נראה שיש לכפותו בכך ,ובכה"ג כופין על

ונראה כי דרישה כזאת כמוה כסירוב לעמוד לפני ביה"ד

הפשרה,וכהניגוונישכתבנולעילשכופיןבהם...ונראהלי,

לדין,ושנינימוקיםלכך.

דכל זה רק בבית הדין הרשמי באחד שהוזמן על ידי חבירו

)א(מכיוןשנפסקבחו"מסי'י"בשכחהדייןהואלעשות

לשם ,דאינו יכול לעכב מלכתוב הן לדין והן לפשר ,והוי

דין כעין הפשרה ,וגם לוותר חוץ מן הדין כדי להשקיט

כמסרב לבית הדין ,אבל היכא שהזמינו אצל רב והוה בקש

ממריבות ,הכל לפי הצורך כיעו"ש ,א"כ אין ביכולת הבעל

ממנו דין תורה ,בודאי אינו יכול לכופו לפשרה ,ואינו נקרא

דיןלדרושמביתהדין שיתנהגאחרתמכפי הכחהנתוןבידו

מסרבלרדתלדין.אבלבפיוסיןאה"נדיכוללשדלוולהסביר

לפידיןהשו"ע.ובמפורשנפסקבטור)חו"מ(בסי'י"בשםכי

לואתמעלתהפשרה...וכברכתבנומשםהרש"ך)ח"בסי'

צריכין הדיינין להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם

קיג( דמנהג הסוחרים בסלוניקי לכפות למי שאינו רוצה

לדון דין תורה ,ומביא סייעתא לכך ממה דאיתא בירושלמי

ליכנסלפשרעמהם,וזהראיהלהנ"ל".

פ"א דסנהדרין ה"א בשנים שבאו לדין לפני רבי יוסי בן

אמנם בבית הדין הגדול בירושלים בהרכב בראשות

חלפתא וא"ל על מנת שתדיננו דין תורה ,אמר להם איני

הראשל"צהג"רמרדכיאליהושליט"א,בפס"דשהובאבספר

יודעלדוןלכםדיןתורהעיי"ש.ולכןבעלדיןהמסרבלסמוך

ביכורי אשר )להג"ר מסעוד אלחדד שליט"א( סי' כח ,פסקו

בזהעלשיקולדעתביה"דוהכרעתו,שאיךשלאיוציאפסק

שבעלי הדין מחוייבים לחתום לכל הפחות על נוסח שבו

דין ,ברור שיסודותיו מבוססים על דיני השו"ע  -הרי זה

יכתב " -הצדדים מקבלים עליהם סמכות בית הדין לדון הן

נחשב כמסרב לגמרי להתדיין לפני ביה"ד .וממילא

לדיןוהןלפשרהעפ"יהדין",מאחרשלאניתןלכוףאתבית

כשהתובעדורשבכזאתאיןחיובלביה"ד להזדקקלזה.
)ב( בהיות ומנהג מקובל הוא בכל בתי הדין בארץ
שמחתימיםאתהצדדיםעלשטרבוררותשכתובבוהןלדין

הדין שלא לדון בפשרה כשהדין מחייב את הפשרה ,כגון
כעיןהמבוארבשו"עחו"מסי'יבס"הובסי'טוס"ה,אךלא
ניתןלחייבאתהצדדיםלפשרההטעונהקניין.

והןלפשר,לאוכמיניהשלבע"דלדרוששינהגואחרתלגבי

סברתם היא שלא ניתן לכפות את בעלי הדין לפשרה

דידיה .והוכחה לכך נראה לי דיש להביא מדברי חדושי

הטעונה קניין ,אלא רק לדיון בסדרי הדין המחוייבים על פי

הגרע"א בחו"מ סי' ג' )מובא גם בפ"ת סק"ב( שמביא בשם

הדין לרבות פשרה במקום שהדין קובע שיש לפשר בין

שו"תמגןגבוריםשכותבבשםהרש"ךעלמחלוקתביןתובע

הצדדים.

לנתבע א' אומר שרצונו להתדיין בד"ת וא' אומר שאין לו

על כן גם אם נקבל סברא זו ואין בכחנו לכפות יותר

להתדייןאלאבפניאחרים)בפ"תהלשון:רקבדיניסוחרים(

מהוראת בית הדין הגדול הנזכרת ,עכ"פ הנתבע מחוייב

שכךהואהואהמנהגבמקוםשנעשההעסקהדיןעמו)בפ"ת

לחתוםעלשטרבוררות,בנוסחשבויכתב"הצדדיםמקבלים

הלשוןהדין עםהשני(כיוןדבמקוםשנעשההעסקישמנהג

עליהם סמכות בית הדין לדון הן לדין והן לפשרה עפ"י

להתדייןכפידרךהסוחריםולאכפיד"תמנהגמבטלהלכה

הדין".

עיי"ש ,ועיין גם בפ"ת בסי' י"ב ס"ק י"ט ע"ש ,והדברים ק"ו,
אם מהני מנהג בזה להתדיין כפי דרך הסוחרים ולא כפי

מסקנת הדברים  -בית הדין לא יזדקק לפתוח בדיון שבו
הצדדיםאינםמסכימיםלחתוםעלשטרבוררות.

ד"ת,מכש"כדמהנימנהגלהתדייןלפניביתדיןהןלדיןוהן

אמנם בית דין זה ושאר בתי הדין ,דנים בענייני נישואין

לפשר שגם זה תורה הוא ,ולא יוכל השני לדרוש שיתנהגו

וגירושיןגםבלאחתימהעלשטרבוררות,וזאתמאחרשעל

רקכפידיןתורה...ומצאתיבספרשו"תדרכינועםחחו"מ

פי החוק עניינים אלו הם בסמכותו היחודית של בית הדין,

סי'ל"השכותבבתוךדבריושביכולתביתהדיןלהכריחאת

וגםבלאהסכמתהצדדים,ניתןלאכוףעלהצדדיםאתפסק

בעליהדיןלקבלפשרהשזהומכללדיןתורהשנאמרועשית

הדין ,ולאיתכןשביתהדיןיסתלקמלדוןבנושאיםאלובלא

הישר והטוב ,וכותב בלשון ולעולם יזהר אדם שלא יקבל

חתימה על שטר בוררות המסמיכה את בית הדין לפשרה.

עליו לדון דין תורה ומביא כסייעתא לזה דברי הטור הנ"ל

אך זאת מאחר שאם בית הדין לא ידון בזה ,לא יוכל
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להתקייםדיוןמשפטיכללביןהצדדים.עלכןבנושאיםאלו

לחייבולהופיעלדיון,שמאיודהלו,ואטרוחיביתדינאבכדי

מקובלונהוגבכלבתיהדיןבארץלדוןבלאחתימהעלשטר

לאמטרחינן,ולעניןזהדיבהודעתעיקרהתביעה.

בוררות,משא"ככשביתהדיןדןבדיניממונות.

התומים סי' יג )אורים סק"א( כתב " -אם אומר לו כמה



ובכמהתובע,והנתבעמשיבהודיעניאיךומהאניחייבלך,

ג .בהודעתו האחרונה של הנתבע לבית הדין ,ציין

מאין מסתעף החוב וכדומה ,בזו נראה דצדקו דברי הבאר

לשיטתהש"ךבחו"מסי'יאוכתבשיכוללטעוןקיםליכש"ך

שבע ,דאינו צריך לברר לבעל דינו קודם בואו לבית הדין,

שאינו מחוייב לרדת לדין עד שהתובע יפרט את פרטי

דלא ילמוד להשיב טענת שקר ורמיה .ואפילו בבית דין אם

התביעה.

נראהשישבורמאות,אינוצריךלברר,דלקמןסי'עהסעיף

ונבררבעז"ההלכהזו.

א' ,ומכ"ש חוץ לבית דין ,ובזו שפיר שייך עביד איניש דלא

וז"ל הש"ך חו"מ סי' יא סק"א " -בספר באר שבע פסק,

מגליטענתו".

בראובן שתובע לשמעון שיברור עמו דיינים ,ושמעון משיב

בפשיטות נראה ,שדברי התומים נאמרו בשיטת הש"ך.

לאאכנסלדיןעמךאםלאתגידלימתחילהעלמהתרצה

שהרי כפי הנראה לשיטת הבאר שבע התובע אינו צריך

לדון עמי ,וראובן אינו רוצה לגלות לו אופן תביעתו כלל.

לומרלנתבעדבר,ודוחקלומרשכוונתהתומיםלהיותשיטה

שהדיןעםראובן,מההיאדאמרינןבפרקחזקתהבתים]ב"ב

שלישיתהמכרעתביןהשיטות.

ל"א ע"א[ עביד אינש דלא מגלה טענתיה ]חוץ[ לבית דין,

ובשו"תהרמ"ז)להג"רמרדכיזכותז"ל(סי'ידהביאאת

וגדולה מזה פסק הרא"ש בפרק שבועות הדיינים ]שבועות

מחלוקת הבאר שבע והש"ך ובתחילה כתב לדחות ראיית

פ"וסי'י"ח[דאיןאדםצריךלבררטענתיהאא"כיראהלב"ד

הבאר שבע ,וז"ל " -עתה אשיב על ראית בעל באר שבע

שישרמאות,עכ"ד.ואיןדבריונכוניםבעיני,דלאדמילפרק

דמסתייע מההיא דאמרינן פרק חזקת הבתים דף ל"א עביד

חזקת הבתים דף ל"א ע"א ,דהתם אמרינן היכא דאישתעי

אינישדלאמגליטענתיה,ואינירואהלומשםסיועשישבו

מילי אבראי ולא טען ואתי לב"ד וטען ,דחוזר וטוען ,מ"ט

ממש .משום דההוא טעמא אהניא לגילוי מילתא ,ולמימר

עביד אינש דלא מגלי טענתיה אלא לבי דינא ,כלומר ומצי

דמאידאשתעיאבראילאוהיינוטענתיהדאיתליהלמטען,

הנתבעלומרלארציתילגלותטענתיבפניךעדלדין.וכןהא

והילכךכדאתילביתדיןחוזרוטועןולאהוחזקכן,אבלאין

דכתב הרא"ש פרק שבועות הדיינים ,היינו משום שכיון

סברא לומר דמשום דאין אדם רוצה לגלות טענתיה שלכן

שטועןשפרעווכה"גאיןצריךלבררהיאךפרעוובמהפרעו,

לאיתחייבלהודיעהאלהנתבע,כשישאלהוהודיעניעלמה

אבלהכאודאימציהנתבעלומרהגדלימתחילהמהתרצה

תריבני".

לדוןעמי,כיאוליאחרישאדעתביעותיךאעשהכרצונךולא

ובהמשך דבריו כתב הרמ"ז ז"ל ,טעם אחר מדוע אין

אבואעמךלהתדייןכלל,וכלזמןשאינורוצהלגלותלואופן

להוכיח מהסוגיא בבבא בתרא לענין זה ,וכתב להגדיר מהי

תביעתו,אינומחויבלבואעמולדיןכלל,כןנלפע"ד".

"טענה" לעומת "תביעה" .וז"ל " -שאני טענה מתביעה,

ועיי"שבפת"שסק"דדעותהפוסקיםבמחלוקתזו.

דתביעה היא ,רק הודעת גוף הענין והדבר שתובע מחברו,

החכםצביסי'קסטפסקכשיטתהש"ך,וז"ל" -הרבבעל

בלי הזכרת שום ראיה וזכות .וטענה היא הראיות או עדות

ש"ך פוסק שהדין עם הנתבע ודברי הבאר שבע בזה בטלין

שיש לו .וכ"כ בעל מוסף הערוך ,דטענה בלשון חכמים הוא

הן ,דאין זה ענין לגילוי טענתא .אדרבא יש ראיה להיפך

טעםבלשוןתורה,וכדאמרינןבעלמאטענינןליורשוללוקח.

מדאמרינןבעלמאאטרוחיב"דבכדילאמטרחינן.ה"נשמא

ומאי דתנן הטענה שתי כסף וכיוצא ,היינו משום דסתם כל

כשישמע הנתבע מה התובע מבקש ממנו ימלא משאלתו

תביעה יש עמהטענה שעל פיהידיןהשופט,וכדפרש"י גבי

ועוד ראיית הב"ש אינה ענין כלל לנ"ד דהתם היינו שיכול

שטרי דטענתא ,דמקרו הכי משום שעל פיהם הדיינין

לטעון בב"ד טענה שהוא זוכה בה אף שלא טען אותה חוץ

פוסקים ,דהיינו ודאי הראיות .ומההיא דמייתי הבאר שבע

לב"ד או אפי' טען חוץ לב"ד הפכה משום דלא עביד אינש

גופיהמוכחהכי,שהריהתםאייריבטענהשטועןנגדחברו

דמגלי טענתי' אלא בב"ד אבל להכריחו לילך לב"ד על בלי

להפטר ממנו ,ואהא קאמרינן דעביד איניש וכו' ,ומש"ה

מה,זהלאעלהעלהדעת...ואפילוהיההדברשקולראיית

אסיקנאדחוזרוטוען.והשתאדאתיתלהכיאפשרלומרדגם

באר שבע וראיית הש"ך ,אין ספק שהלכה כדברי הש"ך,

בעלבארשבעלאמייריאלאבכה"ג,ודייקאדכתבבשאלה

שהואבתראוראהדבריבארשבעוחולקעליהם,כ"שוק"ו

וראובן אינו רוצה לגלות לו אופן תביעתו ,דלא קאמר אינו

שאתםהנתבעיםולאיהאאלאמחלוקתשקולה ,א"אלכוף

רוצהלגלותלואתתביעתואומההיא,אלאאופןתביעתו

אתכםהנתבעיםמספק,וז"בלכלמישהריחריחתורה".

דהיינומראההאופניםשישלובסידורטענותתביעתו.ויותר

אך יש לקבוע בבירור ,כי גם לשיטת הש"ך אין צורך

מוכרחלפרשכןמעניןראייתומדבריהרא"שדכתבדאפילו

להרצות בכתב התביעה את כל פרטי ראיותיו ,ודי בהודעה

בב"ד אין אדם צריך לברר טענתיה ,דהתם ודאי לא איירי

של התובע את עיקר התביעה .עיקר טענת הש"ך והחכם

בתביעה ,אלא בראיות ,דאין צריך להוכיח היאך והיכן

צביהיאשכלעודהנתבעאינויודעמהיהתביעה,איןמקום

פרעו",עכ"ל.

עטרתדבורה
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מבוארמדבריושאתעיקרהתביעהישצורךלפרטבטרם

העולה מדברינו שבנידון זה שהתובע פרט את עיקר

ירדו לדין ,אך את פרטי הטענות אינו צריך לפרט .והגאון

התביעהואתסכוםהתביעה,דיבכךגםלשיטתהש"ך,ואין

הרמ"ז ז"ל נוטה שגם דעת הבאר שבע כן היא ,כמדויק

מקוםלנתבעלטעוןשאינומוכןלרדתלדיןלפנישיקבלעוד

מלשונו .ואין בזה מחלוקת לדינא בין הש"ך לבאר שבע.

פרטיפרטיםמטענותהתובע.הנתבעיוכללדרושפירוטנוסף

ויתכן שגם דברי התומים ,הנזכרים לעיל ,יתפרשו בדרך זו,

שלהתביעה,בדיוןשיתקייםביןהצדדים.

)וע"עבספרדבריגאוניםכללמבסוףס"המש"כבזה(.

ימנע מחתימה על
מסקנת הדברים  -אין מקום שהנתבע ָ

ובספר קובץ הפוסקים על חו"מ סי' יא ,הביא את דברי

שטר בוררות ,בטרם יקבל פרטים נוספים מטענות התובע,

התומים ,וכתב " -וכן כתב בשמן רוקח בביאוריו לחו"מ סי'

מאחרשעלפידיןהתובעאינוחייבלפרטיותרממהשפרט

זה,דאפשרדצריךלהודיעלנתבעסךהתביעה,דאוליירצה

בכתבהתביעה.

להחזיר בלא זילותא דבי דינא ,אלא שלא יברר מאיזה ענין

מלבד זאת ,גם בלא האמור לעיל ,יש לומר שטענה זו

הואתובע,ולזהנראהדגםהבארשבעמודה,יעו"ש.ובספר

שהזכיר הנתבע " -קים לי כהש"ך" ,מקומה רק לאחר

מאזניים למשפט הביא שיודיענו תביעתו ומשפטו ,דאטו

החתימהעלשטרבוררות.וז"לספרקובץהפוסקיםעלחו"מ

כשירצהלהקניטויטריחנובדבריהבלושטות,ומ"מאיןצריך

סי'יא"-ועייןבספרשושנתיעקבסק"אדכתבדלפימנהגינו

לפרשלוכלהטענות,רקעיקרהתביעה".

עכשיושחותמיםבעליהדבריםעלשטריבירוריןעלפידינא

ועוד הביא בספר קובץ הפוסקים מתשובת מקדשי השם

דמלכותא ,קודם התחלת דין וקודם ברירת הדיינים,

)להג"ר צבי הירש מייזלש ז"ל( סי' צט שכתב " -אפילו

ומבלעדי השטרי בירורין אין לפסק הדין שום תוקף ,אפילו

להש"ך ,פשוט דרק סכום תביעתו מחוייב להגיד לו ,דילמא

לדעת הש"ך צריך הנתבע לחתום על השטר ,אפילו קודם

יפרע בלי זילותא דבי דינא ,אבל אופן חיובו וטעמי תביעתו

שיגלה לו טענותיו .דדוקא לילך לבית דין יכול לטעון דאינו

איןמחוייבלהודיע,רקלפניביתדין".

רוצהאםלאיגלהלוטענותיו.אבלשטריבירוריןדאיןצריך

ובספראגרותמשהחלקחו"מח"בסי'ו'כתבבזההלשון

לחתוםלפניביתדין,איןלושוםטענה.ועודמפנידישחשש

" -הטעםבמהשהוריתישב"דהמזמיןלדיןאינוצריךלפרט

אםשומעהטענותשלהתובעיביןהנתבעשיפסידבדיןולא

התביעה  ...הנה הסתפקת  ...על מה שכתבתי בח' תמוז

ירד כלל לדין ,אין נותנים לו כח הטענה לטעון שיגלה

תשל"אכהדרכהלאגודתהרבניםשכשאחדתובעאתחברו

טענותיו קודם החתימה על שטרי בירורין .אבל לאחר

לב"ד אין התובע מחוייב להגיד להנתבע פרטי הדברים מה

החתימה דצריך לירד לדין ולציית דינא על פי נימוסי

שהוא תובע .והזכרת שיש נידון בין כמה רבנים ,אם כוונתי

המדינה,שפיריכוללטעוןשיגלהטענותיו.אבלחלקובשכר

בזה לשיטת הבאר שבע או לשיטת הש"ך ששניהם נזכרים

כתיבת השטרי בירורין אין צריך ליתן הנתבע קודם שיודע

בהש"ךסימןי"אס"קא'.

טענותיו,דעלההוצאותיכוללטעון,אםהייתייודעהטענות,

בעצם אנו סוברים כהש"ך ,ורק למעשה פשוט וברור

דילמא אודית לך ולמה אוציא מעותי בכדי .וכן מבואר

שאגודתהרבנים,אושוםביתדיןסמכאי,לאישלחוהזמנה

בחכםצביובזכרוןיוסףדאםישהוצאותלילךולדון,לכו"ע

לאחד על תביעת דבר קטן ששייך להסתפק דשמא היה

יכוללטעוןשיגלהטענותיו,הובאבפת"שאותד'".

הנתבע משלם להתובע בעצמו מחמת שלא ירצה לילך



בדינא ודיינא .וממילא אם מקבלים הזמנה ,אין שוב לשאול

ד .הנתבע העלה ברמיזה את הספק האם מחוייב לדון

פרטיהתביעה,שישלסמוךשהרבניםששלחוההזמנהאמרו
שאיןתביעה זה נכלל באותוספק ,שאם היה נכלל בהספק,

דוקאבביתהדיןהאזוריבצפת.
יש לקבוע בבירור ,מאחר ובעיה"ק צפת קיים בית דין

היומקודםשואליםלהנתבעורקאח"כשולחיםהזמנה.ואם

קבוע אחד ,הממונה מטעם הרבנות ונציגי כלל הציבור

הנתבע חושב שהתביעה היתה בסכום שהיה מוכן לשלם,

בארץ ,ובענייני נישואין וגירושין יש לו את הסמכות

עליו להגיד שאם זה תביעה רק לסכום כזה הריני מוכן

הבלעדית ,הן על פי חוק והן על פי המנהג מקדמת דנא,

לשלמו.ולפעמיםברורלהרבניםשהנתבעיודעמהוהסכום

וכמוכןדניםבביתדיןזהדיניממונותוכיוצ"ב,ואיןביתדין

שמדברים עליו ,ואז ג"כ אין צורך לפרט יותר .ולפעמים אף

אחרקבועכאן,עלכןמקוםהדיוןביןהצדדיםהואבביתדין

שאפשר שמוכן לשלם ,מ"מ אפשר שהב"ד יכריע לשלוח

זה,אלאא"כהצדדיםיסכימולקייםדיוןבביתדיןאחר.

הזמנהמחמתשחושביםשאוליקבלתהזמנהיגרוםשישלם

הבסיסלקביעהזו הוא -מדינא,ישמקריםבהםהתובע

הנתבעבעצמומחמתשיודעשחייבונמצאשמועילהזמנתם

או הנתבע יכול לתבוע לקיים דיון בבית דין הגדול .יעויין

אףבכה"ג,ושייךלשלוחהזמנהגםבשבילספקתועלתזה.

בשו"עחו"מסי'ידס"א" -אבלישמקומות)באותהמדינה(

ולכןאינירואהשוםפקפוקבהנהגתאגודתהרבניםבזה".

שיש בהם חכמים גדולים מומחים לרבים ,ומקומות שיש

ונציין לתקנות הדיון של בתי הדין )סעיף כו( שקבעו

בהםתלמידיםשאינםכמותם,אםאמרהמלוהנלךלמקום

שכתב תביעה יכיל את העובדות המשמשות יסוד לתביעה,

פלוני שבארץ פלוני לפלוני ופלוני הגדול ונדון לפניו כופין

אתהעתירהוסכוםהתביעה.אךאיןצורךלפרטיותרמכך.

אתהלוהוהולךעמו.הגה:אםיש)לתובע(עדיםאוראיה,
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ונראה לב"ד שבעירו שיש ממש בטענותיו .אבל בלאו הכי

הבית יוסף חו"מ סי' יד בבדק הבית כתב " -כתוב

אין כופין אותו לילך עמו )טור( .וי"א דלטענות נלך לב"ד

בתשב"ץ )קטן סי' תקטו( ,נשאלתי על אחד שהזמינוהו לדין

הגדול אין חילוק בין תובע לנתבע ,וכל אחד יכול לכוף

גדולי העיר ופרנסיה אשר כל דברי העיר נחתם על פיהם,

חבירולילךעמו)טורבשםר"ת(.

והנידון אומר איך אדון בעיר הזאת ,והלא אימתכם מוטלת

וכתב הרדב"ז בתשובה ח"ג סי' תקעח " -והוי יודע,

על הדיינים ,וגם טענותי יסתתמו לפניכם .אמרתי כי טוב

דאע"ג דליכא האידנא לא בית הוועד ולא ב"ד הגדול ,נוהג

הדברעלהדייניםועלהנידונים,לילךבמקוםהסמוך.וכיוצא

דיןזה.שאםישבמקוםאחדחכמיםגדוליםומובהקיםכופין

בזהראיתיאתרביזקנישהתירלנדיברביאליעזרשלאלבא

אותווהולךודןעמושם,במלוהוכיוצאבהמשוםדעבדלוה

לדיןעםהנדיברביאברהםטרליוישמפנישהיהראשהעיר

לאיש מלוה .וכגון דליכא באתריה חכמים בקיאין בדינין,

וכולםנשמעיםאליו".

אלא תלמידים .אבל אם יש במקומו חכמים בקיאין ,אפילו

והרמ"א שם )סי' יד ס"א( פסק " -עשיר מוחזק ואלם

ישבמקוםאחריותרבקיאין,איןכופיןאותואלאדןבעירו.

בעירו ,מוציאין אותו לדון בעיר אחרת ,אע"פ שהב"ד

וכן אני מדקדק מלשון הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק ששי

שבעירויותרגדול".

מהלכות סנהדרין ,וכן הדין בזה הזמן שאין שם ב"ד הגדול

ובנודעביהודהתניינאחלקחו"מסי'ב',הביאאתדברי

אבל יש מקומות שיש בהם חכמים גדולים מומחין לרבים

הב"י,וכתבעלדבריו" -הגםשרמ"אכתבבסימןהנ"לבסוף

ומקומות שיש תלמידים שאינם כמותם ,אם אמר המלוה

סעיףא'בהג"הועשירמוחזקלאלםבעירווכו'משמעדוקא

נלך למקום פלוני וכו' כופין את הלוה והולך עמו ,וכן היו

אלם .נלענ"ד שאינו סותר לכל דברי הגדולים הנ"ל דודאי

עושים מעשים בכל יום בספרד ע"כ .ומדפתח בחכמים

מחמת עשרו אין שום חשד שישתמעו דבריו אצל הדיינים

גדוליםמומחיםלרביםוסייםבתלמידים,משמעשאםבאותו

יותר מדברי שכנגדו ,ואף שהדיין לכתחילה אומר לבוש

מקום יש חכמים בקיאים אלא שאינם גדולים מומחים

כמותוכמבוארבסי' י"חדמשמעשישחשששיסתתםטענת

לרבים כאותם שבמקום האחר ,אין כופין אותו ללכת שם.

העני ,מ"מ היינו בלבוש איצטלא חשובה ביותר ושכנגדו

וכן בדין ,כיון שיש במקום מי שיודע להוציא הדין לאמיתו,

לבוש בגדים בזויים ביותר כמבואר שם בדברי הסמ"ע

למהנטרחאתזהללכתלמקוםאחר".

והש"ך .אבל בשביל עשרו לחוד ,אין שום חשש חשד

ולפיזהגםלשיטותשהנתבעיכולטעוןלביתדיןהגדול
קאזילנא,איןמקוםלטענהזובנידוןדידן.
מלבד זאת ,הרמ"א בסי' יד ס"א פסק " -וי"א דלטענות
נלךלב"דהגדולאיןחילוקביןתובעלנתבע,וכלאחדיכול

שהדיינים יסבירו לו פנים ולא מסתתמי טענת שכנגדו ,ולכן
בעינן דוקא מוחזק לאלם .אבל בגדול הדור או פרנס הדור,
שפיר אפילו מן הסתם חושב הבעל דין שכנגדו שהדיין
מתייראמפניגדולתוומסתתמיטענותיו".

לכוף חבירו לילך עמו )טור בשם ר"ת( .וכל זה מדינא ,אבל

ובשו"ת מהר"יהכהן)קמא(חחו"מסי'ב'כתב" -מבואר

כבר נהגו בזמן הזה שכל זמן שיש ב"ד בעיר אין אחד יכול

בכנסת הגדולה שם ,דלא לבד אם הוא אלם ,רק אם הוא

לכוף חבירו שילך עמו לבית דין אחר )מהרי"ק שורש כ"א(,

גדול החשובים בעירו באופן שיש לחוש שהדיינים שבעירו

כיאיןלנועכשיוביתדיןהגדול אוביתהועד,ולכןלאיוכל

יתפעלו בדיעותיהם ממחשבותיו ,שגם כן מחוייב לדון בעיר

לדחותו".

אחרת".

ועיי"שבביאורהגר"אס"קידדמבוארהטעםדאםמבקש

העולה מהאמור ,שדין זה של טענת בעל דין אלם,

לדחות לבית דין אחר ,ניכר שהבקשה היא דחיה

נאמרה רק במי יש לחוש שאימתו מוטלת על הדיינים ,כגון

והשתמטות,ועלפיהמבוארבב"קדףקיג.לחושלרמאות.

גדולהדוראופרנסהעיר,שישלוהשפעהרבהעלהנעשה

החזו"א)סנהדריןסי'טוסוףסק"ה(כתב"דיניםהעולים"

בעיר ,ויש לחוש שעקב מעמדו ,הדיינים יושפעו מכך .ולפי

מסוגיאזו,וז"ל" -וכןבזמןהזהדאיןלנוביתדיןהגדול,אין

מש"כ מהר"י הכהן דוקא במי שהוא גדול החשובים בעירו.

כופיןאתהלוהלירדלעיראחרתששםהביתדיןגדולמבית

ופשיטא שכל הנ"ל אינו שייך בנידון דידן .המציאות בימינו

הדיןשבעירם,וכןהואבתרומתהדשןסי'סהשסמךדיןזה

היא ,שחבר במועצה הדתית בעיר אינו נחשב בציבור כפי

לדבריהמרדכיבשםסמ"ג".

שהיה נחשב פרנס הקהילה בדורות הקודמים ,מאחר

בסיום הדברים ,יש להבהיר שלעניין הלכה זו ,אין צורך

והתחום שבו עוסקת המועצה הדתית הינו מצומצם ביותר,

לקבוע לבית דיננו מעמד של בית דין קבוע ,ודי בכך שיש

ואינו כפרנס בקהילה בימים עברו ,שהרבה מענייני העיר

ביתדיןבעירצפת,עלמנתלשלולטענהלקייםדיוןבמקום

נחתכו על פיו .וכבר ישבנו בבית דיננו בשנים האחרונים

אחר) .לעומת המבואר ברמ"א בסי' ג' ס"א דאיירי דוקא

במספר דיני תורה בהם היו מעורב ראש המועצה הדתית,

בביתדיןקבוע(.

ומעולםלאעלתהטענהשישמקוםלקייםדיוןבעיראחרת.


ה.הנתבעטעןשהתובעמוחזקלאישאלם,מאחרשהוא
מחבריהמועצההדתיתומפרנסיהעיר.

יצוייןכיהחתוםמטהיושבבביתהדיןבצפתעשרשנים,
ועדיין לא זכה להכיר את התובע או לשמוע עליו )יתכן
ופעם התובע הזדמן לבית הדין באיזה ענין( .אילו התובע

עטרתדבורה
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היה אדם אלם ותקיף בעירו ,ללא ספק שבעקבות אלמותו

הפרק .בסיום מכתבו כותב הרב הראשי לצפת ,כדלהלן -

ותקיפותוהייתיזוכהלשמועעליו.

"נראה לי שהוא אף פעם לא יהיה מוכן לשבת ולהתדיין

ולסיום פרק זה ,ראוי לציין בזה מש"כ בשו"ת רמ"ץ
חחו"מ סי'ד' ,וז"ל" -כלזהתליא בראות עיני ביתהדין ...
בעיקרהחששדנשיאתפניםוסתימתטענות,אםרואיןהבית
דין דתואנה הוא מבקש ,אין להטריח לכנגדו בזה ,וראוי

באיזה בוררות או בית הדין .לאור האמור הנני מציע לך
לקבלאתההיתרשלביתהדיןלפנותלערכאות".
כעת בפני בית הדין בקשת התובע למתן כתב סירוב,
ולקבלרשותלתבועתביעתובערכאות.

להתאמץ שיתרצה לדון בעירו .ומנא אמינא לזה ,ממה

בטרם נדון בבקשה הנ"ל ,יש להשיב לבקשת הנתבע,

שמבוארבתשובתחכםצביסי'ידדעיקרהחששבזהמשום

המבקשלהגיעלדיוןבבי"דאחר,שבוהדיוןיתנהלבאידיש,

קלקול הדורות ,וכעת בעו"ה נתקלקל הדור ביותר ,עד

ומבקש שלא לקיים דיון בבית הדין האזורי בצפת שבו

שכמעט גלה כבוד וירהב הנער וכו' והנקלה בנכבד והלב

מתנהלהדיוןבעברית.וזאתמפנישיוכללהתבטאטוביותר

יודעוכו'וחוצפאיסגא.ואיןלחושכלכךלסתימתטענותאו

באידיש,ואילובעבריתהדיבורקשהעליו,ואינומביןכראוי

לנשיאת פנים ,דכמעט אימת הנקלים על בית הדין יותר

אתהדבריםהנאמרים.

מהנכבדים,ודיבזהלמשכיל".

אמנם ,אילו היה הנתבע מסכים לחתום שטר בוררות
אצל הרב הראשי לצפת ,כפי שהודיע בתחילה ,לא היה

מסקנתהדברים

מקום לטענה זו והיו יכולים לקיים את הדיון באידיש

א.חזרנועלכלהצדדים,ולאמצאנובדבריהנתבעעילה

כמבוקש,אךמטעםשאינוברורלנו,הדברלאעלהיפה,יש

מוצדקת להמנע מלהופיע בבית הדין ולחתום על שטר

לקייםאתהדיוןבביתהדיןהאזוריבצפת,ולנתבעינתןהזמן

בוררותכמקובל,ולקייםדיוןבתביעה.

הנחוץ על מנת להסביר את טענותיו ,וכן יוכל להביא עמו

ב.במידהשהנתבעיסרבלחתוםעלשטרבוררותויסרב
לקייםדיוןבביתהדין,לאיהאמנוסלקבועכיהנתבעמסרב
לדיןתורה,עםכלהנובעמכך.

אדם נוסף הדובר אידיש ועברית רהוטה על מנת שיסייע
בידו.
מצינו בגמרא במסכת מכות דף ו :גבי הנו לעוזי דאתו
קמי' דרבא ,דאוקי מתורגמן ביניהם " -רבא מידע הוה ידע

פסקדיןנוסףשניתןבאותונידון

מה דהוו אמרי ,ואהדורי הוא דלא הוה ידע" ,ובכה"ג אינו

לפניכשבעהחודשיםהוגשהלביתהדיןתביעהלתשלום

נידון כדיין השומע את בעלי הדין מפי המתורגמן )לשיטת

ממון,מטעםהתובעא.למעשהעדהיוםלאהתקייםכלדיון

הרמב"ם דהסוגיא לא איירי בעדים ,והני לעוזי הם בעלי

בתביעה .ביום  ...ניתנה החלטה מנומקת שבה נדחו כמה

הדין( .הרי מבואר שאם הדיין מבין את דברי בעלי הדין,

טענות שהועלו ע"י הנתבע ב ..במסקנות ההחלטה הנ"ל

אלא שאינו בקיא בשפתם לדבר עמם בשפתם ,אינו נידון

נכתב " -חזרנו על כל הצדדים ,ולא מצאנו בדברי הנתבע

כסנהדרין השומעת מפי המתורגמן .ועל כן גם בנידון דידן,

עילהמוצדקתלהמנעמלהופיעבביתהדיןולחתוםעלשטר

אם הדיון יתנהל בעברית ובנחת ,הנתבע יוכל לטעון את

בוררותכמקובל,ולקייםדיוןבתביעה.במידהשהנתבעיסרב

עיקרי טענותיו בעברית ,והדיינים ישמעו מפיו את טענותיו.

לחתום על שטר בוררות ויסרב לקיים דיון בבית הדין ,לא

וכןהנתבעיוכללהביןאתהנאמרבדיוןלאשורו,ומהשלא

יהאמנוסלקבועכיהנתבעמסרבלדיןתורה,עםכלהנובע

יבין יוסבר לו כנדרש ,ולא גרע מהמבואר בגמ' על רבא,

מכך".

דמידע ידע מה דאמרו ,ולא יהא מקום לחשש שהנתבע

הצדדים הוזמנו לדיון ,והתובע הופיע וחתם על שטר

כבעל דין השומע את הדיינים מפי מתורגמן .וגם אם לא

בוררות כמקובל ,אך הנתבע לא הופיע .ובאותו יום נתנה

יוכל להציג את כל דבריו לבית הדין בעברית ,ומקצת

החלטה מטעם בית הדין בה נקבע ,כי במידה ועד יום ...

הדברים יאמרו באידיש ,מסתמא הדיינים יבינו היטב את

הנתבע לא יחתום על שטר בוררות ,התובע יקבל היתר

הנאמרבאידיש,גםאםאינםרגיליםלדברבאידיש.

להגישתביעתובערכאות.

אך ליתר ביטחון על מנת שלא יהא ספק ,הנתבע יביא

מאחר והיה נראה מתוך מכתבו של הנתבע ,כי יסכים

עמו מתורגמן שיתרגם את דבריו ,ואין בכך כל ריעותא,

לקיים את הדין תורה בפני הרב הראשי לצפת ,והתובע

יעוייןבחזו"אחחו"מסי'ד'סק"זשכתב" -וכמדומהדעכשיו

הסכיםלכך,ביתהדיןהודיעלצדדיםעלאפשרותזו.

נוהגין להתיר בין לתובע ובין לנתבע ,להעמיד עוזר לו

כעתהתבררשלאנחתםשטרבוררותהמסמיךאתהרב
הראשילצפתלדוןבענין.
בפני בית הדין עותק ממכתבו של הרב הראשי לצפת

בטענותיו" .בסיום דבריו העלה החזו"א כי הקיום למנהג זה
תלוי בהסכמת בעלי הדין .ומאחר ובנידון שלפנינו ,לנתבע
נחוץמתורגמן,דיבהסכמתהתובעלכך.

הרה"ג הרב לוי ביסטריצקי שליט"א שנכתב אל התובע,

מלבד זאת ,מזה שנים רבות ,מקובל בכל בתי הדין

ממנו עולה כי הרב הראשי נפגש עם הנתבע ,ולאחר מכן

לאפשר לכל בעל דין ,להביא עמו מורשה ,בין תובע ובין

החליט שאינו יכול לשמש כבורר בתביעה העומדת על

נתבע ,וכפי שמובא בחזו"א .ודבר זה מעוגן בתקנות הדיון
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של בתי הדין תקנה מז .ונהגו ,כמעשים שבכל יום ,שלא

אך מהרש"ם בתשובה חלק ד' סי' כד כתב בלשון זו -

לבקשהסכמתהצדהשנילהסדרתייצוג באמצעותעורךדין

"מבוארבתומיםונה"מסי'כ"ובשם כנה"גדגםלעניןרשות

או טוען רבני ,וה"ה ביחס לבעל דין המביא עמו מתורגמן,

לתבוע בערכאות ,היכי דרוצה לציית דין רק בפני ב"ד אחר

המתורגמן יוכל יקבל מעמד של מורשה ,ובית הדין יאשר

אפילו זוטר מיניה ,או אפילו לפני ב"ד בעיר אחרת ,לא

למורשה לייצג את הנתבע ,גם בלא לבקש הסכמת הצד

דיינינןליהכדיןמסרב,ואסורלב"דשבעירליתןרשותלילך

השני לכך ,והנתבע יטען את טענותיו והמורשה ישלים את

בערכאות.והןאמתשהעטרתצבישםכתבדאיןנוהגיןכן,

הנחוץ.
מלבד זאת ,כל טענות הצדדים הנאמרות בדיון בבית
הדין,נרשמותבפרוטוקול,ואםיעלהחשששדבריולאהובנו
כראוי,קיימתהאפשרותלבררזאתבאמצעותהפרוטוקול.
סיכומו של דבר אין מקום לטענת הנתבע שלא להופיע
לדיוןעקבעילהזו.

וגם אני במק"א כתבתי דמקור דברי כנה"ג הם ממהרשד"ם
והוא קאי להסוברים דמצי לטעון לב"ד הגדול אזילנא,
משא"כבזה"זדקיי"לכהרמ"א".
ובשו"תרמ"ץ)להג"רמאירצביהירשוויטמאירז"ל(חלק
חו"מ סי' ה' הזכיר את מש"כ התומים בשם כנה"ג ,וכתב -
"אך גוף הדבר צ"ע ,למה לא יוחשב הנתבע סרבן כשאינו

מאחר שהתובע והנתבע מתגוררים בעה"ק צפת ,הרי

רוצהלדוןבמקוםשמחוייבמעיקראדדינא.ואםמייריבאופן

שמקום הדיון הוא בבית הדין הקבוע בעיר ,וכפי שיבואר

שהיה הנתבע יכול לכופו מעיקרא דדינא ללכת עמו לבית

להלן -הטור חו"מ סי' ג' פסק " -ואלו השלשה דנין לאדם

דין הגדול ,רק שכבר נהגו לדון בעירם ,כמ"ש הרמ"א שם,

בעלכרחו,בד"אשהנתבעמסרבלירדלדין,אושאינורוצה

שפירישלומר,דלתתרשותלשכנגדוללכתלערכאותוליקר

לדוןעםהתובעבעירו,אבלאםרוצהלדוןעמובעירו,אלא

וכו' ,לא נהגו ,דמנהג נגד הדין צריך להיות מבורר היטב

שאין חפץ בשלשה שבירר התובע ,אז זה בורר לו אחד וזה

כנודע,וי"לדעלזהלאהיההמנהג,אךהמהלאמיירימזה,

בוררלואחד".וכןפסקמרןהב"יבשו"עשם.

כמבואר בלשונם .ועיינתי בספר כנה"ג וז"ל  ...עכ"ל .והנה

וכתב על זה הרמ"א " -נ"ל דווקא בדיינים שאינם

ספר תומת ישרים ותשובת מהרשד"ם ותשובת מהר"מ

קבועים ,אבל אם דיינים קבועים בעיר ,לא יוכל לומר לא

מטראני אין תחת ידי ,אך מדכתב על דבריהם וכן כתב

אדוןלפניהםאלאבזהבורר,וכןנוהגיןבעירנו".

מהרי"קבשרשא'וקנ"ד,וראיתיהיטבבמהרי"ק,ולאמיירי

וישלצייןשהרבהפוסקיםפסקובפשיטותכדעתהרמ"א

בגוונא דהנתבע אינו רוצה לדון במקום שמחוייב לדון

ועיין לעיל סי' א' שהבאנו את דעת הפוסקים שהסכימו

מעיקרא דדינא ,ואדרבה בשרש א' האריך לבאר דמעיקרא

לדינאעםפסקהרמ"א,ובביאורהלכהזו.

דדינא אין הנתבע מחוייב ללכת לדון לעיר התובע

נחזור לנידון שבפנינו ,מעיון בהשתלשות העניינים ,אין

לווירצבורק ,לאשר הנתבע דר במקום אחר ,ואף לפי דעת

מנוס אלא לקבוע שהנתבע מתחמק מלעמוד לדין ,על כן

ר"תאינו יכול לכופו כי אם ללכת לפני בית דין הגדול ,וגם

התובערשאילהגישתביעתובערכאות.

זאתדוקאבהלואהדעבדלוהוכו'אבלבלא"המציהנתבע

בשו"ע חו"מ סי' כו סעיף ב' פסק " -היתה יד עובדי

לומר לא אדון בפני בית דין זה אלא בפני בית דין זה ,אף

כוכבים תקיפה ,ובעל דינו אלם ,ואינו יכול להציל ממנו

שקטן הוא מאחר ,וכדעת הסמ"ג והמרדכי ,והאריך לבאר

בדייני ישראל ,יתבענו לדייני ישראל תחלה ,אם לא רצה

עוד יותר דבי"ד שבוירצבורק פסולים לדין זה כנוגעים .וכן

לבא ,נוטל רשות מבית דין ומציל בדייני עובד כוכבים מיד

בשרש קנ"ד מיירי מעיקרא דדינא להצדיק הנתבע עיי"ש,

בעל דינו" .וכתב הרמ"א " -וכל זה דווקא כשאינו רוצה

וא"כ י"ל דגם בתומת ישרים ובמהרשד"ם מיירי בנידון

להיות ציית דין ,אבל בלאו הכי אסור לבית דין להרשות

דמהרי"קמדהשוהאותם,ולאבאבעלכנה"גכיאםלאסוף

לדוןלפניעובדיכוכבים".

ולהביא לאסוף ולהביא דברי בעלי התשובות בנידון שבא

אמנם בספרכנסתהגדולהחו"מסי'כוהגהתהטורס"ק

לפניהם ,ולא להשמיע דין חדש דהנתבע לא מיקרי סרבן

כוכתב" -כלזמןשהואצייתדינאוכו'.נ"בומישלארצה

כשאינו רוצה לדון במקום שמחוייב לדון מעיקר הדין ,רק

לדוןבעירהתובע,כלשהואמפוייסלידוןבפניביתדיןיפה,

במקום אחר .והנה אין משוא פנים בדין תורה ,ונראה

ציית דינא מקרי ,תומת ישרים סי' קצ"א ,והרשד"ם ז"ל

שהתומים והנמשכים אחריו אגב רהיטא לא העתיקו יפה

בחלקאה"עסי'כזכתב,דאפילולהתדייןבפניביתדיןקטן

דברי בעל כנה"ג ,ואם היו לפניהם דברי המחברים שהביא,

מהראשון,צייתדינאמקרי,וכןכתבמהרי"קבשרשא'ועיין

לאהו"ללסתום,כיאםלבארמהשנמצאבדבריהם.

בשרשקנ"ד".

ולדינא נראה ,דכל זמן שיש להנתבע פתחון פה לטעון

והתומים בסי' כו ס"ק יג הביא את דברי כנה"ג ,וכתב -

לילך למקום אחר ,כגון לבית דין הגדול ,דלדעת קצת

"אבל אם הוא אלם כו' .ואם רוצה לציית דין רק לפני בית

פוסקיםגםהנתבעיכוללומרכןמעיקראדדינא,אוכשהשני

דין אחר ,אפילו דזוטר מיניה ,או לפני בית דין בעיר אחרת,

בתי דינים המה בעיר אחת ,ורוצה הנתבע לדון לפני הקטן,

ציית דינא מקרי ,ולא דיינין ליה בדין אלם ,כנה"ג בשם

כדעת הסמ"ג ,ודאי דהדין עמו ,ומצי למימר קים לי כהך

מחבריםרבים".וכןכתבהנתיבותבסי'כובחי'ס"קיג.

דעה .ולחומר איסור לדון בדיני אומות העולם ודאי דאין

עטרתדבורה
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להתיר לשכנגדו ללכת בערכאות .ואף שהרמ"א בסי' י"ד

לצפתהתרשםכיכלמגמתולהתחמקמלעמודלדין,עלכן

מביאמתשובתמהרי"קבשרשכ"אומדבריהמרדכידעכשיו

בכה"גגםלשיטתערוךהשלחןשפסקכתומים,נותניםרשות

איןלנוביתדיןהגדול,ומחששרמאין,המנהגשמחוייבלדון

לתבועבערכאות,וכמסקנתשו"תרמ"ץבסוףדבריו.

בעיר התובע ,עיין היטב בתשובת מהרי"ק הנ"ל .מ"מ כיון

שאלה נוספת המוטל עלינו לברר בטרם ינתן פסק הדין

דאינו אלא מצד המנהג ,י"ל דבזה לא נהגו לתת רשות

המתיר לתבוע בערכאות ,היא  -האם מוטל על בית הדין

לאידך ללכת בד"ה וליקר שם וכו' ,אבל אם אין טענת

לברר שהתובע אמנם צודק בתביעתו ,בטרם יאפשרו לו

הנתבע לבית דין הגדול וכדומה ,שאין שום דעה בין

ללכת לערכאות ,שהרי לכאורה יתכן והנתבע יחוייב

הפוסקים המובא בשו"ע )אשר קבלנו ללכת אחרי דברי

בתשלוםממוןשאיןראוילחייבועלפידיןתורה.

השו"ע ,כמבואר בתומים בס"ס ת"כ משם תשובת חוות

והנה בספר נתיבות המשפט סי' כו סק"ג כתב " -ומציל

יאיר( ,ודאי דסרבן מקרי ,ובפרט היכא דבית דין רואים

בדיני העכו"ם  ...נראה דמיירי באופן שידוע החוב לדייני

שבעקבה ובמרמה מתהלך ,נותנין רשות לתובע ללכת

ישראל,כגוןבמלוהבשטרוכיוצא,דבמלוהעלפהאיאפשר

בדא"ה,אחריההתראהכדינו",עכ"לשו"תרמ"ץ.

לדייניישראלליתןלורשותלהוציא,דאימראינוחייבלוכל

אמנםערוךהשלחןחו"מסי'כוסעיףה',נמשךאחרדברי

כך ,רק משמטין אותו כשאינו רוצה לבוא" .ולפי דבריו אין

התומים והנתיבות ,אך הוסיף ערוה"ש ,שאם בית הדין נוכח

לבית הדין לתת רשות לתבוע בערכאות אלא לאחר

לדעתכיהנתבעמתחמקמדיוןשלאכדין,דיינינןליהכסרבן.

שהתברר לבית הדין שיש לחייב את הנתבע .אך רבו

וז"לערוךהשלחן" -אםהנתבעמסרבלבואלביתהדין,יתנו

החולקיםעלשיטתהנתיבות.

ביתדיןרשותכמושכתבנובסעיףב'.אמנםאםאומרשרצונו

בשו"ת לחם רב סי' פח הביא את לשון הרמב"ם בסוף

לדון בבית דין אחר ולא בבית דין זה ,אם אין זה דרך דיחוי

הלכות סנהדרין שכתב בלשון זו "היתה יד העכו"ם תקיפה

לפיהבנתהביתדין,צריךלילךעמולביתדיןאחר".

ובעל דינו אלם ואינו יכול להוציא ממנו בדייני ישראל

ובשו"ת נאות דשא סי' נא כתב " -וחכם אחד רצה

יתבענולדייניישראלתחלה,אםלארצהלבא,נוטלרשות

לדחותולומרדלמאמסרבאינונקראאלאכשאומרבפירוש

מבית דין ומציל בדיני עכו"ם מיד בעל דינו" .ומאידך הב"י

שאינורוצהכלללעמודלדין,אבלכלשאומרשרוצהלעמוד

חו"מ סי' כו כתב  -וז"ל רבינו שרירא גאון  ...מי שחייבוהו

בדין,רקשלבובלעמוועושהדחיותוהשמטותועי"זמוכרח

בחוב או פקדון ואינם יכולים להוציא ממנו ,ויש ביניהם

שכנגדו להוציא הוצאות ,אין זה נקרא מסרב ואין צריך

מקום בי דואר של גוים שאינו לוקח שוחד ,ומקבל עדות

לשלם הוצאות .והשבנו לו שדבר זה הוא זר בסברא ואין

מישראל על חבירו ,יש רשות לזקניםותלמידים שילכו לפני

הדעת סובלתו כלל וכלל  ...הדין פסוק בתשובת רמ"א סי'

השופטויעידושזהחייבלזה,ומצוהלעשותכן".וכתבבספר

קח וז"ל בקצרה  -אני מיפה כח האלמנה לגזור על כ"ה

לחם רב " -לכאורה נראה דהרמב"ם ורב שרירא חולקים,

שלמה שתוך ל' ידון עמה ולא ימשיכנה בתוחלת ממושכה,

דהרמב"םלאכתבדביתדיןמטפליןלהצילמבעלדינו.אבל

רק הוא ימציא עצמו לדון עמה .ואם ימשיכנה עוד

כתב הרב מהריב"ל בפסקיו ח"ג שאלה מ"ח דבר נכון

בהמשכותודחיותכדישלאיהיהגמרלדברזהתוךל'ינתן

להשוותהדעות,דהרמב"םאייריהיכאדלאבאהאלםלבית

לה רשות לתובעו בערכאות של גויים ויתחייב כל הוצאות

דין,וכיוןדלאנתבררהדבראםהואחייבאולאאלאשאינו

והיזקותשיגיעלהעלידיזהכדיןהמסרבעכ"לבקצרה.הרי

רוצה לעמוד לפני דייני ישראל ,ומשום כך אין חייבים בית

מבוארדדיןהעושהדחיותוהשמטותכדיןמסרב".

דיןלהטפלבענין,אלאשנותניםלורשותלהתדייןבערכאות

מסקנת הדברים  -על פי הדין ,מקום הדיון בתביעה

שלהםלהצילמבעלדינו.אבלאיןהכינמידיודההרמב"ם,

שלפנינו היא בבית הדין האזורי בצפת שהוא בית הדין

היכאדנתבררהדברוחייבוהוביתדיןלהטפלבדבר,ועלידי

הקבוע בעיר ,ואם הנתבע מסרב להופיע לדיון ,דינו כמי

הזקנים והתלמידים יוציאו לאור משפטו ,וכמו שכתב רב

שאינו ציית דינא ,שדינו מבואר בשו"ע וברמ"א סי' כו שיש

שריראגאון".

להתיר לתובע לתבוע את תביעתו בערכאות ,וכדעת הגאון

מבואר ,דמהריב"ל והלחם רב פשיטא להו דבמקום

מהרש"םבשםעטרתצבישהמנהגלמעשההואשלאכדעת

שהנתבע מסרב לעמוד לדין בפני דייני ישראל ,נותנים רשות

התומים .אמנם אם בית הדין היה מתרשם כי אין כוונת

לנתבע ,ואין מקום לבירור התביעה בהעדרו של הנתבע,

הנתבע להתחמק מלעמוד בדין ,אלא מבקש בכנות לקיים

בטרם ירשוהו לתבוע תביעתו בערכאות .וכן בספר ישועות

דיון בבית דין אחר ,היה מקום לפלפל ולדון בהלכה זו ,אם

ישראל סי' כו סק"ב הביא את דברי מהריב"ל וכתב שנראה

ניתןלהתירלתבועבערכאות,ולעילהבאנוהדעותבזה,אך

מדבריודלאכנתיבות,וסיים"-מיהולעילסי'ידכתבתידאם

מאחר שנוכחנו לדעת שהנתבע העלה טענות רבות במגמה

חייב שבועת היסת ,כיון דלא נחתינן לנכסיו מצד הדין ,אין

שלא לקיים את הדיון ,ולא היה צדק בטענותיו ,אלא כוונה

נותניןרשות,אלאשנשתרבבהמנהגליתןרשותגםבזה".

לדחותמעליואתהחובהלהופיעלדיון,והניסיוןלקייםדיון

וכן בספר אמרי בינה דיני דיינים סי' כז הוכיח שלא

אצל הרב הראשי לצפת לא עלה יפה ,וגם הרב הראשי

כשיטת הנתיבות והביא עוד אחרונים שהסכימו למש"כ
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מהריב"ל הנזכר .וכתב האמרי בינה על דברי הנתיבות -

מהר"ם שיק חחו"מ סי' ב' ,ועי"ש שהביא דברי הרמב"ם

"סוגיאדעלמאאזליבתראיפכא,ונותניןבכלביתדיןרשות

פכ"א מסנהדרין ה"ד שאסור לדיין לשמוע דברי טענת בעל

ללכת בערכאות נגד מסרב .דאם לא כן לא שבקת חיי וכל

דין בלא חבירו ועל זה נאמר לא תשא שמע שוא ,וכתב

אחדשישלודיןודבריםעםחבירו,אםאינוידועלהביתדין

מהר"םשיק" -וא"כאיךרשאילשמועדבריבעלדיןיחידי,

מחוב ברור יפסיד את שלו ,כי גם אם משמתין אותו לא

והתורה קראה שמע שוא  ...האיסור לאו דבית דין דאינם

ישגיחבזהוימצאמסייעיםבעוה"ר...וא"כיאכלהלהולחדי

יודעים אם משקר ,והכתוב קראה שמע שוא ,איך רשאין

 ...ועוד הא אף בשטר ,אם הלה אומר שיש לו טו"ת נגד

לשמוע,ואפילובגבראדלאציית,הרילעבורעללאתעשה

השטר ג"כ לא הוי דין ברור ,ועיין תשובת הרמ"א שם וגם

אסור ,אפילו צריך לבזבז כל ממון כדקי"ל ביו"ד סי' קנ"ז,

סי' קח דמשמע ג"כ באם אינו רוצה לבוא לבית דין ,אף

ולאוזההואמןהתורהונמנהברמב"םבמניןהמצות".

בחוב שאינו ברור לבית דין ,נותנין לו רשות  ...וכן מבואר

אמנםבערוךהשלחןחו"מסי'כוסעיףב'הביאלהלכה

בתשובתמשפטישמואל)סי'קי"ד(דכיוןשאינורוצהלעמוד

את דברי הנתיבות ,והוסיף שבמקום שלא ברור לבית דין

עמו לד"ת כמי שנתחייב דמי ,ורשאי ללכת בערכאות ,והכי

החיוב יקבלו את טענות התובע וראיותיו ועדיו על מנת

אזילסוגיאדעלמאודלאכנתיבות".

לבררהענייןעדכמהשידםמגעתבהעדרהנתבע,ואםיגיעו

וכןבספרערךשיחו"מסי'כו,דחהאתדבריהנתיבות,

למסקנה שיש מקום לחייבו לנתבע ,יתירו לתובע לתבעו

ובתוךדבריובארהטעםדאיןצריךשביתהדיןידעשאמנם

בערכאות .אך לפי המבואר לעיל רבו הפוסקים שדחו את

הנתבע חייב .וז"ל " -ביש"ש בסוף פרק החובל סי' סה כתב

דברי התומים הנתיבות מהלכה ,וכתבו שכן סוגיא דעלמא

דלפניהם ולא לפני נכרים ,היינו כשציית דינא ,אבל באלם

והמנהג ,ומבואר שאין מתקיים דיון במעמד צד אחד בטרם

מותרמהתורהלילךבדיניא"הבלאנטילתרשותמביתדין,

יתירולתובעלתבועבערכאות,וכפי העולהמפשיטותלשון

רק תקנה הוא שנהגו בבתי דינים שבישראל שלא לדון

הרמב"םוהשו"עושארהפוסקיםשלאהזכירוכללענייןזה.

בדא"הבלאנטילתרשותעיי"ש.וא"ככשאיןידועלביתדין

אלאשעלינולהודיעלתובעשההיתרמתייחסרקלזכותו

ויודעבעצמו,מה"תיתקנובזהלרשיעידלאצייתדינאלילך

לתבועאתממונובערכאות,אךאםבערכאותיפסקולתובע

לדייני ישראל ,וכעין שכתב בשו"ת רש"ל ס"ס דתקנתא

ממון שאין ראוי ליטלו על פי דין תורה ,כגון ריבית או

לרשיעי ניקו ונעביד ,ולמה נזדקק לו לאסור על בעל דינו

הוצאות משפט במקרים מסויימים ,שאסור לו ליטול ממון

מלילך לערכאות  ...בעל דין עצמו דיודע דמגיע לו ,אין לנו

זה ,ואם אינו בקיא בהלכה ,ילך אצל חכם ויברר ההלכה

לאסורלומלילךבערכאותולתפוסעלידםלהצילאתשלו

בזה.
מכלהאמורפסקנו-בנידוןדידןלאחרשהובררשהנתבע

כיוןשאיאפשרלהצילבדיניישראל".
לכןבמקוםשהנתבעמסרבלהופיעלדיןתורה ,ביתהדין

מתחמקמלהופיעלדיןתורהבמקוםשבושהואמחוייבבכך,

נותן לתובע רשות לתבוע תביעתו בערכאות ,ואין מוטל על

ביתהדיןמתירלתובעלתבועתביעתובערכאות,ואיןצורך

ביתהדיןלדוןולברראתהתביעה,מהעודשלא ניתןלברר

לקיים דיון מוקדם בבית הדין על מנת לברר אם יש מקום

את התביעה בהעדרו של הנתבע ,המסרב לבוא לדין ,עיין

לתביעה.

סימ ד

האםראוישביתהדיןינדהאתהמסרבלהופיעבפניו
בפנינו תביעת ממון שהתובע הגיש כנגד הנתבע ,אך
הנתבעסרבלהתייצבלדיון.
בתגובה לסירובו של הנתבע ,התובע בקש שינתן כתב
סירובכמשמעותוביו"דסי'של"ד,דהיינולנדותאתהנתבע,
כסרבןשאינוצייתדינא.

חייםב"רשמואלבספרצרורהכסף)דרךא'שערא'אותא'(
שכתבוז"ל"-ואםלארצוהדייניםלנדותלמורדלבואלדין,
הרשות בידם" ,ושלא כדעת מהר"ם מינץ סי' פג ,שנקט שזו
חובההמוטלתעלביתהדין.
בימינו קיימים כמה טעמים שלא לנקוט בצעדי כפיה

בתגובהלבקשהזו,ביתהדיןהבהירלתובעשאנונוהגים

באמצעות חרם .ראשית ,צעד זה שלהטלת חרם אינו מצוי

לציין בפסק הדין שהנתבע סרב להופיע לדין תורה והתובע

כלל והציבור יראה זאת כמילתא דתמיהה ,והרבים יכשלו

רשאי להגיש תביעתו בערכאות ,אך אין נוקטים בצעד של

ולא יקיימו את החרם כמתחייב בהלכה הנוהגת ביחס

חרםונידוי.

למוחרם,ועלוללהיגרםזילותאדבידינאבהעדרציותלפסק

מאחרשהתובעבקשלקבלהחלטהמנומקת,יובהרכדלהלן.

הדין.

ראשית ,נציין לדעת הרשב"א שבית הדין אינו מחוייב

מלבדזאת,חרםהואדברחמור,יעוייןבשו"תמשיבדבר

לנדות את המסרב ,והובאה דעתו בספרו של תלמידו רבי

ח"בסי'סושכתבשבעתמלחמהאםעובריםעלהחרםיש

עטרתדבורה
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בשוליהדברים,ישלצייןכינושאזהשלאמצעיהכפייה

קיטרוג על עם ישראל ,וכמעשה עכן במלחמת העי ,על כן

שינקטו על מנת להביא את הנתבע לדין תורה ,הוא נושא

בזמנינואיןלהכנסלכך.
אין היתר שלא להופיע לדיון בדין תורה ,ויש איסור

שהתובע כבר אינו צד בו ,לאחר שכבר קבל רשות לתבוע

בדבר,ובשלכך נקבעבשו"עחו"מסי'יאויו"דסי'שלדדין

את תביעתו בערכאות ובמידה שהוא צודק בטענתו יוכל

נידוי בנסיבות אלו .אך כיום בית הדין אינו נוהג לפסוק,

להוציא את שלו ,ואין להניח שדוקא בבית הדין יוכל

בפסק דין מעשי ,מה הן ההשלכות המעשיות מהסירוב

להוציא את שלו ולא בערכאות .אלא שהוטל על בית הדין

להגיעלדיוןבדיןתורה,וכלרבבקהילתורשאילנהוגבדרך

להעמיד את הדת על תילה ,כשהדבר ניתן ,יעויין היטב

היעילה והנכונה בעיניו ,על מנת להביא את הצדדים לדון

בשו"תהרשב"אח"הסי'קנג,עלכןישמקוםלשיקולדעת

בדיןתורה,לחץחברתיבליוויהסברהמתאימה.

ביתהדיןכאמורלעיל.

סימ ה

מקוםהדיוןבדיןתורהשביןבעללאשה
שבטתשנ"ד
אביה ,כדין תובע הולך אחר הנתבע .והשיב הבעל שלפי
פרטיהמקרה

דבריו שהיא מורדת ואין עליו איסור חרגמ"ה ,ולענין איסור

בפני ביה"ד תביעות הדדיות של בני זוג .האשה תבעה

זה הוי איהו הנתבע ,אשר על כן מוכרחת שתבא לדון לפני

מזונות וגירושין ,והבעל הגיש תביעה להחזקת הילדים ,וכן

בי"ד שבעירו .ודברינו אלה בתשובתי הלז ,וגם מ"ש לקמן

כתבשהואמעונייןבשלוםבית.

אותי"זדלעניןחרגמ"הלאוהיאהבעלדיןרקהביתדין,כל

בפתיחת הדיון ,הבעל העלה טענה לחוסר סמכות
מקומית,ובקששהדיוןיתקייםבאזורמגוריוועיסוקו,דהיינו
בביתהדיןבתלאביב.
בנידון שבפנינו ,בני הזוג גרו יחד כמה שנים בצפת,
ואח"כ עברו לגור באחד הישובים במרכז הארץ לאחר

זה מסייעים קצת לטענות הבעל בזה .אך שלא היה לי
באפשראזלהשיב...ואמרתילאאדוןאנוכיבדברהלזה".
ועייןבשו"תמהרש"ם ח"דסי'כדשכתב" -והנהבאמת
הבריתאברהםלאהחליטכללהדיןכן,שכתבשדעתונוטה
קצתלדבריהבעל".

שהבעל מצא את פרנסתו באותו מקום .לאחר שלשה

בדעת הברית אברהם ,נראה שהבעל נחשב כנתבע רק

שבועותשלמגוריםמשותפיםבישובהנ"להאשהעזבהאת

בנידון שם ,שהבעל תבע שיתירו לו חדר"ג אם אשתו לא

ביתםעםשניהילדיםלביתהוריהומבקשתלחזורלדירתם

תבוא לדור במקומו ולאחר שתוכרז כמורדת .אבל בנידון

הקודמתללאבעלה .לדבריה ,עזבהאתהביתעקבאלימות

דידן שהבעל דורש שלום בית ואינו מבקש לשאת אשה על

הבעלכנגדה.

אשתו,איןהכרחלפסוקבעניינומכחסברתהבריתאברהם.

בתביעתו להעברת הדיונים לביה"ד בתל אביב ,הבעל

ועיין בשו"ת אגרות משה חלק חו"מ ח"א סי' ה' שכתב

הסתמךעלתקנהי)(1בתקנותהדיוןשלבתיהדיןהקובעת

שבסכסוך שבין בעל ואשה ,אם הוסכם בין הצדדים על

שתביעה בין בני זוג תוגש בביה"ד שבמקום מגוריהם

גירושין אך עדיין קיימות תביעות הדדיות העומדות לדיון,

המשותףהאחרון.

בדין תורה כזה התובע הולך אחר הנתבע .אך אם האשה

עלינו לבררשתי נקודות ,מהומקוםהדיוןבסכסוך שבין

מרדהועזבהאתביתהבעל,והדיוןבביתהדיןהואבתביעת

בעל לאשה ,מצד עיקר הדין .ומה קובעות תקנות הדיון של

הבעל המבקש לעשות שלום ביניהם ,במקרה כזה האשה

בתיהדין.

הולכתלדוןבמקומושלהבעל.האג"מכתבבזהשניטעמים,
ראשית מטעם שמקומו של הבעל הוא מקומה שהרי היא

מקוםהדיוןבדיןתורהשביןבעלואשתו

צריכה לדור עמו במקומו .ועוד כתב האג"מ שהסברא בדין

בשו"ע חו"מ סי' יד ס"א נפסק שהתובע הולך אחר

תובעהולךאחרהנתבע" -הואמטעםשכתבהגר"אסי'יד

הנתבע .יש מקום לברר ,מה הדין כשמתקיים דין תורה בין

ס"ק יח מהא דמאן דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא,

בעללאשתו,מיהתובעומיהנתבע.

ושמעינן מזה גם דין זה דהוא צריך למיזל להאסיא שיכול

בפתחי תשובה אה"ע סי' עה הביא מתשובת ברית

יותר לרפאות ,וכיון שהוא במקום אחר צריך לילך לאותו

אברהם חלק אה"ע סי' צב אות יד שדן בשאלה זו .הברית

המקום שם נמצא הנתבע שהם יוכלו יותר להביאו לדין

אברהםכתב"-בדבריריבותשביןאישלאשתואודותמקום

לפניהם מבי"דשבמקוםהמלוה.ולכןלאשייךזהאלאבכל

דירתם,ובתוךטענותהבעלבאהטענהשניהנגדדבריאבי

תובעונתבעשליכאשוםנידוןקודםשאנושומעיןהתביעה,

האשה שיבוא לדון לפני בי"ד שבעירו ,והאשה היא אצל

אבל בדבר הידוע שיש נידון עוד קודם ששמעו טענות
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מהתובע ,כמו הכא באשה שנסעה מבעלה ובאה לכאן

ב"כ הבעל הסתמך בטענתו לחוסר סמכות מקומית על

שהכל רואים שהבעל הוא תובע ממנה שהיא מורדת ,והיא

תקנות הדיון בהם נאמר בסעיף י)" - (1תביעה בין בני זוג

נתבעת שצריכה להשיב ,שנמצא שאף שלא בא לבי אסיא

בענייני אישות תוגש לבית הדין הרבני של מקום המגורים

יודע האסיא ,לא שייך סברא זו ,אלא יש לדון כדין נתבע

האחרוןשלבניהזוג".

שצריך לילך לבית הועד כשרוצה התובע  ...אפילו אם

נראה שהטעם בתקנה זו היא עפ"י סברת המהרשד"ם

בשאר תביעות ליכא דין זה ,באשה שמשועבדת לו יש

חחו"מ סי' קג וסי' שפו שאם נעשה עסק בין שני אנשים

להיותכדיןלוהלמלוהמטעםזהשהיאכעבדלוה.ואףאם

במקום מסוים ,אנו תולים שמסתמא קיימת הסכמה ביניהם

ישלהתביעותשתובעתגםממנו,הרילענין תביעותיהלא

שאםיתעוררביניהםדיןתורהבענייןהעסק,שידונובמקום

ידועעדשתטעון,שלכןהריהיאצריכהלבואלמקוםבעלה

העסק.ואףאםהנתבעדרבמקוםאחר,הואצריךלבואלדין

הנתבע כדין תובע הולך אחר הנתבע כשהן בשני מקומות

במקוםבונעשההעסק.וממילאראומתקניהתקנותלראות

שצריךלילךלמקוםהנתבע...ונמצאשביןמצדתביעתוובין

דיןתורהבסכסוךשביןבניזוגכדיןסכסוךעלעסקשנעשה

מצדתביעתהצריכהלילךלמקומו",עכ"ל.

ביןשניצדדיםשמקוםהדיוןבסכסוךעלהעסקהואהמקום

אךדבריהאג"מבהבנתהסבראשכתבהגר"אבדיןתובע

בונעשההעסק,.ועייןבספריביעאומרחלקב'חו"מסי'ד'

הולך אחר הנתבע ,צ"ע .דהאג"מ סבר שהכוונה היא

אותה'ובשו"תמחזהאברהםח"באה"עסי'ח'.וע"עלהלן

דבעלמא כשאדם תובע את חבירו ,אין ידוע שיש ממש

סי'ו'במהשכתבנובאריכותבביאורסברתמהרשד"ם.

בטענתוכלעודלאהגישאתהתביעהוהחלהדיון,ובכה"ג

ולפי זה ,אמנם מגורים של ימים ספורים אינם נחשבים

אין מקום לחייב את הנתבע לזוז ממקומו ,משא"כ בתביעת

כעסקשישלדוןעליו,מאחרוכשבאולגורלימיםספוריםלא

בעל כנגד אשתו שעזבה את הבית ,עוד בטרם הדיון ,כבר

ראו את המגורים כעין פתיחת עסק משותף במקום חדש,

ברורשישממשבתביעה.

אבל כשבאו לגור לתקופה ארוכה ,וכבר גרו יחד באותו

אך לכאורה הדברים צ"ע .מפשטות כוונת הגר"א נראה

מקום שלושים יום ,ברור שאלו הם מגורים שיש לראותם

שהסברא היא סברא פשוטה ,שמי שכואב לו הכאב הוא

כעסקביןבניזוגוישלדוןבתביעותההדדיותבמקוםהעסק.

צריךללכתלמקומושלהצדהשנישלאכואבלו,ושלאניתן

היה מקום לומר שבפרק זמן שאינו שלושים יום ,ועל פי

לחייבאתהנתבעשלאכאיבליהכאיבאלהגיעלמקומושל

הדיןאינםנחשביםכיושביהעיר,לעניןכמההלכותבתורה,

התובע .אךאיןהדברתלויכללבמהשידועעודקודםהדיון

כגון לענין יושבי עיר הנידחת דמפורש בפסוק "הכה תכה

שקייםכאב.ואיןנ"מהאםישממשבטענהעודבטרםהחל

את יושבי העיר ההיא" ,ולענין המודר הנאה מיושבי העיר,

הדיון .ומה שכתב האג"מ שמאחר ובתביעת הבעל לא

)עיין מסכת סנהדרין דף קיב ,(.על כן מאחר ואינם בגדר

שייכת הסברא דמאן דכאיב ליה ממילא האשה משועבדת

יושבי העיר ממילא הם רק בגדר אורחים ,וביחס לבני זוג

ללכת לבית הועד ,יש לדון טובא מנא ליה לומר כן ,ומנא

שהם בגדר אורחים ,אין הסכמה לראות את המקום בו הם

ליה להשוות לדין שעבוד הלוה למלוה .אך אף אם נקבל

מתארחים כמקום העסק .אלא אם כן קיימת הוכחה אחרת

הנחה זו עכ"פ מנלן לחייבה ללכת למקום מגוריו של הבעל

שהם קבעו מקום זה כמקום מגוריהם ,וכפי שיתבהר להלן

שאינומקוםביתהועד.

עפ"יתשובתהר"ן.

ונראהשהעיקרתלויבמהדנים,אםדניםבתביעתהבעל

אבללאחרל'יוםשהםבגדר"יושביהעיר",נראהשמקום

והוא כאיב ליה כאיבא ,עליו ללכת למקומה ,או דנים

זה בו דרו שלושים יום הוא מקום הדיון .ומה שהוזכרו י"ב

בתביעת האשה ולה כואב ,והבעל מצידו אינו מבקש כל

חודש במסכת ב"ב דף ז ,:היינו לעניין שיחשב כאחד מ"בני

דיון,שבנסיבותאלועליהללכתלמקומו.

העיר",וכשותףמלאבעירולשאתעמםבעול,ולהיותמחוייב

וע"ע בשו"ת אמרי יושר ח"א סי' לח שכתב לדון שבדין

בחיובי הממון ההדדיים של כל אחד מבני העיר ,אבל בגדר

תורה שבין בעל ואשה הצד החפץ בקיום הקשר שביניהם

"יושבי העיר" הוא נחשב כבר לאחר ל' יום .ואף ביחס לגדר

צריךלבואלמקומושלהחפץבביטולו,ולפי"זה"הבנ"דעל

"בניהעיר"עייןבשו"עסי'קסגס"בברמ"א,אךאכמ"לבזה,

הבעל להגיע למקומה .ועיי"ש במה שהעלה לדינא .וע"ע

מאחר שברור שאין צורך בקביעות כזו היוצרת חיובי ממון

בפד"רח"ועמ'268ואילך.

כלפי בני העיר .עכ"פ מאחר ובתקנות הדיון לא נכנסו

לכן נראה שבנידון דידן אם האשה היתה פותחת תיק

לחילוקים,עלכןכלשיצאומגדראורחים,ודרובעירשלושים

לתביעת גירושין ומזונות בלבד ,היה מקום לומר דמאן

יום ,התקנה חלה עליהם .ובמקרה הנוכחי שגרו יחד באותו

דכאיבליהכאיבאאזיללביאסיאולתבועאתהבעלבמקום

מקוםרקשלשהשבועות,איןלהורותעלמקוםהדיוןבמקומו

מגוריו,אךמכיוןשקיימותלפנינותביעותהדדיותוביתהדין

של הבעל אלא אם ימצא טעם לדונם כיושבי אותה העיר

כאן יקיים דיון בתביעת הבעל לשלום בית ,הרי שבאותו

מפני מעשה המוכיח שבכוונתם להשאר במקום זה ,וכמו

מעמד יתבררו שאר התביעות) .ולא נאמר להיפך מהטעם

שיבואר להלן עפ"י תשובת הר"ן ,ואמנם יתכן שבנידון

המבוארלהלן(.

שבפנינוקיימתהוכחהמתאימה.

עטרתדבורה
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למרות זאת בנידון שלפנינו מצבה הבריאותי של האשה

לאחר פרק הזמן הנ"ל של מגורים משותפים בבית שאן

אינותקין ,גםאםהיהמקוםלקבועאת מקוםהדיוןבת"א,

ועקבסכסוך,נפרדהדרכם,הבעלחזרלגורבמקוםהמגורים

הרי שלפי סעיף י) (2וסעיף כ' בתקנות הדיון יש מקום

הקודם,וזאתלאחרשבאותומועדהתבררשהחוזהלמכירת

לחריגהמהכללבמקריםמסוימים,וישלראותבסעיפיםאלו

הדירה הנ"ל בוטל .ואילו האשה נשארה לגור בבית האם

תקנה המאפשרת לחרוג מן הדין מכח תקנה .וכבר מצינו

בביתשאן.

שמתחשבים במי שהדרך יותר קשה עליו ,עיין בפת"ש

סעיף י' ) (1לתקנות הדיון קובע שתביעה בין בני זוג,

חחו"מסי'ידשמהר"יהעשילאשכנזיפסקשהאשהצריכה

תוגש לבית הדין הרבני של מקום מגוריהם האחרון של בני

ללכת למקום בעלה ,ואחד הטעמים שכתב הם דטלטולי

הזוג.ועלינולקבועבמקרהזהמהומקוםהמגוריםהאחרון.

דגברא קשים מדאיתתא ,ואמנם רבו החולקים על מסקנתו,

אמנם אילו הצדדים היו מגיעים לבית האם בבית שאן

עיין בערוך השלחן חו"מ סי' יד סעיף ד' ,ובעוד פוסקים,

למטרתביקורחגוכיוצ"ב,איןספקשלאהיהניתןלהתייחס

והדיןעמםמאחרולפידבריומהר"יהעשיללכאורההדיןכן

למקום זה כ"מקום מגורים אחרון" .אך מאחר שהצדדים

בכלאישהתובעאשה,גםכשאינםבניזוג,ודברזהלאאמר

עזבו את ביתם ביפו בידיעה שהם חייבים לעמוד בתנאי

אדםמעולם,ובע"כשאיןזוהלכהבכלדיןתורהשביןאיש

חוזההמכר,ולפנותו.הריש"מקוםהמגורים"בביתשאן,גם

לאשה ,בלא לבחון את מצבו המיוחד של כל אחד מהם,

אם היה בבית האם ,מקום שלכל הדעות אינו אידיאלי

)וסברת"טלטולידגברא"וכו'התבארהאצלינובדרךאחרת,

לניהול חיי משפחה תקינים ,עכ"פ עבור זוג זה ,דירה זו

עיין סי' לב ,שהיא סברא קלה הבאה כהכרעה בין כוחות

היתה מקום המגורים שבחרו בו עקב האילוץ הנזכר .מקום

שווים ,ואינה עניין להלכה העוסקת בקביעת מקום הדיון,

מגוריםשלמעשההתגוררובו,בתקופתהזמןכאמורלעיל.

שעל פי סברא זו נחייב צד אחד לצאת ממקומו( ,אך עכ"פ

עייןבשו"תהר"ןסי'יאשדן בשאלתהסמכותהמקומית

אנו רואים שהיה מקום לשקול סברא כזו של קשיי טלטולי

שלביתהדיןבעירביחסלאדםשבאלעירונשאשםאשה,

הדרך.אףשלהלכהדעתמהר"יהעשילאשכנזילאנתקבלה

וכתב הר"ן " -לענין מה שבא בשאלה אם יהודה מוכרח

כהלכה בכל בני זוג ,אך בנידון שבפנינו מאחר שידוע לנו

לקבל בי"ד קהל גירונה או אם יכול לשאול להם בי"ד אחר

שהנסיעה קשה מאד עבור האשה ,עקב מצב רפואי מוכח,

 ...בנדון זה צריך לעיין ,אם זה שנשא שם אשה נידון כבני

יש מקום להתחשב במי שהטלטול קשה מאד עבורו ,מאחר

עירם אם לאו ,לפי שאנו רואין שכל שעושה מעשה מוכיח

וכאמור,דברזהמעוגןבתקנותהדיון.

שהוא רוצה להתיישב באותה העיר נקרא לאלתר מבני

מסקנתהדברים-הדיוניםביןבניהזוגיתנהלובביתהדין
בצפת.

העיר ,אע"פ שלא שהה לשם ,כדתנן ]ב"ב ז [:אם קנה שם
בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד .אף כאן ,אי אפשר



לומר שהנישואין מוכיחין שהוא רוצה לקבוע שם דירה והרי

להלן החלטה אחרת ,שכתבנו בבית הדין בטבריה,

הוא כאנשי העיר מיד,ליתא שכל מי שקונה בית דירה בעיר

המתייחסתלזוגשגרויחדזמןקצרבמקוםאחד-

אחרת מעשיו מוכיחין שרוצה לדור שם ,שאין רוב בני אדם

עלתהטענהמקדמיתבשאלתהסמכותהמקומית.הבעל

קונין בית דירה אלא באותו מקום שהם חפצים לדור ,אבל

בקש שהדיונים יתקיימו בבית הדין האזורי בת"א ,מפני

הרבה נושאים נשים במקומות שאין דעתם לדור בהם מפני

שמקום המגורים המשותף האחרון היה בתל אביב .לעומת

כמהסבותואיןהנישואיןמוכיחיןכלל".

זאתהאשהבקשהלקבועאתהסמכותהמקומיתבביתהדין
האזוריטבריה.

דברי הר"ן הובאו להלכה בסמ"ע סי' קסג סק"ז שכתב –
"כתב הר"ן בתשובה סי' י"א ,מי שנשא אשה במקום אחד,

לאחר עיון בחומר שבפנינו ובטענות הצדדים התברר

אינו הוכחה שרוצה לדור שם ואינו כבני העיר לכופו לדון

שהצדדים התגוררו ביפו בדירה שזכויות המגורים בה היו

שם לפני בית דין שבעיר ,עד שיעשה הוכחה שירצה לדור

שייכות לאבי הבעל .בתקופה שקדמה לחג הפסח תשס"ח

שם".וכןפסקשםבנתיבות.

נערך חוזה למכירת הדירה לאדם אחר ,ובהתאם לסעיפי

הרי מבואר שאדם שבא למקום פלוני למטרת נישואין

חוזה זה ומועד פינוי הדירה שנקבע בחוזה ,בני הזוג נאלצו

בלבד ,אין זו ראיה שמבקש לקבוע מקום מגוריו באותו

לפנותאתהדירה,ועברו לגורבביתשאןבביתהוריהאשה

מקום.אבלאםעושהמעשהאחרהמוכיחרצוןלגורבאותו

מספר ימים קודם לחג הפסח .בתקופת שהייתם אצל הורי

מקום ,די בכך לדונו כאחד מאנשי העיר ,ולבית הדין של

האשה ,חיפשומקוםעבודהמתאיםעבורהבעל ,וכןחיפשו

העירסמכותלדונו.

דירהשכורהעבורם.

ראיהכזותוכללהיותרכישתבית,אךניתןלהתבססגם

בניהזוגנחלקובשאלתמשךהזמןששהויחדבביתשאן.

על הוכחה אחרת .וכמו שכתב הר"ן "כל שעושה מעשה

לדבריהאשהגרויחדבביתשאןמעטפחותמחודש,ולדברי

מוכיח ,שהוא רוצה להתיישב באותה העיר ,נקרא לאלתר

הבעלגרויחדבביתשאןכחודשייםוחצי.

מבניהעיר".
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גם בנדון דנן ,בתקופת המגורים בבית שאן ,הבעל ידע

אשתו בבית שאן ,ומקום זה נחשב עבורם כ"מקום מגורים"

שאין לו מקום מגורים אחר ונקט בפעולות שונות לחפש

בכל הקשור לשאלת הסמכות המקומית ,ומאחר שזה מקום

עבודה לרבות ראיונות עבודה באזור בית שאן וכן עשו

המגורים האחרון המשותף ,בית הדין בטבריה הוסמך לדון

מאמץ לאתר דירה מתאימה מחוץ למגוריהם בתקופת חג

במכלולהתביעותשביןהצדדים.

הפסח .ובכך קיימת הוכחה שהוא מבקש להתיישב עם

סימ ו

נימוקיםלפסקהדיןבשאלתמקוםהדיון
כבטבתתשס"ג
ד .אחד מחברי בית הדין ,הוסמך כבורר יחיד ,ונחתם
השתלשלותהענייניםביןהצדדים
בפנינו תביעת א .באמצעות בא כחו כנגד ב .באמצעות
באכחו.

שטר בוררות שבו נקבע כי הבורר או בית הדין בהרכבו
המלא ,יכריע בשאלות השנויות במחלוקת .התקיים דיון
בפניהבוררוניתןפס"ד.

התעוררה שאלה מקדמית של מקום הדיון בתביעה

ה.הקונהסרבלשלםאתסכומיהכסףשנקבעולתשלום

הנוכחית.הנתבעמתנגד לקייםאתהדיוןבביתהדיןבצפת,

על ידי הבורר ,וטען לזכותו לקבל את הנכס בלא תשלום

ומבקש לקיימו בבית הדין בירושלים במקומו של הנתבע,

נוסף ,לטענתו היה על הבורר לנכות מהסכום המוטל עליו

כפיההלכההפסוקהשהתובעהולךאחרהנתבע.

את הקנס בגין עיכוב המסירה .הקונה ,בטענתו זו ,התעלם

הצדדים השמיעו את עמדותיהם בבית הדין בשאלה
מקדמית זו ,ולאחר שמיעת הטענות ,בית הדין פסק שעל
הצדדיםלהופיעלדיוןבביתהדיןבצפת,ולהלןהנימוקים.

בכך מהחלטות קודמות בית הדין ופעל בניגוד להחלטת
הבורר.
ו .עקב אי התשלום ,שהוטל על הקונה ,הבורר קבע

בטרם נפרט את הטעמים ההלכתיים ,להלן סיכום קצר

שהמכירה בטלה ומבוטלת ,אך נקבע שהמוכר חייב להחזיר

של השתלשלות העניינים בין הצדדים בעניין הנכס בצפת,

לקונה את דמי הקדימה בסך  60,000דולר ,בניכוי הסכום

נשואהדיון.

השנויבמחלוקת)תשלוםעבורהשיפוצים(שיופקדביתהדין

א.ראשיתהשלהפרשהבעסקהשהתבצעהביןב,.להלן
"המוכר" ובין א ,.להלן "הקונה" ,להעברת מבנה מהמוכר
לקונהתמורתסכוםשל95,000דולר.
הקונה שלם דמי קדימה בסך  60,000דולר ,והמוכר
התחייב לשיפוצים מסויימים ולמסירת הדירה במועד
מסויים.
הן הקונה והן המוכר התגוררו בצפת באותו מועד .וכן
המבנהנשואהדיוןנמצאבצפת.

עדלהשלמתהדיוןבנקודהזו.
ז.הקונההגישעירעורלביתהדיןהגדול,ועירעורונדחה.
ובביתהמשפטהמחוזי ,נפסקשלא לאשראת פסק דינושל
הבורר,אךביתהמשפטהעליוןביטלהחלטהזו.
ח .למעשה המוכר לא החזיר לקונה את הכסף ,והקונה
מצידולאהגישתביעהלהשבתהכסף.
המוכר בקש לקיים דיון ,בבית הדין ,שבו יקבע סכום
ההחזר,אךהקונהסרבלדיוןזה.

ב .הדירה לא נמסרה בזמן ,ובבית הדין התקיימו מספר

ט .כעת בפנינו בקשת הקונה באמצעות בא-כחו לביטול

דיונים בין הקונה למוכר בשאלת ההתחייבויות ההדדיות

ביטולו של המכר .לטענתו מאחר והמוכר לא החזיר לקונה

שבין הצדדים ,עקב טענות הדדיות שהועלו .הקונה תבע

אתהסכוםהמוטלעליו,הרישהקונהעדייןבעליושלהנכס.

תשלוםקנסעקבאימסירתהדירהבמועד,וכןתשלוםשכר

לטענתו ביטול המכר מותנה וכפוף לתשלום ההחזר המוטל

דירה ששכר ,כתוצאה מהעיכוב במסירת הדירה )בניגוד

עלהמוכר.

להוראות החוזה( ,וניתנה החלטה המחייבת את תשלום
שכרהדירהאךלאאתתשלוםהקנס.
ג .לאחר פרק זמן ,אחיו של המוכר ,נכנס לתמונה,
השלים את השיפוצים ובקש להשלים את העסקה ,דהיינו
להעביראתהנכסלקונהולקבלאתיתרתהסכום.

מקוםהדיוניםבמעמדושלנכסשבעתהעסקהנמצא
במקומםשלהצדדים,ולאחרמכןהנתבעעזבאתהעיר
הלכהפסוקההיאבשו"עחו"מסי'ידס"אשהתובעהולך
אחר הנתבע .וכן נקבע בתקנות הדיון סעיף ז' .אך בתקנות

הושגה הסכמה על שיפוצים אחרונים ,ונקבע תאריך

הדיון סעיף יב נקבע " -נעשתה עסקה במקום מגוריהם של

למסירת הדירה .הוסכם שגובה התשלום עבור השיפוצים

שני הצדדים ,ואחר כך עזב אחד מהם את המקום ,הברירה

הנוספים שהקונה דרש יוכרעו על ידי בורר יחיד ,והבורר

בידיהתובעלהגישתביעהבענייןהעסקהבמקומושלהנתבע

יקבעאתהסדריהתשלום.

אובמקוםהעסקה,אםהיאעדייןמתקיימת".

עטרתדבורה



הנאמר בסיום סעיף יב "אם היא עדיין מתקיימת" ,טעון
בירור והגדרה .נציין כי בחוברת תקנות הדיון במהדורת
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עשה העסק על דעת שיצטרך לילך לדון למקום השותף
השלישי".

תשל"ח בסופה ציינו כמקור לתקנה זו את תשובות

ובספרברכתשלמה)להגר"שטנאז"ל(חלקחו"מסי'ד'

מהרשד"ם חו"מ סי' קג ושפו ,ומסתבר לפרש את התקנות

דן"בדברהסכסוךביןהתובעראובןוהנתבעשמעוןשנערך

בהתאםלהלכהממנהיצאהתקנהזו.

ביניהםהסכםבכתבלחלוקתרכושמשותףנכסידלאניידי.

ולהלן לשון מהרשד"ם סי' שפו " -ובר מדין אני אומר

התובע טוען שהנתבע לא קיים את תנאי ההסכם ומבקש

דבנ"ד יש לב"ד לעכב כנזכר ,מטעם דכשהאמין שמעון

לחייבו בסכום כסף כמפורט בכתב התביעה .הנתבע היגר

לראובן להפקיד נכסיו אצלו היה בהיותו דר בעיר שלוניקי

לחו"ל והשאלה אם לחייבו שיחזור לכאן להתדיין עם

כמו שהיה דר שמעון ,ועל דעת כן היה מאמינו שאם יפול

התובעכבקשתו".

איזההפרשביניהםיעמידנולדיןבשאלוניקיהיוםאולמחר

בסוף דבריו הביא הגר"ש טנא ז"ל את דברי מהרשד"ם

כשיבאלביתולפקודאשתוובניו,אבלהשתאשעקרדירתו

וכתב " -לדעת מהרשד"ם כיון שהתובע והנתבע היו גרים

מכאן ,על ראובן מוטל לבוא לעמוד לדין אם ירצה נכסיו

במקום בו נעשה העסק ביניהם ,הרי יש אומדנא שעל דעת

שבכאן ,דלא כל כמיניה לקחת נכסי אחרים לאכול ולחדי,

כןנעשההעסקשיהיושניהםגריםבמקוםזה.ולכןאםאחד

ושילכו אחריו המפקידים ,אצלו וגם כי סברא נכונה היא

מהם עזב את המקום ,אף שהוא הנתבע ודורש מהתובע

זאת בעיני וכמדומה ראיתי דין זה  ...א"כ אני אומר שכ"ש

שיבוא למקומו ויברר את תביעתו כדין תובע הולך אחר

שיש לנו לומר שלא אמרו שילך התובע אחר הנתבע אלא

הנתבע ,אבל בכגון זה אין התובע צריך ללכת ,מאחר

כאשר היו המשא ומתן שביניהם זה במקומו וזה במקומו,

שהנתבעהואשעזבאתהמקום,לכןאיןהתובעחייבללכת

אבל כאשר היו שניהם במקום אחד ואח"כ הרחיק הנתבע

אחריו .וכן מסיק מהרשד"ם אפילו אם לא היו גרים יחד

נדודפשיטאופשיטאשאםישיכולתבתובעלהביאולמקום

במקום זה ,אבל כיון שהעסק נמצא במקום ההתדיינות

התובע,אושישכחבידב"ד,יביאוהו".

יקבע כמקום
ביניהם ,וזה ג"כ כאומדנא שמקום העסק ָ

דברי מהרשד"ם הובאו בכנסת הגדולה חו"מ סי' יד

להתדייןשם.ואףשפורקההשותפותוחוסלוהעסקים,אבל

הגהות ב"י אות לה .וכן הסכימו בספר דרכי נועם חו"מ סי'

מאחר שיש אומדנא ששניהם מעוניינים שהמקום בו נמצא

לטובשו"תהאלףלךשלמהחו"מסי'קיח.ועייןבספריביע

העסק יהיה מקום ההתדיינות ,כי בדרך כלל במקום זה

אומר ח"ז חחו"מ סי' ד' שהביא מכמה אחרונים שהסכימו

שמתנהל העסק קל יותר לברר את הדברים טעונים בירור,

עםדברימהרשד"ם.

ואת הדברים השנויים במחלוקת ביניהם ,לכן גם אם

ובספר שו"ת מהר"י הכהן מהדו"ק חו"מ סי' א' הביא
דברי מהרשד"ם בלשון זו " -מבואר במהרשד"ם סי' שפ"ו

השותפות התפרקה ,נשאר המקום הזה להתדיינות ביניהם,
ואיןכאןהכללשהתובעהולךאחרהנתבע".

דלענין לכוף את התובע ללכת אחרי הנתבע אמדינן דעת

בסוףדבריובתשובתברכתשלמה,הניחבצ"עהדיןאם

התובע בתחילת ההלואה ,ואם נראה מעניינו שלדעת כן

לאחר שהשותפות התפרקה והוסכם על דרך חלוקת

הלוהו שכאשר יהיה ביניהם דו"ד הבית דין שבעיר ישפטו

השותפות" ,ויש לפעמים שצד אחד צריך לשלם סכום כסף

ביניהם,מחוייבהנתבעללכתאחרהתובע".

לשניומוסרלושטרותלתשלוםהסכום,וכעבורזמןהתעורר

ובספר משפטי שאול סי' מ' ,בפסק דינו של הג"ר מרדכי

סכסוך ביניהם בדבר תשלום השטרות  ...כאן הסכסוך אינו

אליהו שליט"א ,כתב בביאור סברת מהרשד"ם " -זיל בתר

נוגע לשותפות שהיתה להם בעבר ,שהרי פורקה השותפות

טעמא ,שכל הטעם הוא ,שלא כל אחד יעשה עסק ואח"כ

וחוסלו העסקים ,וכל הסכסוך ביניהם נוגע לתשלום שטר,

ילך לו לעיר אחרת ועי"ז הוא ירמוס ויגזול אנשים שלא

שאמנם נובע החיוב מהשותפות ,אבל זה לא שייך לעסק

יטרחו לרדוף אחריו בעיר אחרת .או הטעם שכל שהעסק

שהיה להם בעבר .בדבר הזה יש להסתפק אם הנתבע עזב

נעשה בעיר מסויימת ושניהם היו באותה העיר הוי כאילו

אתהמקוםעלהתובעללכתאחריו,אושנחייבאתהנתבע

קבלועליהםלהתדייןבאותהעירובדייניהמקום".

שיבוא למקום התובע ,כיון שחיוב ממון זה נובע מהעסק

ובספר דברי מלכיאל ח"ג סי' קסז כתב " -לדעתי נראה

המשותףשהיהלהםבעבר,וצ"ע"עכ"ל.

ברור ,שצריך לדון במקום התובע שהעסק הוא שם ,ושם

העולה מכל האמור  -במקרה שהתבצעה עסקה במקום

נעשההעסקשנצמחהממנותביעתו,דהאאיתאבב"קק"ח

מסויים ,והצדדים לעסקה זו התגוררו באותו מקום ,בעת

ע"ב שהשומר אף לאחר שנשבע ונפטר מיקרי בעל דינו של

ביצוע העסקה .ולאחר זמן אחד מהם תבע את חבירו

הגנב לענין יפטר בהודאתו ע"ש .ובודאי אם יש לאחד

בתביעה הקשורה לעסקה זו ,יש לקיים את הדיונים בבית

תביעה על עסק זה ידון עם השומר במקומו ,ואם רצו

הדין במקום שבו בוצעה העסקה ,אף אם התובע בלבד,

הבעליםלדוןיבואולשם...כברכתבהרשד"םחח"מסי'קג

עדייןגרבאותומקום,והנתבעעברלמקוםאחר.

שאם אחר שעשה העסק עמו יצא הנתבע לעיר אחרת,
מחויבלבואלמקומוהראשוןלדון...גםבנידוןדידןודאילא

מקור הדין בתשובת מהרשד"ם ,וכך מוסכם בפוסקים,
ונקבעבתקנותהדיון.
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בסעיף יב לתקנות נאמר "הברירה בידי התובע להגיש

נעשית באיל"ג .מכל מקום ,כיון דפתחו בדיניה במורסיי"ה,

תביעה בעניין העסקה במקומו של הנתבע או במקום

צריך שיגמר הדין שם .ולאחר שיחייבו דייני מורסיי"ה את

העסקה ,אם היא עדיין מתקיימת" .ונראה שכוונת הסיפא

ראובן ,אם לא יחזיר את החפצים או דמיהם ,כפי מה

לסעיף זה ,המתנה את התקנה בכך ,שהעסקה "עדיין

שיעריכםשמעוןבדבר,ראוילמראיתעיניהדיינים.אזיביא

מתקיימת" ,להתייחס לנושא הנידון בסוף תשובת הברכת

פסקדין,מדיינימורסיי"ה,ושטראדרכתאשיעשולוהדיינים

שלמה ,דהיינו במקרה בו השותפות כבר פורקה ,או שאין

ההם ,על נכסי ראובן ,לפני דייני איל"ג .והם יעשו שומא

דיון על הנכס נשוא העסקה ,אלא התביעה מתייחסת

בנכסיראובןשבאיל"ג",עכ"להריב"ש.

לתשלומיסכומיכסףהנובעיםמעסקהזו,שבמקרהכזה חזר

גם במקרה שלפנינו ,הדין ודברים שבין הצדדים נפתח

הכללהמקובלבשארתביעות,שהתובעהולךאחרהנתבע.

בבית הדין בצפת והתקיימו מספר דיונים בהרכב המלא,

בנידוןשלפנינו,הדיוןהנוכחיהואעלמעמדהנכסנשוא

והמשיכו בהרכב של דיין אחד ,על כן גם הדיון הנוכחי

העסקה .התובע שהוא הקונה ,תובע לקבל פס"ד הצהרתי

שהוא המשך לדיונים הנ"ל יתקיים באותו מקום ,וכפי

שהנכסנשואהעסקהנמצאבבעלותועקבאיעמידתהנתבע

שנקבעבהחלטהקודמתשלביתהדין.

 המוכר ,בהוראות פסק הדין שחייבו להשיב לקונה סכומיכסף.ובנסיבותאלומקוםהדיוןבביתהדיןבצפת.

טענה נוספת העלה ב"כ הנתבע ,שמאחר שהתובע פנה
לערכאותלביטולפסקדיןקודםשלהבורר,הרישאיןנזקקין
לו.

תביעהשהתבררהבפניביתדיןולאחרמכןהוגשהבקשה
לקייםחלקנוסףמהדיוןבפניביתדיןאחר
מלבדהאמורלעיל,קייםטעםנוסףלחייבאתקיוםהדיון
בביתהדיןבצפת.
התביעההנוכחית,אינההתביעההראשונהביןהצדדים.
כאמור ,הצדדים קיימו מספר דיונים בבית הדין בצפת.

אין מקום להאריך כאן בבירור הלכה זו שהביא הרמ"א
בחו"מסי'כו,אךנצייןלפד"רחי"געמ'275וספריביעאומר
ח"ז חחו"מ סי' ה' ,ומדבריהם עולה שבודאי לפי מנהג
קהילותספרד,אליהםמשתייכיםהצדדיםאיןמקוםלטענה
זו ,ועיי"ש בפד"ר חי"ג עמ'  278שאין מקום לטענת קים לי,
ואכמ"לבזה.

בתחילהבתביעותהדדיותבענייןהשיפוציםבנכס,שהמוכר

נקודה נוספת שיש לתת עליה את הדעת בנידון זה.

קבל על עצמו ,ושאלת התשלומים המוטלים על הקונה.

העסקה התבצעה בין המוכר  -ב .לקונה הנ"ל .מזה תקופה

בעניין זה התקיימו בבית הדין מספר דיונים ,ובמהלך

מסויימת שאחיו של המוכר ,בא כחו הנוכחי ,מנהל את

השיפוצים ,הדיינים אף באו בעצמם למקום ,ונכנסו למבנה

עסקיו ,והוא הנושא והנותן בכל הכרוך בדיונים בקשר

נשוא הסכסוך על מנת להכריע בתביעות ההדדיות .ומלבד

לעסקההנ"ל,וכעתהנכסרשוםעלשמו,לדבריואחיוכעת

זאתלאחרמכןהתקיימודיוניםבפניאחדהדיינים,בהתאם
להסכמת הצדדים לקיים דיון בפני דיין יחיד ,הדיונים נסובו
בשאלתביטולהעסקהעקבאיתשלום,כנזכרלעיל.

מחוץלביתוולאידועבבירורהיכןמקוםהימצאו.
יש לקבוע כי בכל הנוגע לדין תורה הנוכחי ,ב"כ של ב.
דהיינו אחיו ,הוא הנתבע .ונציין למש"כ הדברי מלכיאל

כעת ,על פי החוק ,שטר הבוררות שנחתם לפני מספר

בח"ג סי' קסז בנידון כזה " -הא דקיי"ל בחו"מ סי' קכ"ד

שנים,אינותקף,וישצורךבחתימהבשטרבוררותחדש.וכן

שהנתבע אינו רשאי לעשות שליח לדון עם התובע ,זה רק

יתכן שקבלת הצדדים להרכב של דיין יחיד אינה מתייחסת

בשליח בעלמא ,אבל אם יש לנתבע איש שעוסק בעסקיו,

לדיון הנוכחי ,מאחר שניתן במסגרת שטר הבוררות שכבר

יכול לשולחו ,דהוי כבעל דין ,וכהא דשומר שהזכרנו מהא

אינו בתוקף לדיון הנוכחי ,על כן אין מנוס מלהורות על

דב"קדףק"חדמיקריבעלדין.וכןמצינובב"מדףע"אע"ב

המשךהדיוניםבביתהדיןבצפתבהרכבוהמלא.

ע"שבתוס'מש"כמהתוספתאגביריבית,דאףשאיןשליחות

הריב"שסי'שנדכתבשלאניתןלפצלאתהדיוןביןשני

לעובד כוכבים ,מ"מ בסנטרו הוי כהוא עצמו ע"ש .והיינו

הרכבי בית דין שונים .הריב"ש קבע שמאחר שפתחו בדין

משוםשהואהעוסק בעסק זה והוי כבעל הדין בעצמו .ועוד

בביתדיןבמקוםאחד,ישלסייםאתהדיוניםבאותוהרכב.

דהא הטעם שאין הנתבע עושה מורשה הוא כמ"ש בטור

וז"ל הריב"ש " -גם נראה ,שמאחר שדייני מורסיי"ה ,פתחו

ושאר פוסקים שלא יטעון המורשה שקר בשביל שהוא לא

בדיניה,ומורשהשמעון,עשהתביעתובפניהם,צריךשיגמר

עשהגוףהעסקעםהתובע.ולפיזהבנדוןדידןשהאישהזה

הדיןשםבפניהם.כדאמרינןבב"קפרקהגוזלבתרא)קי"ב:(:

עסק בגוף העסק ויודע כל פרטי הדברים שיש בזה עם

דהיכאדלאפתחובדיניה,מצינתבעלמימרלביתדיןהגדול

התובע,בודאישמותרלולדוןעםהתובע,ואדרבהישמקום

קא אזילנא ,אע"ג דהאי בי דינא ,נקיט רשותא למידן ,מב"ד

לומרשדווקאהואידון...עלפירובסוחרגדולמתנהגעסקו

הגדול .והיכא דפתחו בדיניה ,לא מצי למימר לבית דין

עלידישכירים,ושפיריוכללשלוחשכירולדין,כנ"ל".

הגדול קא אזילנא .אלא ,צריך שיגמור הדין ע"פ הדיינים

אמנם אילו האח לא היה כעת בעל הנכס ,היה מקום

שהתחילו לדון בו .בנדון זה ,נמי ,אע"פ שהוחזק כפרן,

לבקש יפוי כח מתאים מאחיו ,אך מאחר שהתביעה

ומעתה אין ראובן יכול לטעון כלום ,וגם שאלת החפצים

מתייחסת לשאלת מעמד הנכס כיום ,ובנוסף האח נושא

עטרתדבורה



ונותן בעסקי אחיו בהסכמתו ,מזה מספר שנים ,אין צורך
ביפויכחמאחיו,ודיבחתימתועלשטרהבוררות.

סימןז729

מסקנתהדברים-מקוםהדיוןבתביעההנוכחיתהואבית
הדיןהאזוריבצפת.



סימ ז

האםמקוםהדיוןביןחסידיחב"דבביתדיןשבעיראובביתדיןשלחסידיחב"ד
כזאדרתשס"ב
שני הצדדים לדיון מתגוררים בעיר צפת והם חסידי

ויעויין בפי' הרמב"ן עה"ת )דברים א,יב( שכתב " -אע"פ

חב"ד,נשואהדיוןהואתביעההמתייחסתלעבודתהתובעת

ששלשה כופיןלדוןבפניהם,בשאינורוצהלקבלעליולדון,

במוסדשלחסידיחב"ד.

אבל רוצה לברור יותר בורר ,דהוה ליה כאומר נלך למקום

התובעת בקשה שהדיון בתביעתה יתקיים בבית הדין
בעיר צפת ,ואילו הנתבע הודיע לבית הדין שהוא מסכים
לקייםדיוןרקבביתדיןרבניחב"דשמקוםמושבוברחובות,
ואינו מסכים לחתום על שטר בוררות המאפשר את הדיון
בביתהדיןהאזוריבצפת.

הועד ששומעין לו במקום שאין שם טורח .שבכך נצטוינו,
שנאמרצדקצדקתרדוף,הלךאחרב"דיפה",עכ"ל.
ומבואר מדברי הרמב"ן שאין שומעין לטענה זו במקום
שישטרחהלהגיעלביתהדיןהיפה.
ובשו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' מז כתב " -וכן

התובעת בקשה שבעקבות סירוב הנתבע ,בית הדין

אילונזדמןלמלוהדרךלמקוםביתדיןהיפה,אףהלוהיכול

יפסוקכיהיארשאיתלהגישאתתביעתההנוכחיתהעוסקת

לעכב ,ולומר הרי אתה הולך מעצמך למקום בית דין יפה,

בקשריעבודהשביןעובדומעביד,בביתדיןלעבודה.

ואינךצריךעלדינילאהוצאותולאטורח,ושומעיןלו.אבל

עומדותבפנינושתישאלותלבירור.

בענין אחר ,לא .ואפילו אמר הלוה נלך לבית הועד ,ואני

ראשית ,האם על פי הדין ,הנתבע זכאי לתבוע קיום

אעשהכלהוצאותהדרךמשלי,איןשומעיןלו.דיכוללומר

הדיון בבית דין רבני חב"ד בעיר רחובות ,ולכפות על

מלוה ,אינייכוללטרוח",עכ"ל,והובאודבריובב"יחו"מסי'

הנתבעתלהגישאתתביעתהבביתדיןזה.

יד,ובקצרהבסמ"עסק"א.

שנית ,את"ל שעל פי דין אין לקבל את טענת הנתבע,

ובספר כפתור ופרח פי"ב כתב " -ומסתברא ,כל היכא

האם יש מקום להתיר לתובעת להגיש את תביעתה

דליכא למימר יוציא מנה על מנה כופין ללכת לבית הועד,

הנוכחיתבערכאות.

ואם כן מלוה לאו דוקא ,אלא כל תובע קאמר ואפילו נזקין

ביחסלשאלההראשונהישלקבועכדלהלן-

וחבלות  ...והיכא דאמר לוה אנא עבידנא אוזינקא דיליה,

יש מקום לקבל את טענת הנתבע שבית דין רבני חב"ד

ונלך לבית הוועד כופין המלוה והולך .וקצת מרבותי כתבו

הינוביתדיןקבועעבורקהילתחסידיחב"דבארה"ק.אךכל

דאפילוהכייכולמלוהלומרלאמצינאדאטרח".

עודלאהוכחשחסידיחב"דקבלועלעצמםשרקביתדיןזה

והנה הכלבו בסי' קטז כתב " -ותקנת חרם קדמונים

ישמש עבורם בית דין לדיונים ביניהם ,הרי גם בית הדין

שיעשודיןבהזמנתהעירהקרובה,ולאיצטרךלילךלמרחוק

בעירשבהשניהצדדיםגרים,נחשבביתדיןקבועעבורם.

לרבגדול,ולאיוסיףלהוסיףמנהעלמנה",ומקורובמרדכי

לאניתןלהתווכחאודותהמציאותהפשוטה,שביתהדין

סוףפ"גמסנהדרין.

האזוריהואביתדיןקבועעבורכליושביהעיר.ועלכן,גם

הרמ"א )חו"מ סי' י"ד סא( אמנם לא הזכיר שיש בזה

אם לקהילת חסידי חב"ד בעיר יש בית דין קבוע כנ"ל ,הרי

חרם ,אךפסקאתהדיןשאיןמקוםלהעביראתהדיוןלעיר

שהואביתדיןבנוסףלביתהדיןשבעיר,וישלדונםכקהילה

אחרת .וז"ל הרמ"א " -וי"א דלטענות נלך לב"ד הגדול אין

שישלהםשניבתידיןקבועים.

חילוקביןתובעלנתבע,וכלאחדיכוללכוףחבירולילךעמו

מאחרשמצינובגמראבמסכתסנהדריןדףלא:שאיןבעל

)טור בשם ר"ת( .וכל זה מדינא ,אבל כבר נהגו בזמן הזה

דיןיכוללכפותחבירוללכתלמקוםהועד,מטעםשלאיוציא

שכלזמןשישב"דבעיראיןאחדיכוללכוףחבירושילךעמו

מנה על מנה .הרי שסברא זו "שלא יוציא מנה על מנה",

לבית דין אחר )מהרי"ק שורש כ"א( ,כי אין לנו עכשיו בית

כוחה יפה לשלול את זכותו של בעל דין לתבוע דיון בבית

דיןהגדולאוביתהועד,ולכןלאיוכללדחותו".

דין שבו תלמידי חכמים מובהקים יותר .דהיינו ,למרות

ובשו"ת שיבת ציון סי' צח כתב בביאור דברי הרמ"א,

המבואר במסכת סנהדרין דף לב" :צדק צדק תרדוף הלך

וז"ל" -רמ"אז"לנתןטעםלמנהגשאיןאחדיכוללכוףאת

אחרביתדיןיפה,אחררביאליעזרללוד,אחררבןיוחנןבן

חבירוהואילואין לנו בזמננו ב"ד הגדול או בית הועד ,והא

זכאי לברור חיל" ,אף על פי כן אנו דוחים מצוה זו ,מפני

תינח וטעם זה מספיק שאין הנתבע יכול לכוף את התובע

הסבראזו"שלאיוציאמנהעלמנה".

לשיטתהתוס'והרא"ששילךעמולביתהועדהואילואיןלנו
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עכשיו בית הועד ,אבל אכתי למה לא יהיה ביד התובע

כמוכןכלעודהצדהשנילאהתחייבלקייםדיוןבמקום

שכחו יפה לכוף את הנתבע לילך עמו לב"ד אחר ,א"ו אם

מרוחק,לאניתןלטעוןדבסתמאכשנכנסלעבודהבמוסדשל

הבתי דינין שוין אין כח התובע עדיף מהנתבע אף מדין

חב"ד ,סבר וקבל זאת על עצמו) .ראוי לשקול אם ראוי

תורה ,ובזמננו הזה המנהג שלא יחשב ב"ד אחד גדול

להחתים על התחייבות כזו ,שבהכרח תביא להוצאות

מחבירו,וכולםשויןלטובהבלייתרשאתויתרעוז".

לטרחהולקשייםבהבאתעדיםוכדומה,וכפישהוכחבמקרה

על כן דבר פשוט הוא ,שרק אם יתכנס הרכב בית דין

שבפנינו,ולקתהמידתהדין(.

רבניחב"דבעיה"קצפת,יהאמקוםלטענתהנתבעעלרצונו

הנתבע ציין למקרים בהם בית הדין כאן בצפת קבל

לקייםאתהדיוןבפניהרכבזה.מאחרשבנסיבותאלו,ביחס

טענת הנתבע להעברת הדיון לבית דין בעיר אחרת .אמנם

לחסידיחב"דבעיר,יהיושניבתידיןקבועים,והדיוןבאחד

אכןבעברארעומקריםכאלו,אךלאחרשהתבררמהניסיון

מהם אינו כרוך בהוצאות מיוחדות ובטרחה של טלטולי

שהצטבר ,כי בקשות כאלו ,גורמות לקלקולים רבים כגון

הדרך .בנסיבות אלו יהא מקום לטענת הנתבע ,וכמו שכתב

השתמטויות מלעמוד בדין או דחיות ממושכות ,וכן לטרחה

בשו"תציץאליעזרחט"זסי'נז" -כלשישנובעירעודבי"ד

והוצאות רבות עקב נסיעות למרחקים לדיונים חוזרים

קבוע ,אזי יכול שפיר הבע"ד לטעון שרצונו להתדיין בבית

ונשנים ,לא היה מנוס אלא להעמיד את הדין על תלו,

דיןהקבועהשני,כיאזיהריזהבדומהלמהשמצינושנפסק

ולפסוק בשאלת מקום הדיון כהלכה הפסוקה בשו"ע

בחו"מ סי' י"ד סעי' ד' דאם יש שני ת"ח בעיר אחת ,האחד

ובפוסקים ,ובכך למנוע את חילול השם שנגרם מכך,

גדול מחבירו יכול אחד מבעלי הדין לומר לא אדון בפני זה

שנתבעיםלדיןמצאודרךלהתחמקאולהתישאתהתובעים

אלא בפני זה ,ואע"פ שהוא קטן ממנו ,כיון ששניהם בעיר

דיןתורה.

אחת ע"ש ,ומזה דה"ה בהיכא שיש שני בתי דינים קבועים
בעיר,ובמכש"כבהיכאששניהםשוים",עכ"ל.
מסקנתהדבריםהיאשאיןמקוםלקבלאתבקשתהנתבע
להעביראתהדיוןלביתדיןרבניחב"דבעיררחובות.

השאלה השניה העומדת בפנינו היא האם בעקבות
סירובו של הנתבע ,בית הדין רשאי להענות לבקשת
התובעת ולהתיר לה לתבוע את תביעתה ב"בית דין
לעבודה".

הדברים נכונים גם במקרה רגיל של תובע ונתבע ,ואין

נקדיםכי"ביתדיןלעבודה",דינוכערכאות,וכמושכתב

מקום לחייב את התובע בהוצאות ובטרחה שבנסיעה זו,

בפשיטותבספרמנחתצביח"בסי'ו'אותיטוסי'י'אותח'.

דהיינו חמש שעות נסיעה )הלוך וחזור( עבור כל דיון .אך

ומצאתי שכן פסק בתשובת דברי מלכיאל ח"ה סי' רי ,שגם

נציין כי במקרה שלפנינו ,התובעת כריסה בין שיניה,

בית דין של סוחרים יחשב כערכאות כל עוד הם חלק

והנסיעות כעת או בסמוך ללידה כרוכים בקשיים גדולים

ממערכת בתי המשפט ואינם דנים עפ"י אומדן דעת ,אלא

מקשייהנסיעההרגיליםלכלאדם.

כפופים למערכת חוקי הערכאות ,המנוגדת לחוקי התורה.

מלבדזאת,יצוייןשהנתבעהודיעלביתהדיןשהואמבקש

וז"ל– "מ"שמעכ"תדכיון שהלכולפניבי"דשלסוחריםאין

לצרףמטעמושניאנשיםנוספיםכנתבעים,אתהרבא.והגב'

זה נקרא בעש"ג ,והביא ממ"ש הפת"ש סי' ג' סק"ב בשם

ב .שהיא מנהלת המוסד )שבו התובעת עובדת( ,לדבריו

הרש"ך שאם המנהג שם לדון בדיני סוחרים יכול לומר

שניהם מכירים טוב ממנו את הפרטים המעשיים הנוגעים

שרוצהלדוןאצלסוחרים,לענ"דז"א.כיאצלינואיןהמנהג

לתביעה שבפנינו .הנתבע ציין כי הגב' ב .עומדת לקראת

כן ,רק הערכאות קבעו אשר לענייני מסחר ידונו סוחרים,

לידה.

והרי זה כחלק מבתי המשפט שבמדינה ,אבל על אחב"י

בנסיבות אלו ,אילו בקשת הנתבע לקיים את הדיונים

מוטל לדון עפ"י דיני התורה ושלא להטריח את שופטי

ברחובותתתקבל,הרישההוצאותהכספיותוהטרחההרבה

המדינהבזה...ואףשישלדוןלחלקביןדיןהבאמצדחוקי

הכרוכה בנסיעה מצפת לרחובות תהיה מנתחלקםשל שני

המשפט ובין דיני הסוחרים  ...נראה דודאי יש לדייני

אנשיםנוספים,שאחתמהםהיאאשהבהריוןהנמצאתלפני

הסוחרים ג"כ חוקים קבועים איך לדון ואינם דנים על פי

לידה .ובמידה שהצדדים יבקשו להביא עדים מטעמם ,גם

אומדןדעתם".

אותם עדים יחוייבו בהוצאות ובטרחה זו .על כן גם מלבד
האמור לעיל בדברינו שאין מקום בהלכה לטענת הנתבע,
הרי שמכל בחינה שהיא ,דרישה כזו להעביר את הדיון
לרחובותאינהסבירהואינהיכולהלהתקבל.

)ומש"כ בזה בספר פסקי בי"ד ירושלים חלק ה' עמ' יב
אינומתקבל,ואכמ"לבזה(.
אך במקרה שהנתבע אינו מסכים להופיע לדיון באותו
בית דין בו הוא מחוייב להתייצב לדיון ,יש לדונו כסרבן,

אין מקום לקבל את טענת הנתבע שהוראת הרבי

ולהתיר לתובע לתבוע תביעתו בערכאות .וזאת גם אם

מליובאוויטש קובעת לחייב את הצדדים לטרחה והוצאות

הנתבע מסכים להופיע בפני בית דין אחר ,ומודיע שאינו

הכרוכותבנסיעהמצפתלרחובות,וזאתכלעודלאהוצגה

מסרבלעצםהדיוןבדיןתורה,וכפישיבוארלהלן.

בפנינו אסמכתא שאכן הרבי מליובאוויטש כתב דברים
בעניןזה.

בשו"ע חו"מ סי' כו סעיף ב' פסק " -היתה יד עובדי
כוכבים תקיפה ,ובעל דינו אלם ,ואינו יכול להציל ממנו

עטרתדבורה
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בדייני ישראל ,יתבענו לדייני ישראל תחלה ,אם לא רצה

בית דין הגדול ,וגם זאת דוקא בהלוואה דעבד לוה וכו'

לבא ,נוטל רשות מבית דין ומציל בדייני עובד כוכבים מיד

אבל בלא"ה מצי הנתבע לומר לא אדון בפני בית דין זה

בעל דינו" .וכתב הרמ"א " -וכל זה דווקא כשאינו רוצה

אלאבפניביתדיןזה,אףשקטןהואמאחר,וכדעתהסמ"ג

להיות ציית דין ,אבל בלאו הכי אסור לבית דין להרשות

והמרדכי ,והאריך לבאר עוד יותר דבי"ד שבווירצבורק

לדוןלפניעובדיכוכבים".

פסולים לדין זה כנוגעים .וכן בשרש קנ"ד מיירי מעיקרא

והנהמצינובספרכנסתהגדולהחו"מסי'כוהגהתהטור

דדינאלהצדיקהנתבעעיי"ש,וא"כי"לדגםבתומתישרים

ס"קכושכתב" -כלזמןשהואצייתדינאוכו'.נ"בומישלא

ובמהרשד"ם מיירי בנידון דמהרי"ק מדהשוה אותם ,ולא

רצהלדוןבעירהתובע,כלשהואמפוייסלידוןבפניביתדין

בא בעל כנה"ג כי אם לאסוף ולהביא לאסוף ולהביא דברי

יפה,צייתדינאמקרי,תומתישריםסי'קצ"א,והרשד"םז"ל

בעלי התשובות בנידון שבא לפניהם ,ולא להשמיע דין

בחלקאה"עסי'כזכתב,דאפילולהתדייןבפניביתדיןקטן

חדש דהנתבע לא מיקרי סרבן כשאינו רוצה לדון במקום

מהראשון,צייתדינאמקרי,וכןכתבמהרי"קבשרשא'ועיין

שמחוייב לדון מעיקר הדין ,רק במקום אחר .והנה אין

בשרשקנ"ד".

משואפניםבדיןתורה,ונראהשהתומיםוהנמשכיםאחריו

התומים בסי' כו ס"ק יג הביא את דברי כנה"ג ,וכתב -

אגב רהיטא לא העתיקו יפה דברי בעל כנה"ג ,ואם היו

"אבל אם הוא אלם כו' .ואם רוצה לציית דין רק לפני בית

לפניהם דברי המחברים שהביא ,לא הו"ל לסתום ,כי אם

דין אחר ,אפילו דזוטר מיניה ,או לפני בית דין בעיר אחרת,
ציית דינא מקרי ,ולא דיינין ליה בדין אלם ,כנה"ג בשם
מחבריםרבים".וכןכתבהנתיבותבסי'כובחי'ס"קיג.

לבארמהשנמצאבדבריהם.
ולדינא נראה ,דכל זמן שיש לנתבע פתחון פה לטעון
לילך למקום אחר ,כגון לבית דין הגדול ,דלדעת קצת

אךבספרעטרתצביחו"מסי'כוסק"הכתב– "ומישלא

פוסקיםגםהנתבעיכוללומרכןמעיקראדדינא,אוכשהשני

רצהלדוןבעירהתובע,כלשהואמפוייסלדוןבפניביתדין

בתי דינים המה בעיר אחת ,ורוצה הנתבע לדון לפני הקטן,

יפה,צייתדיןמיקרי,ואיןנוהגיןכן"

כדעת הסמ"ג ,ודאי דהדין עמו ,ומצי למימר קים לי כהך

וכן מהרש"ם בתשובה חלק ד' סי' כד כתב בלשון זו -

דעה .ולחומר איסור לדון בדיני אומות העולם ודאי דאין

"מבוארבתומיםונה"מסי'כ"ובשםכנה"גדגםלעניןרשות

להתיר לשכנגדו ללכת בערכאות .ואף שהרמ"א בסי' י"ד

לתבוע בערכאות ,היכי דרוצה לציית דין רק בפני ב"ד אחר

מביאמתשובתמהרי"קבשרשכ"אומדבריהמרדכידעכשיו

אפילו זוטר מיניה ,או אפילו לפני ב"ד בעיר אחרת ,לא

איןלנוביתדיןהגדול,ומחששרמאין,המנהגשמחוייבלדון

דיינינןליהכדיןמסרב,ואסורלב"דשבעירליתןרשותלילך

בעיר התובע ,עיין היטב בתשובת מהרי"ק הנ"ל .מ"מ כיון

בערכאות.והןאמתשהעטרתצבישםכתבדאיןנוהגיןכן,

דאינו אלא מצד המנהג ,י"ל דבזה לא נהגו לתת רשות

וגם אני במק"א כתבתי דמקור דברי כנה"ג הם ממהרשד"ם

לאידך ללכת בד"ה וליקר שם וכו' ,אבל אם אין טענת

והוא קאי להסוברים דמצי לטעון לב"ד הגדול אזילנא,

הנתבע לבית דין הגדול וכדומה ,שאין שום דעה בין

משא"כבזה"זדקיי"לכהרמ"א".

הפוסקים המובא בשו"ע )אשר קבלנו ללכת אחרי דברי

ובשו"ת רמ"ץ )להג"ר מאיר צבי הירש וויטמאיר ז"ל(
חלק חו"מ סי' ה' הביא את דברי התומים בשם כנה"ג,

השו"ע ,כמבואר בתומים בס"ס ת"כ משם תשובת חוות
יאיר(,ודאידסרבןמקרי",עכ"לשו"תרמ"ץ.

וכתב " -אך גוף הדבר צ"ע ,למה לא יוחשב הנתבע סרבן

ונציין שמצינו בכמה תשובות מגדולי מהפוסקים שדנו

כשאינו רוצה לדון במקום שמחוייב מעיקרא דדינא .ואם

אדם כסרבן ,גם כשלא סרב לעצם ההתייצבות לדין תורה,

מיירי באופן שהיה הנתבע יכול לכופו מעיקרא דדינא

אלא שהתנה זאת בדבר שאין לו מקום על פי דין .יעויין

ללכת עמו לבית דין הגדול ,רק שכבר נהגו לדון בעירם,

בספר דברי גאונים כלל נב סעיף ח' שכתב " -אם אחד

כמ"ש הרמ"א שם ,שפיר יש לומר ,דלתת רשות לשכנגדו

מבעליהדיןאומרשרוצהלעמודלדיןתורה,אךשאינורוצה

ללכתלערכאותוליקרוכו',לאנהגו,דמנהגנגדהדיןצריך

לחתום עצמו על קאמפרמוס ,מבואר בשו"ת נאות דשא

להיותמבוררהיטבכנודע,וי"לדעלזהלאהיההמנהג,אך

באמצע סי' נא דיש לו דין מסרב ,וכן משמע בשו"ת דברי

המהלאמיירימזה,כמבוארבלשונם.ועיינתיבספרכנה"ג

חייםח"בחחו"מסי'ז'ט'וכ"כבשו"תשואלומשיבמהדו"ג

וז"ל  ...עכ"ל .והנה ספר תומת ישרים ותשובת מהרשד"ם

ססי' קכה ,ובשו"ת רמ"ץ חו"מ סי' ו' והעיד שכן דנים".

ותשובת מהר"מ מטראני אין תחת ידי ,אך מדכתב על

ולהלן לשון תשובת שו"ת נאות דשא סי' נא " -וחכם אחד

דבריהם וכן כתב מהרי"ק בשרש א' וקנ"ד ,וראיתי היטב

רצה לדחות ולומר דילמא מסרב אינו נקרא אלא כשאומר

במהרי"ק ,ולא מיירי בגוונא דהנתבע אינו רוצה לדון

בפירוש שאינו רוצה כלל לעמוד לדין ,אבל כל שאומר

במקום שמחוייב לדון מעיקרא דדינא ,ואדרבה בשרש א'

שרוצה לעמוד בדין ,רק שלבו בל עמו ועושה דחיות

האריך לבאר דמעיקרא דדינא אין הנתבע מחוייב ללכת

והשמטות ועי"ז מוכרח שכנגדו להוציא הוצאות ,אין זה

לדון לעיר התובע לווירצבורק ,לאשר הנתבע דר במקום

נקראמסרבואיןצריך לשלםהוצאות .והשבנולו שדבר זה

אחר,ואףלפידעתר"תאינויכוללכופוכיאםללכתלפני

הואזרבסבראואיןהדעתסובלתוכללוכלל".

732חושןמשפט

עטרתדבורה

אמנם במקרים הנ"ל דנו הנתבע כסרבן ,מחשש שמא

דין,וכיוןדלאנתבררהדבראםהואחייבאולאאלאשאינו

עקבסירובולחתוםעלשטרהקאמפרמוס)הנותןתוקףחוקי

רוצה לעמוד לפני דייני ישראל ,ומשום כך אין חייבים בית

לפסקהדין(יתחמקמביצועפסקהדין,אךגםיסודדינושל

דיןלהטפלבענין,אלאשנותניםלורשותלהתדייןבערכאות

הרמ"א בסי' יד )הנזכר לעיל( שאינו יכול להוציאו מחוץ

שלהםלהצילמבעלדינו.אבלאיןהכינמידיודההרמב"ם,

לעיר נובע מחשש לרמאים המבקשים להתחמק מהדין,

היכאדנתבררהדברוחייבוהוביתדיןלהטפלבדבר,ועלידי

יעוי"שבביאורהגר"אס"קידובלבושסעיףה'.ועלכןסירוב

הזקנים והתלמידים יוציאו לאור משפטו ,וכמו שכתב רב

הנובעמבקשהלהעביראתהדיןלעיראחרת,ושאינהעלפי

שריראגאון".

הדין,דינוכסירובהגוררפס"דלהיתרלפנותלערכאות.

מבואר ,דמהריב"ל והלחם רב פשיטא להו דבמקום

וע"עבספרשבטהלויח"בסי'קיאאותידשכתבשבדין

שהנתבעמסרבלעמודלדיןבפנידייניישראל,נותניםרשות

תורה של אב כנגד בנו דנקטינן להלכה שהבן חייב לבוא

לנתבע ,ואין מקום לבירור התביעה בהעדרו של הנתבע,

למקומו של האב ,אם אינו מסכים לבוא לשם נחשב כסרבן

בטרם ירשוהו לתבוע תביעתו בערכאות .וכן בספר ישועות

למרותשמסכיםלקייםהדיוןבמקומוכדיןתובעהולךאחר

ישראל סי' כו סק"ב הביא את דברי מהריב"ל וכתב שנראה

הנתבע.

מדבריו דלא כנתיבות ,וסיים " -מיהו לעיל סי' יד כתבתי

מסקנת הדברים היא שעל פי הדין ,מקום הדיון בתביעה

דאםחייבשבועתהיסת,כיוןדלאנחתינןלנכסיומצדהדין,

שלפנינו היא בבית הדין האזורי בצפת שהוא בית הדין

אין נותנין רשות ,אלא שנשתרבב המנהג ליתן רשות גם

הקבוע בעיר ,ואם הנתבע מסרב להופיע לדיון ,דינו מבואר

בזה".

בשו"ע וברמ"א סי' כו שיש להתיר לתובע לתבוע את

וכן בספר אמרי בינה דיני דיינים סי' כז הוכיח שלא

תביעתו בערכאות ,וכדעת הגאון מהרש"ם בשם עטרת צבי

כשיטת הנתיבות והביא עוד אחרונים שהסכימו למש"כ

שהמנהג למעשה הוא שלא כדעת התומים וכמסקנת שו"ת

מהריב"ל הנזכר .וכתב האמרי בינה על דברי הנתיבות -

רמ"ץ.

"סוגיאדעלמאאזליבתראיפכא,ונותניןבכלביתדיןרשות

שאלהנוספתהמוטלתעלינולבררבטרםינתןפסקהדין

ללכת בערכאות נגד מסרב .דאם לא כן לא שבקת חיי וכל

המתיר לתבוע בערכאות ,היא  -האם מוטל על בית הדין

אחדשישלודיןודבריםעםחבירו,אםאינוידועלהביתדין

לברר שהתובע אמנם צודק בתביעתו ,בטרם יאפשרו לו

מחוב ברור יפסיד את שלו ,כי גם אם משמתין אותו לא

ללכת לערכאות ,שהרי לכאורה יתכן והנתבע יחוייב

ישגיחבזהוימצאמסייעיםבעוה"ר...וא"כיאכלהלהולחדי

בתשלוםממוןשאיןראוילחייבועלפידיןתורה.

 ...ועוד הא אף בשטר ,אם הלה אומר שיש לו טו"ת נגד

והנה בספר נתיבות המשפט סי' כו סק"ג כתב " -ומציל

השטר ג"כ לא הוי דין ברור ,ועיין תשובת הרמ"א שם וגם

בדיני העכו"ם  ...נראה דמיירי באופן שידוע החוב לדייני

סי' קח דמשמע ג"כ באם אינו רוצה לבוא לבית דין ,אף

ישראל,כגוןבמלוהבשטרוכיוצא,דבמלוהעלפהאיאפשר

בחוב שאינו ברור לבית דין ,נותנין לו רשות  ...וכן מבואר

לדייניישראלליתןלורשותלהוציא,דאימראינוחייבלוכל

בתשובתמשפטישמואל)סי'קי"ד(דכיוןשאינורוצהלעמוד

כך ,רק משמטין אותו כשאינו רוצה לבוא" .ולפי דבריו אין

עמו לד"ת כמי שנתחייב דמי ,ורשאי ללכת בערכאות ,והכי

לבית הדין לתת רשות לתבוע בערכאות אלא לאחר

אזילסוגיאדעלמאודלאכנתיבות".

שהתברר לבית הדין שיש לחייב את הנתבע .אך רבו
החולקיםעלשיטתהנתיבות.

וכןבספרערךשיחו"מסי'כו,דחהאתדבריהנתיבות,
ובתוךדבריובארהטעםדאיןצריךשביתהדיןידעשאמנם

בשו"ת לחם רב סי' פח הביא את לשון הרמב"ם בסוף

הנתבע חייב .וז"ל " -ביש"ש בסוף פרק החובל סי' סה כתב

הלכות סנהדרין שכתב בלשון זו "היתה יד העכו"ם תקיפה

דלפניהם ולא לפני נכרים ,היינו כשציית דינא ,אבל באלם

ובעל דינו אלם ואינו יכול להוציא ממנו בדייני ישראל

מותרמהתורהלילךבדיניא"הבלאנטילתרשותמביתדין,

יתבענולדייניישראלתחלה,אםלארצהלבא,נוטלרשות

רק תקנה הוא שנהגו בבתי דינים שבישראל שלא לדון

מבית דין ומציל בדיני עכו"ם מיד בעל דינו" .ומאידך הב"י

בדא"הבלאנטילתרשותעיי"ש.וא"ככשאיןידועלביתדין

חו"מ סי' כו כתב  -וז"ל רבינו שרירא גאון  ...מי שחייבוהו

ויודעבעצמו,מה"תיתקנובזהלרשיעידלאצייתדינאלילך

בחוב או פקדון ואינם יכולים להוציא ממנו ,ויש ביניהם

לדייני ישראל ,וכעין שכתב בשו"ת רש"ל ס"ס דתקנתא

מקום בי דואר של גוים שאינו לוקח שוחד ,ומקבל עדות

לרשיעי ניקו ונעביד ,ולמה נזדקק לו לאסור על בעל דינו

מישראל על חבירו ,יש רשות לזקניםותלמידים שילכו לפני

מלילך לערכאות  ...בעל דין עצמו דיודע דמגיע לו ,אין לנו

השופטויעידושזהחייבלזה,ומצוהלעשותכן".וכתבבספר

לאסורלומלילךבערכאותולתפוסעלידםלהצילאתשלו

לחם רב " -לכאורה נראה דהרמב"ם ורב שרירא חולקים,

כיוןשאיאפשרלהצילבדיניישראל".

דהרמב"םלאכתבדביתדיןמטפליןלהצילמבעלדינו.אבל

מסקנת הדברים היא שבמקום בו הנתבע מסרב להופיע

כתב הרב מהריב"ל בפסקיו ח"ג שאלה מ"ח דבר נכון

לדין תורה בית הדין נותן לתובע רשות לתבוע תביעתו

להשוותהדעות,דהרמב"םאייריהיכאדלאבאהאלםלבית

בערכאות,ואיןמוטלעלביתהדיןלדוןולברראתהתביעה,

עטרתדבורה
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אמנםבערוךהשלחןחו"מסי'כוסעיףב'הביאלהלכה

מתייחסת לאירועים שאירעו בפרק הזמן שלאחר סיום

את דברי הנתיבות ,והוסיף שבמקום שלא ברור לבית דין

הדיונים ,אמנם קיימת עדיפות מסויימת לקיים את הדיונים

החיוב יקבלו את טענות התובע וראיותיו ועדיו על מנת

בפני אותו הרכב שכבר דן בין הצדדים ,ומכיר את הרקע

לבררהענייןעדכמהשידםמגעתבהעדרהנתבע,ואםיגיעו

לתביעה ,אך מטעם זה בלבד אין מקום לחייב את הנתבע

למסקנה שיש מקום לחייבו לנתבע ,יתירו לתובע לתבעו

לדון בפני אותו הרכב .וכן אין אנו מקבלים את טענת

בערכאות .אך לפי המבואר לעיל רבו הפוסקים שדחו את

התובעתשחתימתהנתבעבזמנועלשטרהבוררותמחייבת

דברי התומים הנתיבות מהלכה ,וכתבו שכן סוגיא דעלמא

אותוגםביחסלדיוןאחרהמתייחסלאירועיםאחרים.

והמנהג ,ומבואר שאין מתקיים דיון במעמד צד אחד בטרם

אך ככל שבתביעה הנוכחית ,בית הדין יתבקש להביא

יתירולתובעלתבועבערכאות,וכפיהעולהמפשיטותלשון

למימושפסקהדיןהקודם,הלכהלמעשה,ישמקוםלטענת

הרמב"םוהשו"עושארהפוסקיםשלאהזכירוכללענייןזה.

התובעת,מפנישאכיפתפסקדיןקודםהואחלקבלתינפרד

אלא שעלינו להודיע לתובעת שאם בערכאות יפסקו

מאותודיון.

לתובעתממוןשאיןראויליטלועלפידיןתורה,כגוןריבית

לדעת האדמו"ר הזקן ז"ל בקו"א לשו"ע הרב ,הלכות

וכיוצ"ב שאסור לה ליטול ממון זה ,ואם אינה בקיאה

שחיטה סק"ז ,זוהי עיקר מצות הדיין .האדמו"ר הזקן ז"ל

בהלכה,תלךאצלחכםותבררההלכהבזה.

הורהשמלבדמהשמוטלעלהדייניםלדוןולפסוק,הרישגם

מסקנת הדברים היא שבנידון דידן מאחר והוברר כי

כל הקשור לאכיפת פסק הדין הלכה למעשה ,הוא חלק

הנתבע נמנע מלהופיע לדין תורה במקום בו מחוייב בכך,

מתפקידם .וז"ל " -שחייבים לטרוח ולכוף בעצמם לקיים

בית הדין יקבל את בקשת התובעת להתיר לתובע לתבוע

הפסק אם יש לאל ידם בחרמות ונדוים ולצוות לשוטרים,

תביעתהבערכאות,ואיןצורךלקייםדיוןמוקדםבביתהדין

שזהו עיקר מצות הדיינים ,כמ"ש שופטים ושוטרים כו' ...

עלמנתלברראםישמקוםלתביעה.

ולהצילעשוקמידעושקואיןלךמצוהרבהכזו,שזהועיקר
מצותהדייןלכוףלקיימו".



מעיוןבכתבהתביעהעולהשטענתהתובעתהיאשפסק


בנידון הנ"ל  -בסופו של דבר התקיים דיון בבית הדין

הדין הקודם לא בוצע כנדרש ,ויש לנקוט באמצעים להביא

בצפת וניתן פס"ד .אך לאחר כשנה וחצי הוגשה תביעה

לאכיפתו.אמנם,ביתהדיןאינומקבלטענהכזובלאלקיים

חדשהמטעםהתובעתוהנתבעחזרוהתנגדלקייםאתהדיון

דיון בין הצדדים ,אך עכ"פ לפי הנטען ,הדיון המבוקש הוא

בביתהדין,ובתוךההחלטהלדחייתטענתו,נכתבכדלהלן-

בשאלה זו ,ובהכרח לברר בקשה זו ,ובירור זה יתקיים בפני

ביחס לטענת התובעת שהדיון הנוכחי הינו המשך לדיון

אותוהרכבשדןביןהצדדיםבזמנו.

קודם,ושמטעםזהבלבד,עפ"יההלכהישלחייבלקייםאת
הדיוןבביתהדיןבצפת.ישלומרכדלהלן-הדיוניםבתביעה

מסקנת הדברים – על הצדדים להופיע לדיון שנקבע,
ובמידהשהנתבעלאיופיע,ביה"דיפסוקכאמורלעיל.

הקודמת הסתיימו וניתן פסק דין .ככל שהתביעה הנוכחית

סימ ח

מקוםהדיוןכשהבעלתושבחו"ל
ז'אבתשס"ב
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין ,וכן הוגשה
בקשהלעיכוביציאתהבעלמהארץ.
התקיימושנידיוניםבמעמדשניצדדיםובאיכחם.
בדיון הראשון הבעל טען טענות מקדמיות לשלילת
סמכות בית הדין ,והאשה טענה שבית הדין מוסמך לדון
ולפסוקבנושאיםהעומדיםעלהפרק.
כעת בפנינו תביעת האשה לגירושין ותביעת הבעל

להלןהחלטההמתייחסתלשאלתסמכותביתהדיןלדון
ולפסוק בתביעת הגירושין ולעכב את יציאתו של הבעל
מהארץ.
נקדיםאתפרטיהמקרה.
שני הצדדים נשואים בחו"ק והינם אזרחים ישראלים,
אלאשהבעלמתגוררבארצותהבריתכעשריםושמנהשנים
ובעלאזרחותאמריקאית.

להסרתצועיכובהיציאה,ומוטלעלביתהדיןלדוןולפסוק

לאחר הנישואין בני הזוג גרו בארצות הברית .לפני שנה

בתביעותאלו,וכןלהתייחסלטענתהבעל,המבקשבטענתו

ושלשהחדשיםהאשהנקטהיוזמהלעזובאתהבית,הגיעה

המקדמית,לשלולאתסמכותביתהדין.

לארץעםהבן,והתגוררהבביתאמהוהבעלנשארבארצות
הברית.

734חושןמשפט

עטרתדבורה

לאחר כשלשה שבועות האשה הופיעה בבית הדין
ופתחהתיקלתביעתגירושיןומזונות,וכןתבעהשינתןפס"ד
למשמורת הבן .מלבד זאת ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ
למנועאתיציאתהבעלמהארץבמידהויגיעלארץ.
הבעל הגיע לארץ לפני כחדש וחצי ,ויציאתו מהארץ
מעוכבת.
ב"כהבעלהעלהטענהמקדמיתלחוסרסמכותביתהדין
לדון בתיק זה ,וזאת מאחר והבעל אזרח ארצות הברית

ולכאורה היה עלינו להורות לצדדים להגיע לבית הדין
באזורמגוריהםהמשותףהאחרון.
אלאשתקנהי')(2קובעתכיביתהדיןרשאילפישיקול
דעתולדוןבתביעה,גםבניגודלקבועבתקנהי)(1הנזכרת.
במקרה שלפנינו ,עלינו לחרוג מכללי הסמכות המקומית
הידועים,וישלהורותשסמכותהשיפוטהמקומיתהיאלבית
הדיןצפת שהואבעלסמכותאכיפהבתביעתגירושיןיחסית
לביתהדיןשבמקוםמגוריהזוג.

ומרכז חייו ופעילותו שם .וכל הגעתו לארץ היתה להסדיר

שאלה דומה נידונה בבית הדין הגדול )ערעור

את נושא משמורת הבן ולפעול לאכיפת חזרתו לארה"ב

תשכ"ז\ (159בהרכב כבוד הדיינים הרה"ג הרב אליעזר

בכחהסמכויותהמוקנותבאמנתהאג.
ב"כ הבעל בקש לקבוע שהדיונים בין הצדדים יתקיימו
במקוםהמגוריםהמשותףהאחרוןשלהזוג,דהיינובארצות
הברית.

גולדשמידט ז"ל והרה"ג הרב שאול ישראלי ז"ל ויבל"א
הרה"ג הרב עובדיה יוסף שליט"א .פסק הדין פורסם בספר
משפטישאולסי'מב,ולהלןתמציתפסקהדין.
באותומקרהבניהזוגשניהםאזרחיםישראליםגרויחד

דינה של הטענה לחוסר סמכות להידחות .ויש לקבוע

בשוויץ,ובעקבותסכסוךהאשהעזבהאתביתבעלהועברה

שבית הדין האזורי בצפת מוסמך לדון לפסוק בתביעת

להתגורר בארץ עם ילדיה ,והבעל נשאר בשוייץ .האשה

הגירושין,הןעלפיהחוקוהןעלפיההלכה.

פתחה תיק לתביעת גירושין ומזונות בבית הדין בת"א,

ונפתחבשאלתהסמכותהחוקית.
ביתהדיןהרבניהאזוריקבלאתסמכותוהחוקית,מחוק
שיפוט בתי דין רבניים )נישואין וגירושין( תשי"ג .1953 -

והבעלבקשכיהדיוניםבעניינםיהיובמקוםמגוריובשוייץ,
והתחייב לציית לכל פסק דין שינתן על ידי בית דין באזור
מגוריו.

סעיףמס' 1לחוקקובע" -ענינינישואיןוגירושיןשליהודים

בית הדין האזורי בתל אביב פסק " -בכל הטענות

בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי

המשפטיות הנ"ל אין בהן כדי לסטות מהדין העקרוני ,לפיו

שלבתידיןרבניים".
מלשוןהחוקעולהכידיבכךשהצדדיםאזרחיהמדינה.
ולא קיים תנאי נוסף שיהיו תושביה של מדינת ישראל כדי
לקבוע את סמכות בית הדין לדון בענייני נישואין וגירושין
שביניהם.
וכןנקבעבפס"דשלביתהדיןהגדול,כפישהובאבשו"ת
ישכילעבדיחלקו'חחו"מסי'א',בלשוןזו" -בחוקנישואין
וגירושין...נאמרענינינישואיןוגירושיןשליהודיםבישראל

התובעהולךאחרהנתבע,ובפרטכשזההאחרוןמצהירעל
נכונותו להתחייב בצורה חוקית לציית לדינא בפני רבנים
במקוםמגוריו".
ביתהדיןהגדולקבלאתעירעורהאשהעלפסקדיןזה,
ופסקכיהדיוניםבתביעותיתקיימובביתהדיןבתלאביב.
להלן נימוקי פסק הדין כפי שנכתבו על ידי הגר"א
גולדשמידטז"ל-
"אמנם לו היה במקום מגוריו של המשיב בחוץ לארץ

אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם היחודי של בתי

בית דין קבוע מוכר אשר פסקיו ניתנים לביצוע ,יתכן שאי

דין רבניים  ...מילת ,או' מבדילה בין אזרחי המדינה לבין

אפשרהיהלחייבאתהמשיבלבאכאןלהתדיין.אולםבית

תושביה ,ז"א או אזרחי המדינה אע"פ שאינם תושביה ,או

דין כאמור איננו שם ,וגם אם יסכים המשיב להתדיין לפני

תושביה אע"פ שאינם אזרחי המדינה .והנה כאן הבעל

דיינים בחוץ לארץ ויחתום מראש על כך ,אין ערובה שלא

והאשההםאזרחיישראל...ובכןאיןלפקפקבדברהסמכות

יחזורבו,גםאחרימתןפסקדיןאםלאימצאחןבעיניו,ולא

שלביתהדין".

תהיהאזכלאפשרותלאלצולצייתלפסקהדין.

עלכן מאחרשבמקרהשבפנינו,שניבניהזוגהםאזרחי

ואם כך ,הרי כפוף הוא המשיב להתדיין לפני בית דין

המדינה ,אף שהבעל אינו תושב המדינה ,ומרכז חייו

מוסמךומוכרבישראל,ככליהודיאחרתושבישראלהכפוף

ועיסוקיובארצותהברית,למרותזאת,ביתהדיןמוסמךלדון

להתדייןלפניביתדיןזה,הןאםהוארוצההןאםלאו.

לפסוקבתביעתהגירושין.

וכאן יש לציין ,כי הרי הכלל הזה "התובע הולך אחר

בנוסףלהיבטהחוקי,עלינולדוןהאםעלפיההלכהותקנות

הנתבע" אינו מעצם הדין ,אלא תקנה היא ,כמבואר

הדיון,מקוםהדיוןשביןהצדדיםהואאכןבארץ,אושעליהם

באחרונים ,עיין בתשובות מהריב"ל חלק ב' סימן צ"ז

לקייםאתהדיוניםבמקוםמגוריהםהמשותףהאחרון.

ובתשובות הרשד"ם חלק חושן המשפט סימן ז' .ואם כן

לכאורה,הלכהפסוקההיאשהתובעהולךאחרהנתבע,

במקום שבית הדין בו רוצה הנתבע אין לו כח בית דין כפי

ומלבד זאת תקנות הדיון של בתי הדין הרבניים סעיף י' )(1

שהוא לאותו בית הדין לפניו מזמינו התובע ,והתובע לא

קובעות כי "תביעה בין בני זוג בענייני אישות תוגש לבית

ימצאבותיקונו,איךאפשרלשלולממנואתזכותולפיהדין,

הדין הרבני של מקום המגורים האחרון של בני הזוג".

ולאלצולהתדייןלפניביתדיןנטולכח.

עטרתדבורה



ועיין בתשובת מהריב"ל הנ"ל ,הכותב" :התקנה הזאת
נראה שתקנוהו משום שהיחיד הוא מוכרח ונכנע לפני בית
הדיןשלהקהלשלו,מהשלאיכנעאםיגזרועליוזולתם".

סימןח735

צועיכוביציאהמהארץ
בעקבותהחלטתביתהדיןהקובעתאתסמכותביתהדין
לדון בעניינם של הצדדים ,ניתן סעד זמני לעיכוב יציאת

ואם כן ,במקום אשר המצב הוא להפך ,ובבית הדין

הבעל מהארץ ,וזאת על מנת לאכוף על הבעל את

במקומו של התובע ,הנתבע הוא יותר מוכרח ונכנע לציית

התייצבותו בבית הדין לדיון בתביעת הגירושין .התייצבותו

לפסק הדין מאשר במקומו של הנתבע ,שם אין האפשרות

האישית של הבעל נחוצה ,ובלעדיה לא ניתן לברר את

להכריחו לקיים את פסק הדין ,הרי נפל טעמה של התקנה.

התביעה ,ובמידה ויוחלט על חיובו בגירושין ,לא תהיה כל

ועיין בכנסת הגדולה חלק חושן משפט הגהות טור אות ד',

אפשרותלאכוףאתפסקהדיןבלאנוכחותוהאישית.עלכן

הפוסק שבמקום שטעמה של תקנה זו איננו ,אין התקנה

איןיצוגעורךדינותחליףלהתייצבותוהאישית.

חלה.ועייןבתשובתהרשד"םשם.
מטעם זה ובגינו בלבד ,יש לדעתי לקבל את הערעור,
ולשמועאתתביעתהשלהמערערתבביתהדיןבתל-אביב.

במידה שלאחר שיסתיימו הדיונים בבית הדין ,ינתן פסק
דיןהקובעכיאיןלחייבאתהבעלבגירושין,ביתהדיןיבטל
אתצועיכובהיציאהשניתן.

אולם סייג אחד יש לדבר ,כי כל זה אינו אלא אם

ונציין לפסק דין של בית הדין הגדול ערעור תשכ"ג\128

לכאורה יש ממש בתביעת המערערת ,אבל אם עוד לפני

מיוםידאבתשכ"גבהרכבדייניםהגר"עהדאיהז"לוהגר"ב

שמיעתהטענותשלשניהצדדים,יראהביתהדיןהאזוריכי

ז'ולטי ז"ל ויבל"א הגרי"ש אלישיב שליט"א )מצוטט בספר

עצםהתביעהאיןבהכלממש,הריאיןלגרוםלמשיבהפסד

סדרהדיןעמ',(416שבונפסקבלשוןזו " -הואילוהמערער

חנם בביטול זמנו ובהוצאות ,אלא אם כן תמצא הדרך

טוען שהוא רוצה בשלום בית והמשיבה היא שדורשת גט,

שהמערערת תבטיח הפסד זה מראש" .עד כאן לשונו של

וכבוד בית הדין האזורי כבר פסק שאין לחייב את המערער

הגר"אגולדשמידטז"ל.

לתת לה גט ,אם כן פשוט הוא שאין לעכבו מלצאת מן

פסק הדין שניתן באותו נידון בבית הדין הגדול )ערעור

הארץ משום חשש עיגון של האשה ,שהרי היא מעגנת את

תשכ"ז\ ,(159התבסס על דבריו אלו של הגר"א גולדשמידט

עצמה ,ואם נעכב אותו הרי זה גם כן אחד מדרכי הכפייה

ז"ל ,ויעויין בנימוקים נוספים שנכתבו לאותו פסק דין כפי

לגטוישחששלגטמעושה".

שהובאו בספר משפטי שאול )שם( שהגר"ש ישראלי ז"ל

ב"כהבעלטעןכנגדסמכותוהחוקיתשלביתהדיןלעכב

הרחיקלכתלקבועסמכותביתהדיןבארץמטעמיםנוספים,

אתהבעל.לטענתובביתהמשפטמתנהליםהליכיםלהשבת

אךדעתולאהתקבלה.

הילד לבית אביו במסגרת אמנת האג ,והליכים אלו גוברים

ועיין בספר אגרות משה חלק חו"מ ח"ב סי' ט' שפסק
שאין לדון בהתאם לכללי הסמכות המקומית ,במקרה

על כל הליך אחר שיש בו כדי לסקל מימוש השבת הילד
לאביו.

שלבית הדין אחד אין סמכויות אכיפה ולבית דין אחר

בית הדין מסכים כי לא ינקטו כל הליכים ביחס לילד,

קיימות סמכויות אלו .האגרות משה פסק את דינו ביחס

כגון הליך עיכוב יציאתו וכיוצ"ב ,עד לסיום ההליך הנ"ל

למקרה שבני הזוג גרים בעיר עם בית דין קבוע אך נעדר

בביתהמשפט.אךאיןכלביסוסמשפטיהמונעמאדםאחר

סמכות לאכוף את פסקי דינו בהוצאה לפועל ,והמוסדות

לנהל הליכים כאלו או אחרים כנגד הבעל .האשה או אדם

הממשלתיים אינם מכירים בו כערכאה שיפוטית מוסמכת,

אחר רשאי לתבוע כל תביעה משפטית כנגד הבעל ,תביעה

ובעיראחרתהסמוכהקייםביתדיןהמוסמךעלפיחוקלדון

שהילד אינו צד לה .קל וחומר שהאשה רשאית לתבוע

ולפסוק בסכסוך שבין בני הזוג והמוסדות הממשלתיים

תביעתגירושיןולתבועעיכוביציאתושלהבעלמהארץעד

מתייחסים לפסקי דינו ואוכפים אותם .ופסק האגרות משה

לסיום בירור התביעה בבית הדין ,ולתבוע למנוע מצב בו

שמותרלאשהלתבועאתבעלהבביתהדיןשבעירהסמוכה

תשארבארץעגונה,ללאדרךלנהלאתתביעתה.

בניגוד לכללים המקובלים הקובעים כי התובע הולך אחר

ונציין כי המחוקק הסמיך את בית הדין לעכב יציאת

הנתבע ושיש לקיים את הדיונים בבית הדין שבעיר מגורי

הבעלמהארץ.חוקבתידיןדתיים)כפייתציות()תיקוןמס'

הצדדים,וזאתעקבהעדיפותשישלביתהדיןהשני,שפסקי

(3התשס"א-2001קובעבסעיףמס'"-5הוכחלהנחתדעתו

דינו נאכפים על ידי המוסדות הממשלתיים .וסבר האגרות

של בית הדין כשהוא דן בענין שבשיפוטו כי קיימות ראיות

משה שאין להעדיף את בית הדין המקומי בהסתמך על

מהימנות לכאורה התומכות בעילת התובענה ,וכן אחד

התחייבותמוקדמתהבעללצייתלפסקיביתהדיןהמקומי.

מאלה (1) .הנתבע עומד לצאת את הארץ לצמיתות או



לתקופה ממושכת ,והעדרו מן הארץ עלול להכביד באופן

מסקנת הדברים – מאחר שלבית הדין הרבני האזורי

ממשי על בירור המשפט או על ביצוע פסק הדין (2) .אם

בצפת  סמכויות שיפוט ואכיפה חוקיים ,וסמכויות אלו אינן

הנתבע בתביעה לגירושין  ...יצא מהארץ  -יש חשש ממשי

בבית הדין הרבני שבמקום מגוריהם בארה"ב ,על כן בית

כיהדבריביאלעיגון.רשאיהואלתתצוהאוסרעלהנתבע

הדיןבצפתמוסמךלדוןולפסוקבתביעותשבפנינו.

לצאת מהארץ ,וכן להורות על הפקדת דרכונו או תעודת

736חושןמשפט

עטרתדבורה

המעברשלואולהתנותתנאיםליציאתו,והכלאםלאניתן

ביתהדיןקבע,כילמרותבקשתהאשהלביטולהצו,הצו

להבטיחאתביצועפסקהדיןבדרךשלמתןערובהמתאימה

ישאר על כנו ,וזאת עקב בקשת אחי האשה .קביעה זו

אובדרךאחרת,לרבותהשלשתגט"

מבוססת על הקבוע בתקנות הדיון תקנה קו ) (2בה נאמר -

במקרה שלפנינו ,הדבר ברור כשמש שבמידה שהבעל

"בית הדין רשאי לדון בבקשה לעיכוב יציאת אדם מהארץ

יצא מהארץ ,לא יהא ניתן לברר את המשפט בין הצדדים,

מתוךטענתחששעיגון,גםאםהבקשההוגשהשלאעלידי

וישחששממשילעיגון.עלכןבמקרהדנןקיימותשניעילות

בעלהדין,אםנראהלביתהדיןשמטרתהבקשההיאלמנוע

לעכבו ,הצורך בבירור התביעה ,והחשש לעיגון ,וכל עילה

עיגון".

עומדתבפניעצמה.

במקרהשלפנינו,כלעודלאהסתיימוהדיוניםבביתהדין

השלשת גט אינה מעשית במקרה והבעל אינו מעוניין

וטרם הוחלט על ידי בית הדין שאין לחייב את הבעל

להתגרש,מאחרובידולבטלהשלשהזו,וכפישכברעשהכן

בגירושין ,קיים חשש סביר שהאשה תשאר עגונה במידה

ביחס להליך דומה שננקט בין הצדדים בבית דין של חב"ד

שהבעל יצא מהארץ ,וישוב לארה"ב ,שבו אין בית דין בעל

באזור מגוריו בחו"ל ,שלאחר שנחתם שטר הרשאה ,הבעל

סמכויותאכיפהבנושאהגירושין.

חזרבווביטלו.
נוסיףונצייןלבג"ץ185\72ליסהגורנגדביתהדיןהאזורי

המקורההלכתילתקנהזומצויבתשובתהרשב"שסי'מו
)וכפי שמצויין במקורות לחוברת תקנות הדיון בבתי הדין

ירושלים ואחרים פ"ד כו) (2עמ'  770ממנו עולה כי במידה

בישראל תש"ך ,שהיא המהדורה הישנה לתקנות הדיון

והוציא בית דין רבני צו לעיכוב יציאתו של בעל דין מן

הנוכחיות משנת תשנ"ג( .הרשב"ש נשאל האם רשאי בית

הארץ להבטחת נוכחותו במשפט ,והעניין הוא במסגרת

הדיןלכוףבגירושיןאדםהמבקשלעזובאתמקומולעגןאת

סמכותושלביתהדין,לאיתערבבכךביתהמשפטהעליון.

אשתו ,וזאת בלא שהאשה תבעה זאת )כגון שאינה בפנינו

אך פסק דין הנ"ל בבג"ץ היה נחוץ בטרם חוקק החוק הנ"ל

וכיוצ"ב(.בתשובתוכותבהרשב"ש"-נראהלישרשאיםהם

לפניכשנה.

הבית דין בכך ,אע"פ שלא תבעתו ,שהרי כל ישראל הם

במקרה שבפנינו בית המשפט לענייני משפחה הורה

בעלי דינים מחמת עיגון .ותדע לך שהרי אין מקבלים עדות

לאשהלבטלאתבקשתהלמתןצועיכוביציאהכנגדהבעל,

שלא בפני בעל דין כדאמרינן בפרק הגוזל בתרא ,ובעדות

ועקבכךהיתהמחוייבתלהגישבקשהלביטולהצו.

אשה מעשים בכל יום שמקבלים  ...ונראה לי שהטעם הוא

בהערתאגב,לאניתןלהסתיראתהתמיההעלהחלטה

כי כל ישראל בעלי דין בכל דבר שאסור לערוה ,וגם בדבר

זו של בית המשפט לענייני משפחה .לא ברור מדוע מצא

העוונות דנפיק מיניה חורבא ,שהרי כמה חללים הפילה

השופט לנכון להחליט בנושא שאינו בסמכותו ,ונתון

ורבים ועצומים עד הארץ הכריעה והשפילה ,ופריצי עמנו

לסמכותו היחודית של בית הדין הרבני .לא ברור מנין

פרצותפרצווזנוולאיפרוצו.וחובהעלכלישראלוכלבתי

שאובה הסמכות להורות לאשה כיצד לנהל את תביעת

דינים לגדור פרצות לבל ישוטטו השועלים בחוצות ,הלכך

הגירושין ולהורות לה להביא למצב שבו היא עשויה

הוולהובעלידיןבדברבקבלתעדותםוכןבתביעתםלענייני

להשאר עגונה .בית המשפט לענייני משפחה לא דן בין

גט,אע"פשלאתבעתוהאשה,דכולהוהוובעלידיןבדבר"

הצדדים ולא שמע את טענות האשה ואת העילות

ובפד"ר ח"ב עמ'  35כתבו " -אף שנידון הרשב"ש הוא

שלטענתה הביאו אותה לנטוש את בית בעלה .אילו היה

בעיקרועניןשביןאדםלחברו,סכסוךביןבעלואשתו,וכלל

בית המשפט מודע לטענות הקשות של האשה ,טענות

הוא שבריב שבין אדם לחברו אין לביה"ד לדון בלי תביעה,

אלימות הבעל כנגדה ושהותירה בלא מזונות ,ושכבר

אבלהואיל וישכאןעניןעיגון,ועיגונהשלבתישראלהוא

התקיים הליך לסדור גט ביניהם ,הליך שלא הושלם ,יתכן

דבר כללי ולא פרטי ,וכל ישראל וביה"ד בראשם חייבים

שבית המשפט היה מתייחס אחרת לנושא זה .בטרם

לדאוגלכךשבתישראללאתתעגן,כלישראל,וביה"דהם

התברר משפטם בבית הדין ,ועדיין לא התקבלה הכרעה

בעלידיןוהםהתובעים,והריזהממשכאילותבעההאשה

משפטית בתביעת הגירושין ,לא ניתן לכפות על האשה

בעלתהדיןבעצמה".

תמנע ממנה האפשרות לברר בדרך
ָ
להביא למצב בו

מתוך דברים אלו עולה ,כי מבחינה עקרונית ,גם בלא

משפטית את הסכסוך שביניהם ,ולחייבה להביאה למצב

בקשתאחיהאשהלהוציאצועיכוב,ביתהדיןמוסמךלעכב

שבו קיים חשש שתשאר עגונה ,אף אם תחזור לארצות

אתהבעלמלצאתמהארץולעגןאתאשתו,מאחרשלפתחו

הברית .וכל זאת בלא הוראה מפורשת בחוק ,המחייבת

של בית הדין מוטלת האחריות למנוע עיגון האשה ולמנוע

נקיטתצעדכזה.

אתהפריצותהמוסריתהעלולהלנבועמעיגוןזה.

בתיק שבפנינו קיימת בקשה נוספת להוצאת צו עיכוב

עלכןגםאםביתהמשפטיורהלאחיהאשהלהסיראת

היציאה .הבקשה הוגשה על ידי אחי האשה .הנ"ל פנה

בקשתולעיכובהבעל,מוטלעלביתהדין,במקרהחריגזה,

בכתב לבית הדין ובקש לעכב את יציאת הבעל מהארץ,

ובנסיבותהמתוארות,להשאיראתהצועלכנו.עלכןניתנת

מחשששיציאתומהארץתביאלכךשאחותותשארעגונה.

ההחלטהכדלהלן-

עטרתדבורה
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מטעם האשה .במקרה שבפנינו הוגשה בקשה מתאימה על

החלטה
בפני בית הדין תביעת האשה לגירושין ,וכן הוגשה

ידי אחי האשה .אך גם אם הנ"ל יחוייב להסיר את בקשתו
זו,ביתדיןמוסמךלעכבאתיציאתהבעל,גםבהעדרבקשה

בקשהלעיכוביציאתהבעלמהארץ.
התקייםדיוןאחדבמעמדשניצדדיםובאיכחם.בדיוןזה

פורמאלית ,כל עוד בית דין נוכח לדעת שהאשה מעוגנת

הבעל טען טענות מקדמיות לשלילת סמכות בית הדין,

ויציאתו מהארץ עלולה להביא לעיגון האשה ולתקלות

והאשה טענה כי בית הדין מוסמך לדון ולפסוק בתביעת

מוסריותאחרות.
ג .בבית הדין התקיים דיון ראשון בתביעת הגירושין

הגירושין.
מלבד זאת ,האשה הודיעה לבית הדין על בקשתה

לגופה .האשה טענה כי נאלצה לעזוב את בית בעלה

להסרת צו עיכוב היציאה ,וזאת בהתאם להוראת בית

בארה"ב עקב התנהגותו האלימה ,הן אלימות פיסית והן

המשפט לענייני משפחה שהורה לה למשוך את בקשה

אלימות מילולית ,ומלבד זאת טענה כי ארע שהבעל נעדר

מיידית .ובדיון בתביעת הגירושין הצדדים השמיעו את

מהבית למספר ימים והותירה עם בנה הקטן בלא כלכלה

טענותיהם.

בסיסית .הבעל הכחיש את טענת האלימות הפיסית ,אך

בשלבזה,בתוםהדיוןהראשוןביןהצדדיםאנופוסקים-

הודה שהמצב ביניהם היה מתוח עקב חשד שהתעורר

א.חוקשיפוטבתידיןרבניים)נישואיןוגירושין(תשי"ג-

בקרבובעקבותקשרמסוייםביןהאשהלידידמהארץ.

.1953סעיףמס' 1קובע" -ענינינישואיןוגירושיןשליהודים

נציין שבזמנו הצדדים הופיעו לבית דין של חב"ד

בישראל אזרחי המדינה או תושביה יהיו השיפוטם היחודי

באורלנדוועשואתההכנותלסדורגטפיטוריןביניהם,אלא

שלבתידיןרבניים".

שההליך לא הושלם .ודבר זה מוכיח שבני זוג היו תמימי

מלשוןהחוקעולהכידיבכךשהצדדיםאזרחיהמדינה,

דעים,באותהעת,שנישואיהםהגיעולקיצם.אךכעתהבעל

ואף שאינם תושביה של מדינת ישראל ,כדי לקבוע את

טוען לשלום בית ,ובסיום הדיונים ,בבית הדין בית הדין

סמכות בית הדין לדונן בענייני נישואין וגירושין שביניהם.

יפסוקבתביעהזו.עדלסיוםההליךהבעליעוכבבארץ.
ביתהדיןסבורששיקולזהשלמניעתעיגוןהאשה,הוא

על כן מאחר ששני הצדדים הם אזרחי ישראל ,בית הדין

שיקול בעל משקל רב ביותר ,ובהתחשב בנסיבות אלו בהם

מוסמךלדוןבתביעהזו.
ב .בקשת האשה להסרת עיכוב היציאה הוצגה לבית

האשה טוענת שברחהמבעל אלים ,ושהחסיר מזונותממנה

הדין,אךהעיכובישארעלכנווזאתבהתאםלתקנותהדיון

ומבנםהקטן,אףשטענותאלועדייןמתבררותבירורמשפטי

תקנה קו ) (2הקובעת את סמכות בית הדין לעכב יציאת

שלא הגיע לסיומו ,אך כל עוד לא הוכח כי שקר בפיה ,לא

הבעלמהארץמחששלעיגוןהאשה,גםבלאשקיימתבקשה

יתכן להתעלם מבירור טענותיה ולאפשר לבעלה לעזוב את
הארץולהותירהעגונה.

סימ ט

מקוםהדיון,והאםישמקוםלשיקולהמתחשבבחששלסתימתטענות
הצדדים נשואים מספר שנים ולהם שני ילדים ,האשה

בעניין העסק ,שידונו במקום העסק .וגם אם הנתבע דר

עזבה את הבית ,עם שני הילדים .בתחילה עברה לבית

במקוםאחר,עליולבואלדיןבמקוםשבונעשההעסק.וראו

הוריה,ולאחרמכןעברהלגורבעיראחרת.

מתקני התקנות לראות דין תורה בסכסוך שבין בני זוג כדין

כעתבפניביתהדיןתביעתהבעללשלוםבית ,וכןהבעל
מבקשלהורותעלהסדרתביקוריהילדיםאצלו.
מקוםהמגוריםהמשותףהאחרוןשלבניהזוגהיהבאזור
שיפוטביתהדין.

סכסוך על עסק שנעשה בין שני צדדים ,שמקום הדיון
בסכסוךעלהעסק,הואהמקוםשבונעשההעסק.
לפי זה ,במקרה שהזוג גר במקום מסויים ,מגורים ארעיים
של ימים ספורים) ,עד שלושים יום שעדיין אינם בגדר יושבי

בתקנותהדיוןשלבתיהדיןבסעיףי')(1נקבע" -תביעה

העיר,יעוייןסנהדריןקיב(.המקוםעדייןאינובגדרמקומושל

ביןבניזוגבענייניאישותתוגשלביתהדיןהרבנישלמקום

העסק .ישלהניחשאםבאולגורלימיםספוריםעדייןלאראו

המגורים האחרון של בני הזוג" .על כן לפי תקנות הדיון,

את המגורים כעין פתיחת עסק משותף במקום חדש ,אבל

במקרההנוכחי,מקוםהדיוןהואבביתהדיןהאזוריכאן.

כשבאולגורעלמנתלקבועאתביתםבמקוםזה,וכברגרויחד

כפיהנראה,הסבראהעומדתמאחוריתקנהזוהיאעפ"י
תשובתמהרשד"םחחו"מסי'קגוסי'שפושאםנעשהעסק

באותומקוםפרקזמןמשמעותי,אלוהםמגוריםשישלראותם
כעסקביןבניזוגוישלדוןבתביעותההדדיותבמקוםהעסק.

בין שני אנשים במקום מסוים ,אנו תולים שמסתמא קיימת

בכל מקרה ,גם אם התקנה תתפרש בדרך אחרת ,עכ"פ

הסכמה ,שאם יתעורר ביניהם סכסוך ויגיעו לדין תורה

לא מצאנו בגוף התקנה הגבלות וסייגים ,על כן יש לקבוע
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שעלפיתקנותהדיון,מקוםהדיוניםביןהצדדיםיהיהבבית

הדין ,למרות שלא שהתברר דבר המוכיח שאמנם מתקיים

הדין בצפת ,גם אם אחד מהם כבר אינו מתגורר כעת

מצבשבוהדייניםלאיאמינולומפנימראהוהחיצוני.

בביתם .לפי התקנות הדין כן ,אף כששניהם כבר אינם
מתגורריםבמקוםזה,וכלאחדעברלמקוםאחר.

וע"ע במסכת כתובות דף סט .תוד"ה ואישתיק ,ובחי'
הריטב"א )שם( שכתב בלשון זו " -כל כי האי גוונא אין לו

אמנם בגוף תקנות הדיון ,ניתנה לבית הדין הסמכות,

לדיין לשתוק שלא יסתתמו טענותיו של בעל דינו ,שהוא

להפעילשיקולדעתבמקריםמיוחדים,ולהעביראתהדיונים

סבור דכיון שהדיין שותק הדין כן" .דהיינו ,סתימת הטענות

לביתדיןאחר,תוךחריגהמהקבועבסעיףי')(1הנזכרלעיל,

נובעתממחשבתושלבעלהדין,למרותשאינהמבוססתעל

וזאתבהתאםלסעיףכ'וסעיףכאמתקנותהדיון.

דבריםברורים,אלאעלשתיקתהדיין.

במקרההנוכחיהחלטנולהמנעמחריגהמכלליהסמכות

בשו"ת מהר"ם מרוטנברג )דפוס פראג( סי' שלג) ,הודפס

המקומית הקבועים בסעיף י' ) (1ושלא להורות על מקום

בשו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף וקז( הובא במרדכי במסכת

הדיונים במקום מגוריה של האשה עם הילדים ,ולהלן

שבועות )רמז תשס"א( ,וכן הובא בקצרה בב"י חו"מ סי' יז,

הנימוקיםלכך-

כתב " -אשר שאל ,אם שמעון הנתבע אמר מרצוני שישבו

במקרה הנוכחי ראינו אצל הבעל התנגדות חזקה

אוהביאצליכשאטעוןעמכםשלאיסתתמוטענותיכיאתם

להעברתהתיקלביתהדיןשבאזורמגוריאשתו,עקבטענות

הרבים או דלמא מצו השותפים לומר לא מגלינא טענותינו

שהעלהעלהיחסשקבלמצדהאב"ד,המכהןבראשההרכב

בפני אוהביך ,דלמא מרמזי לך ברמיזותיהו וקריצותיהו

האמור לדון בעניינו ,אם יתקיימו הדיונים במקום מגורי

לטעון .נראה בעיני דשותפים נמי אין להם לישב שם כולם

האשה.

כשאחד מחבריהם טוען עם היחיד .ודאי טענותיו דשמעון

יובהר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים ,שבית הדין

טענה דקא מסתתמי טענתיה דשנים או שלשה יודעים

דחה על הסף ,הטלת שמץ של דופי בדיין בישראל ,ק"ו

להערים יותר מן האחד .ואיכא למיחש נמי לדידהו דלמא

באב"ד ותיק גדול בתורה ,והמפורסמות אינו צריך ראיה.

מרמזי אהדדי כשישמעו טענותיו של הנתבע ויערימו יותר

מלכתחילה הובהר לצדדים שבית הדין אינו מוצא לנכון

מאלו היה אחד מהם לבדו טוען עמו ועוד דקמסתתמי

לבחוןאתטענותהבעללגופן,ואינומקבלאותן.

טענתיהכדפי',דדמיעליהכאריאארבא,וכימותרלהרביץ

אך ביחס לשאלה הנוכחית של מקום הדיון ,יש משקל

אריא בב"ד כדי שיראהו הנתבע וידאג מלפניו ויסתתמו

לטענות אלו ,לכל הפחות על מנת למנוע חריגה מכללי

טענותיו .ודבר פשוט דלא גרע מאחד לבוש איצטלא ואחד

הסמכותהמקומיתהקבועיםבתקנותהדיון.

לבושסמרטוט,שאומריםלולבושכמותואוהלבישוכמותך

כאמורלאהתבררהטענהכלשהיאמטענותיושלהבעל,

)שבועות ל"א ע"א( ,וכן שלחו פזמייכו וחותו לדינא .וחכמי

אך נוכחנו לדעת שבנסיבות הנוכחיות ,יש לחוש שטענותיו

התלמודלאיכלולכתובולבררכלהדבריםהגורמיםלסתום

של הבעל יסתתמו בעת הדיון בבית הדין המבוקש על ידי

טענותהבעלדין,אלאכתבולנוקצת,ותןלחכםויחכםעוד

האשה .ויובהר כי לעניין ההלכה הנובעת מהצורך למנוע

בזהוכיוצאבזהיחושוהדיינים.וכ"שהיכאדקאטעיןאיהו

חששלסתימתטענותבעלדין,הדבריםאינםנקבעיםעלפי

בהדיאדמסתתמיטענותיווהדברידועשהואכך"עכ"ל.

המציאות האובייקטיווית ,כפי שהדברים מוכרעים בשאר
הנושאיםהמתברריםבביתהדין,שבהםביתהדיןאינומסיק

נראה פשוט שמש"כ בסוף התשובה "והדבר ידוע שהוא
כך",היינו,שידועשישלחוששיסתמוהטענותשלבעלהדין.

מסקנות בהתאם לטענת בעל הדין בלבד ,ומוטל על בית

הרדב"ז בתשובה )ח"ב סי' תשנג( כתב כדעת מהר"ם,

הדין לברר את המציאות .אך בשאלה שעמדה בפנינו ,הדין

והוסיף בהגדרת הדברים .וז"ל " -שאלת ראובן ושמעון באו

נקבע על פי המחשבות שבראשו של בעל הדין ,וההכרה

לדין ושמעון הביא מיודעיו עמו וראובן אומר יסתתמו

בו,שמעמדובאותוביתדיןיהיהנחות.
המקננתב ִל ֹ
ְ

טענותיואמרלושמעוןגםאתהתביאמיודעךעמך ,וראובן

להלן נציין מקורות לכך ,וכן נביא ראיות שהלכה זו

אמראיניחפץאלאשנינולבד.

הקובעתאתהצורךבמניעתמצבשבוטענותיושלבעלהדין

תשובה .הדין עם ראובן ,כיון שהוא טוען שיסתתמו

יסתתמו ,יש ומחייבת פעולות מקדמיות בפתיחת הדיון,

טענותיו שומעין לו ,כי שמא מיודעיו של שמעון חריפי טפי

ופעמיםמחייבתהעברתהדיוניםלהרכבאחר.

ומרמזי לשמעון טענות ,או שמא הם חזקים או אלמים או

בטורחו"מסי'יזכתבבלשוןזו" -אםאחדלבושבגדים

כיוצא בזה .והראיה מההיא דאמרינן היה אחד לבוש

נאים והשני בגדים פחותים ובזויים יאמרו לזה לבוש כמותו

אצטלא וכו' והשתא ומה אם לענין המלבוש חששו חכמים

אוהלבישהוכמותךשלאיסתתמודבריו,שיחשובשישאולו

כ"ש למיודעים  ...ומ"מ אם יראה לב"ד שיסתתמו טענותיו

פניםבשבילבגדים,".ומקורוברש"ישבועותלא.ד"הלבוש

לטעוןכנגדרביםיבררולהםאחדשיטעוןעלכולםאויטעון

כמותו ,שכתב " -או יסתתמו דברי שכנגדך מפני חשיבותך

כל אחד לבדו על חלקו ולא יהיו שם שאר השותפין .כללא

ואמר איך יאמינו בי בית דין על אדם חשוב כזה" .מבואר

דמילתא ,אי טעין קא מסתתמן טענתאי ,ויראה לבית הדין

שסתימתהטענותנובעותממחשבההנמצאתבלבושלבעל

שישממשבדבריו,אפילובדרךרחוקה,שומעיןלו",עכ"ל.

עטרתדבורה



פעמיםשטענהזו,שיסתתמוטענותיו,מחייבתלקייםאת
הדיון בבית דין אחר ,בניגוד לכללי ההלכה המקובלים
שהתובעהולךאחרהנתבע.

סימןט739

הדיןבנקודהזו,עכ"פישלהמנעמלפתוחבדיוןבמקוםשיש
לחושלסתימתהטענות.
השבות יעקב )בתשובה ח"ג סי' קמא( השיב לבעל הדין

בשו"תעבודתהגרשוניסי'מזנשאלבמקרהבוהתובעים

במקרהשבועלתהטענהשקייםחששלסתימתטענותבעל

משיבים שאינם רוצין לדון עמהם בעירם של הנתבעים,

הדין עקב היות הצד השני) ,דהיינו ,המכותב לתשובה זו(

וטענתם היא " -באשר שהם תקיפים בעירם ויש להם יד

אדםנכבד.

ושםאצלהשררה,יראיםלדוןשםומסתתמיםטענותייהו".

מצד אחד השבות יעקב דוחה את טענה שיש לחוש

בתשובת עבודת הגרשוני השיב " -לענ"ד פשוט וניכרים

לעיוותדין,אךלמרותזאתמורהעלהעברתהדיוןלביתדין

דבריאמתוצדקשישחששסיתוםטענותבנידוןהזה,וא"כ

אחר.וז"ל" -עלמשמרתיאעמודהשהדיןעםצדשכנגדו...

הדין עם התובעים ,והנתבעים מחוייבים לציית עמהם לדין

מ"כ הוא נשיא בעמיו בחכמה ובמעלה ובעושר ובתקיפות

בבית הדין הסמוך או בזבל"א הממוצע כי היכא דלא

כמותוי"ב,ומייכחישהידוע,ואינניח"ונותןאשמהלהמ"ץ

יסתתמו טענות התובעים .ופוק חזי כמה שקדו חכמים

שלושיעותח"ומשפט ,אולמכ"תשינטורלושנאהעבורזה

לסתימת טענות של אחד מבעלי הדין עד שאמרו  ...שנים

וכ"ש שידיחנו לארץ אחרת כי לא נחשדו ישראל על כך

שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת

ומאן דקשקלי ליה גלימא בבית דינא ליזמר וליזל שצדקה

מאה מנה שאומרים לבוש כמותו או הלבישהו כמותך ...

לזה שהוציאו גזילה מתחת ידו .מ"מ מידי הרהור לא יצאנו

שלופופוזמקייכווחותולדינאע"כופרש"ילבושכמותושלא

שהצד שכנגדו יסתתמו טענותיו .פוק חזי כמה הרחיקו בזה

תגרום לנו לישא לך פנים או יסתתמו דברי שכנגדך מפני

חכמי ישראל החסידים כדאיתא בכתובות ובשבועות הרבה

חשיבותךכו'ע"כ.ונראהלענ"דשהדבריםק"ו.מההתםגבי

דברים דרשו על בצדק תשפוט עמיתך שיהיו שניהם שווים

שינוימלבושיםהואחששארחוקהשישאלופנים,כימאחר

לו.ולויהיהכדברימכ"תשאיןלפסולהמ"ץשלוכאשראינו

שהדייניםיודעיםומכיריםבעליהדיןשזהעניוזהעשיר,מה

כן ע"פ הדין ,לפע"ד מ"מ יש להסתלק את עצמו ,כדאיתא

לי אם ילבשו שניהם סמרטוטין או איצטלאות ,אם ישאו

אם רואה הדיין שבע"ד חושדו וכו' ע"כ אם ישמע מכ"ת

פנים לעשיר ח"ו ,ישאו .אעפ"י כן חששו חכמים ,שמא

לעצתי לא ישמע לקול מלחשים  ...ואותן הוצאות של

מחמת לבושת האצטלא ישאו פנים או יסתתמו טענות צד

הרבניםוהכתביםהכליקחלילךאחרביתדיןיפה",עכ"ל.

שכנגדו .בנידון דין שיש קפידא גדולה על אחת כמה וכמה



שישלנולחושלסתימתהטענות",עכ"ל.

בבית הדין נשמעה טענה מצד ב"כ האשה ,על הוצאות

ובשו"ת ארץ צבי להג"ר צבי הירש תאומים ז"ל חחו"מ

הדרךהנגרמותלאשה,עקבהנסיעות ממקוםמגוריהלכאן.

סי'א'כתב,וז"ל"-לפימש"כבשו"תעבודתהגרשוניסי'מז

הבעל הודיע שהוא מוכן לשאת בהוצאות אלו ,אך גם אם

דהיכא שהתובע טוען שלבו נוקפו לדון בעירו של הנתבע

ישא בהוצאות ,עדיין הנסיעה כרוכה בטרחת הדרך ,ויעויין

שלא יסתתמו טענותיו ,מחוייב הנתבע לילך למקום התובע

בתשובת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' מז ,שתשלום

יעו"ש .וא"כ בנ"ד שטענה ביד ר"א שמתיירא לעמוד בדין

הוצאות אינו מטיל חיוב ללכת לבית דין מרוחק ,כשעל פי

אצלהרבהנ"למחמתשראהעקמומיתבהרבדשםושנראה

דיןאינומחויבבכך,וזאתמפנישעכ"פקיימתטרחתהדרך.

לו שהחזיק ביד האשה ומראה פנים שהדין עמה ,שפיר יש

טענה זו זכתה להתייחסות בתשובת עבודת הגרשוני

לחוש לסתימת טענותיו של ר"א וכופין את האשה לדון

)שם( ,וז"ל " -עדיין יש לבעל דין לחלוק ולומר ,ודאי

במקום אחר ,ואין הרב הנ"ל רשאי לדון בזה אחר שהראה

לכתחילה יש להשוות בעלי הדין בכל היכולת ומהיות טוב

שמהפךבזכותהאשהבמכתבו",עכ"ל.

גו' .אבל לכוף לאחד מהצדדים להוציא ממון ולהרבות

מבוארבתשובהזו,שהג"רצביהירשתאומיםז"להוציא

בהוצאות כדי שלא יסתתמו טענות חבירו ,זה לא אמרינן.

מתשובתעבודתהגרשוני"דהיכאשהתובעטועןשלבונוקפו

ובנ"דאפשרשיצטרכוהנתבעיםלהרבותבהוצאותאםילכו

לדון בעירו של הנתבע שלא יסתתמו טענותיו ,מחוייב

לבית הדין הסמוך  ...אבל האמת יעשה דרכו שזה אינו.

הנתבע לילך למקום התובע" ,היינו שהעניין נובע מעצם

ואדרבה ממקום שבאת משם ראיה ,שהרי מסקינן שם ה"מ

הטענה,וכןמכחהטענהשלר"אשראהעקמימותברב,אף

היכאדקאמרלוהלמלוה,אבלמלוה,עבדלוהלאישמלוה.

שלאהתבררהטענתו.כפיהנראההיהידוערקשהרבהיפך

שמעינןמהאשאיןאנוחוששיןלרבויהוצאותהלוה...ה"ה

בזכותהאשהבמכתבו.

נמי בנדון דידן נאמר שלא נחוש לריבוי הוצאות של

נוסיף ונציין לתשובת השבות יעקב ממנה עולה ,שאין

הנתבעים כדי שלא יסתתמו טענות התובעים ויצא הדין

זיקה בין שאלת קביעת מקום הדיונים ,להטלת ספק אמיתי

לאמיתו...נראהלענ"דשבנ"דהדיןעםהתובעים,כיאםיש

בשאלתהאפשרותלקייםדיוןכראויומתןפסקדיןלאמיתה

טענת סתימת טענות לנתבע שומעין לו ג"כ ,אפילו במקום

של תורה .דהיינו ,אף שאנו סמוכים ובטוחים שלא יארע

שיצטרך התובע להרבות בהוצאה עבור זה ,כי אלים ועדיף

חלילהעיוותדין,ודוחיםעלהסףכלטענההעולהמצדבעל

טענתסתימתטענותמטענתנלךלמקוםהוועדכדישיתבייש

740חושןמשפט

עטרתדבורה

חבירו...וא"כבנ"דשניכריםדבריאמתשישלחושלאימת

הבעללשלוםבית,התקבלהבקשההאשה,המבקשת מבית

הדייניםולסתימתהטענות,פשוטהואשמחוייביםהנתבעים

הדין למחוק מההחלטה כל התייחסות לשאלת חיוב הבעל

לירדבמקוםהממוצעבזבל"אאובביתהדיןהסמוך".

בגט .וזאת בטענה שתביעת הגירושין אמורה להיות נידונת



בבית הדין באזור מגוריה הנוכחי ,שם הוגשה תביעה זו

העולהמכלהאמורלעיל-

מטעםהאשה.

א .הלכה היא בהלכות דיינים ,קיימת חובה למנוע מצב
שבויהאמקוםלחוששיסתתמוטענותבעלדין.

אין מקום להיענות לבקשה לפצל את הדיונים בין שני
הרכבים שונים ,דהיינו שבית הדין כאן ידון בתביעת שלום

ב .סתימת הטענות נובעת ממחשבתו של בעל הדין,

הבית של הבעל בלבד ,ובית הדין הנ"ל ידון בתביעת

בטרם החל הדיון .ויש להתחשב בכך גם בלא שהוכח

הגירושיןשלהאשה.בקשהזותמוהה.שלוםביתוגירושין,

בראיות ובעובדות מוצקות ,שאכן עומד להתרחש מצב של

הםשניצדדיםשלאותהמטבע,וביסודהדברים,הטענותהן

עיוותדין,בביתהדיןבעתהדיון.ולמרותשברורשאיןכלל

אותן טענות ,על כן ,אין ראוי לפצל את הדיונים בשתי

הו"אשחלילהיארעעיוותבדינו,מוטלעלביתהדיןלשנות

תביעות אלו בין שני הרכבים ,אלא ראוי שההרכב הדן

את המציאות הגורמת לסתימת הטענות ,כגון למנוע מצב

בענייןאחדידוןגםבשני.

שאחד לבוש בגדים פחותים והשני איצטלא יקרה .וכן

פעמים שעורכי הדין או טו"ר העוסקים בנושא ,עשויים
הפרוצדוראליים

עליהםלמנוע,בטרםהחלהדיון,שישבועםבעלהדיןהשני,

לבוא

אנשים שעליהם נטען שהם עלולים להביא לסתימת

המתייחסים בדרך שונה לתביעת גירושין לעומת תביעת

טענותיו .וכל זאת גם בטרם התברר שהם אכן מביאים

שלום בית .מזכירות בית הדין קבעה אגרה שונה לכל אחד

לסתימתהטענות.

מהתיקים ,ומונעת מלדון בתביעת שלום בית בלא פתיחת

ג.פעמיםשטענהזולחששלסתימתהטענותמביאהאת
בית הדין לפסוק שמקום הדיון הוא בבית דין אחר ,ובניגוד
להלכההמקובלתשהתובעהולךאחרהנתבע.
ד" .חכמי התלמוד לא יכלו לכתוב ולברר כל הדברים

לידי

טעות

מכח

ההסדרים

תיק נפרד ,למרות שכבר נפתח תיק לגירושין על ידי הצד
השני.
אך כשהצדדים כבר נמצאים בפני הדיינים בתוך אולם
בית הדין ,הכל עניין אחד .שאם טענות הבעל לשלום בית

הגורמיםלסתוםטענותהבעלדין,אלאכתבולנוקצת,ותן

תדחה .וכן להיפך ,אם
ָ
יתקבלו ,ממילא תביעת הגירושין

לחכם ויחכם עוד בזה וכיוצא בזה יחושו הדיינים .וכ"ש

לשלוםביתידחו,הרישאותםטענותשהביאו
ָ
טענותהבעל

היכאדקאטעיןאיהובהדיאדמסתתמיטענותיווהדברידוע

לדחייתהתביעהלשלוםביתהםגופאהבסיסלבירורשאלת

שהוא כך"  -לשון מהר"ם" .כללא דמילתא ,אי טעין קא

חיובהבעלבגירושין,ודרגתהחיוב.

מסתתמן טענתאי ,ויראה לבית הדין שיש ממש בדבריו
אפילובדרךרחוקה,שומעיןלו"-לשוןהרדב"ז.
ה .במקום שיש לחוש לסתימת הטענות ,יש להורות על
דיון בפני בית דין שבו אין חשש כזה ,אף אם הדבר גורם
להוצאותהדרךולטרחהנוספת.

על כן לאחר שפתחו בדינם בבית הדין כאן ,אין מקום
לקייםאתהמשךהדיוניםבאותונושאבפניהרכבאחר.
הלכהזו,שאיןלהעביראתהדיוןלביתדין אחרלהמשך
הדיוניםבפניהםמבוארתבריב"ש.
וז"ל הריב"ש סי' שנד )הובא בב"י חו"מ סי' עט( " -גם



נראה ,שמאחר שדייני מורסייה ,פתחו בדיניה ,ומורשה

נחזור לנידון דנן ,בית הדין נוכח שעקב מחשבתו של

שמעון ,עשה תביעתו בפניהם ,צריך שיגמר הדין שם

הבעל קיים חשש לסתימת הטענות ,על כן הוחלט להמנע

בפניהם .כדאמרינן בב"ק פרק הגוזל בתרא )קי"ב (:דהיכא

מהעברת התיק שבפנינו לבית דין אחר ,העברה הכרוכה

דלא פתחו בדיניה ,מצי נתבע למימר לבית דין הגדול קא

בחריגהמכלליהסמכותהמקומית,הקבועיםבתקנותהדיון.

אזילנא ,אע"ג דהאי בי דינא ,נקיט רשותא למידן ,מב"ד

אמנםאנומחוייבים לזהירותרבה,בישוםהלכהזו,מפני

הגדול .והיכא דפתחו בדיניה ,לא מצי למימר לבית דין

הזהירות הנחוצה למנוע מצב שטענה כזו תשמש את בעל

הגדול קא אזילנא .אלא ,צריך שיגמור הדין על פי הדיינים

הדין ,שלא בתום לב ,אלא על מנת להטריח את הצד השני

שהתחילו לדון בו .בנדון זה ,נמי ,אע"פ שהוחזק כפרן,

למקום אחר ,וכטקטיקה במסגרת המאבק המשפטי נגדו.

ומעתה אין ראובן יכול לטעון כלום ,וגם שאלת החפצים

אבלאיןכךפניהדברים,כשמניעתהדיוןבאותומקוםאינה

נעשית באילג מכל מקום ,כיון דפתחו בדיניה במורסייה,

סותרת את התקנות .עכ"פ לא היינו נזקקים לכתוב את

צריך שיגמר הדין שם .ולאחר שיחייבו דייני מורסייה את

דברינו ,לולי השתכנענו שבמקרה הנוכחי החשש לסתימת

ראובן ,אם לא יחזיר את החפצים או דמיהם ,כפי מה

הטענותהואממשי.

שיעריכםשמעוןבדבר,ראוילמראיתעיניהדיינים.אזיביא



פסקדין,מדיינימורסייה,ושטראדרכתאשיעשולוהדיינים

במקרהזה,לאחרהדיוןלגופהשלתביעתהבעללשלום

ההם ,על נכסי ראובן ,לפני דייני אילג .והם יעשו שומא

בית ,ולאחר שניתנה החלטה מפורטת ומנומקת בתביעת

בנכסיראובןשבאילג".



סימןי741

עטרתדבורה
ובב"י חו"מ סי' יד כתב " -בפרק הגוזל בתרא דהיכא

דפתחו ליה בדיניה לא מצי למימר לבית דין הגדול אזילנא

יכול לומר לבי"ד הגדול קא אזילנא) .ודחק בדברי רבינו
ירוחםדמשמעלכאורהלהיפך(.
עכ"פ לפי ביאור של הרב בית מושב ,עולה שמסוגיא זו

ועייןבתשובתהריב"ש)סי'שנד(שכתבתיבסימןע"ט".
הרי מבואר שלאחר שפתחו בדינא בבית דין אחד אין

למדו הריב"ש והב"י שלאחר שפתחו בדינא אינו יכול לומר

מקום לטענה המבקשת להעביר את הדיון לבית דין אחר.

לביתדיןהגדולקאאזילנא,ולמדהריב"שבק"ו,שאינויכול

אמנם עיקר דינו של הריב"ש והב"י טעון בירור ,ולכאורה

לומרלביתדיןאחר,שאינוביתהדיןהגדול,קאאזילנא.

דבריהם צ"ע ,וכמ"ש בספר כנסת הגדולה חו"מ סי' יד

נראה שהלכה זו היא עניין יסודי בהלכות דיינים שלא

הגהות ב"י סעיף ד' להקשות על הריב"ש ,דבגמ' בב"ק דף

לפצל את אותו דיון בין שני הרכבים מחשש לשיבוש

קיב :מבואר שגם לאחר שפתחו בדינו יכול לומר לבית דין

המשפט,מחשששבעלהדין,לאחרשטעןוראהאיזהטענות

הגדול קאזילנא ,אא"כ נקט דיסקא .ועיי"ש בכנסת הגדולה

מתקבלות,ילמדלשקרולטעוןטענותהמתקבלות,וביתהדין

שכתב סברא לחלק בין קבלת עדות שלא בפניו ,בה עוסקת

השנישלאשמעטענותיוהקודמותיתקשהלהעמידהדברים

הסוגיא" ,אבל לענין הדין ,כיון דפתחו ליה בדיניה לא מצי

על אמיתותם) ,ובנקודה זו עיון בפרוטוקולי הדיון של בית

למימרלביתדיןהגדולקאאזילנא".

הדיןהראשוןאינופותראתהחששבאופןחלקיבלבד(.

אך דבריו אינם מתקבלים בביאור דברי הריב"ש והב"י

יתכן שקיים כאן שיקול נוסף ,מצד הבית דין גופא,

שהוציאואתדינםמסוגייתהגמ',ואילולדעתכנה"ג,אמנם

שלאחרשפתחובדין,הוטלהעליהםהמצוה"בצדקתשפוט

מהסוגיאאיןסתירהלדינם,אךסוגיאזואינהיכולהלהיות

עמיתך",ואיןנכוןלהפסיקהדיוןבאמצעיתו.
ויעויין בלשון הרמב"ם בספר המצוות מצות עשה קעז

כמקורלדיןזה.
ובספרביתמושבעלהלכותדייניםלרביאפריםנבוןז"ל

)לפי תרגום הגר"י קפאח ז"ל( " -הציווי שנצטוו הדיינים ...

נכדושל בעל המחנה אפרים )הספר י"ל לאחרונה ע"י מכון

בצדק תשפוט עמיתך  ...מצוה לדון דין תורה אם היה בקי

משנתרביאהרן(,כתבבסי'ידלבאראתדינושלהריב"ש,

בכך ובעלי הדין התחילו לטעון לפניו") .גם לפי התרגום

וכןאתהשמטתהרי"ףוהרמב"םשהשמיטוהלכהזושלאחר

הישן כך יתפרשו דברי הרמב"ם ,חילוקי הנוסחאות הם

שפתחו בדינו יכול לומר לבית דין הגדול קא אזילנא ,ואין

בתרגום ולא במהות הדברים ,ואכמ"ל( .הרי עולה מדברי

מקבליםעדיםשלאבפניו)כמבוארבב"יסי'כח(.ולפידרכם

הרמב"ם שלאחר שהתחילו לטעון בפני בית הדין ,על בית

אם פתחו בדינא לעולם אין מתקבלת טענתו שרוצה ללכת

הדין מוטלת המצוה "בצדק תשפטו עמיתך" .ובספר אור

לביתהדיןהגדול,וכמבוארבריב"ש.

זרועסנהדריןסי'ד'כתבבסוגיית"לאתגורו""-אבלשניהם

ובאר רבי אפרים נבון ז"ל הסוגיא ,וז"ל " -על זה אמר

חזקים אפילו קודם שידע להיכן הדין נוטה ,משתשמע

רבינא כגון דנקט דיסקא ,כלומר החידוש דאמרינן אבל לא

דבריהם אי אתה רשאי לומר איני נזקק לכם וחייב ליטפל

פתחו ליה בדינא דמצי לומר לבית דין הגדול אזילנא ואין

בדינם,דמצותעשההיאדכתיבבצדקתשפוטעמיתך".

מקבלים ,הוא אפילו שנקט דיסקא ,דאז כל שלא פתחו ליה



בדינאאפילושלאאמרלביתדיןהגדולאזילנא,איןמקבלין

מסקנת הדברים  -יש להורות על המשך הדיונים בין

משוםדמצילמימרלביתדיןהגדולכו'".

הצדדים בתביעות לשלום בית ולגירושין ,בפני בית הדין

ועי"ש שהעלה כדבר ברור ,שלאחר שפתחו בדינא אינו

שכברהחללשמועאתטענותיהם.

סימ י

חיובהנתבעבהוצאותגבייתהחובבלשכהלהוצאהלפועל
ידשבטתשס"ב
בעקבותדיןתורהשהתקייםבביתהדין,ובאלידיסיומו,

רשאי לפנות להוצל"פ לגביית הצ'קים שבידו .דא עקא,

ניתנההחלטה שבה נכתב" -מוטלעלהתובעלהשליםאת

שהליך גביית החוב בהוצל"פ כרוך בהוצאות ,ומאחר

התשלום המחוייב למוכר בהתאם לחוזה .במידה שתוך

שהנתבע אינו בקיא בדרכי הפעולה בהוצל"פ ,שכר שירותי

שלושיםיום לאישולםהסכוםהמלא,יוכלהנתבעלהמשיך

עו"ד ,ובהליך זה הושת על התובע תשלום הוצאות מהם

בהליכיםבהוצל"פ".

שכרטרחתעו"דלרבותתשלוםרביתוהצמדהואגרותמעל

כעת התברר שהתובע לא פעל בהתאם להוראת בית
הדין ,והצ'קים שביד הנתבע לא היו ראוים לפירעון עקב

 6000ש"ח.כךשבסופושלדברלצורךגבייתשניצ'קיםבסך
כוללשל13,581ש"חנאלץהתובעלשלם19,828ש"ח.

הזמן שחלף מעת חתימתם .ולא הוסדרה דרך חילופית

ונציין להחלטה אחרת שבה נכתב " -במידה שיתעורר

לתשלום.בנסיבותאלובהתאםלהחלטההנ"ל ,הנתבעהיה

ספקביחסלסכוםמסוייםשהנתבעלאהיהזכאילקבלועל

742חושןמשפט

עטרתדבורה

פי דין תורה ,כגון תשלום ריבית וכיוצ"ב ,ביה"ד ידון

לשלםלוחובומחויבלשלם,אףדראובןתבעבערכאותבלי

בנושא" .כעת עומדת לדיון השאלה האם על פי ההלכה

רשות ב"ד ,נראה דז"א .דהש"ע בסי' כ"ו מיירי רק אם הלך

הוצאותאלומוטלותעלהתובע.

לערכאותקודםשפסקוהב"ד,והרילאהיהידועאולייזכה

בשו"ע חו"מ סי' יד סעיף ה' נפסק " -המתחייב בדין אינו

הנתבעגםבדיניישראל,בזהצריךלעשותברשותביתהדין,

חייב לשלם לשכנגדו יציאותיו ,אע"פ שהזקיקו לדון בעיר

כמו שמורה לשון השו"ע שם .אבל אם כבר תבעו בבי"ד

אחרת.וה"מדלאמסרבלמיקםבדינא,אלאשרוצהלדוןבעיר

ויצא שמעון חייב ,א"כ ודאי מגיע לראובן משמעון בזה

אחרת.אבלאםהיהמסרבלבאלב"ד,והוצרךהתובעלהוציא

לקיים הפס"ד ,א"צ רשות ב"ד ובכה"ג עביד אינש דינא

הוצאות לכופו לירד לדין ,חייב לפרוע לו כל הוצאותיו

לנפשיה .ומ"ש בלשון הסמ"ע שם שאין מתירין לו לילך

)שהוציא משעה שנעשה סרבן( .ויש מי שאומר שאם תבעו

בערכאות אלא א"כ אין יכולין להוציא מידו ע"י אדרכתא,

בערכאות והוציא הוצאות בדיינים וטוענים ,אע"פ שמתוך

היינו נמי בכה"ג שלא רצה לעמוד כלל לדין ולכן לא היו

סירובו הוצרך להוליכו בערכאות ,אינו חייב לשלם הוצאותיו.

יכוליןלהוציאע"יאדרכתא.אבלאםכברפסקוהבי"דהדין

הגה :ויש חולקין וסבירא להו דאם הוצרך להוציא עליו

לכופולקייםדיןישראל,א"צרשותב"דכיוןדהוירקכפיה

הוצאותלכופועלידי ערכאותשלעכו"ם,חייבלשלםלו,וכן

לעשותמהשישראלאומריםלו,וכדיןעשהראובן".

נראהליעיקר,ובלבדשעשאוברשותב"ד,כדלקמןסי'כ"ו".
לכאורה ,היה מקום לדון את ההליך שננקט בהוצל"פ

עלכןנראהשישלחייבאתהנתבעבכלההוצאותשהיו
הכרחיותלגבייתהחוב.

כתביעה בערכאות ,ומאחר שבנידון דנן ,הליך זה נעשה

ונציין למש"כ בשו"ת מהרש"ם ח"א סי' פט שהביא

ברשות בית הדין ,הרי שלפי העולה מפשטות לשון השו"ע

מתשובת נאות דשא סי' נא ,שהוצאות "שיש הוכחה על פי

נחלקובזההרשב"אוהרא"ש,והרמ"אהכריעכדעתהרא"ש.

הבנת בית הדין שהיה מוכרח להוציא" הן הוצאות שיוטלו

ועיין בש"ך שכתב שכן הסכים מהרש"ל כהכרעת הרמ"א,

עלהחייבשלאפרעחוב.

ומבואר שכן הסכים הש"ך להלכה .ולפי זה אין מקום

כידוע ,אדם שאינו עו"ד ,אינו מכיר את הליכי הוצל"פ,

להורותלנתבעלהחזירלתובעאתהוצאותהמשפטשנפסקו

ומקובל לשכור שרותי עורך דין מאחר שבלא עו"ד קיים

לטובתו,אלארקאתהריביתשקבל.

החשש שלא יוכל לזכות בגביית החוב ,על כן יש לראות

אך נראה ,שכל עוד ההליך שננקט בהוצל"פ היה גביית

הוצאותאלוכהוצאותמקובלותלהצלחתההליך.

סכום הכסף המוטל על החייב לשלם ,הרי שעיקרו של

אך יש לדון בזה ממה שמצינו בב"י חו"מ סי' יד שכתב

ההליך זה ,אינו בגדר "משפט" ,אלא בית הדין נעזר במוסד

בלשוןזו" -כתברבינוירוחםבנ"גח"א)טו(.שטראדרכתא

של הוצל"פ להוציא לפועל את פסק דינו .ואינו דומה לדיון

ואחלטתאנראהשיפרעאותםהתובעשהםלתועלתולגבות

בערכאותהנעשהברשותביתהדין.

חובוזולתיאםהתנהלפרועכלההוצאות".אמנםאיןמקום

וז"ל ספר כנסת הגדולה חלק חו"מ סי' כו אות יד -

לקושיא באדרכתא הנכתבת בנסיבות בהם הלוה אינו מונע

"כשעמד בדין לפני דייני ישראל ובית דין חייבוהו לפרוע,

אתפירעוןהחוב,אלאשישלמלוהצורךלחפשאחרקרקע

יראה דרשאי להוליכו לפני הערכאות שלא ברשות בית דין

לגביה ,אך אם דברי רבינו ירוחם נאמרו בכל גווני של

להצילאתשלו.הרש"ךח"אסי'קנ"ב".

אדרכתא ,צ"ע .ובהכרח לחלק בין אמצעים שהם במסגרת

הרי שהליך זה של גביה באמצעות הוצל"פ אין דינו

ההליךהמשפטי בביתהדין,דומיאדאדרכתא,לביןהליכים

כהליך שיפוטי הנעשה בערכאות ,ועדיף ממנו ,על כן פסק

הנעשים בערכאות ,ובהיתר ,אך עדיין חסר הביאור בחילוק

מהרש"ך שלאחר פסק הדין אין צורך ליטול רשות מבית

זה.

הדיןבטרםיגבהאתחובובהוצל"פ.

טעםנוסףלחייבאתהלוהבהוצאותגבייתהחובבהוצל"פ

אך השאלה שלפנינו היא האם לאחר שהוברר חובו של

שנגרמועקבסירובולשלםאתהחוב,ניתןלומרעלפישיטת

אדם ,וגביית החוב היתה כרוכה בהוצאות ,האם הוצאות

הנתיבותסי'רלבסק"ישכתב" -וכןנראהבלוהשהיהדרעם

גבייתהחובמוטלותעלהחייב.

המלוה במקוםאחדולוהממנומעות,ואח"כעקרהלוהמקום

בשו"ת מהרי"ט צהלון החדשות סי' ג' נשאל שאלה זו,

דירתולמקוםאחר,שמחוייבלשלםדמיהלואתולמקוםשלוה

והשיב " -הדבר ברור שיצחק לאצ'ם חייב לפרוע כל

ממנו על הוצאותיו .שבגרמת נזק כי האי חייב .ודוקא

ההוצאותשהוציאכר"נבערכאותכדילהצילאתממונו".

כשהמלוהעקרדירתופטור,דהמלוההזיקעצמו,אבלכשהלוה

וכןבשו"תהאלףלךשלמהלהגאוןרבישלמהקלוגרז"ל

עקרחייב.ואףשהלוהלאנתכויןלהזיק,מ"מנראהדחייב,כמו

פסקלהטילאתהוצאותהגביהבערכאותעלהנתבעשנמנע

הכא,אףשהלוקחלאנתכויןלהזיק,ומ"מחייבדהוצאההיזק

ולאשלם.וז"לבתשובהחלקחו"מסי'ג'-

ממוןגמורהוא,ולאוגורםהוא".עכ"להנתיבות,ובספרדברי

"בנדוןהדיןודבריםשביןראובןושמעון,הנהנ"לשלאדי

הגאוניםכללנבסעיףז'הביאדבריווכתב"-הלכךכלהוצאות

ששמעוןמחויבלהחזירכלהוצאותלראובןמהשהוציאעל

חזרת הפירעון חל על הלוה מדינא ,כשהוא מסרב והמלוה

הקרימינאל ,רק שמה שהוציא ראובן על תביעתו לשמעון

מוכרחלהוציאממונובערכאות".

עטרתדבורה



סימןיא743

סימ יא

האםהמיעוטחייבלבטלדעתולדעתהרובכשביה"דדןבנושאיםשאינםצריכים
להיותנידוניםבביתדין
ר"חאלולתשנ"א
במסגרת עבודת בית הדין עלתה לדיון השאלה הבאה -

החושןשלאהסכיםלסברתהמנחתחנוך,משמעדס"לדגם

באותם נושאים שמטיבען אין הכרח שיובאו בפני בית דין

כשדניםבאו"הישלשלשתהדייניםדיןבי"דלכלדבר,ולכן

של שלשה ,והיה ניתן לפסוק בהם גם ביחיד .כגון

שייך גמר דין לענין הזמה ,ובנסיבות אלו המיעוט מחויב

כשמתעוררת השאלה כיצד לכתוב שמות הבעל או האשה

לכוףדעתולדעתהרוב.

בגט,וכיוצאבזה.האםלאחרשביתהדיןבהרכבשלשלושה

אךהאמתהיאשלכו"עהשלישימחוייבלחתוםעלפסק

דייניםדןבשאלהכזווהתעוררוחילוקידעותשהוכרעוברוב

הדין .עיין בחו"מ סי' יט בפת"ש סק"ד שהפוסקים הסכימו

דעות ,האם גם בנסיבות אלו היחיד שנשאר בדעת מיעוט

לשיטת הבית יוסף שהדיין השלישי מחויב לחתום על פסק

מחוייבלבטלדעתולדעתהרובומחוייבלהורותכדעתהרוב

הדין ,ובתומים ובעוד אחרונים כתבו מקור לדין זה

ולהצטרףבחתימתו עלשטרמעשהבי"דלאחרסידורהגט.

מהירושלמי במסכת סנהדרין פ"ג ה"י ,וכן פסק בערוך

או שמא ,מאחר שמלכתחילה לא היה נחוץ לכנס בי"ד של

השלחן ,ובשו"ת דברי יואל חו"מ סי' קמט כתב "דעת רוב

שלשה להכרעה בשאלה כזו ,היחיד שנשאר בדעת מיעוט

הפוסקיםשיוכלולהכריחהשלישילחתוםעלפסקהדיןאף

רשאילהמנעמלבטלדעתוולהמנעמלחתוםעלשטרמעשה

שעומדוצווחככרוכיאשאינואמתעפ"יהתוה"ק".

בית דין כשלפי דעתו האשה עדיין אינה מותרת לעלמא.



ובמקרה כזה שטר "מעשה בית דין" הניתן לזוג לאישור

אמנם עיקר דבריהם נסובו על בית דין שפסקו פסק דין

הגירושין,יחתםעלידישניהדייניםבצירוףאדםאחרשנכח

בדיני ממונות ,אך הסברא שייכת אף כשבית הדין דן

באותומעמד.

בהלכותאיסורוהיתרונחלקודעותהדיינים,וכמושיבואר.

כמו כן שאלה כזו יכולה להתעורר בכל שאלה בהלכה

בעיקרדינושלהביתיוסףמצינושתיסברותעקרוניות-

שהיאבדיני איסורוהיתרשהתעוררובהחילוקידעות בבית

מכח הדין שהתורה גזרה "אחרי רבים להטות" .ומפני

הדין,האםהיחידשנשארבדעתמיעוטמחוייבלבטלדעתו.

האיסורדלאתלךרכיל.

שהרילכאורהלאחרשראהשדעתולאהתקבלההיהרשאי

א.בספראבקתרוכלסי'כאכותבהרדב"ז"-ולעניןלכוף

להסתלק ולומר שבנושא כזה ניתן לפסוק את ההלכה

את החכםהמחייב לחתום ,אומר אני שאםמניעת חתימתו

בלעדיו ,ושמלכתחילה לא היה הכרח בהתכנסות בית דין

גורמת לביטול מעשה חייב לחתום ,שהתורה אמרה אחרי

שלשלשהלהכריעבשאלהזו.

רביםלהטות.ואםחתימתואינהמבטלתהמעשה,איןכופין

לכאורה היה נראה לתלות שאלה זו במחלוקת קצות
החושן והמנחת חינוך ,שנחלקו האם שלושה שדנו באיסור
והיתרופסקו,יחשבוכבי"דשנגמרהדיןעלפיהם.
קצותהחשןבסי'לחסוברשישהלכותעדיםזוממיןעל
עדים שהעידו על יין שהוא יין נסך והוזמו .אבל המנחת

אותולחתום,שאיןחתימתומעלהאומורידלעניןהמעשה".
ואף שהרדב"ז נטה מעט משיטת הב"י ,בכך שלא חייבו
לחתום כשמניעת החתימה אינה מבטלת המעשה ,מ"מ
בעיקר הדין הסכים עמו ,וטעמו מבואר שעל פי הוראת
הכתוב"אחרירביםלהטות"ישלחייבו.

חינוך ,מצוה לז סק"ד כתב דכיון שיש תנאי שיהא גמר דין

וכן כתבו כמה אחרונים בטעם דינו של הב"י  -הערוך

עפ"י עדותם" ,לא שייך נגמר הדין אלא במקום שצריכים

השלחןחו"מסי'יט,שו"תדברימלכיאלחלקהסי'רל,וכן

בי"דכגוןדינינפשותודינימכותודיניממונות.אבלבאיסור

כתב בספר קובץ הפוסקים על חו"מ ח"ב עמ' נו בשם שו"ת

והיתר דחכםאחדמורההדיןואיןלודיןבי"דכלל,וקרובים

אבניחפץ.

אופסוליןלדייניםכשריםלהוראה ,ל"שכללגמרדיןכידוע,

יתרה מזו כתב בשו"ת רבי אליהו מזרחי ח"א סי' נג -

א"כנ"לברורדבאו"הבמקוםדא"צבי"דלאשייךדיןהזמה

"הדיינים שנתוועדו ושמעו דברי הבעלי ריבים ,וכשנחלקו

כלל".

בדיעותיהםבאותודיןוראוהמועטיםשרבודיעותהחולקים

לכאורה ,לשיטת המנחת חינוך אף כששלשה דיינים
יושבים ופוסקים באו"ה אין עליהם גדרי בי"ד ,וממילא אין
השלישי מחויב לחתום על פסק הדין מאחר שאין צורך
בפסקדיןשלשלשהואיןכאןגמרדין.משא"כלשיטתקצות

עליהם קמו והלכו להם ולא רצו לקיים גזרת אחרי רבים
להטות,שהםעובריםבמצותעשהדאחרירביםלהטות".
וכעיןזהכתבבשו"תהמהר"םזכותסי'לא).דבריהרא"ם
ומהר"םזכותהובאובשו"תיביעאומרח"בחחו"מסי'ג'(.
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ומכיון ש"אחרי רבים להטות" נאמר גם בדיני איסור
והיתר,עייןבמסכתסנהדריןדףלו,.השלישימחויבלחתום,
ולדעת הרא"ם ומהר"ם זכות ,בהמנעותו מלחתום עובר על
עשה.

קרובים ,כמו שקרובים כשרים תמיד להוראות של איסור
והיתר",עכ"ל.
וע"ע במאמר שם באור המזרח שהביא מדברי הגמ'
בסנהדרין דף ה :שהקשו לשמואל דס"ל שנים שדנו דיניהם

אלא שאין דין של "אחרי רבים להטות" אלא במושב

דין ,מההלכה שאם אחד מהשלשה אומר איני יודע יוסיפו,

בי"דולאבחילוקידעותביןחכמיםכמבוארבספרגטפשוט

ולכאורה אותו שלישי יכול לפרוש ויפסקו הדין בשנים.

בכלליםשבסופו,וכןכתבהחזו"אחיו"דסי'קנסק"ח,וז"ל-

ומתרצת הגמ' " -שאני התם דמעיקרא אדעתא דתלתא

"ידוע כי אין כח רוב אלא במושב בי"ד") .בניגוד לשיטת

יתיבי" ,וכתב שם לבאר – "עפ"י דברי הרמב"ם הנ"ל יש

הרדב"ז שהביא הג"פ ,שגם במחלוקת בין פוסקים נאמר

להבין תירוץ הגמ' בטוט"ד ,דאף דבהודאות והלואות לא

ללכתאחרהרוב(.

הצריכהבהםהתורהפסקביתדין,וסגיבהוראתחכם,מכל

ולכן מכיון שבאו"ה נאמר דין אחרי רבים להטות ,על

מקום נתפס הוא בפסק בית דין ,וכל שמעיקרא אדעתא

כרחך דהיינו כשבי"ד דן בדיני או"ה למרות שלא היה צורך

דתלתא יתיבי ,כלומר ,והיתה כאן ישיבת בית דין על דין

במושב בי"ד ,ומכיון שנקטינן כשיטת הב"י ממילא השלישי

תורהזה,תולאסגיהכאבהוראתחכם,ולהכיבעינןיוסיפו

מחויבלחתום.

הדיינים,כדישיצאפסקביתדיןבחלותשםמשפט".

ונראה שמחלוקת קצות החושן והמנחת חינוך אינה
נוגעתלנידוןדנן.

עפ"י האמור י"ל שהמנחת חינוך סובר שאין דיני הזמה
בענייניאיסורוהיתרמכיוןשחסרהשלבהסופישלגמרדין

בגמ'במסכתסנהדריןדףלו.מבוארשישחילוקביןדיני

ייחודילנידוןזה,ודלאכדעתקצותהחושןהסוברשפסקדין

ממונות מכות ונפשות לדיני או"ה ,דבאו"ה שאין צורך

באיסור והיתר דינו כגמר דין לענין הזמה .אך עכ"פ הקצות

בבי"ד ,האב ובנו הרב ותלמידו נמנים כשנים משא"כ במה

החשן והמנחת חינוך יסכימו שאם בית דין של שלשה

שצריךבי"דהםנמניםכאחד.וע"עברמב"םהלכותסנהדרין

התכנסו לדון בשאלת איסור והיתר מעשית ומסויימת ,יש

פי"א ה"ז  -ה"ט ובהשגת הראב"ד .וראיתי שכתבו בשם

שם בית דין לרבות דיני עמידה למנין בהכרעה
עליהם ֶ

הגרי"ד סולוביצ'יק ז"ל מבוסטון )מובא בחוברת אור המזרח

העקרונית שעליה דנים ,והדיין שבדעת מיעוט מחוייב

ניסן תמוז תשמ"ח במאמרו של הרב הרשל שכטר שליט"א

לחתוםעלפסקהדין.

על סמיכת חכמים( שההבדל בין או"ה לדיני ממונות,

ב .לענין איסור "לא תלך רכיל" .בתומים סי' יט נראה

שבאו"ה הדיון ופסק הדין הוא מופשט ,דהיינו פסק דין

שהכריע כב"י מטעם דבמניעתו לחתום עובר על לא תלך

עקרוניעלעובדהכללית,ומתוךכךמחויבהבעלדיןלנהוג

רכיל ,וכן נראה בחות יאיר סי' קמז )שפסק כב"י בלא

בהתאם לפסק דין שהרי הפסק דין נסוב על מקרה התואם

שהזכירו( ,וכן משמע בירושלמי במסכת סנהדרין פ"ג ה"י

את המקרה של הבעל דין ,לעומת זאת בדיני ממונות קיים

שהוא מקור הדין ,שעל המשנה של האיסור לומר מי זיכה

שלב נוסף של הוראה אישית ישירה לבעלי הדין" - ,פלוני

ומי חייב מטעם לא תלך רכיל הובאה מחלוקת רבי יוחנן

אתהזכאי,פלוניאתהחייב,צאתןלו".

ורישלקישונאמרבירושלמידמתניתאפליגאעלרישלקיש,

ולהלןמדבריו שםבעמ'" – 203הבדל יסודייש בין פסק

הריכסברתהתומיםוהחותיאיר.

ביתדיןלביןהוראתחכםבאיסורוהיתר.דפסקביתדיןחל

וברורשהלאודלאתלךרכילנאמרבכלגווני,ואףבדיון

העובדאהנוכחית,משא"כהוראתחכםשהואפסקמופשט,

בענין איסור והיתר ,דמה לי אם אומר שזיכה את מי שיצא

שאםיארעכךוכךשיהיההדיןכךוכך,אךאיןהפסקחלעל

חייבעפ"ידעתהרוב,אושאומרשהתירבאכילהאתהבשר

עובדאזושלפנינובפרטות.ועייןרמב"םפי"אמסנהדריןה"ז-

של חבירו בניגוד לדעת הרוב שאסרוהו באכילה .וכן כתב

ה"ט דיני ממונות וכן הטומאות וכן הטהרות האב ובנו הרב

המאיריבמסכתב"קדףצט:מתוךהסוגיאשםשאףבאו"ה

ותלמידו מונין אותם בשנים  ...ונושאין ונותנים עמו ונמנין

נאמר האיסור דלא תלך רכיל .ולכן י"ל שהשלישי מחוייב

עמו ,ובשעת גמר דין אין גומרים את הדין בקרובים ...

לחתום מפני שבהמנעותו לחתום הוא מגלה שהוא אינו

ועיי"ש בהשגות הראב"ד  ...והנראה לומר בדעת הרמב"ם

מסכיםלדעתהרוב.

דבכלפסקביתדיןבעינןשנימניינים.האחדלפסוקההלכה

בסיום יש מקום להעיר ,בבתי הדין הרבנים המחויבים

באופן מופשט כמו בכל הוראות דאיסור והיתר ,מה יהיה

ל"תקנות הדיון" ,קיימת תקנה המחייבת את כל שלושת

הדין אילו היה ואירע כך וכך ואח"כ יש מנין שני שפוסקים

הדיינים לחתום .בתקנה קיא נאמר " -כל החלטה וכל פסק

בתורת בית דין ביחס לעובדא הפרטית הנוכחית ,וזהו

דין ייחתמו על ידי כל הדיינים שישבו בדין .ניתנו ההחלטה

דמחלק הרמב"ם בין המנין הראשון לבין המנין השני,

או פסק הדין ברוב דעות ,יצויין הדבר בהחלטה או בפסק",

דדיינים הקרובים פסולים לדין שייך דוקא למנין השני,

כמובן שתקנה זו מתייחסת גם להחלטות המתקבלות

שפוסקיםאזבתורתביתדין,אךלמניןהראשוןשפוסקיםאז

בנושאים שאין בהם צורך בבית דין של שלשה ,כגון היתר

בתורת מורי הוראה על הלכה מופשטת לא נאמר דין פסול

נישואיןוכדומה.
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אמנם היה מקום גדול לתקן תקנה זו ,עיין בשו"ת חות

יאיר סי' קמז שכתב " -ואם מצי דיין לעשות זה )שלא

מסכימים ,וא"כ איך יעלה על הדעת שתהיה שערוריה זו
תמידשיחתמורקשנים"ועי"ששהאריךבזה.

לחתום על פסק הדין( יהיה דבר הרגיל ומעשה בכל יום

לפיהאמורתקנהזומיוסדתעלשנייסודותמוצקים-על

וירבו מחלוקות בישראל ,והלא על הרוב אין השלשה

ההוראה"אחרירביםלהטות",ועלהאיסור"לאתלךרכיל".

סימ יב

נתבעשסרבלדיןתורהולאחרשנתבעבערכאותמבקשדיוןבדיןתורה
ה'מרחשוןתשס"ד
במקרה שבפנינו התובע קבל רשות מבית הדין לתבוע
תביעתו בערכאות .רשות זו ניתנה בהתאם להלכה
הפסוקה בחו"מ סי' כו סעיף ב' ,לאחר שהנתבע סרב

והוכרח חבירו להזקיקו בפני דייני העכו"ם ,ג"כ אין נזקקין
למסרבכשנתחייבבדיניהם,והפסידדינו".
יתכן להוסיף ביאור בהלכה זו על פי מש"כ מהרש"ל

להתייחס לתביעה שהוגשה בבית הדין ולהזמנות שנשלחו

ביש"שעמ"סב"קפרקהחובלסי'סה" -איאינישאלםהוא

אליו .בעקבות רשות זו שניתנה לתובע ,הוגשה תביעה

ואינו יכול לכופו בדיני ישראל ,מותר לכופו בדיני אומות

לבית המשפט והתקיים דיון ראשון שבו נדחתה טענה

העולם .והא דאמר בפרק המגרש לפניהם ולא לפני גוים,

מקדמיתשלהנתבע ,ונקבעדיוןנוסףבתביעה לגופה .כעת

היינוהיכאשיכוללהכריחובדיןישראל.אמנםמצאתיבשם

התברר שהנתבע חזר בו מסרבנותו לדון בבית הדין דין

רבינומאירדאיןמותרלהכריחבידיגוים ,אלאאםכןיתירו

תורה ,ואף הגיש בקשה לבית הדין להורות לתובע להסיר

בית דין או ראשי הקהל .וכן כתב המיימוני בסנהדרין שאם

את תביעתו מערכאות ולקיים את הדיון בבית הדין בדין

לא רוצה לבא לבית דין ,נוטל רשות מבית דין ומציל בדיני

תורה.

גויםמבעלדינו",עכ"ל.

הרמ"א בחו"מ סי’ כו סעיף א' כתב " -מי שהלך

בהמשך הדברים ,באר מהרש"ל ,שגם אם כתבו בשטר

בערכאותשלעובדיכוכביםונתחייבבדיניהם,ואחרכךחזר

שיכול לתבעו בדיני עכו"ם ,צריך לתבעו בדיני ישראל .אך

ותבעו לפני דייני ישראל ,יש אומרים שאין נזקקין לו ,ויש

אםהנתבעמסרב,יכוללתבעובערכאותשלעכו"םגםבלא

אומרים דנזקקין לו אם לא שגרם הפסד לבעל דינו לפני

רשות מבית דין .ובאר מהרש"ל " -מאחר והתנה כך בשטר

עובדיכוכבים,והסבראראשונהנראהליעיקר".

ונתן לו רשות לדון בערכאות של גוים ,פשיטא שלעניין זה

ישלדוןהאםהלכהזושאיןנזקקיןלו ,נאמרהגםבנידון

מועיל שאין צריך ליטול רשות .ולא הוי כמתנה על מה

דנן ,דהיינו במקרה שהנתבע סרב לדין תורה והתובע קבל

שכתובבתורה,אלאשעוקרקצתהתקנהשנהגובבתידינים

רשות לתבעו בערכאות ,ולאחר מכן הנתבע חוזר ומבקש

של ישראל שלא לדון בפניהם אלא על ידי רשות .אם כן

לדוןבביתהדין.
הלכה זו למדנו מתורתו של מהרש"ל בספר ים של

היכא שמתנה בשטר ,פשיטא דמהני .ומה שכתב המיימוני
שצריךרשותביתדין,לאאייריאלאכשלאכתובבשטר".

שלמה .במסכת גיטין דף י ,:על המשנה המכשירה שטרות

העולה מדברי מהרש"ל ,שמעיקר הדין כשהנתבע מסרב

העולים בערכאות של עובדי כוכבים ,אמר שמואל הטעם

לדון בדיני ישראל ,מותר לתבעו בערכאות .ובכה"ג ליכא

משום דדינא דמלכותא דינא .וכתב מהרש"ל בספר יש"ש

לאיסור דלפניהם ולא לפני עכו"ם .אלא שקיימת תקנה וכן

עמ"סגיטיןפ"אסי'כבלבררבאילונסיבותנאמרההלכהזו

נהגו שלא לדון בפני ערכאות גם אם הנתבע מסרב ,אלא

שהלוה והמלוה הלכו לעשות שטר בערכאות ולא הלכו

לאחר שהתובע קבל רשות מבית הדין .על כן לאחר

לדיני ישראל .וכתב מהרש"ל " -שמואל איירי בכה"ג שבא

שהתובע תבע בבית דין והנתבע סרב לדון בדין תורה

לדון בערכאות שלהם .ואף זו דוחק בעיני דאיירי שמואל

והתובע קבל רשות לתבעו בערכאות ,אין יותר איסור

שבאלדוןבפניערכאות.ואיאיירישלאהיהמרוצהלדוןעד

"לפניהם ולא לפני ערכאות" ,ויכול לקיים את הדיון בפני

שהוכרח להזקיקו בפני דייני העכו"ם ,פשיטא שהפסיד דינו

הערכאות .ואיןנזקקיןלנתבעהמבקשלחזורולדוןבביתדין,

ולאנזקקיןלו,וכןפסקמהר"ימוליןבתשובה".

אלאהנתבעהפסידזכותולדוןבדיןתורה.

משמע דפשיטא ליה למהרש"ל ,שהלכה זו שאין נזקקין

ויש להוסיף בזה מש"כ בספר ערך שי )שם( בטעם דינו

למי שהלך לערכאות ,נאמרה גם ביחס לנתבע שסרב לדין

שלהרמ"אשאיןנזקקיןלו.וז"ל" -לענ"די"ל טעםלדיןזה,

והוזקקלהביאולדוןבערכאות,ובזהכתבמהרש"ל"פשיטא

דמסקינןרישפ"קדסנהדריןדמןהתורהצריךסמוכיןומשום

שהפסיד דינו ולא נזקקין לו" .וכן כתב בספר ערך שי חו"מ

נעילת דלת התקינו לדון בזמן הזה דליכא סמוכין .וא"כ כל

סי' כו ס"א " -אגב אורחא למדנו מן היש"ש אף במי שלא

זה בסומך על דיינא ישראל ,אבל זה שלא רצה בתקנת

הלך מעצמו בערכאות ,רק לא רצה לידון בדיני ישראל

חכמים והלך בערכאות ועליהם סמך ,לא שייך לתקן לו.
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דמשום זה לא ינעול דלת בפני לוין ,דלעצמו הפסיד דלא

יש להוסיף טעם בהלכה זו  -בדינו של הרמ"א שאין

הלךבדיניישראל,דמ"מילוהבפעםאחרתויסמוךעלדייני

נזקקין לו ,מצינו שלשה טעמים בפוסקים) ,מלבד הטעם

ישראל ,ובעסק זה דלא סמך על דייני ישראל אוקמוה אדין

הנזכרשהבאנולעילמספרערךשי( .טעםאחדמשום"דינא

תורה ,דהוה כאומר אי אפשי בתקנת חכמים ,דשומעין לו

דמלכותא דינא" ,טעם שני משום "מיגדר מילתא" ,וטעם

לחובתו .דה"נ כיון שלא רצה לילך בדייני ישראל כאמר אי

שלישימשוםקנס .וישלדוןאםטעמיםאלויאמרוגםביחס

אפשי בתקנת חכמים שהתקינו לדון לפני הדיוטות  ...כיון

לנתבעשחזרמסרבנותו,ומבקשלחזורולדוןבדיןתורה.

שנתחייב בדיני אומות העולם ,דנמצא דייני ישראל טובתו

בשו"ת אבן השהם מצינו שתי דעות בביאור דינו של

ותקנתו היו ולא רצה }אין{ שומעין לו ,כיון דאיסורא כבר

הרמ"א.מחברספראבןהשהם ,הג"ראליקיםגעץז"ל ,נקט

עבר ,וכל האומר אי אפשי בתקנת חכמים ליתא בחזרה,

שהטעםמשוםדינאדמלכותאדינא ,והג"רישעיהסג"לז"ל

כדאיתא באה"ע סי' סט ס"ד בהג"ה עיי"ש .ה"נ בממון זה

השל"ההקדוש,טעןכנגדושמהרי"קאינומסכיםעםסברא

כבר אמר אי אפשי בתקנת חכמים ,ונתבטלה התקנה לדון

זו).הגרע"אז"לבגליוןשו"עסי'כוצייןלתשובהזו(.

דיניממונותבהדיוטותאצלאישזהבממוןזה".

בסי' נט כתב הג"ר אליקים געץ ז"ל " -המעיין במהרי"ק

גםלפידרךזו,נראהשלאחרשהנתבעהוכרזעלידיבית

שרשקפזיראהדלאומשוםקנסאיןנזקקין,אלאמכחדינא

הדין כמסרב לדין תורה וניתנה הרשות לתובע לתבעו

דמלכותאדינא.ומקורהדיןמדבריר"יב"פבעלהתוספות...

בערכאות ,שוב אין נזקקין לו .בסרבנותו הוא כאומר  -אי

ושם מבואר דהעמיד חיל וחומה על דבריו ,דאפילו להיש

אפשי בתקנת חכמים ,וביחס אליו לא נאמר האיסור

אומרים דלא אמרינן דינא דמלכותא אם לא בדבר שיש

"לפניהםולאלפניעכו"ם".

תועלת למלכות ,כמבואר בסי' שפ"ט ,לא קשיא דבאמת

לפי האמור ,שיטת מהרש"ל והערך שי היא שאם בעל

מוכחמדברישמואלבגמראדדינאדמלכותאדינאכמבואר

דינו אלם ומסרב לדון בפני דייני ישראל ,מותר על פי הדין

באריכות .ומה שכתבו הפוסקים והרא"ש דאל"כ ביטלת כל

לקיים את הדיון בערכאות ,ובכה"ג ליכא לאיסור "לפניהם

דייני ישראל  ...מאחר שקיבל והלך לדייני נכרים א"כ קיבל

ולאלפניערכאות".

עליו דינא דמלכותא ,ליכא מאן דפליג .וכן מוכח מדברי

אךנראהשדרכםבביאורהלכהזואינהמוסכמת.החתם

מהרי"ק ,דאל"כ סתרי דבריו אהדדי ממה שפסק בדינא

סופר חלק חו"מ סי' ג' כתב בלשון זו " -ברשות ב"ד ,אפילו

דמלכותא .וכסברא זו מצינו בש"ך סי' עג ס"ק ל"ט ,מאחר

לשפוט בפניהם ,משום דאז לא מיקרי הפלילים על שמם,

שסמךאדין,דאמרינןדינאדמלכותאדינא".

אלא על שם בית הדין שנתנו לו רשות .אלא ב"ד לא יתנו

ואילוהשל"ה כתבשםבסי'סב" -כתבהשואלבלשונו,

רשותאלאעלאלםשאיןב"דישראליכוליםלכופו,כמבואר

המעיין בדברי מהרי"ק יראה דלאו משום קנס אלא משום

כלזהסי'כ"ו".

דינאדמלכותאדינא.אבלבאמתכדמעיינתשפירבמהרי"ק

מבואר בחתם סופר שהערכאות שידונו לאחר שהתובע

נראה בפירוש דמהרי"ק לא סובר כך ,כאשר פירש הסמ"ע

קבלרשות,נחשביםכידאאריכתאשלביתהדין.עלפידרך

סי' שמ"ט שהרשב"א ומהרי"ק דעת אחת להם דלא אמרינן

זו יתבארו דברי הנתיבות סי' כו סק"ג שאין נותנים רשות

דינאדמלכותאדינאאלאבדבריםמהשעשהמחוקיהמלך

לדוןבערכאותאלאלאחרשהחובידועלביתהדין.

וכןמסיםוארנוניותומנהגותשלמשפטיהמלך...האדכתב

אמנםרבוהחולקיםעלשיטתהנתיבותוהובאודבריהם

מהרי"קדאפילולאותודעותהיינודווקאלעניןהנהגותשל

לעיל סי' ג' וסי' ז' ,אך לא נחלקו על היסוד האמור העולה

משפטי המלכים ובחר בדיני כותים גלוי אדעתיה שקיבל

מדבריהנתיבות.

עליו דין כותים ,זהמפלפל שמהאליבא דר"יבר פרץ ,אבל

אמנםהערךשילשיטתו ,חלקעלדינושלהנתיבותמכח

מהרי"קגופיהפירשדבריובאותוסי'יע"ש...מהרי"קכתב

שיטת מהרש"ל .וז"ל הערך שי )סי' כו( " -ביש"ש בסוף פרק

אח"כ שהוא ק"ו בן ק"ו אפילו היכא דפירש דבריו אומר

החובלסי'סהכתבדלפניהםולאלפנינכרים,היינוכשציית

בפירוש שרוצה לקבל דין נכרי דלאו כלום הוא ,מכ"ש דלא

דינא ,אבל באלם מותר מהתורה לילך בדיני אומות העולם

אמרינן דמדהניח דין ישראל גלוי דעתיה שרוצה לדון

בלאנטילתרשותמביתדין,רקתקנההואשנהגובבתידינים

לפניהם.אלאע"כאיאפשרלומרבזהדינאדמלכותאדינא,

שבישראל שלא לדון בדא"ה בלא נטילת רשות עיי"ש .וא"כ

רק מה שכתב מהרמא"י סי' כ"ו דאין בית דין נזקקין בודאי

כשאיןידועלביתדיןויודעבעצמו,מה"תיתקנובזהלרשיעי

לאומשוםדינאדמלכותאדינאולאומשוםקנס,אלאמשום

דלאצייתדינאלילךלדייניישראל,וכעיןשכתבבשו"תרש"ל

מיגדרמילתא".

ס"סדתקנתאלרשיעיניקוונעביד,ולמהנזדקקלולאסורעל

ועיין בתומים סי' כו סק"ב שבאר דעת ר"י ב"פ

בעלדינומלילךלערכאות...בעלדיןעצמודיודעדמגיעלו,

שבמהרי"ק מטעם דינא דמלכותא דינא ,מאחר שהלך לדון

איןלנולאסורלומלילךבערכאותולתפוסעלידםלהצילאת

בפניהםקבלעלעצמודיןהערכאות.אךהתומיםפקפקאם

שלו,כיוןשאיאפשרלהצילבדיניישראל".

נקטינן כן להלכה ,עיי"ש .ועל כן העלה לדון שהביאור

עטרתדבורה
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ברמ"א מטעם קנס .והנתיבות סק"ב כתב שמסתימת

על הערך שי ,הכי נקטינן .ק"ו בנידון דידן שכבר החל

הפוסקיםנראהכטעםזה.

המשפט בבית המשפט ,ורק לאחר שהנתבע נוכח לדעת

מסתימת דברי הרמ"א שהביא הלכה זו שאין נזקקין

שמצבושםאינושפיר,בקשלחזורולהישפטבביתהדין,אין

לתובעבערכאות ,וסתםולאפירששדינושלנתבעאינוכן,

נזקקין לו ,ואין מקום להטריח את התובע בהליך מחודש

נראה שסבר בפשיטות שאין לחלק .ונראה שלפי סברת

בביתהדין.אךזאתעלינולהודיעלתובע,שלאיוכל לגבות

התומים והנתיבות דמשום קנס אתינן ,אין חילוק בין תובע

סכומיכסףשאינםראוייםלהיותמשולמיםעלפידיןתורה,

לנתבע .וגם את הנתבע המסרב לדין תורה קנסינן .ואדרבה

כריביתוכיוצ"ב.

ישיותרלקונסומפנישקיבלהזמנהמביתהדיןוסרבלבוא.

במקרה הנוכחי לאחר קבלת תגובת התובע שהסכים

וכן לפי טעמו של השל"ה שהדין שאין נזקקין לו יסודו

להעברת הדיון לבית הדין בתנאי שתופקד ערבות מתאימה

בתקנה שעניינה מיגדר מילתא ,נראה שתקנה זו נאמרה גם

להבטחת פסק הדין ,בית הדין הודיע לצדדים שבמידה

ביחס לנתבע המסרב ,ומשום תקנה ומיגדר מילתא אין

שיחתםשטרבוררותויושלשכתבערבותבנקאיתלהבטחת

נזקקיןלו.

התשלום,ביתהדיןיורהעלהעברתהדיוןלביתהדין.אמנם

רק הסברא הראשונה שהובאה בנתיבות שדין התובע

בשאר דיני תורה די בחתימה על שטר בוררות ואין לחייב

בערכאות כדין קבל עליו קרוב או פסול דהיינו שקבל את

השלשתהמעותבטרםהדיון,אךבנסיבותהמתוארותהמצב

דינםשלהערכאות,סבראזואינהאלאבתובעולאבנתבע

שונה,כפישיבואר.

שנאלץ בעל כרחו להופיע לדיון בערכאות .אך כבר כתב

הש"ךסי'עהס"קבכתב"-כתבמהר"דכהןבתשובותיו

הנתיבות שלהלכה נקטינן דלא כסברא זו אלא כטעם של

ביתב'חדרא',מישישלודיןעלחבירווהנתבעמוחזק,אין

קנס.ויתכןלומר,שבנתבעהקנסהואעלעצםסירובו,ומעת

אומרים להוציאו ולהניחו ביד שליש ואחר כך ידונו ,דכל

שסרב אין נזקקין לו ,למרות שעדיין לא פתחו בדינו

מילתאדעבידאלגלויילאמטרחינןב"ד,דילמאיזכההנתבע

בערכאות.

ונמצאמחזיקכדיןכו'...,ונראהעיקרכמהרד"ך,וכןהמנהג"

וראיתיבשו"תמהר"שענגילחלקה'סי'עדשדןבשאלה

אך נציין למש"כ הגאון רבי שלמה קלוגר ז"ל בתשובה

זו של נתבע שסרב לד"ת והתובע קבל רשות לתבוע

שבשו"ת האלף לך שלמה חלק ח"מ סי' א) ,וחזרה ונשנתה

בערכאות ,ולאחר שנפסק דינו חזר הנתבע ותבעו בבית דין

בספרוטובטעםודעתמהדורהב'קו"אסי'לח(וז"ל" -הנה

שהערכאותפסקולחייבויותרמהראוי.ובמסקנתדבריוכתב

מי שאינו רוצה לחתום בקאמפרמיס הוי כלא ציית דינא,

שם– "כיוןדאףשהנתבעהסכיםלדוןבדא"הוחשיבכקיבל

דבשלמא להשליש מעות בזה יש לו קפידא דאולי אין לו

עליו קרוב או פסול ,מ"מ כיון דליכא רק שופט אחד א"כ

מעות ,ואף אם יש לו אולי צריך להם לישא וליתן .אבל

חשיב תרתי לריעותא ובעי קנין אף לאחר גמר דין לשיטת

במניעת החתימה על הקאמפרמיס מה איכפת ליה ,והוי

רובהפוסקים,ושובלטעםזהיוכללחזורלתבועאתהתובע

מחשבתוניכרת שאםיתחייבבדיןלאיקיים,ולכךהויעתה

לד"ת.אךבאמתעכ"פשייךטעםהשנימשוםקנס,וא"כי"ל

כלא ציית דינא .גם בתשובה אחת כתבתי ,דזה תלוי בעיני

לכאורה דאף אם זכה בדא"ה יותר מכפי שהיה זוכה עפ"י

הדיין לענין להשליש המעות .דבשלמא הש"ך מיירי בזמנם

תורהג"כי"לדאיןנזקקיןלו.אךבאמתלפמ"שהנה"משם

שהיה ביד ב"ד להחרים ולנדות למי שמסרב ,ולכתוב

דאםהנתבעיודעשחייב,אףשזכהבדא"הנגדהתובעאסור

אדרכתא ,אז לא הוי צריך עתה להשליש .אבל בזה"ז דאין

לגזלו,ואףבמסופקעכ"פגםספקגזלאסורלהחזיקתחתידו

בידינו שום כח לכוף על הדין ,אם קרוב הדבר שלא יציית,

עיי"ש ,א"כ הרי מפורש בחו"מ סי' י"ד דצריך לברר כמה

יכול הב"ד לומר שישליש המעות ,ולא גרע ממ"ש בסי' ב'

הוציאאוישומולוהביתדין".

דב"דמכיןועונשיןלצורךשעה,ומכ"שבזה".

מסקנת הדברים  -נתבע שהוכרז בבית הדין כסרבן,

על כן ביחס לנתבע שכבר סרב להזמנות בית הדין לדון

והתובע קבל היתר מבית הדין לתובעו בערכאות ,והגיש

בבית הדין ,וקיים חשש שגם בעתיד לא יציית ,יש להורות

תביעה כזו ,ולאחר מכן הנתבע חזר בו ומבקש שהדיון

עלהשלשתערבותמתאימה.

בתביעהיתקייםבביתהדין,איןנזקקיןלו.
לדעת הערך שי ,ממועד סירובו אין נזקקין לו ,גם בטרם
החל הדיון בבית המשפט .ויתכן שגם אליבא דשאר
הפוסקים הדין כן .עכ"פ מאחר שלא מצינו מי שיחלוק בזה

ועוד,מאחרשמעיקרהדיןנקטינןשאיןנזקקיןלו,לרבות
לנתבע ,אם בית הדין מצא מקום לחרוג משורת הדין אלא
להזקקלו,איןמניעהלהציבתנאיזהבטרםיחלהדיון.
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פסקדיןבתביעתועדאגודהשיתופיתכנגדחבריםבאגודה
טואדרתשס"ב
הצגתהשאלההעומדתלדיון
בביתהדיןהתקבלהבקשהמטעם"ועדאגודהשיתופית

מעמדהוראתהתקנוןלהעברתסכסוךלמשפטבורריםאו
לביתהמשפט

מושבפלוני"להורותלכמהמחבריהאגודהלהמנעמתביעה

התקנון קבע כי סכסוך הקשור בין חברי האגודה לועד

נגד ועד האגודה שהוגשה לבוררות ,ולחייבם להעביר את

האגודהיועבר"למשפטבוררים",וכןניתנהלועדהאפשרות

התביעהלדיוןבמסגרתביתהדין.התקייםדיוןבביתהדיןבו

לתבועחברבביתהמשפט.

נכח נציג מטעם ועד האגודה ונציגים מטעם החברים
שהגישואתתביעתםלבוררות.

יש לקבוע בבירור כי ההוראה להעביר סכסוך למשפט
בוררים היא הוראה שאינה כרוכה באיסור )וכפי שיבואר

יצויין שבמסגרת הנוכחית ,בית הדין לא נכנס לבירור

להלן בהרחבה( ,ועל כן היא מחייבת את הצדדים ,ואין

תביעת החברים לגופה ,תביעה שלא הוצגה לבית הדין,

מקוםלהיענותלבקשהלהורותלהמנעמנקיטתהליךזה.אך

ופרטיה אינם ידועים לבית הדין .הדיון הנוכחי מתמקד

האפשרותהניתנתלתבועבביתהמשפטאינהמותרתעלפי

בבירור השאלה העקרונית האם יש מקום להורות לחברים

ההלכה ,אלא אם הוגשה תביעה לבית הדין והנתבע סרב

להמנעמהגשתהתביעההנ"ל.

להופיעלדיוןוהתובעקבלרשותמביתהדיןלהגישתביעתו

נקדיםונקבעכיביתהדיןלאיוכללקבלאתבקשתועד
האגודההשיתופית,אלאאםכןיתבררשקייםאיסורהלכתי

בבית המשפט ,ובהתאם להלכה הפסוקה בשו"ע חו"מ סי'
כו.

בניהול התביעה הנ"ל במסגרת הבוררות .על כן הדיון

לעניןזההסכמתהשותפיםוהתחייבותםלנהוגכהוראות

שבפנינונסובעלשאלהעקרוניתאחתבלבד,שאלהשאינה

התקנון ,אינה מועילה להתיר תביעה בערכאות ,וכמבואר

נוגעת רק לחברים שהופיעו בפנינו ,אלא לכלל החברים,

בשו"ע חו"מ סי' כו סעיף א' ,שאיסור ערכאות בעינו עומד

והיא האם על פי דין תורה ,חבר במושב זה רשאי לתבוע

להדיין בערכאות .ויעויין
ָ
אף לאחר ששני הצדדים הסכימו

לדין את האגודה במסגרת של בוררות ,במתכונת הקבועה

בחזו"א סנהדרין סי' טו סק"ד שכתב בזה " -אם יסכימו בני

בתקנוןהמושב.

העירעלזהאיןבהסכמתםממש,ואםיכופועלזהמשפטם

בפניביתהדיןהוצגעותקמתקנוןהמושב.בפרקהעוסק

גזלנותאועושקומרימיםידבתורתמשה".

בקביעתהדרךלישובסכסוכיםנכתבכדלהלן" -כלסכסוך

ישלהניחשלאעלהעלדעתמחבריהתקנוןלהורותעל

בגלל עסקי האגודה אשר יתגלעו בין חברים  ...ובין

הסכמה הכרוכה באיסור תורה ,וכפי העולה מרוח הדברים

האגודה או ועד ההנהלה או הפקידים של האגודה מצד

בפתיחת התקנון ,יעויין בדף הראשוןלתקנון בחלק א' .2ד.

שני ימסרו למשפט בוררים שכל צד בורר לו אחד ושניהם

בונכתבכימטרתהאגודה"להשליטאתתורתישראלבכל

בוררים להם שלישי מכריע .באם לא יבואו לכלל דעה

ענפי החיים הצבוריים והפרטיים בארגון או במושב" .על כן

בנוגע לשלישי המכריע ימונה על ידי הועד הפועל של

ישלפרשאתהתקנוןכמתןאישורלפנותלביתהמשפטבלא

הפועל המזרחי בא"י ,בתנאי שועד ההנהלה רשאי לפי

הצורך להזקק לכינוס גוף של בוררים כנדרש ביחס לחבר

שיקולדעתולפנותלבתיהמשפטולתבועכספיםהמגיעים

התובע את הועד ,ובלבד שאין איסור בתביעה כזו ,דהיינו

לאגודה מחברים או מחברים לשעבר .סכסוכים הנוגעים

לאחר שהוגשה תביעה בבית הדין ,והתקבל היתר מבית

לפירושהתקנותהללוימסרולהכרעתמשפטבורריםכנזכר

הדיןלתבועבביתמשפט.

לעילבסעיףזה".

או שמא ,כוונת הסעיף הנ"ל באזכור "בתי המשפט"

יש לקבוע כהנחה מוקדמת ומוסכמת שהתקנון ביסודו

היתה רק לשלול את הצורך להזָקק למשפט בוררים,

מחייב את כלל חברי האגודה .חברי האגודה התאגדו

המתקייםעלידיהקמתגוףשיפוטי,המוקםבמיוחדלתכלית

כשותפים באגודה זו ,והתקנון הינו מסמך המפרט את תנאי

זו ,של בירור הסכסוך הספציפי שהתעורר ,ולעניין זה "בית

השותפות .כל חבר המצטרף לאגודה מקבל על עצמו את

משפט" המוזכר בתקנון ,פירושו  -גוף שיפוטי קבוע ,אך אין

התקנון,והוראותיומחייבותאתכללחבריהאגודהואתועד

הכוונה לגוף שיפוטי שההדיינות בו כרוכה באיסור תורה,

האגודה .למעט הוראה הכרוכה באיסור תורה שאינה

ולענייןסעיףזה,ביתדיןשלתורהיקראביתמשפט.

מחייבת,וכפישיובהרלהלן.

ביחס לשאלה העקרונית ,האם על פי דין תורה מותר
לקבוע סעיף בתקנון המורה לברר סכסוכים במסגרת של

עטרתדבורה
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משפט בוררים  -נקדים ,כי בתקנון אין אזכור ביחס לטיבם

הדבר ידוע דבענייני הקניות והסחורות וכל ענייני משא

של בוררים אלו .אין תנאי מפורש הקובע כי עליהם להיות

ומתן שנהגו הסוחרים בעסקיהם יש לנו ללכת אחרי

כשרים לדון ,כשרים מצד כישוריהם וידיעותיהם התורניות,

מנהגיהם ,ואפילו בסתם מנהג .ועיקר דין זה נלמד מהא

וכשרים לעדות שאינם קרובים או פסולי עדות אחרים,

דאמר רב פפא פרק איזהו נשך האי סיטומתא באתרא

ואפילובעלדיןהנוגעבדבררשאילהתמנותכחברבגוףזה

דרגילי למקני קני .והדבר ידוע מה שפי' רש"י ומה שפי'

שלהבוררים,עלכןבהכרחשכוונתהתקנוןלאפשרבחירת

ר"ח כמו שכתב הטור ח"מ סימן ר"א ומה שהעלה הרא"ש

בוררים הפסולים לדון ,וכדין המבואר בשו"ע סי' כב שאדם

להלכה מהמימרא הנזכרת ,גם הרב המגיד כתב פ"ז

יכוללקבלעלעצמושידוןאותוקרובאופסול,ועייןבשו"ע

מהלכותמכירהבשםהרשב"אש"מכיהמנהגמבטלהלכה

חו"מ סי' ח' סעיף א' ברמ"א ובחזו"א סנהדרין סי' טו סק"ד

בכל כיוצא בזה וכו' עד הילכך בכל דבר שנהגו התגרים

)ד"ה יש וד"ה ואע"ג( .אמנם אין ראוי לציבור להעמיד

לקנות קונין .אם כן מאחר שראובן נשא ונתן עם שמעון

לעצמו בית דין קבוע מסוג זה ,כל עוד יכולים להעמיד בית

במקום שנהגו שלא יצטרכו בעסקיהם לדון בדין תורה

דין של תלמידי חכמים ,וכפי הנראה מדברי הרמ"א )שם(,

שהיהמןהנמנעותלישאוליתןויבטלהעסקוהמשאומתן,

אךבאופןאקראי,איןריעותאבהקמתגוףכזה,לצורךישוב

היתכן שנאמר שישא ויתן על סמך אותו המנהג ,והדבר

סכסוךכזהאואחר.

היה ידוע שאם אותו העסק והמאורעות שאפשר שיארעו

כפי הנראה הכוונה העומדת מאחרי סעיף זה היתה

באותו העסק היו נידונים בדין תורה הניח מעותיו על קרן

לאפשר מינוי שלשה הבקיאים בנושא הנידון ,ושבזכות

הצביויאכלהלהוחדיובליספקלאהיהראובןעושהעסק

כישוריהם המקצועיים יוכלו לפסוק כראוי בסכסוך שיובא

עמהם,ואםכןהיעלהעלהדעתשהיהעושהעסקעמועל

בפניהם.

סמךאותוהמנהגשבאותומקוםואחרכךיצאלמקוםאחר

נראה כי גוף זה של הבוררים ,במידה מסויימת ,דומה

ויפשוט לו את הרגל ויאמר אין רצוני לדון ע"פ המנהג

לביתדיןשלסוחריםשהוזכרבפוסקים,ומתוךבירורמעמדו

מקום המשא ומתן ,אלא כפי מקום התביעה ,אם כן איפה

של "בית דין של סוחרים" בהלכה ,יתברר היחס ההלכתי

לאשבקתחיילכלבריה".

לבורריםדנן.

לכאורה יש מקום לדון בתשובה זו של מהרש"ך .שהרי
השו"עחו"מסי'כוס"אפסקשאסורלדוןבדיניערכאותגם

ביתדיןשלסוחריםבהלכה
הגרע"א בגיליון שו"ע חו"מ סי' ג' ס"א כתב בשם שו"ת
מגן גבורים שהביא תשובת מהרש"ך " -על מחלוקת בין

אם שני הצדדים מסכימים .ומדוע תועיל הסכמתם לדון
בדיני הסוחרים ,ויעויין מש"כ בזה בשו"ת בעי חיי ח"א סי'
קנחובספרערךשיעלחו"מסוףסי'ג'

תובע לנתבע ,אחד אומר שרצונו להתדיין בדין תורה ואחד

ונראה שהדברים מתבארים על פי דברי הרמב"ן עה"ת,

אומר שאין לו להתדיין אלא בפני אחרים שכך הוא המנהג

הובא בתשובת הר"ן סי' עג ,וז"ל " -מפשט הסוגיא שבסוף

במקום שנעשה העסק ,הדין עמו .כיון דבמקום שנעשה

המגרשיראה...שאםקבלועליהןבעליהדיןלדוןלפניגויים

העסק מנהג להתדיין כפי דרך הסוחרים ולא כפי דין תורה,

שרי ,שהרי השוו ההדיוטות לגויים שאמרו לפניהם ולא

מנהג מבטל הלכה ,והביא ההיא דאסיטומתא" .וכן הובא

לגוייםלפניהםולאלפניהדיוטות,ולכאורהנראהדכיהיכי

בפת"ששם.

דהתם בשקבלו עליהן שרי ,בערכאות נמי נימא הכי דליהוי

מקורהדיןבתשובתמהרש"ךח"בסי'רכטשפסקשאם

כנאמן עלי אבא .אבל אין הדבר כן מפני מה שמוזכר

שניסוחריםעשועסקבמקוםבומנהגהסוחריםלדוןבדיני

במדרשות שהעושה כן מייקר אמונתם ,וכלשון הזה כתב

הסוחרים,יוכלצדאחדלחייבאתהצדהשנילדוןכמנהגם

הרמב"ןז"לבפירושהתורהבסדרואלה המשפטים -ואע"פ

ושלא בדין תורה ,וזאת כל עוד העסק נעשה באותו מקום,

שהזכירו חכמים שתי הכתות האלה כאחת יש הפרש

אע"פשאחרכךיצאאחדמהםמאותומקום.וז"למהרש"ך

ביניהם ,שאם רצו שני בעלי הדין לבא לפני ההדיוט

" -אמנם היכא שאין החיוב מבורר כנ"ד ,אלא שנפל

שבישראל מותר הוא ,ובדקבלו עלווייהו דינו דין ,אבל לפני

ההפרש בין יורשי ראובן לשמעון ,ורוצים לחייבו לעמוד

הגויים אסורים הם לבא לפניו שידון להם בדיניהם לעולם,

בדין הסוחרים שידונו ביניהם כמנהג ויניציאה ,יען כי

ואפילוהיודיניהםכדינינובאותוענין,ע"כלשונו".

העסקשעשהראובןאביהםנ"עעםשמעוןהנזכרהיהשם,

הרי שמצינו חילוק עקרוני בין קבלת ערכאות ,לקבלת

מאן לימא לן שיוכלו לחייבו על כך ,ושלא יוכל שמעון

אדם שאינו יודע דין תורה .והחילוק הוא מאחר ושרש

לטעון כי אם יש להם איזה הפרש ותביעה שידונו על פי

ההזָקקות
ִ
האיסור לדון בערכאות נובע מכך ,שעצם

התורה כפי מקום התביעה .ואומר ,דאף על גב דלכאורה

לערכאות מביע זלזול חמור בתורה .הפונה לערכאות מכריז

יראה הכי ,עם כל זה כד מעיינן שפיר יראה דקושטא

כי דין הערכאות עדיף בעיניו מתורת משה .משא"כ באם

דמלתאהיאשיכוליםיורשיראובןלכוףלשמעוןלדוןבדין

קבלו עליהם הדיוט הדן לפי שיקול דעתו ,אין בכך איסור,

הסוחריםעל פימנהג ויניציאה ,כיוןשנעשהשםהעסק...

ובקבלתולדוןאיןהכרזהעלעקירתתורה.
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לפי זה נראה ,שבנידון של מהרש"ך ,מאחר וקיים מנהג

העולהמדברינו,שגםאםנחלקובשאלההמעשיתכיצד

בין הסוחרים כיצד לנהוג בענייני המסחר ,ומנהג זה מחייב,

להתייחסלאותומפקחהמוזכרבתשובתציץאליעזר,עכ"פ

על כן בבואם לפני בית הדין של הסוחרים ,אין כאן קבלת

העיקרון היסודי מוסכם .ההוראה ההלכתית אם להתייחס

מערכת חוקים הנוגדת דין תורה .ואינו דומה לאדם הפונה

לגוף השיפוטי כערכאות תלויה בשאלה האם הגוף השופט

לערכאות.

ביןהצדדיםכפוףלמערכתהמשפטהאזרחית,וכגוןהמפקח

אדרבה קיימת עדיפות לבית הדין של הסוחרים ,מאחר

עלבתיםמשותפיםששואבאתסמכותוואתהבסיסלפסקיו

ובסתמא הסוחרים בעסקיהם ידעו שבמקרה של סכסוך,

ממערכת משפט הסותרת לדין תורה ,ועל כן הדיון בפניו

חילוקי הדעות יוכרעו כמקובל בין הסוחרים ,ומערכת

אסור כדיון בערכאות .או שגוף שיפוטי זה אינו כפוף

הזכויותוהחובותהנוהגתביןהסוחריםהיאהבסיסלהכרעה

למערכת כזו ,ושופט על פי שיקול דעתו ,ומגמתו להוציא

המשפטית בסכסוך שבין הסוחרים .על כן פסק מהרש"ך

לאור את הצדק בהתאם למיטב שיפוטו .במקרה כזה אין

שאיןמקוםלהביאאתהדיוןבפניביתדיןשלתורה,שכפי

איסור ערכאות ,ולכן קבלת הצדדים לקיים דיון בפניו

הנראה אינו מצוי בכללים הנוהגים אצל הסוחרים ,ולא

מחייבת,וכגוןביתדיןשלסוחרים.ועלכןמהרש"ךשללאת

יפסוק בהתאם לנהוג בין הסוחרים) ,שאל"כ לא היה

התביעהשלצדאחדמהסוחריםלהעביראתהדיוןלביתדין

מהרש"ךשוללאתהאפשרותלהתדייןבביתהדין(.

של תורה .אבל במקרה שבית הדין של הסוחרים קבל את

וע"ע בפד"ר כרך ז' עמ'  225בפסק בית הדין הגדול

סמכותו מהערכאות ופסיקותיו ניתנות על יסוד מערכת

שהסכיםלתתמעמדלביתהדיןשלהתנועההפוליטית,ולא

חוקים חילופית לדין תורה ,אין היתר להתדיין בפניהם

חשלערכאות.

כמבוארבתשובתדברימלכיאל.

מצאנובאחדמפוסקיזמננושמצאישוםמעשילדינושל

)המחלוקת שנחלקו על הציץ אליעזר היא מחלוקת

מהרש"ך.בשו"תציץאליעזרחי"אסי'צגדן"-אודותהחוק

עובדתית על המציאות בשטח ,ואינה מחלוקת הלכתית

בבתים משותפים שהסמיך פקיד מוסמך להכריע בסכסוכי

עקרונית ,בעל הציץ אליעזר שהתיר סבר כי אותו מפקח

שכנים בבתים אלה ,אם מותר ללכת אצלו להתדיין בהיות

פוסק בהתאם לשיקול דעתו על פי מומחיותו ,ואינו כפוף

ואינו פוסק לפי חוקי התורה א"כ דינו כמו ערכאות ,או

למערכתחוקיםהחילופייםלדיןתורה(.

דילמאדינוכבוררומותרללכתלפניולדון".

נחזורלנידוןשלפנינו.במושבדנןקבועתקנוןהמחייבאת

עיי"ש בתשובת ציץ אליעזר שהביא מתשובת מהרש"ך

חברי האגודה והקובע כי בשאלות הקשורות לענייני

הנזכרתומתשובתבעיחיישלבעלכנסתהגדולה,ובמסקנת

האגודה,יתמנובורריםשיפסקובכלסכסוךהקשורלאגודה,

דבריו כתב " -בנידוננוהרילאהתנובחוקהשפקידהמוסמך

כידוע על פי חוק הבוררות ,הבוררים אינו כפופים

ידוןויכריעלפימערכתחוקיםקבועיםמשלהםבערכאותיהם,

בהחלטותיהם למערכת חוקים כזו או אחרת ,ועל כן אין

אלא מסרו לידו הסמכות להכריע ולפסוק בכל סכסוך של

מקום לטענה כי קיים איסור ערכאות בניהול דיון משפטי

שכני בית משותף כפי מומחיותו ושיקול דעתו ,וא"כ בכל

בפניהם.

כה"גי"לשגםהבעלכנה"גיודהשמותרלהתדייןלפניוומהני

נידון זה עדיף מהנידון עליו השיב מהרש"ך .בתשובת

הקבלה שמתבטאת בצורת חקיקת חוקה ,כי לא נכנס בכזה

מהרש"ך עסקינן בסוחרים שלא התחייבו מראש לנהוג

כללבגדרשלדיוןלפנישופטערכאות".

כמנהגהסוחרים,ולמרותזאת,עצםקיומושלהמנהגמחייב

למעשה בנידון הספציפי שבתשובת הציץ אליעזר ,יש

את הסוחרים ,ולזה הזכיר מהרש"ך את דין סיטומתא,

מקום לפקפק אם לקבל את פסק דינו .בספר משכן שלום

כמבואר בדבריו שהובאו לעיל .במקרה שבפנינו ,קיימת

)להרבשלוםמרדכיסגלשליט"א,עמ'קטו(,כתבוז"ל" -אף

התחייבות מפורשת של כל חבר באגודה לנהוג כהוראות

תביעה בפני "המפקח" על בתים משותפים ,הסכימו פוסקי

התקנון ,ועל כן גם אם למעשה אין מנהג מעשי להקים גוף

הדור שהוא בכלל תביעה בפני ערכאות ,כיון שכחו מכח

שלבורריםלישובסכסוכים,דיבהתחייבותהשותפיםלנהוג

השלטון ובתי המשפט ,וכפוף לחוקי הערכאות .ודברי

כהוראותהתקנון,ובכךעלפיההלכההתקנוןמחייבאתכל

תשובתציץאליעזרשכתבלחלקבזהאיןלהםהבנה,ואינם

החברים,כלעודהתקנוןלאשונהוהסעיףהנ"ללאתוקן.

תואמיםאתהמציאותהידועה".

ונציין כי גם אילו הדיון היה מתקיים בבית הדין ,והיו

וכן יש לציין בזה לתשובת דברי מלכיאל חלק ה' סי' רי

עולות לדיון שאלות הקשורות לזכויות בנחלות של חברים

שכתב " -ומ"ש מעכ"ת דכיון שהלכו לפני בית דין של

אוקביעתגבולותחלקותוכדומה,יתכןוביתהדיןהיהנעזר

סוחרים אין זה נקרא ערכאות של גויים ,והביא ממ"ש

בהוראות חוק מקרקעין ,וזאת מתוך הנחה שבעת חלוקת

הפת"ש סי' ג' סק"ב בשם הרש"ך  ...לענ"ד זה אינו .כי

הנחלות היתה כוונה להיות כפופים להוראות חוק

אצלינו אין המנהג כן ,רק הערכאות קבעו אשר לענייני

המקרקעין,ועלדעתהחוקאוהמנהגהנובעבעקבותהחוק,

מסחר ידונו סוחרים והרי זה כחלק מבתי המשפט

נעשו פעולות כאלו או אחרות ,ובמצבים כאלו לחוק או

שבמדינה".

למנהג משקל הלכתי בעת הכרעה שיפוטית-הלכתית

עטרתדבורה
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בסכסוך בין חברי האגודה לועד האגודה .על כן גם אם

להשפט בפני בית דין של סוחרים ,מאחר ובזמנו בית הדין

הבוררים יזדקקו לחוק או למנהג ,בכך הם אינן הופכים

שלהסוחרים,מבחינהעקרונית,היהבנויבצורהכזו.

עצמםלערכאהמשפטיתשאסורלהדייןבפניה.

טעם האיסור הוא מאחר ומערכת המשפט הנ"ל היא

ונוסיף להבהיר את הגדרת הדברים .קיים כלל גדול

מערכת שביסודה חילופית למערכת החוקים המסורים לנו

בכמה הלכות בדיני ממונות שאנו הולכים אחר מנהג

בתורה מסיני ,הרי שהאדם הפונה למערכת כזו ,למעשה

המדינה,יעוייןבמסכתב"מדףפג.במשנהובשו"עחו"מסי'

מכריז שדיני התורה אינם חוקים ראויים שנוכל לדון על

שלאובמקומותרביםנוספים.וכידועדיניעבודהבביתהדין

פיהם,ועלכגוןזהכתבהרמב"םאתדבריוהחמוריםשבסוף

נפסקים בהתאם למנהג המקובל במקומות העבודה ,גם אם

הלכות סנהדרין )"הרי זה רשע ,וכאילו חרף וגדף ,והרים יד

מנהג זה נוסד והתקבל מכח הוראות החוק .אך בכל אותם

בתורתמשהרבינו"(.

המקריםבהםביתהדיןפוסקלחייבממוןוכיוצ"ב,פסקהדין

אך אם הגוף השיפוטי ,בהגדרתו ,אינו אמור לראות את

נובע מכך שבית הדין נוכח לדעת שהמנהג או החוק יצר

מערכת החוקים החילופית לחוקי התורה כמערכת חוקים

מצבשהצדדיםהתחייבוזהלזהבהתאםלמנהגאובהתאם

שבכוחהלכפותאתמרותהעלהצדדים,אלאמבקשלעשות

להוראות החוק .עילת החיוב הממוני שיקבע בפסק הדין

צדק בין הצדדים בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם

במקריםאלוהיא -התחייבותהצדדיםבלבד,ולאהכפיפות

למומחיותו ,או שמבקש לברר את המנהג המקובל בין

לתוקף החוקי של חוק כזה או אחר לחייב את הצדדים ,גם

הסוחרים ,ופסק דינו ניתן בהתאם לכללי הצדק כפי שהם

בניגוד לדין תורה .ועל כן במידה שהתברר כי הצדדים

למיטב הכרתו או בהתאם למנהג ,במקרים אלו אין איסור

הודיעובפירושעלכוונהלהתחייבותאחרת,כוונתםקובעת,

ערכאותבהזקקותלגוףשיפוטיכזה.

גם בניגוד לחוק .ועיין לעיל חלק אה"ע סי' מח שהארכנו

ולפי המבואר בדברינו ,גם אם בפרט כזה או אחר ,גוף

בזה .וכן בדיני נזיקין וכיוצ"ב ,כל עוד אין לצדדים )דהיינו

שיפוטי זה יבחר מבחירתו החופשית )ולא מכח כפיפות

למזיק(כוונתהתחייבות,ביתהדיןיפסוקרקעלפידיןתורה

להעזר בהוראות החוק ,לצורך בירור הסכסוך ,אינו
ָ
חוקית( 

ולאניתןלהתחשבבחוקהסותרדיןתורה.

הופךבכךלערכאותהנאסרבהלכה.

לעומת זאת ,הקו המנחה את בתי המשפט הוא -

ונציין ,שבתקנון האגודה לא נקבע שהבוררים מחוייבים

העליונות שיש להוראות החוק ,שבכחם לחייב את כלל

לעמוד בקריטריונים מסויימים .לא נקבע סף מינימאלי

האזרחים ,גם אם לא היתה כוונתם להתחייב בהתאם

לכישוריהם או להשכלתם המשפטית .אילו היתה כוונה

להוראותהחוק.

לקבוע כי גוף זה של בוררים כפוף להוראות החוק האזרחי,

בלשון אחרת ,בית הדין יתחשב בהוראות החוק רק אם

ויעדו הוא להשליט את הוראות החוק בין חברי האגודה,

מתברר שבעקבות הוראות אלו נוצר מצב בשטח  -מנהג

היהמקוםלקבועמראשסףמינימאלילכישוריםהמשפטיים

מדינה ,ובסתמא או בפירוש היתה כוונת הצדדים להתחייב

שיאפשרלבורריםלמלאיעדכזה.

בהתאםלהוראותהחוק),בלשוןציוריתניתןלצייןשביתהדין

ועל כן במקרה שבפנינו אין לחוש לאיסור ערכאות,

יתחשבבהוראותהחוקככוחהעולהמלמטהלמעלה(.לעומת

בניהולהדיוןבפניהם,גםאםהוקםגוףשלשלשהבוררים,

בתי המשפט ,שתפיסתם הבסיסית היא העליונות של החוק

ואחד מהבוררים הינו עורך דין בהשכלתו .וזאת מאחר

והכפיפות של האוכלוסיה להוראות המחוקק ,ושבכח מערכת

וביסודו של דבר ,גוף זה של הבוררים אינו כפוף למרות

החוקים לחייב את הצדדים גם בניגוד לרצונם) ,כביכול בכוח

החוק ,ואינו אמור לייצג את התפיסה השיפוטית הבעייתית

היורד מלמעלה למטה( .ותפיסה כזו ביסודה היא תפיסה

המפורטתלעיל,המקנהלומעמדשלערכאות.

הסותרת דין תורה ,שלדיני התורה תוקף עליון המחייב את

כמקור להגדרה הנזכרת בדברינו ,נציין לדברי החזו"א

הצדדיםבניגודלרצונם,כשארתרי"גמצוותהמחייבות)בדרך

סנהדריןסי'טוסק"ד)ד"הואע"ג(ולדבריובחלקחו"מ)ליקוטים

של כביכול מלמעלה למטה ,גם בלא כוונה ורצון להתחייב

סי'טזסק"א(במש"כ"דינאדמלכותאמכרעתאתהאומד.וכיון

בהם(.שרשאיסורהליכהלערכאותנובעמהקביעהההלכתית

דמורגל אצלינו דינא דמלכותא דינא ,אף שזה רק בתנאים

שלא יתכן שמערכת חוקים אחרת ,הסותרת ועוקרת את דיני

מיוחדים ,מ"מ זה משפיע על בני אדם לסמוך בסתמא על

התורה,תקבלמעמדזההאועדיףלדיןתורה.

שיעורשהםדניםבו...ונמצאשאנודניןבדיננו,ולאבדיניהם".

עלכןאםהתפיסההבסיסיתשלהגוףהשיפוטי,ביןאם

ועיין בפד"ר חי"ג עמ'  330-335שנתנו תוקף להסכם בין

בבית דין של סוחרים עסקינן ,או במפקח על בתים

הצדדים שקבע כי במקרה של סכסוך יתמנה בורר מטעם

משותפים ,או בבוררים ,תהיה תפיסת עולם הרואה את

אגודת האינג'נרים שידון ויפסוק ביניהם ,ופסקו שם ,כדעת

התוקף העליון של מערכת המשפט לחייב את האזרחים

הרוב בהרכב בית הדין ,שהבורר יפסוק בהתאם לשיקולו

הכפופיםלמרותהחוק,בכלמקרהובכלתנאי,ובלאלשאוב

המקצועי ובהתאם למקובל בעניין זה ,ודחו דעת המיעוט

אתעילתהחיובמהתחייבותהצדדים,אזיבמקרהכזהקיים

שסברכיעלהבוררלהיותשומרמצוותובראורייןוכיעליו

איסור הלכתי להשפט בפניהם ,ועל כן הדברי מלכיאל אסר

לדוןולפסוקלפידיןתורה.

752חושןמשפט
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גוףשלבורריםלבירורסכסוכים,ועלכןהבקשהלהוצאתצו

מסקנתהדברים

מניעה אינה מתקבלת .מאידך אין היתר לצד מהצדדים

לא נמצאה עילה להורות לחברים להמנע מלפעול
בהתאם להוראות הקבועות בתקנון ,ולהמנע מליזום הקמת

לפנות לערכאות משפטיות ,גם אם זו כוונת התקנון ,אלא
בהתאםלהלכההפסוקהבשו"עחו"מסי'כו.

סימ יד

דייןהקרובלבעלדין
איירתשנ"ה
על הש"ך שנקטשהלכהזו תלויה אם טובתהנאהממוןאו
פרטיהמקרה

אינהממון,והביאשכןכתבהמחנהאפרים,

בפניביה"דהאיזוריהוגשהתביעהכנגדהנהלתמוסדות

וע"עבספראמריבינההלכותעדותסי'נזשהעלהכדעת

תורה,שמקוםמושבהבאותההעיר.התביעההוגשהעלידי

הש"ך לפסול עדות כשיש טוה"נ לקרובו ,שגם אם טוה"נ

התובע,המבקשלהתמנותכחברהנהלהבמקוםאביוהמנוח

אינה ממון ,מ"מ היא שוה ממון ,וכיון שיש לגזבר נגיעת

שהיהחברהנהלה.אךאחדמחבריההנהלההנתבעים,הוא

ממון,קרוביופסוליםלהעידעלאותוממון.

קרוב משפחה של אחד מדייני בית הדין .התובע מבקש

העולהמדברינו,לפיהכרעת הש"ךבחו"מסי'שןכדעת

מבית הדין להורות על העברת הדיון לבית דין אחר מפני

רוב הראשונים שלהלכה נקטינן דטוה"נ אינה ממון ,הרי

הקירבה שבין הדיין לאותו חבר הנהלה ,ואילו הנתבעים

שלדעתרובהפוסקיםקרוביכוללהעידולדוןעלממוןשיש

מבקשים לקיים את הדיון בבית הדין שבעיר ,כפי ההלכה

בו לקרובו טוה"נ .שכן היא דעת הרמ"א התומים הנתיבות

שהתובע הולך אחר הנתבע .הוסכם שביה"ד בהרכבו ידון

הרע"אוהמחנהאפרים ,וכןהסכיםבקצותהחשןסק"ד.ורק

בתביעהזורקאםעלפיההלכהאיןמניעהלקייםאתהדיון

לדעת הש"ך והאמרי בינה אינו יכול להעיד עליו .וע"ע

בתביעה ,אך אם על פי ההלכה בית הדין מנוע מלדון

בשו"תמהרש"םח"גסי'כב.

בתביעה,התובערשאילבקשלהעביראתהדיןלמקוםאחר

מסתימת הפוסקים נראה שהלכות עדות שוה בזה

ואינומחוייבלהסכיםלביתדיןשיוכשררקבהתאםלהלכה

להלכותדיינים,לכןמכיוןשבנידוןזההנתבעים עומדים על

של"קבלעליוקרובאופסול".
יצויין כי הקרוב לדיין ,משמש חבר הנהלה שלא בשכר,
וצירופושלאדםנוסףלהנהלהאינופוגעבוישירותמבחינה

כך שהדיון יתקיים בביה"ד שבעיר שהוא מקומם ,לכאורה
זכותם לטעון שמכיון שלדעת רוב הפוסקים קרוב יכול לדון
איןלמנועאתקיוםהדיוןבמקומם.

כלכלית .המשמעות המעשית של צירוף אדם נוסף היא
שיהיהאדםנוסףעםזכותהחלטהבישיבותההנהלה.

דיןתורהעלהזכותבטובתההנאה

לכאורה ,חבר ההנהלה הקרוב עלול להיפגע מצירוף

נראה שכל האמור היה נוגע לענייננו אילו היה מתקיים

אדם אחר ,מפני שאדם נוסף מתחלק בטובת ההנאה שיש

דיון על ממון מסויים שהנהלת המוסד תובעת מאדם אחד

בחברותבהנהלה),מבוארבפוסקיםשיובאולהלן,שההנאה

וכדומה ,דומיא דהנידון בשו"ע ובפוסקים שהשאלה היא

שיש לגבאי צדקה ולגזברים היא בגדר "טובת הנאה"( .ויש

האם קרוב יכול להעיד על אותו ממון .אך בנידון שלפנינו

לדוןהאםבנסיבותאלוניתןלקייםאתהדיוןע"ידייןהקרוב

איןכאןתביעהלקייםדיןתורהעלממון ,אלאקיימתטענה

לאחדמהנתבעים.

מצד התובע שיש לו זכות להכנס כחבר בהנהלה ,וכל עוד
לאניתןלולממשזכותזו,הריטענתוהיאשאנשיההנהלה

עדותגבאיאוקרובובממוןההקדש

הנוכחית נוהגים שלא על פי הדין כשאינם מצרפים אותו

בחו"מסי'לזס"טנפסקשגבאיםיכוליםלהעידעלממון

להנהלה ומתעלמים מהזכות שירש מאביו ,ולמעשה הדיון

מסוים כל זמן שאין להם או לקרוביהם שום זכות בנכסי

יתמקד ויתייחס במעשיהם של חברי ההנהלה ובזכות

ההקדש וכתב הרמ"א " -וכ"ש שקרוביהם כשרים להעיד,

להתחלק בטובת ההנאה ,שכעת מתחלקת בין חברי

אע"פ שהגזבר מחלק הממון למי שירצה למ"ד טובת הנאה

ההנהלההנוכחיים .ומכיוןשאחדמהנתבעים הואקרוב,לא

אינהממון".

יתכןשקרובוידונואםנהגעלפיהדין,כשמנעמהתובעאת

ועייןבש"ךסק"ישנשארבצ"עעלדבריהרמ"א,ולדעתו
אףלמ"דטוה"נאינהממון,אינויכוללהעיד,עיי"ש.

הטובתהנאהשדורשלקבל.
במהלך בירור הענין עלתה הסברא ,מאחר שקיי"ל -

ועיין בתומים סק"ד ובנתיבות המשפט סק"ח שהעלו

"טובת הנאה אינה ממון" ,הרי שביה"ד אינו יושב לדון

שקרובי הגזבר יכולים להעיד .ועיי"ש בגיליון שו"ע לרע"א

במעמד של "בית דין" שהרי אין כאן ממון לדון עליו .אלא
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רק קיימת שאלה הלכתית לבירור ,ובית דין משמש כמורה

העדותהיאעלהטובתהנאהגופה,לשיטתהמקורחייםהדין

הוראהשהוטלעליולבררמהי ההלכה במקרהזה,ואיןכאן

ברורשאףקרובלגזבראינויכוללהעיד .וה"האםהדיןתורה

פסולשלקרובשנאמררקביחסל"ביתדין".

הואעלעצםהזכותשלהטוה"נהריזהדיןתורהעלממון.

אך אין מקום לטענה זו מאחר שכאמור לעיל ,הדיון

ונצייןשכמהפוסקיםנקטובלשונםדטובתהנאהלאגרע

מתייחס למעשיו של חבר הנהלה ,וזהו דין תורה שבו יש

מפחות משוה פרוטה .עיין במהרש"ל ביש"ש פ"ט סי' סא

לשמוע את טענות בעלי הדין ,ואינו כשאלת איסור והיתר

שכתב דאמנם טובת הנאה אינה ממון להוציאו בדיינים אך

בעלמא .מלבד זאת ,לענ"ד נראה שהנושא הנידון כאן הוא

אסור לכהן ליטול מתנות כהונה שלא מדעת בעלים ,ובאר

דיןתורהבדיניממונות,אףשהנושאהעומדעלהפרקהוא

המהרש"ל " -מ"מ הוא ממון לגבי בעלים שלא ליטלו בעל

רקטובתהנאה.

כרחומאחרשישלובוטובתהנאהולאגרעמפחותמשוה

בגדר "טובת הנאה" כתב המקור חיים בהלכות פסח סי'

פרוטה שאסור ליטלו הימנו ואינו ממון לכל דבר" .וכן

תלא )בפתיחה( וז"ל " -הא דאינו יכול לקדש אשה בטוה"נ

בתפארת שמואל על הרא"ש בסוף פרק שני בקידושין כתב

למ"דטוה"נאינהממון,וכןהגנבפטורמכפלשלטוה"נ,נראה

ביחסלטובתהנאה,וז"ל" -דנהידאינוממוןגמורלקדשבו

דהיינו טעמא דודאי טוה"נ שוה כסף הוא ,דהא שמין אותו

את האשה לא גרע מפחות משוה פרוטה שלא יטלנו בעל

בהקדש כמבואר בערכין )כח ,(:והאיך שייך לומר אינו ממון

כרחו".וכןכתבמהר"םשיקחיו"דסי'שכח"-דאפילולמ"ד

בדברשישלושומאוכלהעולםנותניןסךהרבהעבורזה.רק

טוה"נ אינה ממון ,אסור לכל אדם לחטוף מבעלים ,דהנאה

פלוגתייהוהואאםטוה"נחשובממוןוזכותבגוףהחפץ.דמאן

ההיאזיכתההתורהלבעליםוהואמצוהשלהם,והואלכל

דס"ל ממון ,חשוב כאלו יש לו ממון וזכות בגוף החפץ ויכול

הפחות כחצי שיעור וכחצי פרוטה  ...הנאת טובת הנאה

להקנותהטוה"נבמשיכתהחפץ,ומאןדס"לאינוממון ,היינו

בודאילאגרעמשארהנאה,אלאדכיוןדההנאהההואבא

שאיןחשובממוןוקניןבגוףהחפץרקזכותמבחוץ".
וע"עבספרזיתרענןח"בחלקחו"מסי'עגשהסכיםעם
שיטת המקור חיים ,ואף העלה נ"מ דאם אדם יקדש אשה

מעלמאשאחריםמחזיקיםלוטובה,א"כהויכדברשאיןבו
ממש  ...אבל הגוזלו ממנו נראה פשוט דהוי כגוזל חצי
שיעור".

כהנת בגוףהטוה"נהריהיאמקודשת,והוסיף" -טעמאדידי

אמנם נראה שהפוסקים הנ"ל נקטו פחות משוה פרוטה

לפישטובתהנאהדבעלים,דקלישאליהקניינובגוףהחפץ,

לדוגמאבעלמא,ולאכהשוואהגמורה.אךעכ"פכתבודלא

לאגרעמדברשלאבאלעולםודברשאיןבוממשוכדומה,

גרע מפחות משוה פרוטה .בפחות משוה פרוטה ,אף

דריעותאדידהובמהשאינויכוללהקנותםבשוםקנין"

שהדיינים אינם נזקקין לפחות משוה פרוטה ,אפ"ה כתב

וע"ע בספר חלקת יואב חו"מ סי' כג שדן באריכות
בשיטתהמקורחייםוהעלהשכןמוכחבדעתהרמב"ם.

הנתיבותבסי'ו'" -מ"מאםנזקקונראהשישלהםדיןבי"ד
לענין הודאה והוחזק כפרן" ,והסכים עמו בזה בשו"ת דברי

והנה בגמרא במסכת בכורות דף כו" :ובכולן יש בהן

מלכיאל ח"ג סי' קע .מבואר שדין תורה על פחות משוה

טובת הנאה לבעליו ,כיצד ישראל שהפריש תרומה מכריו

פרוטה הוא דין תורה גמור לכל דבר .מכל הנ"ל נראה

ומצאוישראלאחרואמרלוהאלךסלעזהותנהולבןבתי

שלענין זה לא גרע דין טובת הנאה מפחות משוה פרוטה,

כהן מותר" ,ועיי"ש ברש"י )וע"ע ברש"י פסחים מו :ד"ה

ודיון על הזכות לקבל טובת הנאה הוא כדין תורה בשאר

טובת הנאה ,וברש"י חולין דף קלא :ד"ה יש בהן( ,ומבואר

דיניממונותשאיןדניםבלילה,וקרובפסוללדון.

דטובת הנאה הוא דבר מועט שאדם מוכן לשלם תמורתו
סכוםמועטכגוןסלע,אךעכ"פהנאהזושוהכסף.

יש לציין שבלשון המהרש"ל והתפארת שמואל מבואר
שטוה"נ עדיפא מפחות מש"פ ,ונראה דעדיפא גם לענין הא

והנהלפידרכושלהמקורחייםברורשהגזברעצמואינו

דנזקקין לדון בזה ,דפחות מש"פ הטעם דאמרינן מסתמא

יכוללהעידעלממוןשלההקדשאףלמ"דטוה"נאינהממון

מחילוכמ"שרש"יבסנהדריןדףנז.ד"הצערא,אבלבטוה"נ

דעכ"פהואנוגעבעדותו,וכ"כהאמריבינהדיניעדותסי'נז

לאמצינודמסתמאמחיל.

בדעתהמקורחיים.ואכןהנתיבות)שם(בסק"חסתםכדעת

וכןמשמעמפשטותדבריהמחברוהרמ"אבחו"מסי'פז

הש"ךביחסלגזברעצמו וכתבדאףלמ"ד טוה"נ אינה ממון

סעיף לה ,שכתבו שאין נשבעין על תביעת טוה"נ מכיון

אינו יכול להעיד על ממון ההקדש ,ורק ביחס לקרובו של

שאינה ממון ,משמע דעכ"פ נזקקין לדון בטענתו ולענין זה

הגזבר הכריע הנתיבות דלא כש"ך אלא כדעת התומים

אינוכפחותמש"פ.וכן משמעמדבריהםשרקלעניןשבועה

דמכיוןשקרובאינוחשודלשקרלכןיכוללהעידעלהממון

אין מחייבים להשבע ,אבל בעיקרו של דבר מקיימים דין

של ההקדש ואין מתחשבים בהנאה צדדית שאינה בגוף

ביניהם ויחשב כדין תורה לכל דבר ,דאל"כ מעיקרא אין

העדות .ובנקודה זו האמרי בינה חולק עליו ,וכבר הזכרנו

הו"א לחייב שבועה ,שהרי שבועת היסת נקראת שבועת

לעילשרובהפוסקיםנקטוכנתיבותבזה.

הדייניםכמבוארבשו"עסי'פזס"ז,ואםהדיוןבתביעתטובת

אךעכ"פברורשכלהדיוןבפוסקיםהוארקכשהנושאהוא

הנאה אינו דיון בגדרי בי"ד אין מקום כלל לדיון בחיוב

הממון ,ואילו הטוה"נ היא מחוץ לגוף העדות .אבל אם אם

שבועה .וע"ע ברש"ש עמ"ס קידושין דף נח שלדעת השו"ע
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הנ"ל בסי' פז ,ראובן שתפס משמעון מעות צדקה ורוצה

ושאר דברים אף דלא הוי ממון גמור ,א"כ ה"ה לענין טובת

לחלקןבמקוםשמעוןמוציאיןאת המעותמידו,ורקבמקום

הנאהנמיי"לכןאףדלאהויממון,מ"מכיוןדחשיבאהנאה

שיש הכחשה אין נשבעין ,אך במקום שהתופס מודה

מיקרי בעל דין דידיה .וכן מוכח מדברי הש"ך בסי' לז סק"י

מוציאין מידו ,והביא כן בשם הנודע ביהודה בספר דורש

שפסקדמשוםטובתהנאהמיחשבנוגעבעדותומשוםדלא

לציוןשפרשכךאתדעתהשו"ע .והרש"שעצמוסבורשאין

ניחאליהדליהויתרעומתעליופסקשםבס"קכאדלאהוי

מוציאין ממנו .הרי שלדעת השו"ע אליבא דהרש"ש והנודע

נוגע בעדות ,וא"כ כיון דמשום דלא ליהוי תרעומת עליו

ביהודה מקיימין דין תורה בתביעה כזו ובלא בית דין א"א

מיחשבבעלדיןדידיהכ"שמשוםטובתהנאה",עכ"להשער

להוציא ,ואף לרש"ש נראה שחולק בנקודה זו בלבד שאין

משפט.
העולה מדברי השער משפט ,שתביעת טובת הנאה היא

מוציאיןממנוטוה"נ ,אבלעכ"פישמקוםלדיוןבתביעהכזו

תביעהלכלדברונחשבבעלדינוכבשארדיןתורה,אףאם

כדיןתורהלכלדבר.
וכן עולה ממש"כ בשער משפט סי' פז ס"ק כו ,וז"ל -

אין טובת הנאה פוסלת לעדות ,דומיא דתרעומת שאינה

"נראה לומר שאף למ"דטובת הנאהאינה ממון מ"מ הנאה

פוסלת לדעת הש"ך ואפ"ה נידון כבעל דינו כמבואר שם

הוי ומקרי בעל דין דידיה כדאמרינן בפרק מי שהיה נשוי

בסוגיא בכתובות ,עיי"ש בתוספות .ולכן הדין תורה

)כתובות צב (:ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות

בטענותיהם אינו יכול להעשות בבית דין שאחד מהדיינים

ובאבע"חשלראובן,דינאהואדאזילראובןומפציליהולא

קרוביםלאחדמהצדדים.

מצילמימרלאובעלדבריםדידיאת,דאמרליהלאניחאלי



דליהוילשמעוןתרעומתעלי,עיי"שברש"יותוספות.אלמא

מסקנת הדברים – על פי הדין לא ניתן לקיים את הדיון

דמשום חשש תרעומת מיחשב בע"ד דידיה לענין שבועה

בהרכבהנוכחישלביה"ד.

סימ טו

שטרמעשהביתדין
להלן נברר בעז"ה את היסודות בהלכה עליהם בנוי הכשרו
מבוא

שלשטרזה,ואתההלכותהתלויותבו.

השטר המצוי בש"ס ובפוסקים הוא שטר שבו חתומים
שניעדים.מלבדזאת,מצינוסוגנוסףשלשטרוהוא"מעשה
ביתדין" ,החתומיםבושלושהדיינים ,ומשמשכשטרראיה
עלמהשנעשהבפניביתהדיןאועלפסקהדין.
שתי השטרות הללו שונים זה מזה ,ובעז"ה נעמוד על
ההבחנהביניהםועלהדיניםהמיוחדיםלשטרמעשהבי"ד.
שטרימעשהבי"דמצוייםבמקריםהבאים-

הצורךבמעשהביתדיןלהוכחתהגירושין
התשב"ץ דן בנושא זה בשתי תשובות בהם הוא קובע
שהאידנא שהגט נקרע לאחר הגירושין ואין לפנינו את עידי
המסירה ,בלא מעשה בי"ד האשה עדיין בחזקת אשת איש
ואינהרשאיתלהנשא.
בח"אסי'א',הרשב"ץמתייחסלדיןכפישהיהנוהגבזמן

א.לאחרגירושין,כראיהלבניהזוגשהגטסודרכדין.

הגמרא ,שלא היה צורך במעשה בי"ד ובהיתר כלשהוא

ב .בשליח המביא גט ,כראיה על שליחות השליח

מבי"ד,לעומתתקופתהראשוניםשנהגולקרועאתהגט.

הראשוןוהשני.
ג .בגר שמל וטבל בפני בי"ד ,כראיה לאישור המילה
והטבילה.

וז"ל" -לפימהשנראהלימסוגיותהגמראבפרקהאשה
רבה )יבמות צא (.ובדוכתי אחריני ,דאשה שנתגרשה בפני
שני עדים אינה צריכה בית דין להתיר להנשא ,אלא הרי

ד .כראיה לקבלת עדות או לקבלת קנין הנעשית בפני

היא ברשות עצמה ומותרת להנשא .ואם יבא בעל ויערער,

בי"ד במקום אחד ,והשטר נשלח לבית דין היושב במקום

יבואו עדי מסירה או תוציא גטה בעדי חתימה ומשתקין

אחר.

אותו.שמסירתהגטבידהאשההואהמחזיקהגרושהואינה

בגמרא )כתובות כב (.מצינו שטר מעשה בי"ד בקיום

צריכהעניןאחר.ומשוםהכיאמרובירושלמי)במסכתגיטין

שטרות ,והראשונים )הרשב"א בתשובה ח"ז סי' שצו והטור

פ"א ה"א( שאפילו למאן דאמר עדי חתימה כרתי נותנו לה

אה"עסי'קמא(עסקובדיןשטרמעשהביתדיןעלמינוישליח.

בפני שנים להחזיקה גרושה .ולא מצינו שהוזכר בגמרא

בזמןהמשנהוהגמרא,האשההביאהאתגיטהכהוכחה

שתצרך האשה התר בית דין כלל ולא שטר מעשה  ...אבל

לגירושין ,אולם החל מתקופת הראשונים נהגו שהגט אינו

אחר מסירת הגט לא מצינו כלל רמז לזה ,וגם בכל סידורי

נשאר בידה לאחר מסירת הגט ,והראיה שיש לה להוכחת

האחרונים ז"ל המסדרים נתינת הגט לא מצינו זכר לדבר

הגירושיןהיאבאמצעותשטרמעשהבי"דבלבד.

כללבמסירתהגט,אלאהיכאשצ"לבפנינכתבובפנינחתם,

עטרתדבורה
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וגם כשהבעל נותנו ביד שליח קבלה ,כדי שיקיים שטר

בית דין ונקרע גטה ועדי גירושיה במדינת הים תצא ובניה

שליחות קבלה ,אבל כשהבעל נותנו ביד האשה עצמה אין

ממזרים,וכיוןשלהתירהלינשאצריכהגטאועדיגרושיןאו

צורך לדבר אחר אלא הרי היא ברשות עצמה ,שעדיה

דיינין שהעידו בפניהם עדים שנתגרשה ,הרי הוא דין גמור

החזיקוה מגורשת ומותרת לינשא ואינה צריכה רשות בית

ככל דיני תורה .ומה שאמרת שכיון שהגיע הגט לידה הרי

דיןכיוןשלאיצאעליהערעור.וגםקריעתהגטאושריפתו

היא מגורשת גמורה ודאי כן הוא ,ואין אנו אומרים שאם

אחר מסירה ולכתוב לה שטר עדות אינו משרש ההלכה,

נשאתבלאהיתרשתצאכיוןשישעדיגרושיןאוגטהיוצא

דהא אמרינן בפרק התקבל )דף סד (.שנים שאמרו בפנינו

מתחתידה,אבלקבלתעדותזודיןהואככלקבלותעדות,

קבל וקרע .הא מפרשינן התם דבשעת השמד שאני ,אבל

ואם לא נתקבלה עדות זו בהכשר אינה כלום ,וצריך לחזור

שלאבשעתהשמדלאהיהמנהגןלקרועהגט.

ולקבל אותה בכשרות ,ואם הלכו עדיה למדינת הים הריזו

והאידנא אינהוג רבותינו ז"ל קריעת הגט ,ולהעמיד ב"ד

בחזקתהולאתנשא",עכ"להתשב"ץ.

אחר מסירת הגט לעיין בגרושין אלו אם נעשו כהלכה,

ובתשובה נוספת בחלק ג' סי' מג כותב התשב"ץ על גט

ולשרוף אח"כ הגט ולכתוב לה שטר ראיה שהם החזיקוה

שערערועליולפסלו,וז"ל" -אבללפימהשנאמרליכיהגט

מגורשת גמורה ,כדי לסלק כל ערעור וכל קול פסול ,שכיון

נמסרבמיורקא,איןלחושלשוםערעוראחרמעשהביתדין,

שנעשה לה מעשה בית דין דהיינו קריעת הגט או שריפתו,

דבי דינא בתר בי דינא לא דייקי ,ולזה נוהגין לקרוע הגט

הרי היא מגורשת על פי בית דין ,ונסתלקו מעליה כמה

ולעשותמעשהביתדיןכדילסלקערעורדבעל".

חששות וערעורים שהיו יכולין לצאת עליה אם לא נעשה

העולהמדבריהתשב"ץ-

בה מעשה בית דין .לפי שעתה כבר נגמר ענינה בבית דין,

א .מנהג ישראל ותקנת הראשונים ז"ל להעמיד בי"ד

והטוען אחר מעשה בית דין אינו כלום .זהו מנהגן של כל

ולעייןבגירושיהאשהשנעשוכדין,ואח"כקורעיםאתגיטה

ישראלותקנתהאחרוניםז"ל",עכ"להתשב"ץ.

ונותניםלהמעשהבי"ד.

בתשובה נוספת של התשב"ץ בח"א סי' כו ,סבר השואל

ב.האידנאשקורעיםאתהגט,אשההמוחזקתכאשתאיש

שהמעשה בי"ד ניתן לרווחא דמילתא ,והתשב"ץ עונה לו

אינה יוצאת מחזקתה אלא או בעדות של עדי מסירת הגט

בתקיפות ומעמידו על טעותו .ונעתיק קטעים קצרים מדברי

בבי"דשהאשההתגרשהכדין,אוע"ישטרמעשהבי"ד.

התשב"ץ " -עוד התנצלת במה שהשבתי עליך על שהיית
דיין בהיתר אשה זו על פי עדות קרובך שהיה אחד מעדי

ג .לאחר שנעשה מעשה בית דין אין מקבלין ערעור על
הגטשנעשהשלאכהוגןדבידינאבתרבידינאלאדייקי.

מסירה .וכתבת זה לשונך ,כי מכיון שהגיע הגט לידה הרי

מצינו ראשונים נוספים שהזכירו את שטר מעשה בית

היא מגורשת גמורה ,ואפילו לא נעשה מעשה בית דין

דין ,עיין במאירי בספרו "קרית ספר" מאמר ראשון ח"ג

מעולם הרי היא יכולה להנשא .וענין המעשה בית דין אינו

ובבית הבחירה עמ"ס שבת דף עט .שהזכיר את האפשרות

אלאכדישלאיוכלהבעללערער,דאיןאחרמעשהביתדין

להשאיר ביד האשה מעשה בי"ד לראיה במקום הגט ,וכן

כלום ,וקי"ל דכל בדרבנן עד נעשה דיין ע"כ לשונך .ואין

הריב"שסי'שצדןעלמעשהבי"דכזה.

דבריךמכוונין,שכיוןשנקרעהגטועלפימעשהביתדיןהיא

ישלהעירשמדבריהמאיריבקריתספרעולהשכברבזמן

רוצה להנשא ולגבות כתובתה ,כדיני ממונות דמי ,וכיון

הגמרא היה מצוי שהאשה תקבל מבית הדין מעשה בי"ד

דבדיני ממונות אין דיין דן על פי קרובו  ...שזו אשת איש

ודלא כתשב"ץ ,וז"ל המאירי " -בגט התירו לכתבו על

היא לפניך ואי אפשר להתירה אלא או בגט היוצא מתחת

הדיפטראשהריהתירואףבעלהשלזיתולאחששולהזקיק

ידה או בעדי מסירה ,ואם נקרע גטה והלכו עדים למדינת

בו דבר המתקים הואיל ועידי מסירה כרתי ,ושהדבר מצוי

הים היאך תצא מחזקת אשת איש ,על כרחין צריכין אנו

שהיא הולכת לבית דין להתירה ולכתוב לה מעשה בי"ד

למעשה בית דין שהתירוה להנשא או על פי גטה או על פי

שתסמוךעליו".

עדות עדי גרושין .וכיון שאנו צריכין לדיינין הרי הוא דין

וישמקוםלצייןכאןאתדבריהחתםסופרבתשובהח"ו

גמור ,שהרי על ידי גמר דינן יוצאת מחזקת אשת איש

סי' סט שכתב שאין מקום להתיר לאשה להנשא על סמך

לחזקתפנויה,וכיוןשהואדיןאיןחותכיןאותועלפיקרובים

הגט בלבד ,וזאת מפני שמנוסח השמות הכתובים בגט,

 ...לסברתך שאין אנו צריכין למעשה בית דין בהיתר אשה,

הכולליםרקשמותםושםאביהםבלאשםמשפחה,איןניתן

ורצית לדון קל וחומר שאם בדרבנן עד נעשה דיין כל שכן

להוכיחבבירורשהגטמתייחסלאשהזו.וז"להחתםסופר-

בזהשאינולאמדאוריתאולאמדרבנן.וכברכתבתישעכ"פ

"וזה תימה בעיני להתיר ע"י שמו ושמה ,ובזה"ז שאין

צריכין אנו מדאוריתא מעשה בית דין להוציא אשת איש

מזכירים מקום לידה ,ורוב פעמים השמות המוזכרים בגט

מחזקתה לחזקת פנויה ,דחזקה דאורייתא היא וצריכין אנו

אינןמורגליםבשוםאדם,כיאיןכותביםיחוסמשפחהכגון

לעדות ברורה לבטל החזקה .וכן אנו צריכין דיינים כשרים

קאץאובויך,כמ"שבפוסקים,אלאיוסףבןשמעוןורחלבת

לקבל עדות זו כשאר דיני תורה  ...אי אפשר להוציא אשת

לאה .וכי על קרע כזה הנמצא בב"ד ,נתיר אשה זו לעלמא,

איש מחזקתה בלא עדות גמורה ,ואלו נשאת בלא מעשה

הבאהמארץרחוקהלומראניהיא,חלילה".
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ולפיזה,בכלמקרהשבואיןעידימסירהמעידיםבפנינו

אך גם ביחס לשלשה דיינים יש לחקור ,האם לאחר

על הגירושין ,יש הכרח שבשטר מעשה בית דין ,יכתב שם

שהדיינים דנו והחליטו על פסק הדין ,והחלו כותבים

המשפחה,כדישלאיהיהספקבזיהוי.

וחותמים על שטר המעשה בי"ד ,האם מעשה זה נידון
כמסירת עדות על פסק הדין שפסקו בבית דינם ,ועליהם

הטעםשהשטראינונפסלמצד"מפיהםולאמפיכתבם"
ישלדוןביסודהדיןשלמעשהביתדין.מדועשטרראיה

לפעול באותה שעה בהתאם לגדרי הלכות עדות ,ובאותה
שעהכבראינםנזקקיםלגדריבי"ד.

על הגירושין החתום ע"י שני עדים ,יפסל מפני שהוא "מפי

או שבכתיבת שטר מעשה בי"ד הם עדיין עושים פעולה

כתבם" ,ואילו שטר מעשה בי"ד כשר ואין בו ריעותא זו.

המצריכהגדריבי"דואיןזועדותעלפסקבי"ד,אלאהודעת

לכאורהבשטרזהכתובהעדותשלשלשהדייניםהמעידים

בי"ד עלפסקהדיןשפסקווהודעהזוהיאגמרפסיקתהדין,

עלכשרותהגירושין,ובכלעדותבעינןשתאמרמפיהםולא

ואיןלראותפעולהזוכמחוייבתלעמודבגדריעדות.

מפיכתבם.השטראינובגדרשטרשנעשהמדעתהמתחייב,
שהריהבעללאאמרלביה"דלכתובולחתוםשטרזה.
מתוך בירור שאלה זו נקבל הגדרה יותר ברורה על
מהותושלשטרמעשהבי"ד,וכןכמהנ"מלהלכה.

כמובן שהמקום לשאלה מדוע אין ריעותא של "מפי
כתבם" בשטר מעשה בי"ד ,הוא רק לצד הראשון שהדיינים
בחתימתםעלהמעב"דעושיםמעשהשלעדיםבעלמא.אך
אם אין כאן כלל עדות ,אין מקום לבירור זה ,מפני

בביאור הלכה זו שבשטר החתום ע"י שני עדים אין

שהריעותא"מפיכתבם" היא רקבהלכותעדות,ולאבסדרי

ריעותא של מפי כתבם ,מצינו כמה סברות בראשונים ,עיין

ביה"ד ,וי"ל שהודעת הדין יכולה להעשות אף מפי הכתב,

בקצות החושן סי' כח סק"ו שהביא את שיטות הראשונים.

והכתב ישמש כראיה שכך בית הדין פסקו ,ובזה גדרי בי"ד

ולהלן נדון אליבא דהשיטה העיקרית בראשונים שהיא

אינםכגדריעדים.

שיטת בעל המאור במסכת יבמות )פרק ד' אחים( המבאר

ישנןכמהנ"ממחקירהזו.

שגדרהדיןהואשישלפסולעדותהנמסרתלביתהדין"מפי

א .האם שלשה דיינים שאינם כשרים אלא לדון ולא

כתבם" ,אבל בשטר שנכתב מדעת המתחייב נידון "מפי

להעיד,יכוליםלכתובמעשהבי"ד.כגוןלפיהשיטהשהובאה

כתבו" שלהמתחייבואינו"מפיכתבם" שלהעדים.וכןדעת

בשו"עחו"מסי'ז'סעיףג'שקטןבןיגשנהשלאהביאשתי

הרשב"א בתשובה סי' אלף ריא ותוס' בב"ב דף לט :ד"ה

שערות כשר לדון .אע"פ שפסול לעדות ,כמבואר בשו"ע סי'

מחאה,וכןכתבבקצותהחושן)שם(בדעתרש"י.

לה סעיף א' .הרי שלפי הצד הראשון אינם יכולים לכתוב,

יש לדון לשיטה זו מדוע מועיל מעשה בי"ד כגון קיום

אבללצדהשניאיןמניעהשיכתבואתהמעשהבי"ד.

שטרות או מעשה בי"ד על גירושין או קבלת עדות ,שהרי

ב .דיינים שבשעת הדיון היו כשרים לדון אך לאחר

השטרנכתבשלאמדעתהמתחייב,וכמ"שהתוס'בב"ב)דף

שהסתיים הדיון נפסלו לדין ,אך עדיין כשרים כעדים .לצד

מ"-(.קיוםשטרותנמימשוםדמעשהבי"דהיא,וכלמעשה

הראשוןיוכלולכתובמעב"ד,ולצדהשנינפסלוגםלכתיבת

בי"דנכתבשלאמרצוןהחייב",וא"כמההטעםשאינונפסל

מעב"ד.

מטעםדהוימפיכתבם.
לפניבירורשאלהזוישלחקורביסודהדין,מהטיבושל
שטרמעשהבי"ד.

ג .אם הם נידונים כעדים ,לכאורה יש צורך בקבלת
עדותםעלידיביתדין,ככלשארקבלתעדות,ורקאחרכך
ביתדיןאחריתיראותהלהנשא.משא"כלפיהצדהשני,על
סמך שטר מעשה בית הדין וגם בהעדר פסק דין נוסף ,ניתן

שטרמעב"דהואמסירתעדותע"יהדייניםאוהודעתםעל
פסקהדין

לסדרלאשהחו"ק.
ד.האםאפשרלכתובמעשהבי"דבלילה.

נראה פשוט שאותם שלשה החתומים על שטר מעשה

לפי הצד הראשון ודאי שאפשר ,כשם שעדים יכולים

ביתדין,צריכיםלהיותדייניםשדנודיןאועשומעשההשייך

לחתוםבלילהעלשטר.אךלפיהצדהשניעדייןישלדוןאי

לביתדיןדוקא.וכמ"שבספרנחליצחקסי'כה)קונטרסביאור

כתיבתמעשהבי"דנחשבתכגמרדיןואפשרלכתבובלילה

ספקתקנהענףא'בהגה"ה(,וז"ל" -לכאורהישלדוןדדוקא

אונחשבתכדיןוא"אלכתבובלילה.

היכא דצריך בית דין ,כמו לכוף לבעל דין לבוא אליהם לדין

ועיין בשו"ע סי' מו סעיף ד' שאין מקיימים שטרות

אובקבלתעדותוכה"גהיכאדנתחייבמתוךטענותיוכמבואר

בלילה ,וי"ל דהיינו קבלת עדות על הכרת החתימות ,אבל

בסי'ל"טובסי'עט,דזהומידידצריךביתדיןדוקא.אבלהיכא

שאלת כתיבת שטר מעשה בי"ד לקיום השטרות בלילה,

דבאו בעלי הדין מעצמן לבית דין שיכתבו לראיה ,אין שם

נשארהתלויהבספקהנ"ל.

ביתדיןעליהםרקשםעדיםולאמהנימפיכתבם.וי"לבזה
עלפיהאדסנהדריןדףכט:האיאודיתא...ומרבררבאשי
ס"ל דהיכא דלא עבדי כלום בתורת בית דין אז אין שם בית
דיןעליהםאףדאמרהוועלידיינין".

נראה שנחלקו ראשונים ואחרונים בשאלה זו האם שטר
זההואעדותהדייניםאושאינםעדיםכלל.
במסכתכתובותדףכב.נאמר"שלשהשישבולקייםאת
השטר ומת אחד מהם ,צריכין למכתב במותב תלתא הוינא
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וחד ליתוהי" .יש מקום להקשות ,כיצד שני דיינים כותבים
מעשהבי"דוהרישניםאינםנידוניםכבי"דאלאשלשה.
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א  -בסי' ז' סק"ג כתב לחדש ,וז"ל " -אם שלשה דיינים
קבלו עדות וחלה אחד וצרפו אחר עמהן והעידו בפניו

מצינושתיתשובותשונותלשאלהזו.

העדות שקיבלו שיכולים השנים להיות ג"כ דיינים אף

בשו"תהרשב"אהמיוחסותלרמב"ןסי'צאכתבשאכןאין

שהעידו לפני השלישי ,ואין שייך לומר בזה אין עד נעשה

לאותם שני דיינים מעמד של בי"ד ,והם נידונים כעדים

דיין" .ומבאר הנתיבות את הטעם לכך ,שהרי אותם שני

המעידים על מה שבי"ד פסקו .הרשב"א בתשובתו דן האם

דיינים יכולים לכתוב מעשה בי"ד על קבלת העדות ,ולא

במעשה בי"ד ,כגון בקיום שטרות ,על הדיינים לחתום על

יהיה כתבן עדיף מפיהם וכששומע השלישי מפיהן הוי

השטרזהבפניזה.וז"ל" -שלשתןנועדובמקוםאחדבתורת

כרואהבכתבן,כיוןשיכוליםלכתוב.

בית דין והם בעצמן הכירו חתימת העדים ואח"כ חתמו זה

ב  -בסוף סי' ל' ,כתב הנתיבות על הדין שעד אחד

שלא בפני זה ,וא"כ כדין עשו .לפי שקבלת עדות צריכה

שהעידבפניבי"דועדאחרהעידבפניבי"דאחראתאותה

להיותבביתדין,כלומרבמעמדשלשהשהןבי"ד.אבלהבי"ד

העדותדקיי"לדיבואבי"דאצלבי"דויצרפועדותםשלשני

איןצריכיםלחתוםזהבפניזהואפילובמקוםאחדלאמצאנו.

העדים .וכתב בזה הסמ"ע ס"ק לד דמקצת מכל בי"ד לא

והראיה ,ששלשה שישבו לקיים השטר ומת אחד מהם,

מהניאםיצטרףלמקצתמהבי"דהשני.וכתבבזההנתיבות-

שאע"פשאיןהשלישיבעתהחתימה,אעפ"כהשניםחותמים

"נראהדדוקאאחדמכלבי"דאינויכוללהצטרףאבלשנים

ודי להם בכך ,ואילו היו צריכים לחתום במעמד שלשתם,

מכל בי"ד מצטרפין ,דכל שנשארו שנים עדיין תורת בי"ד

כלומרשיהיועדייןבי"דבשעתהחתימה,היאךאנומכשירים

עליהן ,תדע דהא יכולין לכתוב קבלת עדותן בתורת בי"ד

קיוםזהבחתימתהשנים ,והלאבאותהשעהבטלכחהבי"ד,

ולכתוב וחד ליתוהי ,ובי"ד השני דנין ע"פ כתבם כמו ע"פ

שהשלישי מת והנה איננו .ואלו קבלו שלשה עדות הקיום

מעשהבי"ד.משא"כאחדמכלבי"ד".

אע"פשלאכתבוקיומםבשטר,אלאששניםמהןמעידיםכן
בפני בי"ד די בכך ,לפי שאין אלו עדים מפי עדים אלא בי"ד

הרי מבואר שסברת הנתיבות היא שהדיינים בחתימתם
עלהמעב"דהםבגדרידייניםולאבגדריעדים.

שמעידים שבבית דינם נתקיים שטר זה .ולא עוד אלא אם

מדבריהתוספותרי"דבמסכתב"בדףקסח.משמעכדעת

נתקיים שטר זה בפני בי"ד של שלשה די בכך ,לפי שמשעה

הנתיבות.בדבריועלקיוםשטרותבארהתוספותהרי"דשמי

שנתקייםבפניביתהדיןנגמרהענין,ומאותהשעהואילךאין

שנמחקשטרויכוליםבי"דלכתובלושטרחדשולאהעדים,

צריךאלאלבררשהיהכןכלומרלאמתשנתקייםבפניבי"ד".

מפני שבעדים יש ריעותא דמפי כתבם משא"כ בבי"ד .וז"ל

הרי מפורש ברשב"א שהדיינים בעת חתימתם הם

התוספות רי"ד " -מעשה בי"ד אע"פ שלא יבואו לבי"ד

במעמד של עדים .שאילו היו במעמד של בי"ד ,היו צריכים

ויעידו ,כיון שמכירים חתימתם גובין לו על פי אותה

לשבתשלשה,במותבתלתאכחדא.

האשרתא ,דדוקא בעדים נאמר על פי שנים עדים ולא מפי

דברי הרשב"א הובאו בב"י סי' מו ובד"מ ובסמ"ע ס"ק נח

כתבם ,ולא בדיינים" .אילו סבר התוס' רי"ד כרשב"א,

ללאחולק.

מסתמאהיהמבאר מאיזהטעםאיןבעדותהדייניםריעותא

לעומת זאת מדברי נתיבות המשפט נראה להפך.
)הנתיבותלאהתייחסבדבריולתשובתהרשב"א(.

דמפיכתבםאע"פשהםעדים.
וכן יש לסייע לנתיבות מדברי הריב"ש סי' שפב ,שכתב

וז"ל הנתיבות בסי' ז' סק"ג " -אם אלו השנים כתבו

בתוך דבריו " -כשהם בי"ד אלימא מילתא דבי"ד ,אבל

הקבלתעדותבכתבבמותבתלתאוחדליתוהיוחתמושנים

שיעידוהעדיםמעצמםמפיכתבםמבליצואתבעלדברמפי

ודאי סומכים על כתבם ודנים על כתבם ,ואם נאמר דשנים

כתבם מיקרי" .משמע דהריב"ש סבר כתוס' רי"ד וכנתיבות,

שנשארו מבי"ד של שלשה אינן נאמנים רק מטעם עדות,

שהסבראהיאהכחהעדיףשלבי"דעלכחהעדים.

קשההאהוימפיכתבםדהאשניםבעלמאאםיכתבועדותן

אךישלהעירבדבריהנתיבותכמההערות.

בשטר שראו שנחקרה עדותן בבי"ד ונגמר הדין בבי"ד ודאי

א .עיין בספר ישועות ישראל חו"מ סי' ל' עי"מ ס"ק טז

דלאמהנידהוימפיכתבם,ואילושניםמהבי"דגופיהמהני,

שהעיר על הנתיבות שדבריו סותרים את דברי רבינו יונה

אלא ודאי דשנים שבאו מבי"ד תורת בי"ד עליהן ונאמנים

שהובא בשטמ"ק ב"ב דף קסה ,:ועיי"ש שהקשה על ראיית

מטעםבי"דולאמטעםעדות,וכןבקיוםוכןבפסקדיןכשמת

הנתיבות .וע"ע מש"כ בזה בספר משפט ערוך )להגרז"נ

אחדמהןכותביןוחדליתוהי".

גולדברגשליט"א(סי'ל'.

הרימפורשבנתיבותלהיפךמדבריהרשב"אולדעתואין

ב .לפי האמור עולה ,שהרשב"א יחלוק על שני הדינים

גדרי עדות בחתימתם על שטר מעשה בי"ד ,ולכן אין לחוש

שחדשהנתיבות,שהרילשיטתהרשב"אאיןמקורלדינושל

לפסולמשום"מפיהםולאמפיכתבם".

הנתיבות .ואין נראה להדחק ולומר דעכ"פ הרשב"א יכול

מתוךיסודזהשכתבהנתיבותלדוןאותםבחתימתםעל

להסכים ליסוד שכתב הנתיבות ששני דיינים הבאים מבית

המעב"ד כדיינים בבי"ד ולא כעדים גרידא ,העלה הנתיבות

דיןעדייןישעליהםשםבי"ד,דבלשונומבוארלהיפך.וצ"ע

שתיהלכות-

על דברי הנתיבות ,שהרי דינו של הרשב"א הובא כהלכה
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פסוקהבחו"מסי'מובב"יובד"מובסמ"עס"קנחבלאחולק,

ולומרכיוןשהגידשובאיןחוזרומגיד,כמוגביעדות,משום

וגם הנתיבות גופיה בחידושים ס"ק לא ,הביא להלכה את

דכחבי"דיפהביותר ,וכעיןזהמצינובעדותמפיהכתבדלא

דינושלהרשב"אשאיןצריכיןלחתוםזהבפניזה.
ג .בעיקר סברת הנתיבות יש לדון ,מנין הוציא הנתיבות
חידושזהשכתבשישגדריבי"דלשניםשבאומכחשלשה.
אמנםמצינוששניםנידוניםכבי"ד,כגוןבדיןביטולהגט,
דבמסכת גיטין דף לב מבואר שאפשר לבטל גט בפני שנים
מכיון ששנים נקראים בי"ד ומבארים הרשב"א והר"ן

מהני משום מפיהם ולא מפי כתבם ,אבל גבי בי"ד מהימני
מהתורה אף בעדות הדיינים על גוף המעשה איך היה אף
בכתב ,וכלמעשהבי"דהואבכתבומהימני,הרידלאילפינן
לדייניםמןעדותאלאמחלקינןבינייהו",עכ"ל.
הרי שדעתו דבחתימת הדיינים על המעשה בי"ד אינם
עדיםאלאבגדרידיינים,ולכןעדיפימעדים.

והריב"ש סי' רלב הטעם דמה דבעינן שלשה היינו מכיון

העולה מדברינו שבשאלת שרש כח מעשה בי"ד נחלקו

שבשנים יש חיסרון שזהו בי"ד שקול ובדבר שאין צורך

בה ראשונים ואחרונים ,הרשב"א וקצות החשן סוברים

במשאומתןובהכרעהדיבשנים,וע"עבשערמשפטסי'כב

שבחתימתןהםמעידיםעלפסקהדין,ואילוהתוספותרי"ד

סק"גוסי'יחסק"אבמהשחדשמכחסברהזו.

והריב"שוכןהנתיבותועיןיצחקס"לשמכחהודעתבי"דעל

לפי זה יתכן לומר יכולים ששנים מהדיינים רשאים

פסקדינןאתינןעלה,ובדייניםאיןריעותאדמפיכתבם.

לכתוב מעשה בי"ד מכיון שדוקא בשעת קבלת העדות יש
צורך בשלשה שהרי צריך לדעת כיצד לקבל עדותם ,ויש

הטעםשמעשהבי"דאינונפסלאףשזועדותמפיכתבםשל

שיקול דעת בעת קבלת העדות ,משא"כ לאחר שכבר קבלו

הדיינים

העדיםאולאחרשפסקואתהדין,נשארהרקפעולהטכנית
של העברת המידע בדרך של כתיבתה בשטר או אמירתה
בעלפה,ומכיוןשאיןבזהעניןהמצריךשיקולדעתדיבבי"ד
פלשניםאלושםביתדין.
ֶ
שלשנים,אךעכ"

הרשב"ם במסכת ב"ב באר טעם חדש בהלכה זו וכתב
דמעשהבי"דמועילמפנישהפקרבי"דהפקר.
בסוגיא בדף מ .נאמר בגמרא " -קנין בפני שנים ואינו
צריך לומר כתובו" ,והקשה רבא " -האי קנין היכי דמי אי



כמעשהבי"דליבעיתלתא,אילאכמעשהבי"דאמאיאינו

נראה שהקצות החושן סובר כדעת הרשב"א .קצות

צריךלומרכתובו".

החשןבסי'לוסק"זדןהאםההלכה שנמצאאחדמהםקרוב

בסברת רבא דאם כמעשה בי"ד אינו צ"ל כתובו ,כתב

אופסולעדותכלםבטלהנאמרה רקבעדים אואףבדיינים,

הרשב"ם " -אע"ג דחוב הוא למקנה לכתוב שטר וליפות

כגון שישבו חמישה דיינים ונמצא אחד פסול ,האם בטל

זכותו של קונה ,אפ"ה כותבין העדים בלא רשותו כדין כל

דינם.

מעשה בי"ד שכח בי"ד יפה והפקירן הפקר לכתוב כל

ומסקנת הקצות שבדיינים לא נאמרה הלכה זו שכלם

הנעשהבפניהן,וא"כליבעישלשהכקיוםשטרות".

מתבטליםמכחאחדשנמצאפסול.וכתב " -אבלהנפקדהוי

ונראה לסייע לרשב"ם מהסוגיא בב"ב דף קעא .גבי מי

נמיתורתעדיםעלייהושמעידיןשנתקייםהשטר,וכןכיוצ"ב

שפרע מקצת חובו דקיי"ל שבי"ד מקרעין השטר וכותבין לו

כגון שקבלו עדות ונותנים על זה גביית עדות שנתקבלה

שטראחרמזמןראשון,אבלעדיםאינםיכוליםלכתוב שטר

עדות זו בפניהם ,א"כ יש עלייהו תורת עדים נמי ,דהא לא

חדש .ומבואר בגמ' הטעם " -בשלמא בי דינא אלימי

ידעינן שנתקבלה העדות או שנתקיים השטר כי אם על פי

לאפקועי ממונא ,אלא עדים שעשו שליחותן חוזרין ועושין

הדיינים ,א"כ כשיש עמהם פסול נתבטל כל הענין .אבל

שליחותן" .ומפרש הרשב"ם " -בי"ד אלימי ומפקעי ממונא

היכא דיושבין על משפט לעשות איזה דין ,לא שייך דין

דהפקר בי"ד הפקר כדנפקא לן מאלה הנחלות" )גיטין דף

נמצאאחדמהםקרובאופסול"עכ"לקצותהחשן.
הרי מפורש בדבריו שבחתימה על מעשה בי"ד הדיינים
עושיםמעשהשלהעדאתעדות.
ומה"טנראהשהנתיבותיחלוקעלדיןזהשלהקצות,וכן
הקצותיחלוקעלשניהחידושידיניםהנ"לשלהנתיבות.
לעומת זאת ,נראה שהג"ר יצחק אלחנן מקובנא בשו"ת

לו.(.וכ"כהתוס'שםדףקסח).ד"הובא(,בטעםדמישנמחק
שטרחובושיכוליםבי"דלכתובלושטרחדש).וע"עבמסכת
סנהדרין דף כט :ד"ה שלשה ,ובחידושי המהר"ם שיק עמ"ס
סנהדרין שם ,(.הרי שבי"ד כותבים שטר שעדים אינן יכולין
לכתבו ,ובבי"ד אין ריעותא דמפי כתבם מפני שאלימי בי"ד
דאמרינןבהוהפקרבי"דהפקר.

עין יצחק ח"ב סי' מח נקט כשיטת התוס' רי"ד והנתיבות.

ונראה שעכ"פ להלכה ,סברת הרשב"ם אינה מספיקה.

עי"שבסק"זובסק"טשכתבשבדייניםלאאמרינןתריכמאה

לסברא זו יש מקום רק בדיני ממונות ,ואנן קיי"ל שכותבין

כגון בשלשה דיינים המכחישים שני עדים ,אף דבעדים

מעשה בי"ד גם על ראיה לאשה שהתגרשה ,והאשה

בכה"ג אמרינן שהם שקולין דתרי כמאה ,דיינים עדיפי,

שהוחזקה כאשת איש ,מותרת להנשא ע"י מעשה בי"ד,

ובתוךהראיותשכתבלדיןזה,הוסיף"-דהאחזינןדכחבי"ד

כמבוארלעילבשםהמאיריהריב"שוהתשב"ץ.

יפה מן עדים אף במה דמעידין על גוף המעשה איך היה,
וכדמצינו גבי בי"ד בש"ך סי' לט סק"ל דלא שייך בהו לדון

אך עדיין עלינו לברר אליבא דהרשב"א והקצות מאי
טעמאאיןבמעשהבי"דריעותאדמפיכתבם.

עטרתדבורה


דעתהחתםסופרבטעםהכשרושלמעשהבי"ד

מצינו בחתם סופר שדן בשאלה מדוע אפשר לכתוב
מעשהבי"ד.
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לומר שזה יוכל להחשב כחתימה על המעב"ד מדעתו .בגט
המעושה בישראל כדין כתב הרמב"ם בפ"ב מגירושין ה"כ
דנחשב כרצון מהאי טעמא ,אך בתנאי שכפוהו לומר רוצה

החת"ס בשני מקומות כתב שני טעמים שונים .וקיים

אני,משא"כ הכאדעסקינןאףבכה"גשכפוהולדיןאףבלא

הבדל יסודי בין שני הטעמים .במקום אחד נקט כתוס' רי"ד

שאמר רוצה אני .ועוד שעיקר דינו בגט אשה דבעינן דעתה

והנתיבותובמקוםשנינקטכרשב"אוהקצות,למרותשבשני

אינוברור,וכמושתמההחזו"אבחלקאה"עסי'קאס"קטו,

המקומותלארמזלדבריאחדמהם.

עיי"ש.

החת"ס בחלק אה"ע סי' קג הקשה על עיקר הדין

ג .משיטת החת"ס עולה שגם שני דיינים יכולים לכתוב

שכותבים גט אשה בלא דעתה )לדינא דגמרא שאשה

מעב"ד,כגוןשניםשדנואתהאדם,ביןמדעתוכגוןבקבלום

מתגרשת בעל כרחה( ,הרי כל שטר צריך שיכתב מדעת

אובעלכרחוכגוןכשאחדמהםאושניהםמומחים,יכולים

המתחייב .ותרץ החת"ס שכל אשה משעבדת את עצמה

לכתוב מעשה בי"ד לאחר שפסקו את הדין .ואלו בנתיבות

בשעתהקידושיןשאםירצהיכתובלהגטוממילאהויכנכתב

המשפטסי'ג'סק"גמפורשלהיפךוז"ל" -וגםאיןבי"דאחר

מדעתה .ולפי"ז חידש החת"ס שבזה"ז שא"א לגרשה בע"כ

יכוללדוןמתוךאותוכתבשכתבהיחידמומחהאוהשנים,

אינהמשעבדתעצמהלכך,ואםיגרשהבע"כהגטפסולובטל

שהודואושהעדותהגידולפניהם,כיוןשאיןעליהםדיןבי"ד

מהתורהמכיוןשחסרהדעתהמתחייבוהו"למפיכתבם.
והוסיף החת"ס " -ובזה זכיתי להבין מה שצל"ע מה

הוי מפיהם ולא מפי כתבם כיון שנכתב שלא בציווי
המתחייבודיןעדיםעלייהורקשדינןדין".

מועילכלפסקבי"דאוקיוםהנפקוהלאאיןלדייןאלאמה

)ואמנם הנתיבות כתב הדברים לשיטתו דכל שלא באו

שיכול לומר פלוני אתה חייב וזכאי וכה"ג ,וזולת זה אינם

מבי"דשלשלשהואיןעליהםתורתבי"דאיןיכוליםלכתוב

אלא עדים שהם מעידים בפיהם או בכתבם שככה יוצא
פלוני זכאי או חייב בדינים או כך וכך חקרנו עדים פלוני
ופלוני" .דהיינו החת"ס נקט כרשב"א והקצות ולכן הקשה
הטעםבמועילמעשהבי"ד.

מעב"ד(.
במקום אחר כתב החת"ס טעם שונה בביאור טיבו של
שטרמעשהבי"ד.
בחלקאה"עח"אסי'צדבארהחת"סשגדריעדותנאמר

החת"ס הוכיח כסברתו שהדיינים בכתיבתם הם עדים,

במקוםשלאברורלבי"דשאכןהדברכפישהעדיםמעידים,

מהסוגיא בקידושין דף עד גבי נאמן דיין לומר ,ומהסמ"ע

אלאשגזרתהכתובלקבלשניעדיםכשרים,וכמ"שהרמב"ם

בחו"מ סי' כג דמבואר שהדיינים אינם אלא עדים בעלמא

בסוף פ"ז מהלכות יסודי התורה .אבל דבר המבורר ממש

שמעידיםכךדנואוחקרנוהעדים.

לבי"דכאילוראוהואיננובגדרעדותכלל,ולכןכשערכאות

ומבאר החת"ס " -ולפי הנ"ל אתי שפיר ,דכל בעל שטר

שלנכריםמודיעיםשפלונימתמתיריםאתאשתו.

מעיקרא משעת כתיבת השטר שיעבד נפשיה אדעתה דהכי

והוסיף החת"ס " -פסק בי"ד חתום משלשה דיינים הבא

שיכתב עליוהנפק,ואע"גדאח"כ צווחככרוכיא לאתכתבו

לפניבי"דאחראיןבומשוםמפיהםולאמפיכתבםדבעדים

הנפק מ"מ מכיון שקבלו בבי"ד עדי הקיום ונתברר שהשטר

כתיב על פי ,אבל בבי"ד כתיב אשר ירשיעון אלקים ואפילו

אינו מזויף ונתברר לנו שהלוה ציוה לכתבו ובכלל זה נמי

מפי כתבם ,וטעמא רבא לחלק ,דבעדים מגזרת הכתוב

שהרשה אז לכתוב עליו הנפק ממילא הו"ל כנעשה ברצון

מהימני ,והוא ית"ש גזר מפיהם ולא מפי כתבם אבל בית

המתחייבואע"גדעכשיוצווחמידידהויאגטאשה,כנ"ל.

דינא אשר ישבו כסאות למשפט לא גרע מערכאות של

וכן י"ל נמי בכל פס"ד כיון שבא לפנינו לדין אפילו דיין
הדן בכפייה ברשות התורה הו"ל כרצון שניהם ,ואע"ג
דבכתיבתהפס"דאינומתרצהמ"מישלודיןשטר".

נכריםדבטבעמהימני,א"כאפילומפיכתבםנמי"
יש מקום להעיר על החתם סופר  -לכאורה קשה על
דבריומראייתהחת"סגופיהבסי'קגמהסוגיאבקידושיןדף

הרי שלשיטת החתם סופר הדיינים בחתימתן על

עד ומהשו"ע ססי' כג ועי"ש בסמ"ע בש"ך ובאמרי ברוך

המעב"דעושיםמעשהשלעדיםבלבד,דהיינועדותעלפסק

דמבואר שכח הראיה שבמעשה בי"ד שוה לכח עדות שני

הדין,ואפ"האיןריעותאדמפיכתבםמפנישישלדוןאותם

עדים.

כחותמים על השטר מעב"ד מדעת המתחייב ,וכעין זה
בתשובתחת"סחחו"מ)השמטות(סי'קצט.
ישמקוםלהעירעלדבריהחת"ס-
א.בחי'הרשב"אעמ"סבבאמציעאדףטו).ד"הכשעמד(

שיטתהחזו"אבטעםהכשרושלמעשהבי"ד
החזו"א בחלק אה"ע סי' קא ס"ק כא כתב שני ביאורים
מדועאיןריעותאשל"מפיכתבם"במעשהבי"ד.

כתב " -שטר בית דין אע"פ שנעשה שלא מדעת המחוייב,

בביאורו הראשון נקט החזו"א שדיינים הם גדר אחר

כשטרדמיא",דבריםאלואינםמתיישביםעםדבריהחת"ס.

מעדים,אךבהמשךדבריודחהסברהזווהעלהשכחמעשה

ב .החידוש שכתב החת"ס שגם אם מלכתחילה כפו את

ביתדיןכשטרשחתומיםעליועדים,וכשםשאיןריעותאשל

האדם לבוא לבי"ד כותבים עליו מעשה בי"ד ,צ"ע אם ניתן

מפי כתבם בשטר ה"ה בשטר מעב"ד .ולפי הבאור שחידש
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החזו"א בהבנת המושג "דעת המתחייב" העלה ששטר

בכתב ופסול ,ומה שהוזכר דעת המתחייב בלשון הפוסקים

מעב"דיחשבכשטרהנכתבמדעתהמתחייב.

היינו שזה שמשתמש בשטר לזכותו חשוב כנגדו מתחייב".

בתחילהכתבהחזו"א"-עניןמעשהבי"דדלאחשיבמפי

עכ"ל.

כתבם ,היינו משום דבי"ד אינם צריכים העדאה ,אלא הכל

ולכן גם בנידון דידן מכיון שבי"ד פוסקים את הדין

עושין על פיהן כל שידענו צואתן בכל אופני הידיעה שהן

ונאמניםעליו,הםבעליהמעשהויכוליםלכתובולחתוםעל

הלכךמהניכתבן".

המעשהבי"ד,ונחשבכשטרשנכתבמדעתהמתחייב.

ונראה שדבריו בנויים על מש"כ שם בס"ק יח שעדים

בספר חידושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם בהלכות

שהודיעו ידיעה כלשהיא מחוץ לבי"ד אין שומעין להם עד

אישותפ"גהלכהיח כתבקרובלסברתהחזו"א,וז"ל"-בכל

שיעידו ותתקבל עדותן בבי"ד ,משא"כ בי"ד שפסקו חייבים

שטרות לא בעינן דעת המתחייב רק דעת מי שעושה את

לצייתלפסקדינם".וטעמאדבי"דהואדהוזהרנולעשותעל

השטר,ובכלשטרותהמקנההואשעושהאתהשטר,ומשום

פישלשהשנשלמובתנאיבי"דככלאשריורונו".
ובס"ק מג הוסיף בענין זה ,וז"ל " -נראה שאין דין בי"ד
לענין שיהיו רשאין לעשות דין אלא אם יש להם דין בי"ד

הכי תלוי בדעתו" .וכ"כ בספר קובץ שעורים עמ"ס ב"ב סי'
תריט ועמ"ס קידושין סי' פ' וע"ע בספר ישועות ישראל סי'
כח)עי"מסק"י(שכתבכעיןסברתהחזו"א.

ג"כ לענין שכל העם חייבים לשמוע להן ולהאמין להם
להחזיקבידיםבכלמעשיהם".

טעםנוסףבביאורהכשרושלמעב"ד

דהיינופסקבי"דנידוןכהוראהלציבוראולפרטים,ולכן

יש מקום לבאר טעם אחר מדוע אין במעשה בי"ד

ה"השבהעברתהוראהזואיןגדרימסירתעדות,ולכןמועיל

ריעותא דמפי כתבם ,דאף דמוכח מהסוגיא בכתובות כב.

אףבכתב.

שהדיינים משמשים כעדים על הפסק דין י"ל שאפ"ה אין

החזו"א)בס"קכא(הקשהעלדבריו-

כאןריעותא.

א " -אבל קשה דכשאין יודעין כלל בעיר הנשלח לשם

יש לחקור האם הדין דמפי כתבם פסול ,זוהי הלכה

שהם בי"ד מאי איכא למימר" ,וכוונתו ,דבכה"ג אין חובת

בהלכותעדותהקובעתשעדותכזונפסלתודינהכעדותשל

ציות להוראה של שלשה שאינן מוכרים ,ואפ"ה מועיל

עד פסול .או זוהי הלכה בהלכות דיינים ,שהדיינים אינן

מעשהבי"דגםבעיראחרתשאיןהחתומיםמוכרים.
ב " -ועוד ,הרי כשחתמו תרי מגו תלתא מהני וכמבואר
בכתובותכב.לעניןקיוםשטרות,וכןבגטמהניכמ"שפת"ש
סי' קמב סק"ז בשם רדב"ז ואיך מהני הלא אף אי אתו קמן
איןשומעיןלהןעדשיעידובפניבי"ד".
כלומר,החזו"אפשיטאליהדלאכסברתהנתיבות,אלא
דעתו שלשנים מתוך שלשה אין גדרי בי"ד ולכן תמה כיצד
תועילחתימתהשנים.

יכוליםלקבלעדותבכתב.
ונ"מ במי שקבל עליו עד קרוב או פסול ,ולא קבל פסול
בדיינים,דאםהויכעדפסולמועילהקבלתו.
ונראה שהחסרון הוא בדרך קבלת העדות וחקירתה ע"י
בי"ד כמו שעולה ממש"כ בנתיבות סי' כח סק"ז " -במקום
דלא בעי הגדה בבי"ד גם מפיהם לא בענין וכשר מפי
כתבם".
ולכן בשטר רגיל שאין צורך בבי"ד לשם קבלת העדות

מסקנתהחזו"א"-לכןנראהדכלשטרבי"דישלוגםדין

שבשטר מכשירים מפי כתבם ,וא"כ י"ל דה"ה בדיינים

שטר והלכך שנים שחותמין על פי בי"ד חשיב שטר ככל

המעידים ,דאמנם בשעת חתימתם על השטר הם משמשים

שטרשנכתבמדעתהמתחייבוכשחתמושניםהריהןכעדים

כעדים ולא כדיינים ,אך מכיון שאותם דיינים שפסקו ,הם

שנחקרהעדותןבבי"דשמעידיםשנעשהכךוכךבפניבי"ד".

בעצמם מעידים ומודיעים בעדותן את פסק דינם ,עדות כזו

לכאורה דבריו אינם ברורים כיצד נחשב המעשה בי"ד

שכל מהותה היא העברת המידע אודות פסק הדין ,אינה

כשטרשנעשהמדעתהמתחייב.

צריכה בי"ד וסדרי קבלת עדות לשם קבלת המידע ,אלא

אךהדבריםמבואריםהיטבבהתאםלמש"כהחזו"אשם

היאכידיעהשנכתבהבשטרוכשרבלאקבלתהעדותבבי"ד,

ס"קטודרךחדשהבהבנתהמושגדעתהמתחייב,וז"ל"-כל

ולכן יכולים לחתום זה שלא בפני זה .אך צריכים להיות

שנעשה מדעת מי שהוא נאמן על הדבר חשוב שטר ,דכיון

כשריםכעדים,מכיוןשהםמעידיםעלפסקדינםאלאשאין

שנמצאהשטראח"כבידמישמשתמשבולראיה ,הריהוא

ריעותאדמפיכתבם.

עד על אמירת בעל השטר על עצם הדבר ,והיינו טעמא

ויתכן שזו כוונת התוספות רי"ד במסכת ב"ב דף קסח

דשטרחובבידהמלוהדחשיבכהודאתהלוה,וכןבשטרביד

שכתב"דדוקאבעדיםנאמרעלפישניםעדיםולאמפיכתבם

הלוקח חשיב הודאת המוכר ,והיינו נמי טעמא דגט דחשיב

ולא בדיינים") .ולפי"ז ,אין סיוע מדברי התוס' רי"ד לנתיבות

אמירת בעל גרשתי כיון שאין העדים חותמין אלא לבעל

הסובר שבחתימתן הם משמשים כדיינים( .וכן נראה בכוונת

והשתא הגט ביד האשה ,וזהו עיקר ענין השטרות ,ולאפוקי

הגאון מקוטנא בספרו ישועות ישראל סי' לט סק"ז שכתב

עדיםשראוהגירושיןוכתבולהלראיהשאיןזהשטרשהרי

בתוך דבריו "ולא שייך כלל האי דמפי כתבם שאינו אלא

אין השטר הזה בא לידה מדעת הבעל ואין זה רק עדות

בעדיםולאבביתדיןשאיןצריךחקירהבפניביתדין".
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ויתכןשזההביאורבתשובת תשב"ץח"גסימןטזשהקל

ובכה"ג לא נאמרו הדינים המיוחדים לעדות .החזו"א באר,

שאיןצורךבקיוםמעשהביתדיןובתוךדבריוכתב בלשוןזו

שהדייניםבחתימתןמשמשיםגםכעדיםוגםכדיינים,כשהם

"-גטזהשבאמקוייםכשרהואאפילותאמרשקיוםביתדין

מוכרים וידועים כדיינים וחתמו במותב תלתא כשר מכח

בשטרות דעלמא צריך קיום .וזה יתבאר ממה שאומר שאם

הוראת בי"ד .ואף כשאינם מוכרים וידועים עכ"פ משמשים

הבית דין חתומים בקיום היו בפנינו ונשתתקו ואינן יכולין

כעדים ואין ריעותא דמפי כתבם ,והיינו עפ"י הגדרת דעת

לדברורמזולנושהגטהואמקויםהיינומכשיריןאותו,אע"ג

המתחייב וביאור הפסול במפי כתבם שבאר החזו"א ,אולם

דשארעדויותדעלמאבעינןמפיהםולאמפיכתבם ,בעדות

בכה"גצריךלהיותכשרבגדרישטרוצריךשיכתבוזמן.

אשה הקילו משום עגונא ,כמו שנזכר בפרק מי שאחזו

בסיום הדברים העלנו אפשרות שאמנם בחתימתן הם

)מסכת גיטין דף עא .(.וכיון שאם היו הבית דין בפנינו

מעידין על פסק דינם אך מכיון שזוהי עדות של דיינים על

ונשתתקו ולא יכלו לדבר וכתבו לנו שהיא מגורשת היינו

פסקדינםשכברנחקרונדרשכדיןורקצריךלהודיעלרבים

מתירין אותה ולא חששנו למה שאמרה תורה מפיהם ולא

מהפסקו,עדותכזואינהצריכהקבלתעדותבבי"ד,וממילא

מפי כתבם ,עכשיו שהם חתומים בו ומן התורה הוא כשר

איןריעותאדמפיכתבם.

משום דעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה
עדותן בבית דין ,ורבנן הוא דאצריך משום עגונא נקל

האםניתןלהחתיםאתעידיהגטעלהמעשהבי"ד

להתירו ,שאם באיסור תורה דהיינו מפיהם ולא מפי כתבם

בשאלהזוהאםעידיהגטיכוליםלחתוםעלהמעב"דדנו

הקלנו ,כ"ש שנקל במה שחייבו חכמים והוא שנצריך קיום

כמה מרבותינו הראשונים ,הר"ן הריב"ש התשב"ץ

עלהקיום".

והרשב"ש.

נראה שדברי התשב"ץ מיוסדים על ההנחה ששלושת

עיקרהדיוןנסובעלשתישאלות-

הדיינים בחתימתם הם מודיעים את פסק דינם ,והודעה זו

א .האם יש לפסול מעב"ד זה מפני שאין עד נעשה דיין,

אינהזקוקהלגדריקבלתעדות,ויכולהלהיעשותברמיזהאו

ויש לדון בעד הרואה עדות ואינו מעיד עליה בבי"ד אם

בכתב.

נעשהדיין,שהריכאןעידיהגטחתמועלהגטוכןראועדות
מתוךכוונהלהיותעידימסירה.

סיכום

ב .אף את"ל שאין לחוש משום אין עד נעשה דיין והרי

דעת הרשב"א שהדיינים בחתימתן משמשים כעדים וכן

לפנינו שלשה דיינים שראו מעשה ,עדיין יש לדון האם

דעת הקצות החשן ,לעומת דעת הנתיבות המשפט והגרי"א

יכולים לכתוב מעב"ד בלא שנאמרה לפניהם הגדת עדות,

בספרו עין יצחק שבחתימתן הם עושין מעשה של דיינים

האם אמרינן לא תהא שמיעה גדולה מראיה כמבואר

היושביםכביתדין.

במסכת ראש השנה )דף כה (:ששלשה דיינים שראו את

הנ"מבמחלוקתזוהיא-

הלבנהביוםיכוליםלקדשאתהחדשעלפיראייתם,אוי"ל

א .האם בעת חתימתן צריכין לשבת במותב תלתא או

דשאניקדושהחדששאינוצריךהגדהמשא"כבדיניממונות

יכוליםלחתוםזהשלאבפניזה.
ב .האם ניתן להחתים על המעב"ד דיינים הפסולים
לעדות,אולהפךכשחתמועלהמעב"דשלשהשנפסלולדון
לאחרשפסקואךכשריםלעדות,אוכשחותמיןבלילה.

וכו' דבעינן הגדה וליכא .ושני דרכים אלו נמצאות בחי'
הרמב"ןעמ"סכתובותדףכא.:
בסוגיא שם נאמר " -דיינין המכירין חתימת ידי עדים
אינן צריכין להעיד בפניהם" ,רב אשי חולק וס"ל דבעינן

ג .נ"מ נוספת קיימת לדעת הסוברים שאין בדיינים דין

הגדת עדות לפניהם ,ולא סגי בכך שהם יודעים ומכירין

נמצא אחד מהם קרוב או פסול בטלו כלם ,אם חתמו יותר

בעצמם .להלכה לא קי"ל כרב אשי .וכתב בחי' הרמב"ן -

משלשהואחדמהםנמצאקרובאופסול.

"אפשר דכי לא קי"ל כרב אשי ,ה"מ בקיום שטרות ,אבל

הטעם שבמעשה בי"ד הכתוב בשטר אין ריעותא דמפי
כתבם-
לרשב"ם הטעם משום דאמרינן הפקר בי"ד הפקר ,אך
סברתרשב"םאינהאלאבדיניממונותולאבאיסורים.
לדעת הסוברים שהדיינים אינם משמשים כעדים יש

בשאר כל מילי הגדה בעינן ,כי האי לישנא דאמרינן בפרק
החובלדלאמוקמינןכשראוהובלילה,אלאאפילוראוביום
אין עד הרואה נעשה דיין אלא בהגדת אחרים .ומיהו
מסתברא שלא נשתנה כאן קיום שטרות אלא בעד נעשה
דייןאבללאבהגדה,מאחרמאחרשלאפירשובגמראכן".

לומר שמפי כתבם היא הלכה בעדים ולא בדיינים .אך אם

הראשוןשעוררשאלהזושלעדהחתוםכאחדמשלושת

הם פועלים בכתיבתם וחתימתן כעדים יש מקום לבאר מה

החתומים על מעב"ד היה הריב"ש .הריב"ש הפנה שאלה זו

הסבראשישלסמוךעלכתבשלדיינים.

לרבוהר"ן,והר"ןהעלהלהקל,ונבאראתהדעותבזה.

החת"ס כתב שני טעמים ,או מפני שיש ציווי של

הריב"שבסי'שפחובסי'שפטדןלהחמירלכתחילהעפ"י

המתחייב,אומפנישאיןכאןעדותשנאמנותהרקמכחגזרת

שיטות הראשונים הסוברים שעד הרואה עדות ומתכוין

הכתוב ,אלא זו הוכחה גמורה ואומדנא שודאי לא משקרי

בראייתו לשם עדות אינו נעשה דיין אף שלא העיד בבי"ד
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עדות זו .בנוסף לכך ,הריב"ש חשש לדברי הרמב"ן במש"כ

מפני ריעותא הנמצא בה חששו לה שלא היה כתוב בה

בתחילתדבריודבעינןהגדה.ובסי'שפטכתבשמעיקרהדין

במותבתלתאהוינאולאחתמובהאלאשניםוקיי"לדצריכי

י"ל כדברי הרמב"ן בסוף דבריו במש"כ "ומיהו מסתברא"

למכתבבמותבתלתאכחדאהוינאוחדליתוהי,אבלשנחוש

וכו',אךלכתחילהישלהחמיר.

לסתם בי"ד שמא טעו הא ודאי לא" .אבל אם יש מקום

וז"ל הריב"ש " -ובאמת כי הנכון שכל שראו שלשתן

לחשש מתוך המעב"ד שהבי"ד אינן מוחזקים לבקיאין בטיב

העדותביוםיכוליםלדוןעפ"יראייתןבכלדיניממונותולא

גיטין יש לחוש לכך שהגט לא סודר כהלכתו ,ולאו דוקא

בעינןהגדהכלל,ודברשבערוהכדיניממונותשהריהוקשו,

לשמאראוהובלילהושמעב"דפסול.

אלאשלכתחילהראיתילחושלסברתהמחמירים,והרשב"א

הריב"ש קבל את דעת הר"ן ,וכפי שעולה מתשובה

ז"לנראהממש"כבפרקהחובל)דףצ:ד"הלמימרא(שדעתו

שהשיבלאחרלאחרמותושלהר"ן,וז"להריב"שסי'תיג-

שבדיני ממונות אפילו ראו שלשתן אינן מעידין על פי

"שהרי כלם ראו המתנה בעיניהם והכירו חתימת העדים

ראייתן ,גם רש"י במסכת ראש השנה )דף כה :ד"ה ואמאי(

ועושים דין עפ"י ראייתן בלא הגדה כלל ,כל שלא ראו

שלא נאמר אלא בעדות החדש דלא כתיב בה הגדה אלא

בלילהשאינהשעתדין.דלאבעינןהגדהבדיניממונותכמו

כזהראהוקדש".

שהסכים הרמב"ן בפרק ב' דכתובות )כא (:וכ"כ שם

הריב"שהעלהחששנוסףשמאהגטנמסרבלילהבשעה

בפשיטותהרבדוןקרשקשוידאלז"לבחידושיו,וכןהרשב"א

שאינם ראויים לדון ולא אמרינן לא תהא שמיעה גדולה

ז"לבפרקהחובל)צ(:וכןהתוס'בפרקראוהובי"ד)כה.(:ויש

מראיה.

בידיתשובהממורינוהר"ןז"לשהשיבלהכשירמעשהבי"ד

בשו"ת הריב"ש סי' שצ נמצאת תשובת הר"ן לריב"ש,

של גט שראו שנמסר הגט בפניהם ואמר שיכולין לעשות

והר"ן בתשובתו העלה להקל .הר"ן אינו נכנס להכרעה

מעשה בי"ד להתירה על פי ראייתם לפי שרוב המפרשים

במחלוקת הראשונים האם עד הרואה נעשה דיין ובשאלה

והגדולים הסכימו דלא בעינן הגדה בדיני ממונות ולא

אםבעינןהגדהאודאמרינןלאתהאשמיעהגדולהמראיה,

מפליגינןבינייהולעדותהחדש",עכ"להריב"ש .הריב"שלא

אלאמוכיחמהסוגיאבב"ב)קיד.בשלשהשנכנסולבקראת

הוסיףלהאריךבדבריהר"ןוכפיהנראהנקטשעיקרדינו של

החולה( דבכה"ג לכו"ע אין לחוש .וז"ל הר"ן " -לפי דעתי

הר"ןלהקלבנויעלדעתרובהראשוניםשאםשלשתםראו

אפילו לדברי המחמירין בכי הא יכולים להיות דיינים ,דהא

המעשהלאבעינןהגדה.

אמרינןבפרקישנוחלין)דףקיד(.דשלשהשנכנסולבקראת

גם התשב"ץ בח"א סי' א' דן בשאלה זו אם עידי הגט

החולה רצו עושין דין ,ולמאן דס"ל דבדיני ממונות בעינן

יכולים להיות דיינים הכותבים מעשה בי"ד על הגירושין,

הגדה הכא על כרחין היינו טעמא דכיון שהבעל דין מזכה

וז"ל"-וא"תוהיאךאפשרלומרבזהדליהוועדיהגטדיינים,

בפניהם ,מעשה הבעל דין חשוב כהגדה .ואע"ג דבפרק

והא קיי"ל דאין עד נעשה דיין אלא בדרבנן כגון קיום

החובל)צ(:גביההואדתקעליהלחבריהשקלינןוטרינןאם

שטרות,כדאיתאבפ"קדגטין,האנמיליתאדכיאמרינןדאין

הרואין נעשים דיינים ,שאני התם לפי שהבעל דין לא היה

עד נעשה דיין היינו בדבר שהעיד עליו בבית דין ,שכיון

מחייב עצמו בכלום אלא היה עושה מעשה שמחמתו היה

שהעיד עליו בבית דין מקרי עד ולא אפשר למידן עלה

חייב ,אבל חולה זה שמזכה לאחר בפני הבית דין ,הזיכוי

דההיאסהדותא,משוםדאיןעדנעשהדיין.אינמיכשראה

עצמושהואעושהוהקניןשקוניןממנומקריאהגדהויכולים

העדות בלילה בשעה שאין ראוי להיות דיין ,כההיא דריש

הבית דין עצמו לדון עליה ,ואע"פ שיש לחלק ולומר דהתם

פרק ראוהו בית דין ,אבל במה שראה בשעת שראוי להיות

היינו טעמא לפי שבכלל הזיכוי שהוא מזכה יש הודאה

דייןולאהעידבב"דיכוללהיותדיין.והאדאמרינןבפרקיש

מאותוזיכויעצמווהודאתבעלדיןכמאהעדיםדמולפיכך

נוחלין ג' שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבים רצו עושים

יכולים לדון עליה ,אבל בנידון זה אע"פ שיש בכלל מעשה

דין שנים כותבים ואין עושים דין .פירוש דכשהן שלשה

הגירושין הודאת בעל דין ,אפ"ה הא אסיקנא )ב"ב קלה(.

יכולין לדון ע"פ עדותן ,אבל שנים צריכים להעמיד עמהם

דבעל שאמר גרשתי את אשתי זיל חוש לה .אעפ"כ כיון

שלישי ולהעיד לפניו ואין יכולין להיות דיינים .והכי כתבו

דבעל שאמר גרשתי את אשתי חששא בעלמא הוא ורוב

רבוותאבעדיםעצמםאםאיןצריכיןלהגידעדותןבפניאחר

המפרשים וגדוליהם מסכימים דבי"ד הרואים יכולים לדון

שיכוליןלהיותדיינים.ואףלדבריהרמב"ןז"לשכתבדטעמא

על פי עצמם ,אף בנידון זה הדברים נראים שהם יכולים

דשלשהשנכנסולבקראתהחולהשאםרצועושיןדין.היא

להתירהעלפימעשההגירושיןשראו".

דהוי כהודאת בעלי דינים וע"פ הודאתו הם דנין ולא ע"פ

ובנוגע לחשש שמא ראו המסירה בלילה כתב הר"ן -

עדותן ,מההוא טעמא יכולין להיות דיינים שהרי הודו זה

"לפידעתיבסתםבי"דאיןלחושלכךשאםבאנולחושלא

לזה שנתגרשה .ואף על גב דבפרק יש נוחלין שקלינן וטרינן

לזה בלבד אנו צריכים לחוש אלא לכמה מיני פסול שהן

בבעלשאמרגרשתיאתאשתיאםנאמןהואילובידולגרשה

קרובים להזדמן בגט ולא נכשיר שום מעשה בי"ד הבא

אי לא .וכתב הרשב"ם ז"ל שאינו נאמן כלל .היינו היכא

לפנינו ,אלא ודאי לבי"ד טועין לא חיישינן ,וההיא אודיתא

שאיןהגטיוצאמתחתידה,אבלבגטיוצאמתחתידהכנדון

עטרתדבורה
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הזה דנין על פי טענותיהם ,שהיא טוענת נתגרשתי בגט זה

להראותפניםשאפילובמקוםשצריךבי"דאיןחוששיןבזה

והוא מודה לה דודאי נאמנין .וכיון שכן עדי מסירה אלו

לעדנעשהדייןואיןכאןמקוםלהאריך".

שבאו להתיר אשה זו במה שראו או במה שהודו בפניהם

דברי הרשב"ש צריכים ביאור במש"כ שאין צריך בי"ד

יכולין להיות הם עצמם דיינים ומעשיהם הוא מעשה בית

אלא הודעת עדים בלבד ,שהרי אין דברי העדים מקבלים

דין.ובודאיאםבאולהתירןכשנמסרבפניאחרים,והוציאה

תוקף אלא כשנאמרים בבי"ד .החזו"א חאה"ע סי' קא ס"ק

גט מתחת ידה והם חתומים בו ,והבעל מערער והם רוצים

לב כתב על דברי הרשב"ש )שהובאו בב"י אה"ע סי' קמא(,

להתיר בעדי חתימה ,לא יכלי למהוי דייני ,משום דעדים

וז"ל " -והדבריםצע"ג,שהרימעב"דצריךבי"ד,דאםלאכן

החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין

הו"ל עדות בכתב ואינה עדות כלל ,וכי תימא דאין דין עד

והוו להו עדים ואין עד נעשה דיין .אבל השתא שע"פ

נעשה דיין אלא כשעושין דין אבל כשאינו אלא לראיה

ראייתםמסירתהגטהםמתיריןאותה,אוע"פהודאתושל

בעלמא אע"ג דהוא בכח בי"ד מ"מ בזה עד נעשה דיין ,הרי

בעל ואשתו כדעת הרמב"ן ז"ל שכתבתי ,וגם לא הוצרכו

מבואר בכתובות שם דבקיום שטרות יש לפסול עד הנעשה

להעיד לפני השלישי שנצטרף שגם הוא היה עמהם ,שפיר

דיין,רקמשוםדקיוםשטרותדרבנן,והריבקיוםשטרותאינו

דמילמעבדהכיודייניהוו".עכ"להתשב"ץ.

אלאלראיהבעלמא").וע"עמש"כבחזו"אשם(.

יש לציין שבעיקרי הדברים התשב"ץ נקט כסברת הר"ן,

ובסי'רכגכתבהרשב"ש,וז"ל" -עודשאלתבמהשהיית

והוסיף סברא להכשיר אף למ"ד שרק בעדות החדש לא

אתה סופר הגט והיית אחד מבי"ד בקיומו .תשובה בזה אין

בעינןהגדהאבלבדיניממונותוכו'בעינןהגדהולאאמרינן

בית מיחוש ,שאין הדבר אמור אלא אם היית עד לפי שאין

לא תהא שמיעה גדולה מראיה ,מ"מ כשבעלי הדין נאמנים

עדנעשהדייןבדאורייתא,ואלוהיהזההמעשהחובההיה

על המעשה כגון על הגירושין בכה"ג עדיף טפי ,סברא זו

צריךלעייןאםהואדאורייתאאודרבנן,דבדרבנןעדנעשה

מפורשתבחי'הרמב"ןעמ"סב"בדףקיג.:הר"ןהקשהמכח

דייןכדאיתאבכתובותבפרקשני.אבלהשטרבי"דשעושין

מסקנת הסוגיא שבעל האומר גרשתי את אשתי דחיישינן

שהבעל צוה לסופר לכתוב ולעדים לחתום ושנעשה כתיקון

להחמיר שאינו נאמן ,ולא ישב הקושיא אלא צרף דעת

חז"ל והבעל מסרו בידה ושהבי"ד התירוה לינשא ,כל זה

הסוברים שאין צורך בהגדה .אך התשב"ץ כתב שאיןמקום

אינו נעשה אלא לרווחא דמילתא ,אבל בלא זה יכולה היא

לקושיא ,דבכה"ג שהגט יוצא מתחת ידה ,והבעל והאשה

לינשא ,לפיכך אין בזה עד נעשה דיין .וכ"כ א"א הרשב"ץ

מעידים עלהגירושין לכו"ע נאמנים,וממילאדמיא לשלשה

לחכמיאיטליא".

שנכנסולבקראתהחולהשאםרצועושיםדיןלכו"ע.

לכאורה נראה ,שהרשב"ש הסתמך על מש"כ אביו

הרשב"ש דן בשאלה זו בשני מקומות .בסי' רסו הזכיר

הרשב"ץ בתשובה ח"א סי' א' שהובאה לעיל ,שבה כתב

הרשב"שאתדבריהריב"שבשאלתולר"ן,אךהרשב"שלא

הרשב"ץ" -אףעלגבדבפרקישנוחליןשקלינןוטרינןבבעל

ראה את תשובת הר"ן .וז"ל הרשב"ש " -עוד ראיתי שאחד

שאמר גרשתי את אשתי אם נאמן הואיל ובידו לגרשה אי

מן הגדולים ז"ל נסתפק בגט כזה שכתבו הבית דין שנמסר

לא .וכתב הרשב"ם ז"ל שאינו נאמן כלל .היינו היכא שאין

ביד שליח האשה שמא העדים עצמם שחתמו בגט צרפו

הגטיוצאמתחתידה,אבלבגטיוצאמתחתידהכנדוןהזה

שלישי עמהם במעשה הבית דין ,וחשש לזה מהא דאמרינן

דנין על פי טענותיהם ,שהיא טוענת נתגרשתי בגט זה והוא

דאיןעדנעשה דייןבדאורייתא,ושאלאתפיהרברבינסים

מודה לה דודאי נאמנין .וכיון שכן עדי מסירה אלו שבאו

בןראובןז"לשיעמדנועלנכוןולאזכינולתשובתרבינוז"ל

להתיר אשה זו במה שראו או במה שהודו בפניהם יכולין

בזה .אבל לענ"ד נראה שלא שייך הכא אין עד נעשה דיין

להיותהםעצמםדייניםומעשיהםהואמעשהביתדין".

לפישבמעשההזהאיןצריךביתדין,ולאאמרינןהכיאלא

אך אינו מובן מש"כ הרשב"ש "כל זה אינו נעשה אלא

בקדוש החדש משום דצריך בי"ד ,ועלה אמרינן בפ"ב

לרווחאדמילתא,אבלבלאזהיכולההיאלינשא,לפיכךאין

דכתובות ובפ"ב דראש השנה דאין עד נעשה דיין ,או כגון

בזה עד נעשה דיין" .שהרי לאחר שיקרעו הגט וישאר בידה

בסנהדרין שראו באחד שהרג את הנפש דאמרינן בפרק

רק מעב"ד הרי המעב"ד אינו רק לרווחא דמילתא וכמ"ש

החובל דאין עד נעשה דיין ,דבדיני נפשות צריך בי"ד .אבל

התשב"ץבתשובהח"אסי'כושהובאהלעיל.

בנידון הזה אין צריך בי"ד כלל אלא הודעת עדים שקבל,

וע"עבשו"תרבפעליםח"באה"עסי'יט.

וכדאמרינן בפרק התקבל האשה שאמרה התקבל לי גטי

להלכה  -הב"י באה"ע סוף סי' קמא הביא את תשובת

צריכה שתי כתי עדים שנים שיאמרו בפנינו אמרה ושנים

הר"ןשבריב"שסי'שצותשובתהרשב"שסי'רסו,וכןהב"ש

שיאמרובפנינוקבלוקרעוכו',אלמאלאצריכיןלבי"ד,וכל

ס"ק מג כתב " -כתב הריב"ש סי' שצ העדים שנמסר הגט

שאין צריך לבי"ד לא חיישינן לעד נעשה דיין .ואחר שעלה

בפניהם יכולים להיות דיינים ולא אמרינן בכה"ג אין עד

זה בדעתי בקשתי אם אמצא לי רב בדבר ,ומצאתי לא"א

נעשה דיין" .וכן הובאו דברי התשב"ץ ח"א סי' א והריב"ש

מורי התשב"ץ ז"ל שכתב כך בתשובה בספר ,ועוד האריך

בספרנתיבותהמשפטסוףסי'לו.
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החזו"א חאה"ע סי' קא ס"ק לב העלה ששלשה דיינים

לבד ,אלא צריך שיהיו שלשה וגם יושלמו בתנאי בי"ד,

שראו ביום את מסירת הגט יכולים להעשות בי"ד ולכתוב

דהיינו שיהיה בהם אחד גמיר כדאיתא בשו"ע חו"מ סי' יג

מעשה בי"ד אף שהם עדי חתימה ומסירה ,ואם לא כל

ס"א בהגה ,וגם השנים נראה דצריך שיבינו שכן הוא דין

השלשה ראו את המסירה ושנים מעדי המסירה מעידים

התורהבעניןשעושיןעלפישהגמיריסבירם,ובקבלתעדות

לפני שלשתן וחלק מהשלשה היו גם הם עדי מסירה ,תלוי

צריךשידעודיניקבלתהעדותודיןהיוצאמעדותם,דאל"כ

בפלוגתת הראשונים אם עד הרואה ומתכוין לשם עדות

לא שייך למקרי בי"ד .וכן צריך שיהיו בהם המדות שמנו

נעשהדיין.

חכמים בשו"ע חו"מ סי' ז' סי"א ואלו הן בעלי חכמה ענוה
יראה שנאת ממון אהבת האמת אהבת הבריות ובעלי שם

מיראוילחתוםבמעב"ד

טוב ,ונראה דכשם דחכמה סגי דיעבד דמסברו להו וסברי

יש לדון האם רשאים לחתום על מעב"ד רק שלשה

קצת ,ה"ה בשאר דברים לפי הערך ,אבל אם ידועים לגנאי

דיינים הבקיאין בטיב גיטין או שניתן לצרף הדיוטות

משאר בני אדם באחת מאלו נראה דפסולין דיעבד .הילכך

לחתימהזו.

באו ג' אנשים שאין אנו מכירין אותן ואומרים שפלונית

בשו"תתשב"ץח"אסי'א'הכשירהתשב"ץמעשהבי"ד

התגרשה בפניהם ,אין עושין על פיהן עד שנדע שיש בהן

שרק אחד מהחתומים עליו היה בקיא בטיב גיטין ,וז"ל

גמיר והשנים ג"כ ראוין להצטרף ,ואז עושין על פיהן וא"צ

התשב"ץ" -ומשוםדאמרינןבפרקקמאדקדושיןוכלשאינו

להעידבפניבי"ד,ואםהעידובפניבי"דאףשאיןבהןתנאי

יודעבטיבגטיןוקדושיןלאיהיהלועסקבהן,כלומרלמהוי

בי"דשומעיןעדותן.וטעמאדבי"דהואדהוזהרנולעשותעל

דיין ,משום הכי צרפו עמהם הר' יצחק בר מתתיה היודע

פישלשהשנשלמובתנאיבי"דככלאשריורונו".ובס"קמג

בטיבןובקיבהןוהואהממונהעליוליתןבכשרות,ובהכיסגי

הוסיףהחזו"א" -וטעמאדמלתאנראהשאיןדיןבי"דלענין

כדמוכח בסנהדרין ובבכורות שכל שהוא בקי יכולים לצרף

שיהיו רשאין לעשות דין ,אלא אם יש להם דין בי"ד ג"כ

עמו שנים ואפילו לכתחלה ,וכ"ש לאחר שנעשה המעשה

לענין שכל העם חייבים לשמוע להן ולהאמין בידם בכל

בפניהם,וא"צלהאריךבזה".

מעשיהם ,וזה לא יתכן שיהיו העם מצווין לשמוע לשלשה

ובנודע ביהודה מהדו"ק חאה"ע סי' נח )הובא בפת"ש

אנשים שאין מכירין אותן ומעשיהן ולעשות על פיהם ,ואף

אה"עסי'מבס"קיז(כתבבשטרראיהעלקידושיןשחתמו

אם יתברר להם דאיכא אחד דגמיר קצת מ"מ אי אפשר

עליו שלשה עדים ,וז"ל " -ועלה בדעתי כיון שחתומים בו

לעשות על פיהם ,והילכך נראה שצריך שיוחזקו במדות

שלשה ושלשתן היו אצל הקידושין נעשים בי"ד ולא תהא

שמנובדייניםורקאזנאמניםאףלהתיראשהלומרנתגרשה

שמיעה גדולה מראיה ,ובי"ד ודאי שיכולים לכתוב בלי

בפנינוואףמפיכתבם".

שאלת הבעלי דברים" והוסיף הנודע ביהודה דאף שמבואר

אמנם מפשטות דברי הנודע ביהודה מבואר שאינו סובר

במסכתסנהדריןדףכט:דבעינןריצויבעלידיניןהיינובממון

כמ"ש החזו"א .וכן במהרי"ט ח"א סי' קכז שהבאנו לעיל

"אבלבמילתאדאיסוראתיכףשהיושלשהנעשודייניםולא

מבוארשלאכשיטתהחזו"א.

שייךבזהריצוימבעליהדין".

ובעיקר דינו של הנודע ביהודה כתב בספר תהילה לדוד

מבואר מדברי הנודע ביהודה שלא התנה שהעדים או

עלאה"ע)סי'נד(בחי'עלאה"עסי'קמב,וז"ל" -הדברצע"ג

לפחות אחד מהם יהיה בקיא בטיב קידושין ,משמע דס"ל

לדעתי ,דלכאורה נראה כיון שכתבו בלשון עדים הו"ל עדים

דלעניןזהסגיבשלשההדיוטות,ועייןבהערתהשואלומשיב

ואין עד המעיד נעשה דיין כמבואר בחו"מ סי' ז' ,וכן מבואר

על הנוב"י שציין לעיין בתשובת המהרי"ט ח"א סי' קכז

דעת רשב"ם בב"ב דף קיג ע"ב על הא דג' שנכנסו לבקר את

שכתב שכל שלשה הדיוטות יש להם דין בי"ד ודנין את

החולהדרצועושיןדין,כתברשב"םז"לרצועושיןדיןאםלא

האדם בע"כ ,וכתב מהרי"ט שמש"כ הטור חו"מ סי' ג' בשם

כתבו שוב אין עושין דין שהרי הכניסו עצמם בתורת עדות

הרמ"ה שבעינן שלשה גמירי ,היינו רק לענין למנותן

ואיןעדנעשהדייןעכ"לוכפיהנראהאףהתוס'בשםר"ישם

לכתחילה במינוי קבוע ,וכמו שהזכיר הרמב"ם ז' מידות

לאנחלקועלהרשב"םז"לאלאבנתכוונולהעיד,אבלבכתבו

בדיינים דהיינו לענין שאין ממנים לכתחילה מי שאין בהם

בתורת עדות גם הם מודים דהו"ל עדים המעידים ואינם

ממידותאלו,אבללעניןדינאסתםשלשהכשריםלדוןבדיני

נעשיםדיינים...ובשו"תהריב"שז"לסי'שפבנסתפקבקיום

ממונותוכופיןאתהאדםבע"כ.

שכתבו אנחנו סהדי שאפשר להכשירן מב' טעמים ,חדא

ועיין בחזו"א חאה"ע סי' קא ס"ק כא שהביא את דברי

דאפשר דהם עצמן הכירו חתימת העדים והו"ל עדים

הנודעביהודה,וכתבעלדבריו" -איןזהכללאדשלשההן

המעידים ודיינים בבת אחת .ובקיום עדים המעידים נעשים

בי"ד ,דצריך כל התנאים שהוזכרו שם ,ואפשר שצריך

דיינים .והשנית אף דהוי מפי כתבם בקיום כשר מפי כתבם

שיהיה אחד יודע בטיב קידושין ,גם צריך כוונת ועד לשם

ע"ש.הרימבוארדוקאבקיוםדשייכיהניטעמיהואדאסתפק

בי"ד כיון שאינן במקום בי"ד" .ובדבריו בס"ק יח האריך

הריב"שז"ל,אבלכלהיכאדאיןעדהמעידנעשהדייןפשיטא

לבאר,וז"ל" -עניןחילוקבי"דמעדיםאינובמספרהאנשים

דהוימפיכתבםאףבחתמותלתא.וגםבקיוםשכתבהרמ"א

עטרתדבורה
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בחו"מסי'מודבכתבואנחנוסהדיכשר,כתבהש"ךס"קעח

פני יהושע חלק אה"ע סי' סו )שציין בספר תהילה לדוד

דצ"עלדינאכיוןשהריב"שז"להסתפקבזה,וגםהטעםהשני

שהובאלעיל(שכתבלדוןריעותאדמפיכתבםבשטרעדות

הניח בצ"ע בס"ק יז .אבל בשאר דברים פשיטא דבכתבו אנן

שעליו חתומים ארבעה עדים ,ומעיון באותה תשובה עולה

סהדי אף שחתמו תלתא הוי מפי כתבם  ...כעת מצאתי

דהתםהעדיםודאילאיכלולהיותדייניםבאותונידון,אלא

בנתיבות המשפט סוף סי' לו בביאורים בנה על יסוד דברי

רקהעבירואתעדותםלביתדין,ועלכןודאילאהיהמקום

הנו"ב אלו ,והפת"ש סי' מב ס"ק יז הביא דברי הנו"ב לפסק

לדונם כדיינים .אך דברי הנודע ביהודה יתכנו במקום

הלכה ,ולפענ"ד הדבר צע"ג ,וראה זה מצאתי בשו"ת פני

שאותם שלשה עדים ראו את כל המעשה ועליו יכולים

יהושעח"בסי'סומבוארלהדיאדאףבחתמותלתאהוימפי

לפסוקעלפיראייתם.

כתבם".

לכאורה יש להעיר על הבית אפרים ,מתשובת הרי"ף

ובשו"ת בית אפרים מהדורה תניינא )הוצאת מוסד הרב

שהביאה בעל העיטור והובאה בנימוקי יוסף במסכת בבא

קוק( אה"ע סי' סט כתב " -וגם צ"ע לענ"ד מה שנשתרבב

קמא פרק עשירי )דף לט (:שאפשר לשלשה לקבל עדות

המנהג שהמסדרים נותנים כתב לאשה שנתגרשה בפניהם,

ולכתוב את תוכן העדות בשטר קבלת עדות ,ולשלוח את

ולמה יהיה עליהם יותר דין בי"ד שיהא רשאי להיות מפי

השטר לבית דין אחר שיקבלו את העדות לצורך דין תורה

כתבם,יותרמשנים.דהאאפילושלשהמעידםעלאיזהענין

המתקיים בפני אותו בית דין .וכן הוזכר שטר קבלת עדות

או אפילו מאה ,לא יועיל מפי כתבם .והרי כל עיקר הדרש

בתשובותהרשב"אהמיוחסותלרמב"ןסי'קיד,ובשו"עחו"מ

שלאיהאמפיכתבם,נלמדמןהכתובדכתיבעלפישניםאו

סי' כח סעיף כא-כב .לכאורה קשה ,שהרי השלושה שקבלו

שלשהעדיםיקוםדבר,מבוארדאפילושלשההמעידיןמפי

אתהעדותלאפסקודבראלארקהעבירולביתהדיןהשני

כתבם לאו כלום הוא כמו שנים  ....כשכותבין שטר לראיה

את תוכן העדות שנאמר בפניהם ,ומדוע אין כאן ריעותא

בלבד שראו ענין זה ,אין חילוק בין שנים לשלשה כלל.

דמפיכתבם.

ועכ"פנראהכשכותביןלאשהשטרכזה,צריךלכתובבתוכו

ומצינו פתרון לשאלה זו בחתם סופר .החתם סופר חלק

והתרנוה להנשא ,שאין זה שטר עדות אלא מעשה בי"ד

אה"ע ח"א סי' קי כתב בענין קידושין שנעשו על תנאי כדי

שדנו על פיו והתירוה לינשא .וכן מבואר בריב"ש סי' שפח

שלא תיפול לפני יבם שנעלם והיה מקום לחוש שהאשה

ושפט...ועייןבריב"ששםסי'שצתשובתהר"ןבזה...ומ"מ

תתעגן אם בעלה ימות ללא זש"ק ,כתב החת"ס שלאחר

מבוארמדבריהםדכלעיקרושלדברשכתבזההואממעשה

שהבעל קדשה על תנאי ,יכתבו מעשה בי"ד על כך שנעשו

בי"ד,לפישהםדנועליהוהתירוהלהנשא,אבלאםלאהיו

קידושיןעלתנאי.ויכתבנוסחשלביתדיןהפוסקיםהלכה,

נעשים דיינים על זה ,רק שכותבים לראיה בלבד ,אף שהיו

ואיןדיבנוסחשלעדיםהמעידיםמהשראו.

שלשה אינו מועיל ,שאל"כ כל החרדה שחרד הריב"ש ז"ל

בתוך דבריו כתב החתם סופר " -וטעמא קאמינא דאם

שמאאיןנעשיםדייניםאיןלומקום,דסוףסוףהואמעשה

נצטרך לזה אחר זמן רב וכבר מתו העדים ונשכח הדבר

בי"ד של שלשה ,והיה לו להריב"ש לדון על פיו להתירה

ונבוא להתיר יבמה לשוק עפ"י עדות שבשטר מפי כתבם,

להנשא.אלאודאידכיוןשלאנעשודיינים,אףשהםשלשה

למה לנו להכנס לכתחילה בהוראה זו .אך כשכבר נפסק

איןדניןעלפיאותוכתב".
ובהתאם לכך פסק הבית אפרים שלא לדון עפ"י מעב"ד
שלאנכתבבווהתרנוהלהנשא.
ובהמשך דבריו הוסיף הבית אפרים " -והנה בטור וכן
במרדכי לא נזכר והתרנוה להנשא ,משמע דס"ל דאף דלא

הדין עפ"י בי"ד ששאלו מהעדים מפיהם ממש ,וכתבום
בתורת פסק דין וחתמום בתורת בית דין ולא בתורת עדים,
אזי בי"ד האחרון הרואים פסק דין זה אינן מגבים עדות
בכתב ,כי אם רואים פסק דין והוא כשר בכתב כמו בע"פ,
דבעדותגזירתהכתובהואעפ"יולאמפיכתבם".

כתב הכי ,מ"מ כיון שחותמים עצמן דיינים סגי בהכי .שזה

בהמשך דבריו הביא החת"ס את מחלוקת הרמב"ן ורס"ג

מורה שמה שכתבו והגט קראנוהו כשר כדת וכהלכה היינו

שבפירוש הרמב"ן עה"ת )דברים יז,ו( .ולדעת הרס"ג בדיני

שדנועליושכשרוראוילגרשבו".

נפשות יכולים שלשה לקבל העדות ולהעבירה לסנהדרין של

עכ"פ מפורש בדברי הבית אפרים דלא כנודע ביהודה,

עשריםושלושה.וכתבהחת"ס" -ולע"דשלרבינוסעדיהגאון

ואם יחתמו שלשה על שטר המנוסח כשטר ראיה ,תהיה

ז"ל אפילו בדיני נפשות ,אם שלושה דיינים הראויים לכך

הריעותאדמפיהםולאמפיכתבם.

מקבליםמפישניעדיםבדרישהוחקירהממש,וכתבוםבתורת

וכמוכןמבוארמדבריושיסודושלשטרמעשהבי"דהוא

גמר דין שכך אמרו העדים ,ושולחין אותה הקבלה לבי"ד של

הוראתבי"דופסקדין,ובזההואעדיףעלשטרבעלמא,וכפי

כ"גכהוייתן,יכוליםלגמורד"נבכ"געפ"ימכתבהשלושה,ולא

שהבאנו לעיל מהחזו"א .החזו"א העלה מכח סברא זו

מקרי עד מפי עד ולא מפי כתבם כיון שנעשו עפ"י שלושה

שהשלשה החתומים על השטר יהיו ראויים להיות דיינים,

דיינים ובתורת פסק על הקבלה שנקרא גמר דין כמבואר

ואילו הבית אפרים העלה מתוך סברא זו שיש קפידא

בתוספותסנהדריןי"טרישע"ב.נמצאהניג'דייניםהוהבי"ד

שהשטרינוסחבנוסחשישבוהוראהופסקדין .ועייןבשו"ת

לגביהעדיםוכעדיםלגביבי"דשלכ"ג",עכ"להחת"ס.

766חושןמשפט
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מבואר מדברי החתם סופר שבכל במעשה בי"ד ,הן
מעשה בי"ד על קידושי תנאי והן מעב"ד של קבלת עדות

העדות היחידה באותו דין תורה ,ומתוך עדות זו עדיין לא
ניתןלפסוקדבר.

בעלמא,ישלנסחאתהשטרבנוסחשלביתדיןהפוסקיםדין



וכסברתהביתאפריםשהבאנו.

מסקנתהדברים–איןלנסחאתמעב"דבלשוןמסירת

אך הדברים קשים להאמר בכה"ג שלצורך פסק הדין
נחוצות כמה עדויות ובית הדין מקבל עדות שהיא איננה

עדות,וישלהקפידלנסחאתהשטרכפסקדיןהכוללאת
מסקנותפסקהדין,כגון"מותרתלהנשא",וכיוצ"ב.

סימ טז

הודאתבעלדיןוקניןאודיתא
אדרתשמ"ט
במאמרזהנתייחסבעז"הלהגדרתשנימושגים-

כהתחייבות והקנאה שאדם מתחייב או נותן מתנה לחבירו

א.הודאתבעלדין.

מדעתואףשהדיןאינומחייבובכך.

ב.קניןאודיתא.

נצייןכמהנקודותהטעונותביאורבשיטתהמהר"יבןלב-

ונדון במהותו של כל אחד מהמושגים הללו ,מה מקורו

א .כל קנין זקוק לכוונת הקונה להקנות בנוסף למעשה

ומההיחסביןשניהם.

הקנין.יתירהמזוכתבבספרעונגיו"טסי'ב'שהרצוןלקנות

הודאתבעלדין

הוא עצם הקנין ,וז"ל " -הרצון אינו בא להורות על פעולת

מקורהדין במסכתקידושיןדףסה:נאמר" -הודאתבעל

המעשה למה עושה אותה ,רק שהוא מעצם הקנין ,אלא

דין כמאה עדים" .פרש רש"י " -דכתיב כי הוא זה ,הרי
שסמךעלמקצתהודאתו",וכןכתבוהר"ןוהרשב"א.
גדר הודאת בעל דין  -מצינו שלש שיטות עיקריות
בהבנתהודאתבעלדין.
א .שיטת מהר"י בן לב  -ההודאה היא התחייבות.
בהודאתוהמודהנידוןכנותןמתנה.
ב .שיטת קצות החשן  -הודאה היא נאמנות ,בהודאתו
המודהנאמןלחובתו.
ג .שיטת התשב"ץ  -המודה נאמן בתורת מיגו דאי בעי
יהיבליה.

שאיןהרצוןהלזהעושהפעולתורקע"ימעשה".
וכן בחזו"א חחו"מ סי' כ' כתב בשם אביו " -כלל גדול
יהיה לך בקניינים ,דעיקר הקנין הוא שיגמור בלבו להקנות
הדבר לחבירו וחבירו יסמוך דעתו עליו ,ויש דברים שקים
להולחז"לשבדיבורבעלמאגומרבלבולהקנותלחבירו,ויש
שאינוגומרבלבורקעלידיהקנייניםהמפורשיםמחז"ל".
לפיכך קשה שהרי המודה בהודאת בעל דין ,כוונתו
להודיע לחבירו ,כגילוי מילתא על העבר ,שהוא חייב לו,
ואיךאפשרלדונוכמקנהבמתנהבהעדר כוונתהקנאה.ומה
שכתבו הגאונים שבספר התרומות )שהביא מהריב"ל(

כמו כן מצינו שיטות נוספות ,חלקן קרובות לאחת
השיטותשהוזכרואושהןמיזוגשלשתישיטות.
באורכלאחתמהשיטותומקורותיה
א.שיטתמהר"יבןלב
מהר"י בן לב )ח"א כלל ג' סי' יט( כתב " -והיה נראה
דכיון דהקרובים הם פסולים אף לחייב לקרובים ,דמהאי
טעמא להוי האדם קרוב אצל עצמו אפילו לחייב את עצמו

שההודאה היא כאחד מדרכי הקניינים היינו כשכוונתו
להקנותבהודאהזו,וכפישיתבארלהלן.
ב .יש לבאר כיצד יתכן שיועיל נוסח של הודאה על
העבר,כשמחייבעצמומכאןולהבא.
ג - .ד .עיין בקובץ שעורים עמ"ס ב"ב סי' תקלז .מתוך
דבריו עולות שתי קושיות על שיטת המהריב"ל .אחת
מגמראוהשניהמסברא-,
הקושיא מגמרא  -במסכת שבועות דף לג :מבואר -

בממון .אלא דיראה לי לפי זה הדרך דמה שהוא חייב הוי

"ידיעה בלא ראיה כיצד ,מנה הודית לי בפני פלוני ופלוני".

מטעם מתנה ,וכמ"ש בעל התרומות )שער מב ח"ד סי' ג'(

ואם נאמר שהודאה היא התחייבות הרי שהעדים ראו את

ומכאן למדו הראשונים דמאן דאודי בפני שנים באתם עדי,

המעשההמחייב.

ל"שדאודיבמידידמחייבבהול"שדאודיבמידידלאמחייב

קושיאמסברא -לסברתהמהריב"לאדםהמודהעלחוב

בה אלא דיהיב ליה במתנה קנה דהוה ליה כמאן דאמר

אמיתי שקיים ,לכאורה צריך להתחייב פעמיים ,פעם אחת

נתתישדהפלוניתלפלוני,וכןההיאדכתובותבפרקהנושא

מכחהחובובפעםהשניהמכחההתחייבותשבהודאה.ואף

)דףקא(:דחייבאנילךמנהבשטרדחייב,וכןהורוהגאונים

שבי"דיוציאוממנורקפעםאחתמ"מבבאלצאתידישמים

שכתבוהודאהבחבוריהםכאחדמדרכיההקנאות".

לכאורהעליולשלםפעםנוספת.

לשיטה זו ,הודאה אינה יכולה להועיל כנאמנות ,מכיון

ה .מלשון התוספתא בריש ב"מ והגמרא )בקידושין סה:

שאין אדם נאמן על עצמו ,לכן יש לפרש הודאת בעל דין

ועוד מקומות( "הודאת בעל דין כמאה עדים" ,משמע
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שההודאה מתורת נאמנות דאם מתורת התחייבות אתינן,
מדועאנומדמיםהודאהלעדים.
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מהריב"ל אינו סובר שכל הודאה היא התחייבות ,אלא
שכל הודאה שמודה למרות שבאמת אינו חייב היא

ו .עיין בקצות החשן סי' לד סק"ד שהוכיח מרש"י

התחייבות ,ולכן הבי"ד מחייבים אותו ממה נפשך .אם

בקידושיןדףסה:שהודאתבעלדיןמתורתנאמנותממש"כ

באמת חייב לו הרי ודאי מחייבים אותו כדין ,ואם באמת

רש"י שהמקור להודאת בעל דין הוא מדין שבועת מודה

אינוחייב,מחייביםאותומכחההתחייבותשחייבעצמו.

במקצת ,שבמודה במקצת מכיון שהכתוב "סמך על מקצת

ולכן  -אין מקום להקשות מהגמרא במסכת שבועות דף

הודאתו" חייב להישבע על השאר ,הרי שיש להודאתו כח

לג ,:מכיון שעדים המעידים על הודאה אינם יודעים אם

נאמנות ,שהכתוב סמך עליו) .וכן הרשב"א והר"ן בקידושין

באמת חייב לו או מתחייב כעת ,לכן אין כאן אלא עדות

דףסה:פרשובגמראשםכרש"י(.

ידיעה שמשעת ההודאה ודאי חייב ,אך אין כאן ראייה

הוכחת הקצות היא הן מלשון רש"י ,דמשמע שסומכים
על הודאתו מכח הנאמנות שבה ,והן ממה שכתב רש"י

ודאיתשל עצםהחיוב.וכןמה"טאיןמקוםלחייבופעמיים,
שהריאםהאמתשכברחייבלואינומחייבעצמוכעת.

שהמקורלהודאתבעלדיןהואממודהבמקצתואםהודאת

ביחס לשאלה הראשונה שהצגנו בתחילת דברינו – לפי

בעל דין היא התחייבות הרי אין דין שבועת מודה במקצת

המבואר לעיל ,דברי מהריב"ל נאמרו רק כשאינו חייב

בכופרהכלהנותןלתובעבמתנהאתמקצתהתביעה.

ובכה"ג ודאי כוונתו להתחייב .אך קשה כיצד מועיל נוסח

וע"עבקצות)שם(במהשהוסיףלהקשותעלמהריב"ל.

שלהודאהלהחשבכמעשהשישבוהתחייבות.

ז .מהריב"ל מתבסס על ספר התרומות שההודאה היא

תשובה לכך מצינו בספר שערי תורה )כלל א' פרט א'(,

קנין בלא לציין שספר התרומות גופיה כתב בכמה מקומות

וז"ל"-אנןמפרשינןהודאתו,אףשאמרבלשוןהודאהשלוה

כדבר פשוט שההודאה אינה יוצרת קנין .בשער נא חלק ח'

כאילו אמר בלשון מתנה .ויש דמיון לזה ממ"ש הרא"ש

סעיף א' כתוב בספר התרומות " -ההודאה אין עניינה

במסכת קידושין פרק א סי' כא אם היה משאיל טבעת

הקנאה ,אלאעניןהבאעלמהשכברהיהשמגלההאמת".

לחבירולקדשלואשהמקודשת,דאנןסהדידכיוןשהשאיל

וכ"כ בשער מג סוף ח"א .ואפילו באותו מקום שציין

לו אדעתא לקדש לו אשה גמר בלבו ליתן לו באותו לשון

המהריב"ל ,בשער מב סוף ח"ד ,לאחר שהובאה דעת

שיועיל לענין קידושין ואם לא יועיל בלשון שאלה יהיה

הגאונים הביא ספר התרומות את דברי הראב"ד החולק

בלשוןמתנה.יעויןשםדאףשאמרבלשוןגרועכוונתובאופן

וסוברשאיןקניןבהודאה.

המועיל.ועלזהסמךהט"זבאו"חסי'ידסק"הוסי'שסטס"ק

ח.בקובץביאורים)להג"ראלחנןוסרמןז"ל(עמ"סגיטין

יב וסי' תלד סק"ו .הרי דחזינן אדם שרוצה לעשות דבר אף

סי' כא כתב " -בכתובות דף יט .אמר אביי לעולם דאמר

שאמר בלשון שאינו מועיל אמדינן דעתו אילו היה יודע

מלוה,וכגוןשחבלאחרים,עיי"ש.מכאןראיהברורהשלא

שלשון זה אינו מועיל להוציא מחשבתו היה אומר בלשון

כדברי מהריב"ל שכתב דהודאת בע"ד הוא משום

המועיל.וה"נכןכיוןשהודהבפניבי"דאובפניעדיםשחייב

התחייבות ,דא"כ מאי גריעותא דחב לאחריני ,הא לדעת

ממון לחבירו ,א"כ חזינן שרוצה לחייב את עצמו וליתן

הרבהראשוניםז"למהנימחילהבשעבודאדרבינתן".

לחבירו אנן סהדי שאילו היה יודע שלא יועיל לשון הודאה

ט .בקובץ ביאורים )שם( הוסיף להוכיח דלא כמהריב"ל

נגד עדים היה אומר בפירוש בתורת חיוב מכאן ולהבא,

משיטתהתוס'והרא"שבמסכתכתובותרישפרקאע"פ)דף

דיכול לחייב עצמו מכאן ולהבא בדבר שאינו חייב לשיטת

נד,(:וז"ל" -עיי"ששהקשוהאיךישעבדנכסיושיקנהאח"כ

הרמב"םוסיעתוהמובאבסי'מ'כשאומראתםעדיאוהיה

כיון שלא נתחייב היינו דבר שלא בא לעולם .ותרצו כיון

אומרלשוןמתנה,לכןדיינינןעכשיואףשאמרבלשוןשאינו

שהודה שיש לו נכסים למה לא יתחייב ,ע"ש ברא"ש יותר

מועילכאילואמרלשוןהמועיל".

מבואר .ומאי מהני הודאת בעל דין כיון דהתחייבות לא
מהנימשוםדהויקניןדברים".
דהיינו ,מכיון שזהו קנין הוא כפוף לגדרי קניינים ,ואין

יש להעיר על ביאור זה ממה שהוכיח המשכנות יעקב
חחו"מ סי' לב מכמה מקומות דלא כסברת הרא"ש ,עי"ש
שהעלהדהרא"שיחידאה.

אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ,ואם כוונתו להקנות

ביחס לשאלה הששית - ,צ"ל שבמקור הדין של הודאת

כשיבואלעולם,לעתעתהאיןהקנאהוההתחייבותלהקנות

בעלדין ,מהריב"לאינוסוברכרש"יהר"ןוהרשב"א.אךאין

הנכסיםלכשיבואולעולםהויקניןדברים.

מקום להקשות ממה שלא ציין שספר התרומות עצמו אינו
סובר קנין אודיתא ושכן דעת הראב"ד שבסה"ת שער מב,

באורשיטתמהר"יבןלב

דלביאורו של השערי תורה המהריב"ל אינו חייב להתבסס

נראהשישמקוםלישבחלקהקושיותעלשיטתמהריב"ל

על דין קנין אודיתא דוקא ,אלא אף להחולקים על קנין

ולהעמיד את דבריו שלא תהיה עליהם פירכא המערערת

אודיתא ,מכיון שאדם יכול לחייב עצמו ,על פי המבואר

אתעצםשיטתו.

בשו"עסי'מ'),ולהלןנבארגדרחיובזה(,אנומפרשיםדבריו
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שכוונתו להתחייב באופן זה) .בהמשך נרחיב בשאלה זו
האםהמהריב"לבנויעלקניןאודיתאאועלהתחייבות(.

א .קושית קצות החשן עצמו בסי' לד ססק"ד ,שכתב -
"אלאדאכתיאיכאלמידקמנלןדהודאתבע"דיותרמעדים,
ואי משום דכתיב כי הוא זה ,היינו היכא דליכא עדים

דעתכמהאחרוניםכשיטתמהר"יבןלב

דמכחש ליה  ...וא"כ מנלן דהוא נאמן ,ואין לומר דהוא

מצינוכמהאחרוניםשנקטוכסברתהמהריב"ל-

מסברא דהא חזינן מלשון רש"י דיליף לה מקרא דכתיב כי

בספר אור שמח הלכות נחלות פ"ד ה"ג כתב ,וז"ל -

הואזה".

"כשאחד אומר שלוה מפלוני מנה  ...דהוא ענין חיוב

ועיין בחלקת יואב מהדורא תניינא ססי' יח כתב שאף

שנתחייב לשלם" .מבואר בדבריו דהחיוב מכאן ולהבא ולא

דעיקרדיןהודאתבעלדיןילפינןמ"כיהואזה",מ"מבמודה

הודאה על העבר .וכן כתב האור שמח בהלכות טו"נ פ"ה

נגדעדיםא"אללמדמ"כיהואזה",אךלאבארמהוהמקור

ה"ב)ד"הוראיתי(" -האומרגנבתניאוגזלתניאיךמתחייב

להודאהזו.

עלפיהודאתוהאאיןאדםמשיםעצמורשע,רקמדיןחיוב
אתי".

ב.המקורלהודאתבעלדיןהואממודהבמקצת ,ובמודה
במקצת ההודאה היא בפני בי"ד .ומנלן שגם המודה בפני

וכןנראהבדעתהב"שבאה"עסי'לחס"קלאשכתבגבי

עדיםנאמן)כגוןבמודהבפניעדיםואמראתםעדי,אוכגון

האומר הרי את מקודשת לי על מנת שיש לי מעות ביד

שלאבטלההודאתובטענתהשטאהאושלאלהשביעעצמי

פלוני ,אם אין לו אצל פלוני אך אותו פלוני מודה בהודאת

הודיתי,בהתאםלמבוארבשו"עסי'פא(.

בעל דין שיש למקדש אצלו" ,לא מהני הודאת פלוני ,כי

קושיאזוהקשהעלהקצות ,אחיובספרתרומתהכריסי'

אע"פדמהניהודאתולחייבאתעצמומכאןולהבא,מ"מאין

א' ,וז"ל " -מה שהעלה הרב אחי דהודאה בפני עדים הוא

ידוע אם היה אצלו בשעת הודאתו" .ועיי"ש שחולק על

ג"כ מתורת נאמנות ומטו בה משמיה דרש"י בהאומר ,אין

הח"מ ס"ק כג שכתב "ואם אותו פלוני מודה לפנינו נראה

דעתי נוחה הימנו ,כי ממודה במקצת לא מצי למילף אלא

דהודאתו הוה כעדים" .ומבואר דמהני למפרע .וכן בספר

הודאהבבי"דדוקא".

המקנה השיג על הב"ש מכח דברי רש"י בקידושין דף סה:

וכןהקשהבספרפנייהושעמסכתכתובותדףקב).בד"ה

דמשמעשהודאתבע"דמכחנאמנותוממילאמהנילמפרע.

ורבינו תם מפרש( ,וז"ל " -קשה הא מקרא לא ילפינן אלא

עכ"פ דעת הב"ש דהודאת בע"ד מהני רק מכאן ולהבא

במודה בבי"ד דוקא דבהכי איירי קרא ,ואכתי במודה חוץ

והיינו דס"ל כמהריב"ל ולכן מועיל כקנין משעת ההודאה

לבי"דבפניעדיםמנלן".

בלבד ,וכן מבואר בלשונו של הב"ש "מהני הודאתו לחייב

ועיין באמרי בינה )דיני עדות סי' ב'( שכתב מקור נוסף

את עצמו" .וכ"כ בדעת הב"ש בספר שערי תורה )כלל א'

לנאמנות הודאת בעל דין מהפסוק "או הודע אליו חטאתו",

פרטא'(.אךישלדוןשאמנםהב"שאינוסוברכדעתהקצות

דילפינן שנאמן להביא קרבן חטאת ולא חיישינן לחולין

החשן ,אך יתכן שסברת הב"ש כאחת משאר הסברות

בעזרה ,אף כשמודה מחוץ לבי"ד ואף כשעדים מכחישים

שיובאולהלן-סברתהפנייהושעידהמלךאוהתשב"ץ.

אותו.ובזהמיושבתקושיאא'דלעיל.

וכן כתב קצות החשן סי' פ' סק"ב בדעת מהר"י אדרבי
בשו"תדבריריבותסי'קמטשדעתוכמהריב"ל.

יש שציינו מקור להודאה מחוץ לבי"ד ,בגמרא בשבועות
דףלג" -:רבייוסיהגליליאומרהריהואאומר"והואעדאו
ראה או ידע"  ...ידיעה בלא ראיה כיצד ,מנה הודיתה לי

ב.שיטתקצותהחשן
בספרקצותהחשןסי'לדסק"דוסי'רמאסק"אחולקעל
מהריב"לולדעתודיןהודאתבע"דהואמתורתנאמנותאדם

בפניפלוניופלונייבואופלוניופלוניויעידו".הרישההודאה
מחוץלבי"דבפניעדיםנידונתכידיעה,והיינומפנישהמודה
נאמןבהודאתו.

על עצמו לחובתו ,וכדילפינן מ"כי הוא זה" .וכדמשמע

ג.בספרקצותהחשןסי'פאסס"קכבכתב"-נראהדכיון

מרש"י והר"ן בקידושין שכתבו "הרי שסמך על מקצת

דהודאתבעלדיןאתימקראדכתיבכיהואזההרישסמכה

הודאתו" ,דהיינו בתורת נאמנות .וכן מבואר בתשובת

התורה על מקצת הודאתו וכמ"ש רש"י ,והתם ודאי בעינן

הרשב"אח"דסי'נ')המובאתלהלן("-כלשהודההואנאמן

תובעו וכמ"ש הרמב"ן והר"ן פרק שבועת הדיינים דכל

יותרממאהעדים".וכןדעתהח"מוהמקנהשהובאולעיל.

שקדמה הודאת הנתבע לתביעת התובע לאו מודה במקצת

וכן מבואר בלשון הרמ"א בחו"מ סי' עט סעיף א' -

הטענההוא,א"כאיןלנואלאבתובעווהודה".

"ונאמן על עצמו יותר ממאה עדים") .אך להלן תובא דעת

דברי קצות החשן לכאורה צ"ע ,לפי דבריו כיצד נבאר

ספר חשן אהרן שנטה להבין בדעת הרמ"א כשיטת ספר יד

מה שמצינו שהודאת בעל דין בלא תביעה נידונת כהודאה,

המלךהמובאלהלן(.

כגון בדין המבואר בשו"ע סי' פא סעיף יד בהודה מעצמו
דכל שאינן טוען שלא להשביע עצמי הודיתי חייב מכח

הקשייםבשיטתהקצותהחשן
ישמקוםלשלשהערותעלשיטתהקצות-

הודאתבעלדין.וכמוכןלשיטתהקצותשקניןאודיתאבנוי
עלגדריהודאתבעלדין)וכמושנבארלהלןבהרחבה(,הרי

עטרתדבורה
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באודיתאמהני אףבלאתביעה,כגוןבעובדאדאיסורגיורא

חייב מ"מ כופין אותו להוציא הגזלה מתחת ידו ,כי גזל נמי

במסכת ב"ב דף קמט ,.ובמכירת חמץ ,שלדעת הקצות בסי'

איסוראהואכשאראיסורים".

קצדסק"דאפשרלמכוראתהחמץבאודיתא.
עלכןנראהשדבריהקצותהחשןהללונאמרורקביחס

ה.שיטתידהמלך

להודאה בבי"ד ,אבל בהודאת בעל דין בפני עדים ואמר

בספר יד המלך בפרק ט' מהלכות אישות הלכה לא

לעדים אתם עדי ,אמנם כוחה של ההודאה מתורת נאמנות

)הובא בפתחי תשובה באה"ע סי מז ססק"ג( כתב שהודאת

)וכמ"ש בתרומת הכרי בדעת הקצות( ,מ"מ הודאה זו אינה

בעלדיןהיאבירורמוחלטשהמודהאכןחייב,והיאעדיפה

כפופה להודאת מודה במקצת .ורק הודאה בפני בי"ד היא

עלנאמנותשניעדים.בנאמנותעדיםאיןבירורמוחלטשכך

כגדריההודאהשלהמודהבמקצת.

האמת ,שהרי יתכן שנשכרו להעיד שקר או שהם שונאים

לפי זה עדיפה הודאה בפני עדים כשאומר אתם עדי,
מהודאהבפניבי"דשאיןבהאמירתאתםעדי.

אתהבעלדין,אלאדאעפ"כגזרתהכתובדעלפישניםעדים
יקוםדבר,וכמושכתבהרמב"םבסוףפרקז'מהלכותיסודי

אלאשעיקרדבריהקצותהנ"לבסי' פאשכתבדבקדמה

התורה .אבל בהודאת בעל דין לדעת יד המלך ,ההודאה

הודאה לתביעה החסרון הוא שאין כאן "הודאה" במקצת

אינה נאמנות על החוב" ,אלא דיבורו הוא רק גילוי מילתא

תמוהים ,וכמו שתמה בהגהת תרומת הכרי סי' א' סק"א -

שנתגלהלנוע"יהודאתואמיתתהענין,והחיובאינועלפיו,

"דהא שם לענין שבועה קיימינן" ,דהיינו בקדמה הודאה

רקדיבורוהואסיבהוגילוידעתלחיוב".

לתביעה הפטור הוא פטור בהלכות שבועת מודה במקצת

הידהמלךהוסיףשכלדבריוהםרקביחסלמודהעלידי

ולא מכח חסרון בהודאה .וכן מבואר מדברי הר"י מגאש

תביעה,אבלבמודהמעצמואיןבירורבעצםההודאה,אלא

בחידושיו עמ"ס שבועות דף מ :שהחסרון בקדמה הודאת

הודאתו מחייבתו וכסברת המהריב"ל .וע"ע מש"כ היד

לתביעה אינו מפני שאין זו הודאה ,אלא מפני שחסר

המלך שם לחדש דלא מהני חזרה תוך כדי דיבור מהודאה

בתנאיםאחריםהדרושיםלחייבשבועתמודהבמקצת.

שהודה ע"י תביעה ,אלא רק מהודאה שהודה מעצמו

וע"ע בחלקת יואב מהדורא תניינא ססי' יח שדחה את
דבריהקצותבסי'פאואתהראיהמתוס'בב"ק.

שיסודהמכחהתחייבות.
ועייןבספרחשןאהרןסי'עטסעיףא'שהסכיםלשיטתיד
המלך,ובארעפ"יזהאתדבריהרמ"אשםשכתבדבהודאת

ג.שיטתהפנייהושע

פיו "נאמן על עצמו יותר ממאה עדים" .עיי"ש בסמ"ע ובט"ז

לדעתהפנייהושעבמסכתכתובותדףקב.הודאהבבי"ד

שדנו לבאר לשון זו שכתב הרמ"א" ,יותר ממאה עדים".

מועילהמתורתנאמנותוילפינןממודהבמקצתוכמ"שרש"י

ובחשן אהרן כתב שעפ"י סברת היד המלך מבואר הטעם

בקידושין )דף סה (:וכסברת הקצות החשן ,אך הודאה בפני

דעדיפה הודאתו מעדים .אך יש להעיר ,דמלשון הרמ"א

עדים א"א ללמד ממודה במקצת שדינו נאמר רק כשמודה

שכתב"ונאמןעלעצמו"מוכחשזוהיהלכהבהלכותנאמנות

בבי"ד ,ולכן צ"ל שהודאה זו מועילה בתורת התחייבות,

אדםעלעצמו,וכסברתהקצות,ואילוהידהמלךכתב"החיוב

וכסברת מהר"י בן לב .וז"ל הפני יהושע " -הא דפשיטא לן

אינועלפיו,רקדיבורוהואסיבהוגילוידעתלחיוב".

דבהודאה בפני עדים ואמר אתם עדי מהני ,היינו משום

בספר נחל יצחק סי' פא סק"ד דחה את דברי יד המלך.

דפשיטא לןדמדין ערבדאדם יכול לחייב עצמו במה שאינו

עיקר דבריו של הנחל יצחק הם לדחות את חידושו דלא

חייב היכא דאיכא שום סברא לומר דגמר ומקני .והיינו

מהני חזרה תוך כדי דיבור בהודה ע"י תביעה ,אך בתוך

טעמא ,דאיכא סברא כיון שחייב עצמו ואמר אתם עדי

דבריו דחה הנחל יצחק גם את עיקר שיטתו דהודאת בעל

מסתמאגמרוהתחייבבלבשלם".

דין עדיפה מנאמנות עדים ,עיי"ש שהוכיח כן מלשון

בספר תרומת הכרי השיג על דברי הפני יהושע משום

התוספתא )בריש מסכת ב"מ( " -הודאת בעל דין כמאה

שלדעתו שיטת המהר"י בן לב דחויה ויש ראיות חזקות

עדים ,אימתי בזמן שתבעו" וכו' ,הרי שגם בהודאה ע"י

נגדה ,וממילא אין מקום לומר שהודאה בפני עדים היא

תביעהנקטההתוספתאדכמאהעדיםדמי.

מתורתהתחייבות.

בעיקר דבריו שכתב בספר יד המלך לחלק בין הודאה ע"י
תביעהלהודהמעצמו,יששהסכימולדבריו,וכתבושבהודאה

ד.שיטתתרומתהכרי
בספר תרומת הכרי סי' א' דעתו כשיטת הפני יהושע

הבאה מכח תביעה יש לדון את ההודאה כנאמנות וכמ"ש
הקצותהחשן.אךבהודהמעצמוההודאהנידונתכהתחייבות

ביחס להודאה בבי"ד ,דמהני מתורת נאמנות .אך הודאה

וכשיטתמהריב"ל).אלאשלשיטתידהמלךהודאההבאהע"י

בפני עדים מועילה מתורת שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא,

תביעהעדיפהמנאמנותעדים,וכמושהתבאר(.

שאינו מתורת נאמנות אלא שמחייבים את האדם להתנהג

כן כתב בספר דברי חיים )מצאנז( עמ"ס ב"מ דף ג :שיש

עלפידיבורו.וז"ל"-ומה"טנמיגביממוןהמודהבפניעדים

לחלק בין הודה בלא תביעה להודה לאחר תביעה ,והעלה

שהוא חייב לחבירו מנה אף שאין אנו מאמינים לו שהוא

בדעת המהר"י בן לב שרק כשהודה בלא תביעה או כשיש
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עדים בדבר שאינו חייב הודאתו נידונת כהתחייבות ,אבל

ומתנההחיובנוצרמכאןולהבא.לדעתו ,הב"שסי'לחס"ק

כשתבעווהודהלוחייבמטעםנאמנות).ועיי"ששכתבשאף

לא הסובר שבהודאת בעל דין מתחייב מכאן ולהבא נקט

כשהודהע"יתביעהאםהודהלמרותשהיהיכוללהעיזפניו

כמהריב"ל ,והח"מ וההפלאה הסוברים שנאמן למפרע נקטו

ולכפור,הודאתומטעםחיוב,וכתבלישבבזהקושיתהקצות

כשיטת הקצות החשן .וע"ע בשואל ומשיב מהדו"ק ח"ג סי

החשןעלמהריב"ל(.

קלבמש"כביאוראחרבדעתהב"ש.

וכןכתבבאגרותמשהחחו"מח"בסי'סדפרקג',ובאר

וע"עבצפנתפענחהלכותנערהבתולהפ"אה"אשבאר

שבהודאה ע"י תביעה מצטרפת הנאמנות של התובע

מחלוקת רב חסדא ואביי ורבא במסכת ב"ב דף לג .אם

בתביעתו ,וכמו שמצינו שבכחה של תביעת התובע לחייב

המודה שהקרקע של חבירו צריך להחזיר הפירות למפרע,

שבועת היסת ,דחזקה אין אדם תובע אא"כ יש לו עליו.

שיסוד מחלוקתם היא האם הודאת בעל דין היא נאמנות

משא"כבמודהמעצמו.

למפרע,אוהתחייבותמכאןולהבא.

וכןכתבהגר"יקמנצקיז"לבספרואמתליעקב,בחידושיו

ג .לשיטת המהריב"ל הסוגיא בכתובות דף יט .שהמלוה

עמ"ס ב"ב דף לג ,וז"ל " -היכא דהלה תובע וזה מודה ,אז

אינו נאמן לומר על השטר שהוא שטר אמנה במקום שחב

ההודאהמטעםנאמנותדבכה"גמייריקראדכיהואזה.וכן

לאחרים ,מתפרשת שרק מפני חשש קנוניא אינו נאמן,

מסתבר שהרי לעולם בי"ד מחפשין את האמת מעמידין

וכמ"ש הרמב"ם בפרק ב' מהלכות מלוה ולוה ה"ו .ומבואר

אותה על סמך הטענות .וכיון שכן כשהלה תובע והנתבע

ברמב"ם דאם לא נחוש לקנוניא ,נאמן אף במקום שחב

מודה לדבריו מסתבר דבכה"ג ודאי עמדו על האמת".

לאחרים .וכן מבואר בחידושי הרשב"א עמ"ס גיטין דף יד.

משא"כבמודהמעצמואיןכאןאלאהתחייבות.

בסוגית הנהו גינאי )בסוף ד"ה הנהו גינאי( ,וכן בשטמ"ק
עמ"ס ב"מ דף יג .בשם הריטב"א באר שהאומר שטר אמנה

ו.שיטתהתשב"ץ

הוא אינו נאמן במקום שחב לאחרים מכיון דחיישינן

התשב"ץ ח"א סי' עו כתב בגדר הודאת בע"ד " -שהיא

לקנוניא .וכן עולה מדברי התומים סי' צט המובא בקצות

כמאה עדים מיגו דאי בעי יהיב או מפני טעם אחר או

החשן סי' צט סק"ב שבמקום דלא חיישינן לקנוניא מועילה

מגזירתמלךג"כוכדילפינןמכיהואזהוכדפרש"יבקידושין".

הודאתו אף במקום שחב לאחרים ,ולכאורה הטעם מכיון

)במש"כ התשב"ץ "או מגזירת מלך" כוונתו כגדר עדים

שהודאה היא התחייבות .אלא שהקצות החשן ,לשיטתו,

הנאמניםמגזירתמלך(.

חולקעלהתומים,וכתב" -כל שחבלאחריםאפילובמקום

ועייןבקצותסי'לדסק"דשדחהשא"אלפרשדיןהודאת

דלא שייך קנוניא אינו נאמן ,וכדמוכח בפרק באומר

בע"דמכחמיגו",דא"כאלוהיועדיםכנגדושאינוחייבדתו

בקידושין דף סה ,:דאע"פ ששניהם מודים אין חוששין

לאשייךמיגודהוימיגובמקוםעדים,והודאתבעלדיןנאמן

לקידושיןואמרושםמשוםשחבלאחריםע"ש.והתםליכא

אפילונגדעדים,וא"כליכאלמימרמדיןמיגו".

חששקנוניא,אלאודאיאדםאינונאמןבהודאתואלאהיכא
דליכא חוב לאחריני אבל היכא דאיכא חוב לאחריני אינו

הנפקאמינהביןהשיטות

נאמן".

להלן נציין הנפקא מינה בין הסוברים שההודאה היא

ד .בשו"ת שואל ומשיב )מהדורא קמא ח"ב סי' קמה(

נאמנותלסובריםשבהודאההמודהמתחייבבעצםהודאתו.

הביא את מחלוקת בעל התרומות והרי"ף שהביא הטור סי'

א.בהגהותהג"ריהושעמקוטנא)מח"סישועותישראל(

פז באדם הכופר בכל ונשבע היסת ואח"כ הודה במקצת,

על תשובת הרשב"א ח"ד סי' נ' כתב שאם "הודאה אינה

שהרי"ףכתבשאינויכוללהשבעאלאשכנגדונשבעונוטל,

קנין אלא שאנו מקבלין דבריו שהאמת כדבריו ,אם הלה

ובעלהתרומותוהטורס"לשאינונעשהחשודעפ"יעצמו.

יודע שאינו כן ,והנותן חוזר ,אסור לו ליטול משום גזל".

וכתב השואל ומשיב " -ולפענ"ד נראה דמחלוקת הרי"ף

משא"כ אם התחייב בעצם ההודאה ,המקבל אינו צריך

ובעלהתרומותתלויבמהשנחלקוהמהריב"לוהקצותהחשן

לחושמשוםגזל.

בטעם הודאת בעל דין .דאם נימא מתורת מתנה א"כ שוב

יש לדון בדבריו ,שהרי המודה הודאת בעל דין נאמן
לחובתוואינונאמןלזכותו.א"כי"לכןגםביחסלמקבל,אף

אינונעשהחשוד.אבללפימש"כהקצות החשןדהואלגבי
עצמונאמןמתורתעדא"כשובנעשהחשוד".

שהמקבל יסבור שהמודה אינו חייב לו ,הרי יתכן שזיכה לו

ה .בקצות החשן סי' קצד סק"ד סובר שאפשר למכור

ע"יאחר,וכמ"שהראב"דבתשובההמובאתבספרהתרומות

חמץבקניןאודיתא,עיי"ש.אולםלשיטתהקצותהיינודוקא

שער מב )התשובה תובא להלן ,עיי"ש שכתב כמה

כשהתמלאו התנאים )שיפורטו להלן( לקנין אודיתא ,אבל

אפשרויותשהמודהחייבלמרותשהמקבלאינויודע(,ועכ"פ

כשמודהבהודאתבעלדין)שאינהתקפהכאודיתא(שהחמץ

המודהנאמןעלכך,ואינונאמןבחזרתו.

שייך לגוי ,אם יודע בעצמו שהחמץ עדיין שלו ,עובר עליו.

ב.בספרשעריתורה)כללא' פרטא'(כתבשאםהודאת

משא"כ למהריב"ל כל הודאת בעל דין היא קנין אודיתא

בעל דין בתורת נאמנות ,נאמן למפרע ,ואם בתורת חיוב

המועיל מדאורייתא ,ויכול להודות שהחמץ של הגוי ,ואין

עטרתדבורה



סימןטז771

צורך לתנאי אודיתא שכתב הקצות ,שהרי הודאת בעל דין

דאמרינן)ב"מדףסד(.אימראינישאחריניגזליהואמרליה

גופא היא אודיתא ,ודי בכך שדבריו נחשבים כהודאת בעל

להאיך זיל אבלע ליה בחשבון ,א"נ איניש אחרינא יהבינהו

דין.

לשמעון וזכינהו ניהליה ע"י ראובן ,דהא ראובן אודי דהלין

אלא שלהלן יתבאר שיתכן שהודאת בעל דין לשיטת

זוזי דמשמעון נינהו ,ואפשר דאיהו ידע אמאי אודי ושמעון

מהריב"ל אינה קנין אודיתא ,אלא התחייבות .והתחייבות

לאידע,כדאמרינןבגיטין)דףמ(:חיישינןשמאזיכהלוע"י

והשתעבדות בשעבוד הגוף למכור חמץ ודאי לא תועיל

אחר,ודכוותיהפרקהנושא".

לפוטרומבליראהובלימצא.

וכןדעתספרהתרומותבשערנאחלקח'סעיףא'שכתב
" -אבל הודאה אין ענינה הקנאה ,אלא ענין הבא על מה

באורמקורהמחלוקתביןהמהר"יבןלבלקצותהחשן
להבהרת השיטות בגדר הודאת בעל דין יש מקום לברר
שתי סוגיות ,במסכת ב"ב דף קמט .סוגית איסור גיורא
ובכתובותדףקא.

שכברהיהשמגלההאמת".
ב.שיטתהעיטורהאורזרועהתשב"ץוהרשב"ש.
בהודאת בעל דין מלבד הנאמנות שבהודאה התחדש
קנין באמצעות הודאת בעל דין  -קנין אודיתא .אך קנין

סוגיתאיסורגיורא

אודיתא זה דאיסור גיורא הוא תקנת חכמים ונאמרה רק

במסכת ב"ב דף קמט .הסתפקה הגמרא " -איבעיא להו

ביחס לשכיב מרע ,ודוקא בגר שכיב מרע ,מכיון שבשכיב

שכיב מרע שהודה מהו" ,הספק נפשט מהמעשה של איסור

מרע שאינו גר כבר נאמר דדברי שכיב מרע ככתובין

גיורא " -ת"ש דאיסור גיורא הוה ליה תליסר אלפי זוזי בי

וכמסורין ,ורק בגר דמכיון שאינו בירושה אינו בדין דדבריו

רבא  ...ולודי איסור דהלין זוזי דרב מרי נינהו וליקנינהו

ככתוביןוכמסוריןולכןתקנולוקניןאודיתא.

באודיתא",עיי"שבסוגיא.

בעלהעיטור)באותה'הודאה(לאחרשהביאדעתהגאון

מצינובראשוניםשלששיטותבביאורהסוגיא-

שהודאההיאקנין,כתב" -מסתבראדהודאהלאמהניאלא

א.שיטתהרשב"םהרשב"אהראב"דוספרהתרומות.

בשכיב מרע כגון הא דאיסור משום דדברי שכיב מרע

הרשב"ם פרש שהסוגיא דנה בהלכות הודאת בע"ד,

ככתובין וכמסורין דמי ,ודמי לנתתי שדה פלונית לפלוני

והספק בגמרא הוא שמא אין כאן הודאת בע"ד ,ושלא

דאמר התם וכולן בשטר ,וגם משום הא דכתובות )קא,(:

להשביע את עצמו הודה ,ומסקנת הסוגיא שההודאה

התם בשטר הוא .אבל מידי דידעינן דלאו דידיה הוא אלא

מועילה,וכןפרשהנימוקייוסף.

דנותן,היכימצילמימרלאודיליהואאלאלפלוני,האכו"ע

וכןדעתהרשב"אבתשובה)ח"גסיסזוח"דסי'נ'(,וז"ל-
"ישמישמדקדקמההיאדאיסורגיוראשההודאהבכעניןזה

ידעידשקרהואומצילמימרמשטהאניבך,ותוליתנייהגבי
שארהקנאות".

אחד מדרכי הקניות .אלא שאני תמה בדבר זה ,במה יקנה

וכןהאורזרוע)ח"אסי'תשנבסק"ד(כתב" -נראהבעיני

והלאאיןנכסיםשישלהםאחריותנקניםאלאאובמשיכה

שאין זה הדין אלא בשכיב מרע לצורך הגר כזה דהואיל

או בהגבהה או בחליפין או באגב ולא מצינו בשום מקום

שלאהיהיכוללהקנותלובעניןאחרכיאםכךאמוררבנן

שתהיה קנייתן בהודאה ,וההיא דאיסור גיורא בשהודה

דקניכדישלאתטרףדעתו...אבלבריאדאיתיהבמתנהה"נ

שאותן נכסים שביד רבא של רב מרי הם ואע"פ שאנו

דלאקניבהודאה",ועיי"ששהוכיחכןמב"בדףקנו:במעשה

מוחזקין בו שאין לו לרב מרי בידו כלום כל שהודה הוא

במרוני שאמרו שאין לו תקנה להקנותו אלא ע"ג קרקע

נאמןיותרממאהעדים".

משמע שבאודיתא לא מהני .ועיין בהגהות האשרי בסוגית

וכן דעת הראב"ד בתשובה המובאת בספר התרומות

איסורגיוראשהביאבקיצוראתדבריהאורזרוע.

שער מב ח"ד ס"ג .הראב"ד נשאל " -בראובן שהודה ,הלין

וכ"כ התשב"ץ )ח"א סי' קנב( " -אין פקדון ולא מלוה

זוזי דשמעון נינהו ,ואנן ידעינן דלא מחייב ליה בכלום ולא

נקנין בהודאה אלא בשכיב מרע ,משום דדברי שכיב מרע

בפקדון איתנהו גביה ,ושמעון עצמו מודה בכך אלא נתכוין

ככתובין וכמסורין דמו ,אבל בבריא לא .שאם כל אדם היה

לתתולובמתנה".

יכול להקנות בהודאה אמאי לא תני לה גבי שאר הקנאות,

דהיינוהראב"דנשאלעלמעשההדומהלעובדאדאיסור

וכ"כהרבבעלהעיטור".

גיורא ,מלבד ההבדל דבמתנת בריא עסקינן ולא במתנת גר

התשב"ץ כתב כן בדעת הרמב"ם ,וז"ל " -וכן דעת

שכיב מרע .הראב"ד השיב " -כך דעתי נוטה דקני ולא

הרמב"ם ז"ל ,שהוא פסק בהלכות ההיא דאיסור בפ"ט

מטעמא דבמתנה רצה ליתנם לו ,דרב מרי לא קנהו מחמת

מהלכות זכיה ומתנה )הלכה ט'( ,ואלו בהלכות מכירה פ"ו

מתנה ....דא"כ דרב מרי מתנה הוה היכי קנה והא אמרינן

)הלכה ז'( כתב שהמטבע אין לו דרך שיזכה בו מי שאינו

מתנת שכיב מרע כירושה דמיא וכל שאינו בירושה אינו

ברשותו אלא אגב קרקע .וכתב עוד שם שהחוב אינו נקנה

במתנה,אלאלאוש"מדהודאהגמורההיאכהודאתבריא.

אלא במעמד שלשתן ,ואילו היתה דעתו שההודאה תועיל

הלכך אע"ג דלא הלוה לו כלום ,ולא הפקיד אצלו כלום,

בבריא אמאי לא תני תקנתא דאודיתא ,דהלכתא בטעמא

ושמעון הזוכה מודה בכך ,חייב ראובן ליתנם לו כי ההיא

היא.אלאודאיהריהואמסכיםלמהשהסכיםבוהרבבעל

772חושןמשפט

עטרתדבורה

העיטור ז"ל דלא אמרינן הכי אלא בשכיב מרע אבל בבריא

הרי"ףושארהפוסקיםפסקוכרבייוחנן.

לא".

מצינושלששיטותבראשוניםבביאורהסוגיא-

וכ"כהתשב"ץבח"גסי'שיט,וז"ל" -איןמטלטליןנקנים
בהודאהאלאבשכיבמרע,כיכןכתבוכלהראשונים.
בח"גסי'שכההוסיףהתשב"ץ"-ההיאדפרקהנושא)דף

א.שיטתרש"יתוס'רי"דוריא"ז-אדםאינויכוללהקנות
אולהתחייבבדברשאינומחויבבוע"ידיבור)כגוןבהודאת
בע"ד(,אלארקבאמצעותקנין.

קא (:חייב אני לך מנה דמשמע דמהני הודאה ,לא מוכחא,

בסוגיא זו הדיון הוא בהודאת בעל דין שמודה בחוב

דבחייב אני לך ליכא הקנאה ,אבל הודאה דהקנאה לא

שכברחייבלו,וכתבההודאהבשטרומסרהבפניעדיםולא

מהניא עד שיאמר בשטר שדי קנויה לך או יכתוב שדי

אמראתםעדי.נחלקור"לור"יאםיכוללחזורבומהודאתו,

פלוניתלפלוניכההיאדפרקהשולחוימסורלוהשטר".

והלכהכרבייוחנןשאינויכולמכיוןשדינוכאומראתםעדי.

וכןדעתהרשב"שבתשובהסי'תקד.

וכן פרש הר"י מגאש בתשובה סי' קסח )הובאה בברכי

ועייןבשו"תחמדתשלמהחאה"עסי'סבס"קיבשכתב

יוסף סי' מ'( שאין אדם מתחייב אלא ע"י קנין ,וכתב שתי

לבאר  -לשון "דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים" שנקטו

דרכיםבביאורהסוגיא.דרךאחתכרש"ישהמודהכתבאת

העיטור הגהות האשרי והרשב"ץ ,אין כוונתם לדין הידוע

הודאה בשטר .ודרך שניה שהודה בעל פה ואמר חייב אני

דדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי ,אלא זהו לשון

לך מנה בשטר "שהוסיף לפרט ולפרש אומרו בשטר כאילו

מושאללומרשהיאהודאהגמורה,ואיןחששהשטאהכמו

אמר לעדים אתם עדי ,ואינו יכול לומר משטה אני בך ...

שאין חוששין כשעשה קנין ,אבל בבריא ,כל שלא הודה

נראה שהוא מודה בבירור בהודאה זו") .וע"ע בש"ך סי' פא

בשטר,אמרינןשהודהדרךהשטאה.וע"עשםסי'סאסק"י.

ס"ק מט )ד"ה וה"ה( שכתב מדעתו כסברת הר"י מגאש ,אך

ג.שיטתהתוס')בב"מ(הריטב"אוחכמיפרובינציא.

לאבאראתהסוגיאעלפיחידושזה(.

בחידושים המיוחסים לריטב"א עמ"ס ב"מ דף מו .באר

ב .שיטת ר"ת העיטור הרמב"ן הרשב"א והרא"ה  -אדם

שאודיתא הוא קנין היוצר התחייבות ,עיי"ש שהביא שיטת

אינויכוללהתחייבע"יהודאתבע"דאלאכשנכתבהבשטר.

החולקים "דלא מהני אודיתא אלא הודאת אמת כשמודה

ר"ת )בתוס' ד"ה אליבא( מבאר " -בשטר גמור שחתמו

שלפלוניהם,והואאמת".אךהריטב"אחולק,וז"ל– "האי

היטב  ...רבי יוחנן סבר אלימא מילתא דשטרא לאקנויי ...

סברא ליתא ,מהא דמייתי פרק הנושא בכתובות פלוגתא

הואילוטרחלמיכתבשטראגמרומשעבדנפשיה".וכןדעת

דר"ל ור"י  ...והכא כיון דמודה מחייב והכא הודאת שקר

הרמב"ןהרשב"אוהרא"השהובאובשטהמקובצת.והעיטור

היאואפ"החייב,שהרילאהיהמלוהעליושבשבילהיהאזן

באותה'הודאה.

בתהואפ"החייב...וכןנראהמדברירבאלפסשם".

ג .שיטת הרמב"ם הרמ"ה והריטב"א  -אדם יכול לחייב

וכן דעת הריטב"א וחכמי פרובינציא המובאים בנימוקי

עצמו דאם אומר בפני עדים אתם עדי שאני חייב לפלוני

יוסף בב"ב דף קמט ,.וכן שיטת התוס' בב"מ דף מו .ד"ה

מנה או כשאומר בפניהם חייב אני לך מנה בשטר ,בכך

וניקנינהו,וכןדעתהמאיריעמ"סקידושיןדףכו.:

נוצרתהתחייבותאףשמעולםלאהתחייבלומנה.כןכתבו

וכן בספר התרומות שער מב ח"ד ס"ג הביא דעת

הרמב"ם )הלכות מכירה פי"א הט"ו( והרמ"ה )המובא בטור

הראשונים הסוברים שאודיתא אינה רק הודאה אלא קנין,

סי' מ( .וכן עולה מדברי חידושי הריטב"א עמ"ס ב"מ דף מו

וסיים " -ולפיכך כתבו הודאה בחיבוריהם באחד מדרכי

שהובאולעיל.

ההקנאות" .וכן בעיטור )אות ה' הודאה( כתב " -וכן דעת
הגאוןשכתבדהודאהכאחדמשארההקנאות".
בדעת התוס' בב"ב דף קמט) .ד"ה שכיב( נחלקו
האחרונים,כמבוארבברכייוסףחחו"מסי'מ'סק"ב
הסוגיאבתחילתפרקהנושאבכתובות

וכן נראה מפשטות לשון רי"ף שכתב " -שמעינן מהני
כולהי ,דפלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש במאן דקביל על
נפשיהמילתאדלאהוהמיחייבבה".וכןכתבוהר"ןוחידושי
הריטב"א בב"מ )דף מו( בדעת הרי"ף .אלא שהרמב"ן פרש
שיטתהרי"ףשהודהבשטרוכשיטתר"ת.

במסכת כתובות דף קא :נאמר " -אתמר האומר לחבירו
חייב אני לך מנה ,רבי יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר

היחסביןסוגיתאיסורגיוראלסוגיאבכתובות

פטור" .ובהמשך הסוגיא " -הכא במאי עסקינן דאמר ליה

יש מקום לדון מהו היחס בין שתי הסוגיות .עיקר הדיון

חייבאנילךמנהבשטר.רבייוחנןאמרחייבאלימאמילתא

הוא לשיטה השלישית בסוגית איסור גיורא ,האם הסוגיא

דשטראכמאןדאמרלהואתםעדי,רישלקישאמרפטורלא

בכתובות דנה באותו ענין והיא משלימה את סוגית איסור

אלימא מילתא דשטרא" .ועיי"ש בהמשך הסוגיא בראיות

גיורא .דהיינו ,בסוגית איסור גיורא התחדש קנין אודיתא,

שהוכיחה הגמרא כשיטת רבי יוחנן ,ובסוף הסוגיא העלו

ובסוגיא בכתובות התבארה הדרך להשתמש בקנין זה .ולפי

שרבי יוחנן סובר כרבי ישמעאל שערב היוצא לאחר חיתום

זה הסוגיא בכתובות תתפרש על פי פירושם של הרמב"ם

שטרותנידוןכערב,ולאס"לכבןננסהסוברשלאחרחיתום

והרמ"ה ,ונבאר שדברי הרמב"ם והרמ"ה באו להגדיר את

שטרותאינהמועילההתחייבותוכערב.

קניןאודיתא.

עטרתדבורה
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או שיש לומר שכל אחת מהסוגיות עוסקת בענין אחר,

אתקניןאודיתא,איןלנומקורבש"סשאדםיכוללהתחייב

סוגית איסור גיורא חידשה )אליבא דהשיטה השלישית

ולשעבד עצמו בלא קנין אלא בדיבור בלבד .אך אדם יכול

לעיל( את קנין אודיתא ,ואילו בסוגיה בכתובות הדיון

להקנותבדיבורהתואםאתכלליהודאתבעלדין.

)אליבאדשיטתהרמב"םוהרמ"ה(כיצדאדםיכוללהתחייב



ולשעבד עצמו בחוב שעדיין אינו חייב בו .ולפי דרך זו אין

דעת הסוברים שהסוגיא בב"ב אינה קשורה לסוגיא

הכרח שהרמב"ם והרמ"ה יסכימו לקנין אודיתא ,ויתכן
שיפרשוסוגיתאיסורגיוראכאחתמהשיטותהאחרות.

בכתובות
בספר התרומות שער מב ח"א סעיף ט' כתב " -ההיא

לכאורהנראהמתחילתהסוגיאבכתובותדעסקינןבגדרי

דהנושאלאוהודאההיאאלאחיוביההואדקאבעילחיובי

הודאת בעל דין ,ולכן מהני כשאומר אתם עדי .ולפי זה יש

נפשיה ,כדמבורר בהלכות הרב ז"ל וכמוהו פסק הרב ר'

מקוםלפרששסוגיאזומשלימהאתקניןאודיתאהבנויעל

משהשאע"פשלאאמרלהםאתםעדיוהעדיםיודעיםשאין

גדריהודאתבעלדין.
ואילו בהמשך הסוגיא ,וכן במסקנא שהעלו לתלות את

לו אצלו כלום חייב ,שהרי גמר ושעבד נפשיה ,וכן הורו
המורים".

מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש במחלוקת רבי ישמעאל ובן

ולעומתזאתהסוגיאבב"בעוסקתבהודאה.

ננס שנחלקו בערב היוצא לאחר חיתום שטרות ,מוכח

וכן התשב"ץ בח"ג סי'שכהבתוךדבריוששלל את קנין

שבגדריהתחייבותעסקינןולאבגדריהודאתבעלדין.

אודיתא כתב " -וההיא דפרק הנושא )דף קא (:חייב אני לך

ונראהשנחלקוראשוניםבשאלהזו-

מנה דמשמע דמהני הודאה ,לא מוכחא ,דבחייב אני לך

הסובריםששתיהסוגיותמשלימותזואתזו

ליכא הקנאה ,אבל הודאה דהקנאה לא מהניא עד שיאמר

בספר העיטור )אות ה' הודאה( כתב " -והא דאמר

בשטר שדי קנויה לך או יכתוב שדי פלונית לפלוני כההיא

הודאה בפני שנים לא שנא דאודי במידי דמיחייב בה ולא

דפרקהשולחוימסורלוהשטר".

שנא אודי במידי דלא מיחייב אלא דיהיב ליה במתנה ,הוה

אמנם מדברי ספר התרומות הנ"ל והתשב"ץ היה מקום

ליה כמאן דאמר נתתי שדה פלונית לפלוני וקנה .כההיא

לומר שהסוברים את קנין אודיתא מפרשים את הסוגיא

דכתובותחייבאנילךמנהבשטררבייוחנןאמרחייב,וכגון

בכתובותכסוגיאהעוסקתבקניןאודיתא,ואילוהחולקיםעל

הא דאיסור דאמרינן ולודי איסור דהלין זוזי דרב מרי נינהו

קנין אודיתא בהכרח פרשו את הסוגיא בכתובות שעוסקת

וליקנינהו באודיתא .וכן דעת הגאון שכתב דהודאה כאחד

בדרךשאדםיכוללחייבעצמו.

משאר ההקנאות") .בהמשך דבריו בעל העיטור חולק על
שיטהזו,וכמושהובאלעיל(.

אךמדבריהמשכנותיעקבחחו"מסינדעולהשאיןקשר
בין שתי הסוגיות ואף אם נסכים עם קנין אודיתא ,הסוגיא

וכן הביא שיטה זו בספר התרומות שער מב ח"ד ס"ג

בכתובות בהכרח מתפרשת כעוסקת בדרך שאדם מחייב

בשםהראשוניםשאדםיכוללהודותבדברשאינוחייבאלא

עצמו ,וכן יתפרשו דברי הרמב"ם בפרק יא מהלכות מכירה

מתחייב ע"י הודאה" ,וכגון חייב אני לך מנה בשטר דאמר

הט"ו,ודלאכדרכושלהקצותהחשן.

רבייוחנןחייב,וכגוןהאדאיסורשכתבנו".
הרי שלדעה זו הסוגיא בכתובות משלימה את הסוגיא
שלאיסורגיורא,וכדרךהראשונהשכתבנו.

המשכנות יעקב כתב " -גם עיקר דברי הקצות החשן
שרצה לפרש דעת הרמב"ם מטעם אודיתא ודוקא בלשון
הודאה על העבר ,וזה תימא שהרי הרמב"ם כתב ,הביאו

וכן מבואר מדברי חידושי הריטב"א עמ"ס ב"מ דף מו

הטור סי' מ' ,שאם כתב לו בשטר הריני חייב לך כו' או

)דבריו הובאו בקיצור בנימוקי יוסף בב"ב בסוגית איסור

שאמר לו בפני עדים הריני חייב לך כו' ולישנא דהרי ודאי

גיורא( ,שהוכיח מהסוגיא בכתובות כנגד החולקים על קנין

לישנאדלהבאמשמע ,כמושמבוארבגיטיןרישפרקהשולח

אודיתא .אילו סבר הריטב"א שבסוגיא בכתובות הדיון הוא

הרי הוא בטל מאי ,ואמר מ"ש מהרי הוא הקדש הרי הוא

באדם המשעבד עצמו ולא בקנין אודיתא אין מקום לדחות

הפקרכו' ,וכתב שםרש"י ז"ל אלמאלישנא דלהבאמשמע

מכח סוגיא זו את החולקים על קנין אודיתא ,שהרי יתכן

פי' שיהא הקדש או הפקר ,וה"נ הריני חייב מכאן ולהבא

שאין ההודאה יוצרת קנין אך עכ"פ אדם יכול לשעבד את

משמע ,ופירושו מתחייב ואין במשמעו כלל לשון הודאה

עצמובדרךהמבוארתבסוגיאבכתובות.

שהוא חייב מכבר .וזו ראיה ברורה שלא כדברי הקצות

וכן דעת הכסף משנה )פרק יא מהלכות מכירה הט"ו(

החשן".

בדעתהרמב"ם,עי"ששעלדבריהרמב"םשפסקכשיטתרבי

וכןתמההמשכנותיעקבעל הקצותהחשןמדבריהטור

יוחנן בכתובות )וכפרושו של הרמב"ם שהובא לעיל( ,הביא

סי' ס' שכתב "הוו עלי עדים שאני מתחייב עתה בכך וכך

הכסף משנה את הסוגיא של איסור גיורא כמקור לדברי

מידות של פירות" ,הרי להדיא אף שאמר הריני מתחייב

הרמב"ם.

מהניאתםעדי,ודבריהטורמקורםבשיטתהרמב"םהנ"ל.

וכן הקצות החשן בסי' מ' האריך לבסס שיטה זו ,ולפי

וכן משמע ממה שהקשה הר"ן בריש פרק הנושא על

דרכו מכיון שהסוגיא בכתובות מתפרשת כסוגיא המבארת

שיטת הרמב"ם מהא דבעינן קנו מידו בשומר המתחייב

774חושןמשפט

עטרתדבורה

ביותר ממה שחייבתו תורה ,הרי שנקט שהרמב"ם איירי
בהתחייבותחדשה.וכןנראהמפשטותלשוןהרמב"םבפי"א
ממכירה הט"ו במש"כ "המחייב עצמו בממון לאחר בלא
תנאי  ...הרי חייב עצמו כמו שישתעבד הערב" .מההשואה

לשיטת הקצות ישנם שני הבדלים מהותיים בין הודאת
בעלדיןלאודיתא.
דין הודאת בע"ד יסודו כנאמנות מדאוריתא ,הנלמדת
מהפסוק"כיהואזה".

לערב מוכח שאין זה קנין אודיתא ,שביחס לקנין אין צורך

ולעומת זאת אודיתא היא קנין .ולכן בהודאת בעל דין

להוכיח הלכה זו מערב שהתחייבותו אינה קשורה לקנין

אדםנאמןלמפרעכנאמנותשלעדים,אבלבאודיתאהקנין

אודיתא ואינה זקוקה לנוסח של הודאת בע"ד ומועילה אף

נוצרמכאןולהבא.

כשחב לאחרים .ועוד שלא מצינו שא"א להתנות תנאים

לעומת הודאת בעל דין שהיא מדאוריתא ,קנין אודיתא

בקנינים) ,וע"ע במעדני ארץ שביעית סי' יט במש"כ אם

הואמדרבנן,כמבוארבקצותהחשןסי'קצדסק"ד.שיטתוזו

מועילתנאיבאודיתא(.

אינהנובעתמהאמורלעילבשיטתהקצותבדיןהודאתבעל

וכןנראהבדעתהש"ךשפרשאתדבריהרמב"םכשיטת

דיןואודיתא,אלאמכחדבריהתוס'בב"קדףקד:סד"האגב,

המשכנותיעקב,עייןש"ךסי'ס'ס"קכו,סי'מ'סק"דוסי'פא

וכן דעת המחנה אפרים )הלכות קנין משיכה סי' ב'( .אבל

סק"ווסק"נ.

החתםסופרחיו"דסי'שיד)ד"הוהנהגם(השיגעלהקצות

מכל האמור עדיין אין הכרח שהרמב"ם אינו סובר את
קניןאודיתא,אלאישמקוםלערערעלדבריהקצותשפרש

החשן בזה ומסקנתו שקנין אודיתא הוא מהתורה וכ"כ
הנתיבותבסי'ס'ס"קיז.

אתהרמב"םבהלכותמכירהכעוסקיםבקניןאודיתאעלפי

לשיטת הקצות ,הסוגיות בכתובות קא :ובב"ב קמט.

דברי התשב"ץ )שהבאנו לעיל( שהוכיח בדעת הרמב"ם

משלימות זו את זו ,ומהן עולה שקיים דין נוסף והוא קנין

בכמה מקומות דס"ל שאין קנין אודיתא .ולפי האמור אין

אודיתא הבנוי על הודאת בעל דין .עיקר הדין שקיים קנין

מקום למש"כ הקצות בסי' קצד סק"ד לסתור את דברי

כזה התבאר בסוגיא בב"ב ,ואילו בסוגיא בכתובות )אליבא

התשב"ץ מכח דברי הרמב"ם הנ"ל בהלכות מכירה שהרי

דשיטת הרי"ף והרמב"ם( התבאר שלא בכל הודאת בע"ד

הרמב"ם חידש דרך המועילה כהתחייבות ולא דין קנין

קייםקניןזה,אלאדוקאכשהודהואמראתםעדי,ואה"נאף

אודיתא.

באודיתא דאיסור גיורא צ"ל דהודה בפני עדים ואמר אתם

וכ"כ באבן האזל הלכות מכירה פי"א הט"ו בדעת

עדי)קצותהחשןסי'פאס"קיט(.

הרמב"םדלאס"לקניןאודיתא.וע"עברמב"םפ"אממכירה

לשיטתהקצותישנםכמהתנאיםלהחלתהקנין-

ה"א דמוכח כן ממש"כ "המקח אינו נקנה בדברים  ...הוו

א .שיודה בהודאת המועילה בהלכות הודאת בעל דין,

עלינו עדים שמכר" ,עיי"ש דמשמע דבכל גווני אינו נקנה

ולכן נוסחהודאתוצריך להיותדוקאבלשון עבר ולא יועיל

בדבריםאףבכה"גשירצולהקנותבאמירהזולעדים,ואילו

אםיאמרשמודהשישלםלפלוני)סי'מ'סק"א(,וכןלאיועיל

לכס"מוהקצותצריךלהועילמדיןקניןאודיתא,וע"עבאבן

במקוםשחבלאחרים)סי'צטסק"ב(.סברתהקצותהתבארה

האזלבמש"כבתחילתהלכותמכירה.

בחידושיר"ששקופעמ"סב"בסי'כו"-קניןאודיתאהוארק

וכןנראהבדעתהרמ"השלדעתוהסוגיותאינםקשורותזו

דכיוןשהועילודבריולגביבי"דמשוםנאמנות,מה"טחשבו

לזו .בדבריו שהובאו בטור סי' מ' מבואר שפרש את הסוגיא

חז"ל ענין זה כהקנאה שגומר ומקנה שיודע שדבריו יועילו

בכתובותכדעתהרמב"ם,ואילואתהסוגיאשלאיסורגיורא

שאםירצהחבירויזכההדברבבי"ד,אבלאםאינונאמןלא

פרש כשיטת הרשב"א בתשובה כמבואר בדבריו בספרו יד

הועילודבריוכלוםואיןכאןשוםהקנאה".

רמ"ה,הרישלמרותשאינוסובר קניןאודיתא ,פרששהסוגיא
בכתובותעוסקתבדרךשאדםיכוללחייבעצמו.

החזו"אחולקעלקצותהחשן,החזו"אבחחו"מ)סנהדרין
סי' יזס"קיג(כתב" -ונראהדהודאהחשיבאקניןאףשחב

וכן דעת הנתיבות סי' מ' שאין לקשר בין שתי הסוגיות,

לאחרים וכמ"ש תוס' בב"ב דף מד :בשם ר"ת דע"י הודאה

ולדעתו כו"ע סוברים את קנין אודיתא ,ואילו על שיטת

שיש לו קרקע משתעבד מטלטלין אגב קרקע אע"פ שאין לו

הרמב"םבסוגיאבכתובותנחלקוהרבהראשונים.

קרקע ,והתם ענין שעבוד הוא לגבות מיורשים ומלקוחות,

אלאשישלהעירעלמהשסתםהנתיבותכדברפשוט-

דמיניהאיןצריךשעבוד,ומ"ממהניהודאה".

"באודיתא כו"ע מודי דיכול להקנות ,כדמוכח בב"ב גבי

אלא שדברי החזו"א אינם מתיישבים עם דבריו שכתב

איסור גיורא וכ"כ הנמוקי יוסף" .ולפי המבואר לעיל הרבה

בב"ק סי' יח ססק"ו שקנין אודיתא נאמר רק כשאינו חב

ראשוניםחולקים,ואףהנתיבותבספרומקורחייםסי'תמח

לאחרים)דבריוהובאולהלן(,וצ"ע.

סק"הפסקכן,עיי"ש.

בספר ישועות ישראל )סי' ס' ס"ק יב( הוסיף נקודה
נוספת,וכתב " -דוקאכשמודהשהחפץהואשלחבירוכיון

קניןאודיתאלשיטתקצותהחשן
עיין בקצות החשן סי' לד סק"ד ,סי' מ' סק"א ,סי' קצד
סק"ד,סי'פאס"קיטוסי'צטסק"ב.

דמדין תורה הודאת בעל דין כמאה עדים ,תקנו חכמים גם
במקום שמשקר דמהני מטעם קנין .אבל כשאומר הריני
מקנה לך בקנין אודיתא ,אין זה אודיתא כלל ,שהרי אין זה

עטרתדבורה
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מודה כלל שהרי אמר שמקנה לו עתה בקנין אודיתא א"כ

משמע מפשטות השו"ע סי' פא סעיף כ' והסמ"ע שם ,וכן

איןזוהודאהכלל,וזהפשוטמאד".

עולהמדבריהתומיםסי'פאסק"ב.

ב .שיודה בפני עדים ,אע"פ שבכל קנין לא איברו סהדי

וכ"כ בשו"ת בית שלמה חאו"ח סי' סה " -נהי דאודיתא

אלא לשקרי ,מ"מ באודיתא אין חל קנין בלא עדים ,וכן

הויקנין,מ"מקניןבליכוונהלאמהני,כמועודרבנכסיהגר

מבוארבחידושיהריטב"אעמ"סב"מדףמו.וכןברע"אשם,

וכסבור שהםשלו )יבמותנב(" ,ובהמשך דבריו מבואר דסגי

ובמהרש"אעמ"סגיטיןדףיג:ובשו"תחמדתשלמהחאה"ע

בכוונת מקנה ואף שאין כוונת הקונה לקנות אמרינן דעת

סי'סבסק"ט.ודלאכנתיבותהמשפטסי'מססק"אשהוכיח

אחרת מקנה .ובספר ישועות ישראל סי' מ' דעתו דלא סגי

מתוס'שהקניןחלבלאעדים.

בכוונתהקנאהשלהמקנהלהקנותאלאישצורךגםכוונת

הסבראדבעינןעדיםמבוארתבספרמעדניארץשביעית
סי' יט וז"ל " -כל שלא הודה בפני עדים נמצא שלא נעשה

הקונהלקנות.עיי"שבססק"בשהוכיחכןמדבריהר"ןבגיטין
פרקהתקבל)דףל:בדפיהרי"ףד"האמר(.

עדייןשוםפעולהמוכחתעלבעלותאחרים,כיוןדאיליכא

בקצות החשן סי' קצד סק"ד מבואר שחוב אינו נקנה

סהדי לא יוכל כלל הלה לתבעו לדין ולזכות בממונו מחמת

באודיתא ,אע"פ שודאי אדם יכול להודות בהודאת בע"ד

ההודאהומשוםהכיאיןזהחשיבכללקנין".

שהחוב שהוא חייב לפלוני הוא חייב אף לאדם אחר ,מ"מ

וע"עבשו"תביתשלמהחאו"חסי'עב–עג,שגםאםאין

לא נוצר קנין אודיתא מכיון שאין אדם מקנה דבר שאינו

עדים אלא המוכר הודה בכתב ידו מהני ,דכתב ידו כמאה

ברשותו .הרי לדעת הקצות קנין זה בנוסף על היותו כפוף

עדים.ולהמבוארי"לדבכה"גשאפשרלהוכיחאתההודאה

לגדריהודאתבעלדין,הואכפוףלגדריקניינים.

בבי"ד וכן אינו יכול לטעון טענת השטאה או שלא להשביע

בשואל ומשיב מהדורא תליתאי ח"ג סי' יא השיג על

את עצמי כמבואר בשו"ע סי' פא סי"ז ,יש בזה מעשה

הקצות החשן ,וז"ל " -כל שאתה אומר שבהודאתו הפקירו

המוכיחהקנאהוגמרומקנה.

חז"לאתמעותיוועשושאינוזוכהכזוכה,א"כממילאנקנה

ג.שיאמראתםעדי,כמבוארבסוגיאבכתובות.וכןהבין

לאחר ,אף בחוב בעל פה .דאטו עושה קנין בחפץ ע"י

הקצות החשן סי' פא ס"ק יט בדעת הש"ך סי' פא סק"נ.

ההודאה ,רק שנעשה כאילו היה שלו ,וא"כ גם בחוב בעל

הסמ"עסי'פאס"קמוסוברדלאודוקאאתםעדיאלאה"ה

פה מועיל זאת" .הרי שלדעת השואל ומשיב קנין אודיתא

כשהודה בדרך הודאה גמורה דלשיטת הרמב"ם דינה

הוא אינו קנין באמצעות ההודאה אלא קנין הנובע מכח

כאמירת אתם עדי אבל אם הודה בפני עדים בכה"ג שיכול

ההודאה.

לטעון טענת השטאה אין יכול לחול קנין וגם כשיודע שלא

הקצות החשן דן קנין זה כהקנאה בהתאם לגדרי

כיון להשטאה אינו חייב לשלם אף בבא לצאת ידי שמים,

הקנינים ,ואילו השואל ומשיב טוען דמכיון שהזכיה היא

כמבוארמדבריהסמ"עסי'פאסק"ב.ודעתהתומיםסי'פא

מדרבנן שעשו שאינו זוכה כזוכה מנלן לחדש ולהוסיף

סק"ב שהביא רע"א בגיליון שו"ע סי' מ' והנתיבות סי' מ'

שזכיתו כפופה לגדרי ההקנאות שאדם מקנה ע"י קנין

סק"א שאם הודה שלא בדרך השטאה אלא התכוון

בפועל.

להתחייבבהודאתוחלהקנין,אלאדמכיוןשלאאמרלעדים

וכן החזו"א חולק על הקצות החשן ,וז"ל בחלק חו"מ

אתם עדי יכול להכחיש ולכפור בהקנאה ,אבל בבא לצאת

עמ"סב"קסי'יחסק"ו" -נראהדההודאהמהניאפילובדבר

ידישמיםחייבלשלם.

שאינו ברשותו .דהודאה אינה קנין ,אלא כח הדין לדון ע"פ

ועיין באמרי בינה )דיני טו"נ סי' יח( שדחה את דברי

הודאתו כל שאינו חב לאחרים אלא לעצמו וממילא כל

התומים ,ולשיטתו כשיש אפשרות לבטל את ההודאה

התוצאות קובע הדין כפי הודאתו ,וזהו שקראוהו הפוסקים

בטענת השטאה ,אף אם התכוון להתחיב לא חל החיוב

קנין אודיתא ,וא"כ הדין נותן דמהני אפילו בדבר שאינו

מכיוןדלאסמכהדעתושלהקונה",ולאעדיףמקניןבמקום

ברשותו ,והראוני שכן הוא בהדיא ברמ"ה ב"ב דף קמט.

דלא סמכה דעת הקונה" .ולכן העלה דלרמב"ם אינו זוכה

בסוגיא דשכיב מרע שהודה) ,ובקצות החשן סי' קצד סק"ב

אלא כשהנתבע אומר אתם עדי או באומר שחייב בשטר

לאכתבכן(".

דאלימימילתאדשטרא.

אלא שהחזו"א סובר כתשובת הרשב"א שאודיתא

יתרה מזו כתב האמרי בינה שאפילו אם התובע אומר

דאיסור גיורא היא נאמנות בלבד ,ולא קיים קנין אודיתא

מנה לי בידך והנתבע אומר הן ,ואמר התובע לעדים אתם

כקניןבפניעצמואלאשלדעתוגםהפוסקיםשנקטובלשונם

עדי ,שבהלכות הודאת בעל דין יש כאן הודאה גמורה,

"קנין אודיתא" ס"ל כתשובת הרשב"א .וע"כ צ"ל לומר כן

כמבואר בסי' פא סעיף ז' ,ואינו יכול לטעון טענת השטאה,

בדעת החזו"א שהרי הסתמך בדבריו על היד רמ"ה ,ושם

מ"מ אין כאן מצד המתחייב לשון התחייבות מכיון שלא

מבואר שאודיתא דאיסור גיורא היא הודאה ולא הקנאה.

אמרבעצמואתםעדי,ובכה"גאינומתחייב.

ולפי זה החזו"א חולק גם על עיקר דינו של הקצות החשן

ד.קניןאודיתאאינוקניןהנובעמכחההודאה,אלאקנין
באמצעות ההודאה ,ולכן צריך שהמקנה יכוון להקנות ,כן

שאפשרלמכורחמץבקניןאודיתא.

776חושןמשפט
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קניןאודיתאאליבאדשיטתהמהריב"ל

דחיוב הוי נמי משום הכי דכיון שאמר בלשון חייב אני לך

לעומתהקצותהחשןשהביןשדיןאודיתאהואדיןנוסף

הודה על עצמו שמחויב לעשות כך וכך  ...כיון שאמר בזה

הבנוי על הודאת בעל דין ,המהריב"ל הבין שישנם שני

הלשון של חיוב אנן סהדי דגמר ומקני ,ומשום הכי מהני

מושגים זהים .והסוגיא בכתובות באה לאחד את קנין

אפילו בדיבור" .לשיטתו שיטת רש"י והרמב"ם בסוגיא

אודיתאעםגדריהודאתבע"ד.

קרובות בסברתם אלא לרש"י יש צורך בלשון הודאת בע"ד

אך יש לדון האם ההודאה היא קנין אודיתא במשמעות
של קנין ממשי ,כדוגמת הנותן מתנה לחבירו ,וכמו שהבין
הקצות החשן את קנין אודיתא .או שאודיתא משמעותה
התחייבות והשתעבדות לשלם ,על פי הדרך המבוארת

משא"כלרמב"ם,ורקלר"תל"מאלאבשטר.
סיכוםהדעותבשאלהאםקייםקניןאודיתאאושקיימתרק
נאמנות

ברמב"םהלכותמכירה)שהובאלעיל(והשו"עסי'מ'אליבא

סיכוםדעתהראשונים

דבמשכנותיעקבואבןהאזל.

לדעתהסובריםשהסוגיותבב"בובכתובותאינםקשורות

ישנה חשיבות לדיון זה בשיטת המהריב"ל ,האם
המהריב"ל מצטרף לדעת הסוברים שקיים קנין כזה ,וכן

זו לזו ,ישנה מחלוקת שקולה בראשונים האם קיים קנין
אודיתא.

אותם אחרונים הסוברים במקצת כמהריב"ל )רק במודה

יש סוברים שקיים קנין אודיתא - ,כן דעת הריטב"א

מחוץ לבי"ד או בהודה מעצמו( האם בהכרח סוברים את

וחכמיפרובינציא,וכןדעתהגאוןשהביאובעלהעיטורובעל

קניןאודיתא.

התרומות ,וכן דעת התוס' בב"מ דף מו .והמאירי במסכת

מלשונו של המהריב"ל משמע כאפשרות הראשונה

קידושיןדףכו.:

שכתבנו,שהריהמהריב"לכתב" -יראהלידמהשהואחייב

ויש חולקים וסוברים שקיימת רק הודאת בעל דין

הוי מטעם מתנה" .ואח"כ הביא את דברי בעל התרומות

כנאמנות ,כן דעת הרשב"א בתשובה ,הרשב"ם הראב"ד

שהביאאתהסובריםשאודיתאהיאקנין,וכתבבתוךדבריו

וספר התרומות .וכן דעת העיטור האור זרוע התשב"ץ

"-וכןהורוהגאוניםשכתבוהודאהבחבוריהםבאחדמדרכי

והרשב"ששהודאתבריאאינההקנאה,ורקבגרשכיבמרע

ההקנאות".

תקנושזוהקנאה.

אלא שעכ"פ המהריב"ל אינו מסכים לפרטי הדינים

אבל לדעת הסוברים שהסוגיות בב"ב ובכתובות

שכתבהקצותבקניןאודיתא.הקצותסוברשישצורךבעדים

משלימות זו את זו ,וכמו שהתבאר לעיל ,רבו החולקים על

ובאמירת אתם עדי ,ובלא"ה לא יכול לחול הקנין .אך

קניןאודיתא.

המהריב"ל ע"כ סובר כשיטת התומים סי' פא סק"ב שהובא

אמנם הרמב"ם והרמ"ה ,וכן הרי"ף אליבא דכמה

לעיל,שאיןצורךבאתםעדיעלמנתליצוראתקניןאודיתא,

ראשונים ,יסברו את קנין אודיתא ,מ"מ רוב הראשונים

ולכןבכלמקוםשההודאתבע"דהועילה,התועלתהיאבכך

חולקים עליהם בפירוש הסוגיא בכתובות .ולמרות

שנוצרחיוב.

שמהסוגיא לכאורה משמע שדנים בקנין מחודש ,רוב

ולשיטתו,אתםעידישהוזכרבגמ'בכתובותדףקא,:לאו
דוקא,וה"הבכלמקוםשאינו יכוללטעוןטענתהשטאהאו
טענתשלאלהשביעעצמיהודיתי,ממילאחלקניןאודיתא.

הראשוניםנטומפירושושלהרמב"ם,ומשמעדלאס"לכן.
ולכןרש"יתוס'רי"דהר"ימגאשוריא"ז,וכןר"תהרמב"ן
והרא"המצטרפיםלדעתהחולקיםעלקניןאודיתא.

והקצותבסי'לדשתמהעלהמהריב"ל,וס"לשאיןקניןבלא

סיכוםדעתהאחרונים

אתם עידי ,הקצות לשיטתו בסי' פא ס"ק יט שנקט כדעת

יש שכתבו כדבר פשוט שיש קנין אודיתא  -כן כתב

הש"ך שם )הש"ך שם חלק על הסמ"ע וכ"ש שחולק על

החכםצביסי'טז,וכןכתבהנודעביהודהמה"קחחו"מסי'

התומים(.

ל' ,וז"ל " -מלשון הגמ' וליקנינהו באודיתא משמע

אלאשבספרשעריתורהשהבאנובתחילתהדבריםהבין

שההודאה הוא הקנין בעצמו ולא מטעם שכיון שהודה

בדעתהמהריב"לשהודאתבעלדיןיוצרתהתחייבותבלבד,

אמרינן שכבר הקנה לו אלא שזה הקנין בעצמו ,כאשר

וכאפשרותהשניהשכתבנו.

לדעתיהודאההואהקניןהגדולשבכלהקניניםואפילודבר

וכן מבואר בפני יהושע בחידושיו על הטור סי' מ'

שאינו נקנה בשום קנין נקנה בהודאה ,ונכסי איסור יוכיחו".

ובחידושיו לכתובות דף קב ,.עי"ש שפרש את הסוגיא

וכןסתמוהב"יבתשובתאבקתרוכלוהרדב"זשהביאהברכי

בכתובות שדנה כיצד אדם מתחייב ,ולשיטת הרמב"ם יכול

יוסףסימ'.

להתחייבבאמירתהוועליעדים,והתחייבותזואינהכפופה

וכן יש לצרף לזה את המהריב"ל וסייעתו דס"ל שכל

לגדרי הודאת בעל דין ,מ"מ מכיון שלדעתו הודאת בע"ד

הודאה היא קנין .ולעיל התבאר שיש שפרשו בדעת

מחוץ לבי"ד היא התחייבות כסברת המהריב"ל ,באר

המהריב"לשהודאההיאהתחייבותבלבד.

שהודאותבע"דוהתחייבותהםשניענייניםהמלמדיםזהעל

בקצות החשן בסי' מ' האריך לבסס את קנין אודיתא

זה ,וז"ל" -דשעבודחדשוהודאהחדאמילתאהיא ,דטעמא

ובסי'קצדסק"דהסתמךעלקניןזהאפילובמכירתחמץ,אך

עטרתדבורה
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לפי המבואר לעיל לפי דרכו של הקצות שהסוגיות בב"ב

וכן הנתיבות ,למרות שבסי מ' ובסי' ס' כתב שיש קנין

ובכתובותמשלימותזואתזווששתיהסוגיותעוסקותבקנין

אודיתא מהתורה ,בספרו מקור חיים סי' תמח סק"ה פסק

אודיתא ,הרי שרבו הראשונים החולקים על קנין אודיתא.

שאינומועילכקניןבמכירתחמץ.

וכ"כבספראמריבינההלואהסי' טז,וז"ל" -אחרישעיינתי

וע"עבשו"תשאילתיעב"ץח"בסי'כבשדחהדבריאביו

בדברי הפוסקים ובעה"ת ראיתי שרוב הפוסקים ממש רובא

החכם צבי ,וכן בשואל ומשיב מהדורא תליתאי ח"ג סי' יא

דמינכרס"לדרקמטעםהודאתבע"דהואומחזקינןהודאתו

תמה שהחכם צבי סתם בפשיטות שקיים קנין אודיתא

יותר ממאה עדים דמכבר היה שלו ויש לי להרהר טובא

והתעלם מהרבה ראשונים החולקים בזה .וכן בשו"ת ברכת

בדברי קצות החשן" .ובסוף הסי' סיים האמרי בינה " -ובלי

יוסףהשיגעלהנודעביהודהדאישתמיטיתיהדבריהרשב"א

ספק דדעת השו"ע אינו נגד רוב הראשונים הסוברים

בתשובההסוברשהודאההיאנאמנותבלבד.

דהודאהלאוהקנאההיא,דלאיסתוםלהוציאממוןכנגדם,

והחזו"א )ב"ק סי' יח סק"ו( כתב " -הודאה אינה קנין,

ועיין בספר בני יעקב )דף ק'( שהאריך לבאר דדעת רובא

אלאכחהדיןלדוןע"פהודאתוכלשאינוחבלאחריםאלא

דרובא דרבוותא הודאה לאו הקנאה הוא כלל" .וכן מסקנת

לעצמו וממילא כל התוצאות קובע הדין כפי הודאתו ,וזהו

הברכי יוסף סי' מ' סק"ב ,וכן העלה בשו"ת רב פעלים ח"ב

שקראוהוהפוסקיםקניןאודיתא".

חאה"עסיידבדעתהרמב"םוהשו"ע.

סימ יז

פרשנותהסכםשקיימותשתידרכיםלפרשו
כדטבתתשס"ב
בפניביתהדיןתביעותביןשניצדדיםא.ו-ב.

לאחר העיון בטענות הצדדים ,פסקנו שמאחר וסעיף 2

הנושא העומד לדיון הוא בירור ופירוש ההסכם שנחתם

להסכםקובעדבריםברורים,הרישגםאםהיהמקוםלהבין

בין הצדדים ,והנושא את הכותרת "הסכם שיתוף" שנחתם

אתהתשריטבדרכיםשונות,מ"מבמידתהאפשר,ישלפרש

ביוםכ"זאבתשנ"ח.

את התשריטבהתאםלמפורשבהסכם.רקכשקיימתסתירה

א .שהוא הוא המוכר ,מכר שטח מסויים בגג שהיה
ברשותו,לקונהב.בסעיף2להסכםנכתבבלשוןזו"-מוסכם

ברורה ובלתי ניתנת לישוב בין העליון לתחתון ,התחתון
קובעולאהעליון.

בזאתביןהצדדיםכיהנכסכולווהמבנההמצויעליו,לרבות

שנינו במשנה במסכת בבא בתרא דף קסה" - :כתוב בו

זכויותבניה,יהיובחזקתוהבלעדיתשלא,.למעטחלקמגג

מלמעלה מנה ומלמטה מאתים ,מלמעלה מאתים ומלמטה

המבנהבשטחשל 102מ"ר)כמתוארבתשריטהמצורףבזה(

מנה,הכלהולךאחרהתחתון".

המצוי במפלס העליון של המנה אשר יהיה בחזקתו
הבלעדיתשלב'".
להסכם צורף תשריט ,ועותק ממנו בתיק בית הדין.
בתשריט צויין שטח מסויים כשטח אותו קנה ב .מהמוכר
ומצויירבצורתמלבןאדום,עלגביהשרטוט.

ובספראורזרועח"ג)פסקיבבאקמאסי'ש'( כתב" -ואי
קשיאההיאדגטפשוטהכלהולךאחרהתחתון,שאניהתם
דאי אפשר לקיים את שניהם ותלינן דשגה בחשבון ראשון
ולכךחזרוכפלאתלשונו,דבהאעבידיאינשידטעו".
וכן באר בב"י חו"מ סי' מב " -הכל הולך אחר התחתון,

כעת נחלקו הדעות בין הצדדים .המוכר טוען שמכר גג

כלומרמשוםדאיכאלמימרחזרבומןהעליון",וכןבפרישה

בשטח של  102מ"ר כמפורש בהסכם .והקונה טוען שאמנם

סק"ח.ובשו"עחלקחושןמשפטסי'מבסעיףה'פסק"-היה

כך נכתב בסעיף  2להסכם ,אך מהתשריט עולה כי השטח

כתובבולמעלהדבראחד,ולמטהדבראחר,ואפשרלקיים

המצויין כשטח הנמכר לקונה הוא בשטח של  117מ"ר.

)שניהם( ,מקיימים אותם .אבל אם הם סותרים זה את זה,

לטענתו חתימת הצדדים על התשריט בסמוך למספר 117

כגון שכתוב למעלה מנה ,ולמטה מאתים ,או איפכא,

הרשום בתשריט מוכיחה את טענתו .ומבקש שביה"ד יקבע

הולכיםאחרהתחתון".

שקיימת סתירה בין הקבוע בסעיף  2לבין הקבוע בתשריט,

הסמ"ע בסק"י כתב "-בד"מ נתבאר דאפילו אם הקיום

ולפסוק כמבואר בשו"ע חו"מ סי' מב ס"ה שאם יש סתירה

הוא בדוחק מכל מקום מקיימים ,משום דאין דרך הבריות

ביןעליוןלתחתון,הולכיםאחרהתחתון.

לחזורבדבריהםתוךכדידיבור,עכ"ל".אךהש"ךסק"טדחה

עו"ד ג .שערך את ההסכם העיד בבית הדין והבהיר כי

דבריו ,וכתב " -וליתא כן בד"מ ,רק שכתב בד"מ בשם

שירטט את המלבן האדום במטרה לציין את השטח הנמכר

תשובת מיימוני ]סוף הל' מלוה סי' ס"ט[ דהיכא דאפשר

לקונה ,וכי המספר  117לא נרשם על ידו אלא על ידי

לקייםאפילוהיכאדשתיהלשונותמרוחקיםזומזומקיימים

המשרטטשהכיןאתהתשריטללאקשרלעיסקה.

אותו ,וכל שכן היכא דסמיכי אהדדי ,דלאו אורחא הוא

778חושןמשפט

עטרתדבורה

לסתור דבריו תוך כדי דיבור ,עכ"ל .ורוצה לומר שהם

המהרשד"ם בלשון זו " -שהרי כתב מהררי"ק ז"ל בתשובה

מרוחקים ויש דברים אחרים מפסיקים ביניהם ,אבל כשאי

דעליוןעיקר.והאדאמרינןדתחתוןעיקרהיכאשא"אלקיים

אפשרליישבםאםלאמדוחק,זהלאשמענו".

שניהםאבלהיכאדישלפרשתחתוןכעליוןעליוןעיקר,וה"נ

החתם סופר בתשובה חלק חו"מ סי' טו הביא מחלוקת

יש לפרש "ואם לא יפרע" שר"ל ואם לא יתברר שפרע אז

הסמ"ע והש"ך בלשון זו " -קיי"ל הכל הולך אחר התחתון.

חייב ,דאעפ"י שהוא קצת דוחק יש לנו לפרש כדי לקיים

דאמרינן שחזר בו ממ"ש למעלה .כמבואר בטור ש"ע ח"מ,

העליון".

סי' מ"ב ,סעיף ה' .אמנם ,מבואר התם ,דאם אפשר לפרש
העניןלקייםשניהם,ודלאלמתליבחזרה,מקיימים.ולסמ"ע,

וכן פסקו למעשה כדעת מהרי"ק בשו"ת גינת ורדים
חחו"מכללג'סי'לחובשו"תצמחצדקסי'כב.

אפילוע"יפירושדחוקואתימרחוק.כיכןהביןבלשוןד"מ,

נחזור למקרה שלפנינו .אילו היינו קובעים לתת לנספח

דכתבפירשדשתילשונותמרוחקיםזהמזה,רצונומרוחקים

מעמד של "תחתון" ואת סעיף  2לדון כ"עליון" ,היה מקום

בהבנת ענייניהם זה מזה .אמנם ש"ך סק"ט ,לא פירש כן.

לבחוןהאםניתןלפרשאתהתחתוןבהתאםלקבועבעליון,

אלא דוקא כשהסובל הפירוש בטוב ,אז מקיימים שניהם.

וכל עוד ניתן לבארו כך ,הרי שלעליון מעמד עודף כמקור

ואםלא,תלינןבחזרה.ונדחהראשון,ומקיימיםהתחתון".

פרשנותשלהאמורבתחתון.אךבמקרהזה,התשריטצורף

העולה מדברינו  -במקרה שקיימת סתירה בין עליון

כנספח להסכם ,וסעיף  2מציין את קיומו של התשריט.

לתחתון ,מנסים ליישב סתירה זו ,וזאת על מנת שלא נאלץ

במקרה כזה קשה להעלות על הדעת שכוונת הנספח לחזור

לקבוע שיש חזרה בתחתון ממה שנכתב בעליון .לסמ"ע,

מהאמור בגוף ההסכם .אמנם בהלכה המבוארת במשנה

בנסיבות אלו יש ליישב הסתירה אפילו בפירוש דחוק,

במסכתבבאבתראנקטינןשאםאיןניתןליישבאתהסתירה

ולדעתהש"ךאיןליישבאלאבפירוששאינודחוק.

ביןהעליוןלתחתוןאנומניחיםשהסופרחזרבובעתכתיבת

אמנם אם בפנינו סתירה שאינה ניתנת לישוב ,אזלינן

התחתון ,וכמבואר באור זרוע וב"י ובשאר הפוסקים .אבל

בתר התחתון ,אבל במקרה שניתן ליישב ,העליון עדיף

במקרה שבפנינו שהעליון גופו מציין לתחתון ,אין מקום

ומפרשים את התחתון בהתאם על פי הנאמר בעליון ,וכפי

לטענהשהסופרחזרבו,ובהכרחשישלבחוןכלדרךליישב

שנביאלהלן.

ולבאר את התחתון בהתאם לעליון ,ובהתאם לשיטת

מהרי"קשרשי'כתב" -ואשרכתבעודזההדייןואפילו

המהרי"ק והמבואר במהרשד"ם שיש לפרש אפילו פירוש

תחתון מעליון ילמוד סתום מן המפורש כ"ש עליון מתחתון

דחוק .ונראה שבמקרה זה הש"ך לא יחלוק על הסמ"ע,

דתחתון יותר עיקר .נלע"ד דדוקא היכא דמכחישים זה את

מאחר שהש"ך איירי כשהאפשרות החילופית היא להאחז

זהכגוןכתובבולמעלהמנהולמטהמאתיםאואיפכאהוא

בטענת חזרה ,משא"כ בנדון זה שטענה כזו אינה אפשרית.

דתחתון עיקר דאיכא למימר דהדר ביה  ...שאנו אומרים

וע"עבתומיםסי'מבאוריםס"קיג.

דתחתון עיקר היינו משום דאיכא למימר דהדר ביה .אבל

ועייןבתשובתמהרש"ךח"בסי'קצה)ד"הועתהאחזור(

היכא דליכא חזרה כגון היכא דאפשר לקיים שניהם לא

שכתב בלשון זו " -כתב הטור דמאי דאמרינן דהכל הולך

עדיף תחתון מעליון ואדרבה יותר סברא לומר שלא חש

אחר התחתון ,היינו היכא ששתי הלשונות סותרים זה את

להאריך בתחתון מפני שסמך על מה שכבר כתב למעלה,

זה משום דאיכא למימר חזר בו מן העליון ,ויראה מדבריו

מלומר שיכתוב למעלה לשון בלתי מבואר בו הכונה אלא

דסבירא ליה מה שכתבו הגהות בסוף הלכות מלוה ולוה

אדרבהבהפך ,כיוצאבנדוןהזה ,ויסמוךעלמהשהואעתיד

דהיכא דאפשר לקיים שתי הלשונות שלא יהיו סותרים זה

לכתוב".

את זה אפילו היכא דהוו שתי הלשונות מרוחקים זה מזה

דברי מהרי"ק הובאו בבית יוסף חו"מ סי' מב בלשון זו-

מקיימין אותם ,וכ"ש היכא דסמיכי אהדדי ,דלאו אורחא

"וז"ל מהרי"ק בשורש י' )ענף ד( דכי אמרינן תחתון עיקר

הוא לסתור דבריו תוך כדי דיבור" ,עכ"ל .ובאותו משקל

דוקא היכא דמכחישים זה את זה דאיכא למימר הדר ביה

נאמראנובנידוןדנן,דלאואורחאהואשסעיףבהסכםיציין

וכמו שכתב הרשב"א שם ,אבל היכא דליכא חזרה כגון

לנספח ולמעשה יסתור אותו .ובהכרח לפרשו בכל דרך

דאפשרלקייםשניהםלאעדיףתחתוןמעליוןואדרבהסברא
לומר שלא חש להאריך בתחתון לפי שסמך על מה שכבר
כתבלמעלה".
ומהרשד"ם בתשובה חלק יו"ד סי' פח " -עוד יש לנו

שניתןלפרשכדישהנספחיתאיםלגוףההסכם.
הטענה שהאמור בגוף ההסכם שהשטח הנמכר לקונה
102מ"רמלבדהמרפסת,אינהמתקבלת.
על כן בנידון דידן בהכרח לבאר שחתימת הצדדים בצד

לדעת ,דהיכא דאיכא תרי לישני בשטר אחד דנראין דסתרי

התשריט באה לאשר את הרשום בכתב יד שהמרפסת

אהדדי,אםאיןאתהיכוללקייםשניהם,תחתוןעיקר.אבל

שייכת לקונה ,וכמקובל לחתום בצד תוספת בכתב יד

אם אתה יכול לקיים שניהם ,לא עדיף תחתון מעליון,

הנוספת לנמצא בדפוס ,ולא כנטען כעת ע"י הקונה

ואדרבה יותר סברא לקיים העליון ולדחוק התחתון ,כן

שהחתימה באה לאשר כי השטח הכולל הנמכר הוא 117

הוכיח מהררי"ק שרש י'" .ובחחו"מ סי' תכג כתב

מ"ר.

עטרתדבורה
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חותמתביתהדיןעלמסמךכראיהמוחלטתלאמינותהמסמך
איירתשנ"ד
לשאלת ביה"ד ,הודיע המזכיר הראשי שאכן זהו הנוהג
פרטיהמקרה

בביה"דשקיימיםמקריםשמדפיסיםאתפסקהדיןעלאישור

בפני בית הדין תביעה בין בני זוג שהתגרשו לפני מספר

ההסכם בדף האחרון ומחתימים את כל הדפים בחותמת

שנים והסכם הגירושין שלהם אושר על ידי בית הדין וקבל

עגולה אחת ובכך מאשרים שכל הדפים החתומים באותה

תוקףשלפסקדין.

חותמתהםחלקמההסכם .וכשמצורף להסכםנספח,מקובל

נקדיםונבהיראתהרקעלדיןתורהשבפנינו.

שחתימתהדייניםנמצאתבדףהאחרוןשלההסכם ,והנספח

ראשית ,המצב החוקי הוא שאין תוקף להסכם בין בני זוג

מצורף להסכם ונחתם באותה חותמת עגולה המוטבעת על

בהעדרדיוןואישורההסכםעלידיערכאהשיפוטיתמוסמכת.

כלהדפיםיחד.

גםלפיההלכהאיןתוקףלהסכםזה ,עייןבמסכתקידושיןדף

כמובן,כיוםהמזכיראינוזוכרמהאירעבדיןלפנימספר

כו .שנכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף ואמר רב לא שנו

שנים ,האם אכן הנספח היה חלק מההסכם ,אך לטענתו

אלאבמקוםשאיןכותביןאתהשטראבלבמקוםשכותביןאת

החתמת ההסכם עם הנספח כפי שביד האשה היא הוכחה

השטר לא קנה .ופרש רש"י " -דכיון דרגילין בהכי לא סמכא

שהנספחהינוחלקמההסכם.

דעתיה דלוקח עדדנקיטשטרא ועיקרדעתולקנותעל השטר

ביה"ד עיין בהעתק שביד הבעל )שכמובן אינו כולל את

הוא"  .וכן ההלכה הפסוקה בחו"מ סי' קצ ס"ז "בד"א שקנה

הנספח( ,ומדרך החתמתו יתכן להניח שאכן היה נספח

בכסףלבדו,במקוםשאיןדרךלכתובשטר;אבלבמקוםשדרכן

שהוחתם בחותמת העגולה של ביה"ד .הנחה זו עולה מפני

לכתוב שטר,לא קנה עד שיכתוב את השטר".ובהסכםביןבני

שבדפי ההסכם שביד הבעל ,אחת מהחותמות המוטבעות

זוג,ודאימנהגברורלאשראתההסכםבערכאהשיפוטית,ואין

עלההסכםאינהמושלמת.אךאיןזוהוכחהמוחלטת,ויתכן

גמירותדעתלהתחייבותבהעדראישורזה.

שהמזכיר שהטביע את החותמת לא הקפיד שכל החותמת

שנית ,בזמנו ,בעת שהצדדים שבפנינו התגרשו ,היה

תוטבעבמלואה.

מקובל בביה"ד שפסק דין לאישור הסכם גירושין אינו ניתן

סיכומו של דבר ,לפנינו הסכם מקורי עם שני העתקים.

כפסקדיןהמנוסחעלדףנפרדמההסכםהמאושר ,אלאעל

ביד האשה  -עותק מההסכם עם פסק הדין הנותן להסכם

הדףהאחרוןשלההסכםהודפספסקהדיןלאישורההסכם,

תוקףומצורףאליונספחהחתוםעלידישניהצדדים.עלכל

ועלפסקדיןזהחתומיםשלשהדיינים.

דפי ההסכם בצרוף הנספח מוטבעת חותמת עגולה של

בדיוןהנוכחי ,האשההציגה בביה"דאתההסכםעםדף
נוסף עם הכותרת "נספח להסכם" .הנספח חתום ע"י שני

ביה"דהמאשרתשההסכםכולוכוללהנספחקבלתוקףשל
פסקדין.

הצדדים.פסקהדיןלאישורההסכם,שעליו חתומיםשלשת

בתיקהגירושיןשבביתהדין -נמצארקההסכםהחתום

הדיינים ,נמצא בדף האחרון של ההסכם ,אך החתימה של

בלא הנספח .אין כל חותמת ,מכיון שאין דרך להחתים את

החותמת העגולה של ביה"ד ,המאשרת שכל הדפים

ההסכם המקורי שנשאר בתיק .ההסכם שביד הבעל  -אינו

החתומים הם חלק מההסכם ,הוטבעה על כל דפי ההסכם,

כולל את הנספח ,ההסכם חתום בכמה חותמות עגולות,

כוללהדףהאחרוןשלהנספח.

ודרך החתמת החותמת שבראש העמוד של כל דף בהסכם

אין מחלוקת בין הצדדים שבזמנו בעת השלמת המו"מ
ביניהם ,נוסף להסכם ה"נספח" וכי שניהם חתמו עליו .אך

נותנת מקום להניח שהיה דף נוסף ,מכיון שהחותמת
המצטרפתמכלהדפיםיחדאינהחותמתעגולהמושלמת.

כעת הבעל טוען שבמעמד הדיון ,בעת שההסכם הוצג

ראשית ,עלינו לקבוע שבמידה שעל פי הדין החותמת

לביה"ד לאישור ,הנספח לא הוצג ,בהעדר הסכמה לצרפו

משמשת כהוכחה גמורה ,הרי שבנידון דידן יש לתת תוקף

להסכם .ואמנם בתיק הגירושין המופקד במזכירות ביה"ד,

מלא גם לנספח ,מכיון שבהעתק שביד האשה הנספח

אין את הנספח .לטענת הבעל זו הוכחה ניצחת לטענתו

הוחתם ,ומאידך העדר הנספח מהתיק אינו ראיה שנספח

שבעת אישור ההסכם ,הנספח לא היה חלק מההסכם.

אינו מאושר ,מאחר שכל אחד מהצדדים יכול לקבל את

לעומת זאת ,האשה טוענת שהבעל הערים על הפקיד

התיק בתוך כותלי במזכירות ביה"ד ,וידי בעלי הדין

במזכירות בית הדין ומצא הזדמנות לתלוש את הנספח

ממשמשין בתיק ,ויתכן שהאדם הרמאי יתלוש דף מהתיק,

מההסכםשבתיק,ומאידךהחותמתעל ההסכםשבידההיא

תוך ניצול העדר פיקוח מדוקדק על כל בעל דין הנוטל את

הוכחהשגםהנספחהיהחלקמההסכםשאושר.

התיקלעיוןאוצילום.
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מאידך ,אין זה סביר שניטלה חותמת משלחן המזכיר

דיןהואמומחהלרביםוביתדיןקבוע,והטעםלזהלפישאין

להחתמת דפי ההסכם ,מכיון שעל כך יש פיקוח קבוע

אדם חצוף לזייף חותם מן הדיינים הקבועים שחתימתן

ומוקפד שאף אדם לא יטול חותמת ללא רשות .ואין לחוש

ניכרתמןהסתםלרבים".

לזה .ואפילו את"ל שהבעל יטען מאי חזית שאתה חושד
אותי שעשיתי מעשה של גניבת הדף מהתיק ללא רשות,

אמנםהרשב"אלארצהלסמוךעלסבראזו,אךבתשב"ץ
ח"אסי'קעגהביאשזוסברתהרשב"א.

תחשוד את האשה שנטלה את החותמת ללא רשות

ועי"שבתשב"ץשדחהחילוקזהשלהרשב"א,אךבשו"ת

והחתימה את ההסכם כולל את הנספח .אך התשובה לכך

בית אפרים חלק אה"ע מהדורה תניינא )הוצאת מוסד הרב

היא מלבד מה שאמרנו שעל החותמות שבמשרד קיים

קוק( סי' פ' באר סברת הרשב"א ,וז"ל " -החילוק ברור ,כיון

פיקוח ועל כך שלא יתלשו דף מהתיק אין פיקוח ראוי ,הרי

דעיקרטעמאמשוםדלאחציףלזיופי,וכלשאיןהבי"דקבוע

שדרךההחתמהשלאחתמהחותמות שבעותקשבידהבעל

ואין חתימתן ידועה וניכרת ,בקל יעשה זיוף ואינו חושש

מסייעת להנחה שאכן היה נספח להסכם שבידו ושהנספח

שיתברר זיופו ,מאחר שאין מי שיודע חתימתן ,משא"כ

קבלתוקףשלפסקדין,והבעלהעלימומהתיק.

בבי"דקבועשבנקליתבררהזיוף,לאחציףלזיופי,והריהוא
ככל מילתא דעבידא לאיגלויי דלא משקרי אינשי .וגם י"ל

כחהראיהשישלחותמתביתהדין

שבבי"ד קבוע מרתת טפי ,הרי יוכל להתברר ע"י שאלת

בספר תעלומות לב ח"ג סי' נב דן במעשה בית דין

פיהם אם הוא חתימת ידם על שטר זה ,וכההיא דיבמות

שנחתם בחותמת עגולה של בית הדין ,וכתב " -מה שהניח

דלעיל .והרשב"א הוסיף לומרדבבי"ד קבועאף בלא שאלה

חותם בית דין תחת החתימה אינו מועיל כלום ,כי אימור

לבי"ד עצמם ,יוכל להתברר כיון שחתימתן ידועה וניכרת".

המזייף החתימה מצא החותם והניחו שם  ...ואפילו

עכ"להביתאפרים.

בגושפנקא דמלכא שיש לו להרב המנוי מאת המלך וכתוב

אמנם בתשובת הרשב"א עסקינן במי שמזייף ממש

בו שם הרב ,בכל זאת כתב הרב מהרי"א ז"ל בתשובתו

חתימת ידי הדיינים ,וכאן הנידון הוא האם לחוש שחותמת

הבאה בספר יבא הלוי אה"ע סי' ב' שאינו מספיק החותם

הדיינים נלקחה והוחתמה שלא מדעתם ,עכ"פ הסברא

לבדו,וצריךשיחתוםהרבבחתימתידו,וכןנהגהגאוןמז"ה

שכתב הבית אפרים בדעת הרשב"א שאדם מירתת לזייף

הגדולז"ל,כמושכתבתיבהגהותילס"הישרילבאה"עאות

חתימתביתדיןקבועשייכתגםבנידוןדידן.

כ' סט"ז ,וכן נהגתי אחריו .ומה שכתבתי שם שאם מנהג

וכן בערוך השלחן אה"ע סי' קנב סעיף כא דן בשאלה

הרב שמניח החותם לבדו בלתי חתימתו ככל כתביו

דומה .הערוה"שהזכיראתהמחלוקתבראשוניםובאחרונים

ושטרותיו ,שאז די בחותם לבדו .וטעם הדבר דכיון שמנהגו

אםקיוםבי"דבעיקיום,ולאנחיתלהכריעבמחלוקתזו ,אך

כן,הואנזהרשהחותםיהיהבחיקואובארגזוסגורבמפתח

הוסיף"-ולינראה,דאםישחותםעלהמעשהביתדין,ודאי

שלא ישלוט בו יד זרים .ואחר זמן נתישבתי בדבר וכתבתי

שיש לסמוך במקום עיגון" .הרי דס"ל לערוה"ש דאף לדעת

בספריתעלומותלבח"אסס"יבח"משאיןמנהגועיקרבזה,

הסוברים שיש לחוש שמא זייף חתימת הדיינים ,אך עכ"פ

כי אכתי יכול להזדייף ,וציינתי שם מ"ש הרב מגן גבורים

לאחיישינןשמאנלקחחותםהבי"דוהוחתםשלאמדעתם.

בח"מסי'ל"גשהאריךבזה".

בעיקרושלדבר ,בנידוןזהלכאורהעומדתבפנינושאלה

ושם בסי' נג השיב לו הרב משה רפאל גינצבירג לדון

שלקיוםשטרות,וישלראותבהכרתהחותמתשעלההסכם

חותם בית דין להא דרב צייר כוורא בגיטין דף לו ,ובעל

שביד האשה משום קיום שטר ,ואחת מדרכי קיום שטרות

תעלומות לב דחה )שם סי' נד( " -התם נמי רב בעצמו

היא השוואת חתימות ,וכאן אנו משוים את החתימה שעל

בכתיבתידוהוהמציירכווראורביחנינאחרותאורבהונא

ההסכםשבידהלחותמתביתהדין,והוא כשטרמקוים.ואם

מכותא,ועלידיריבויחתימותבאופןזהבשאלותותשובות

נאמרכך,ברורשאיןלהתחשבשבעותקשבידהבעלאיןאת

ואגרת שלומים ורבנן פקיעי שמייהו וניכרת חתימתם לכל

הנספח ,ודי בכך שבידה נספח החתום על ידי שניהם ועליו

העולם וכמ"ש בגיטין דף לו שאני רבנן דבקיאין סימניהו ...

חותמת המאשרת שההסכם אכן בתוקף ,וע"י השוואת

ואיך מדמה רו"מ הציורים דרבנן דפקיעי שמיהו ובקיאים

החתימותישכאןקיוםשטרות.שהריבכלשטרמקויםשביד

בסימנייהו ,לחותם שאין בו סימן וכל המוצא אותו יכול

המלוה ודאי אין מתחשבים אם בהעתק שביד הלוה חסר

להניחועלהנייר,האודאילאניתןלהאמר".

חלקמהשטר.

אך מצינו בראשונים שכתבו סברא כזו ,שחותמת בית

לאחר שאחד מהצדדים הוכיח שההסכם מאושר וקבל

הדין משמשת כהוכחה לאמיתות הענין ,מאחר שאין אדם

תוקף של פסק דין ,די בכך לתת תוקף מחייב להסכם .וגם

חצוףלזייףחתימתביתהדין.

אםבעותקשבידהשניאיןאתהחלטתביה"דהמאשרתאת

הרשב"א בתשובה ח"ז סי' שפד דן אם קיום בי"ד צריך

ההסכם,איןבכךריעותא.

קיום ,ולאחר שתלה ענין זה במחלוקת הבבלי והירושלמי

וכשאדםמופיעבביה"דאובמקוםאחרעםצילוםועותק

הוסיף " -ויש מי שפרש אותה שבירושלמי כגון שאותו בית

מההסכם ,הן מצד הדין והן מצד החוק אין ערך לצילום,

עטרתדבורה
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ונחוץ אישור של המזכיר שההעתק מתאים למקור ,הן על

ערכאות ,ולא תהיה כהנת גרועה מפונדקית .לכן אם אחד

ההסכם והן על החלטת ביה"ד שבמסמך המצולם .חותמת

מסידרי האשרור בביה"ד הוא לאשר תוקף הסכם ע"י

של בית הדין המוטבעת במסמך ,היא האישור והקיום

החתמת חותמת עגולה ,הרי שמסמך החתום בחותמת כזו

למסמך החתום .המזכיר המאשר שההעתק מתאים למקור

של ביה"ד היא ראיה גמורה שההסכם מאושר ע"י ביה"ד.

הוא המקיים והמאשר שהדיינים נתנו תוקף להסכם ,לכן

אותןסברותשנאמרובהכשרערכאות,תקפותגםבנידוןזה.

עלינו לברר את המעמד והמשקל ההלכתי של החתמת

המקור הקדום להתיר אשה להנשא על סמך עדות

המזכיר.

ערכאות שבעלה מת הוא בתשובת מהרי"ק שרש קכא,
וטעמותקףגםבנד"ד.

התוקףשישלחותמתביתהדין
שהוחתמהעלידיהמזכירבלבד

וז"ל המהרי"ק " -ועוד דאפשר לומר דעדיף האי מכותי
מסיחלפיתומווישלהתיראפילובלאטעמאדאשהדייקא

בקיום שטרות נחוצה חתימת שלשה דיינים על השטר,

ומנסבא וגם בלא טעמא דמשום עיגונא אקילו בה .דהא

אךלפיהמקובלבבתיהדין ,הדייניםחותמיםרקעותקאחד

אפילואחזקהשצריךעדותגמור כגוןלהוציאממוןמחזקתו

מההחלטה,ולאעלשארהעותקיםמההחלטה,אלאהמזכיר

דבעינן שני עדים ,סמכו אחזקה דלא מרעי נפשייה ,גבי

מאשר את ההתאמה של העותק למקור ,ומחתים את

שטרות העולים בערכאות של כותים בשטרי מכר אף בלא

העותקבחותמתעגולהשלביתהדין.

טעמא דדינא דמלכותא כדמוכח בהדיא בפרק קמא דגיטין.

בנידון שבפנינו ,על הנספח הוטבעה החותמת העגולה

ואע"גדאםהיהמשקרלאהיהמגיעלוהיזקרבכיאםמעט

של ביה"ד ,החתמה שנעשתה על ידי המזכיר ,והיא אישור

זילזול,אפילוהכיאמרינןכיוןשהואדייןלאהיהמעידשקר

המזכירעלהתוקףשישלמסמךהחתום.

ופוגםאתכבודו".

עלפיההלכה,גםלחתימתהמזכיר ,למרותהיותוחתום

ועייןבפת"שאה"עסי'יזסוףס"קנגבשםהחת"סשכתב

לבדו ,סמכות וכח לתת תוקף למסמך שנחתם על ידו,

לבסס נאמנות הערכאות ,ועיין באוצר הפוסקים סי' יז ס"ק

והחתמהזומהווהראיהלתוקפושלהמסמך.

קיגאותח'שהאריךבמקורותבנושאזה.

ניתן ללמד זאת מפסק הרמ"א בשו"ע חו"מ סי' מו ס"ד,

ובהלכה זו של נאמנות הערכאות ,כתבו כמה אחרונים

שכתב " -מאחר שנהגו שהרב תופס ישיבה מקיים ביחידי,

שגםאםהאשהקבלההעתקמהספרשבידהערכאות ,ניתן

מנהגכזהמבטלהלכה".בהתאםלפסקזה ,י"לביחסלמנהג

לסמוך על ההעתק .אע"פ שאת ההעתק לא כתב שופט

בכל בתי הדין בארץ ,שבמקום שהדיינים יחתמו על כל

הערכאותאלאהסופרהממונהעלכך,מפנישאףלסופרזה

עותק,המזכירמחתיםאתשארהעותקיםומאשר שההעתק

מעמד ערכאות לענין כתיבת העתק ,ומכיון שזהו תפקידו,

מתאים למקור ,ומכיון שכך נהגו ,מנהג מבטל הלכה .אמנם

חזקהדלאמרעינפשיה.

בדינו של הרמ"א ביחיד מומחה עסקינן ,ולכמה דברים

כן כתב באוצה"פסי' יזס"קקיג אותט' בשםספר בגדי

מעמדו כביתדין .אךמאחרשיסודהלכהזוהיאמכחמנהג,

כהונה ובשם שואל ומשיב .וכן הביאו מספר אמרי דוד

ה"הביחסלחתימתמזכירביה"ד.אךאיןצורךלדוןרקמכח

שכתבשכלמישממונהמחקהמלך עלתחוםמסוים,ביחס

מנהגמבטלהלכה,ולהלן נבאר ,שכךהדיןגםמכחההלכה,

לאותותחוםדינוכערכאות,וז"ל"-דמהליממונהעלזהאו

ואפילו בנידון זה שעל הנספח מצויה חותמת עגולה בלבד

עלדיניןושטרות,בשניהםשייךלאמרעינפשיה".

ובלא חתימת המזכיר בכתב ידו ,בהתאם למקובל ביחס

וכן האבני נזר )חלק אה"ע סי' עה( פסק להכשיר העתק

לאישור כל דף מההסכם המאושר .מכיון שבהתאם לסדרי

הנכתב ע"י סופר שלהם אף שאינו ממש השופט או השר

העבודה של מזכיר ביה"ד ,החתמת כמה דפים בחותמת

בערכאות ,וז"ל " -י"ל דלזה לא נחוש כלל שישנה האקט

עגולהאחתהיאאישורשכלהדפיםהםחלקמהסכםאחד

הנכתב,שאםיתגלההדברילךלקרימענאהל".דהיינוהאיום

שאושר בביה"ד ,הרי שזו הוכחה גמורה המועילה אף

המרחףעלראשושלכותבההעתקשאםישנהממהשכתוב

להוציאממון.ואיןמקוםלטענהשאיןמוציאיןממוןעפ"יעד

בתעודההמקוריתישפטעלכךויענש,יוצראת האסמכתא

אחד.
נראהשנד"דאינותלויבמחלוקתהריב"ש)סי'קנה,קפא,
קפב( והתשב"ץ )ח"א סי' פג( אם בממון ע"א נאמן במילתא
דעבידאלאיגלויי ,ולדעתהרמ"א)חו"מסי'ל'סעיףיד(ע"א
אינונאמן,אלאכאןלכו"ענאמן.

שההעתקנכון.
לכן ה"ה אישור רשמי של מזכיר בית הדין המאשר את
התאמתההעתקלמקור,יחשבכהוכחהגמורה.
במהרי"קמבוארשהלכהזושלערכאותנאמרהגםלענין
ממון,ועייןבשו"תמהר"םשיקאה"עסי'מבשבארעניןזה.

ניתן להוכיח זאת מנאמנות "ערכאות" ,המאשרות

ובתשובת החת"ס אה"ע ח"א סי' צד שעליה הסתמכו

שפלוני מת ,והסכימו הפוסקים שמשיאין את אשתו עפ"י

הרבה אחרונים להכשיר עדות ערכאות שמת בעלה כתב

דבריהם .הערכאות נאמנות אף לענין ממון ,וברור ופשוט

שנאמנות שני עדים היא מגזרת הכתוב ,והוסיף החת"ס -

שמוסד רשמי וממשלתי של יהודים לא גרע מנאמנות

"משא"כ ערכאות של נכרים ,דחזקה לא מרעי אומנתיהו
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לשקר עדיפי בזה מעדים כשרים דגזירת הכתוב בעלמא

החתמת חותמת עגולה על כל דפי ההסכם .החתמה זו

הוא" .ומטעם זה ניתן להוציא ממון בהסתמך על נאמנות

תחשב הוכחה מספיקה שכל ההסכם ,לרבות הנספח ,קבל
תוקףשלפסקדין ,ואיןלחושלזיוף .ולפימש"כלהשוותאת

ערכאות,שהרינאמנותםעדיפהמנאמנותשניעדים.
החת"סכתבשנאמנותבי"דעדיפאמנאמנותעדים ,ובאר

נאמנותו לנאמנות ערכאות ,אף אם בהלכות קיום שטרות

" -עדים מגזירת הכתוב מהימני  ...אבל בי דינא אשר ישבו

נחוצה עדות של שני עדים המקיימים את החתימות ,הרי

כסאותלמשפטלאגרעמערכאותשלנכריםדבטבעמהימני".

שכאן קיימת נאמנות "ערכאות" ,הנחשבת כנאמנות גמורה

הרישפשיטאלחת"סשלארקבערכאותגויםנאמרהההלכה

שלשניעדים,ולשיטתהחתםסופרעדיפאמשניעדים.

שלנאמנותערכאות,וכמושכתבנולעילבפשיטות.

מסקנתהדברים

העולה מדברינו  -מזכיר בית הדין הוא הממונה מטעם
המוסדות הרשמיים לאשר את העתק ,ודרכו לאשר ע"י

בהתאם למסמכים והראיות שהובאו בפנינו אנו קובעים
שהנספחהינוחלקמההסכםשקבלתוקףשלפסקדין.

סימ יט

הצמדתפירעוןהלואהוכתובה
בפני בית הדין עומדת שאלת הצמדת ערך הכתובה.

ראשית,האםהחלפהזותיחשבכפסילתהמטבעהקודם,

במקרהשבפנינו,הכתובהנכתבהבתקופהשבההמטבעהחוקי

מפנישהממשלהפסלהאתהשקליםהישנים וקבעהשהחל

היה  -שקלים ישנים .מועד הנישואין הוא  -ד' אלול תשמ"ה,

ממועדמסוייםהשקליםהישניםאינםמטבעחוקי,ויהאדינו

ובשטרהכתובהנקובסךשלמאתייםזוזועודתוספתכתובה-

כמישמלוהאתחבירועלהמטבעונפסלההמטבע.

עשרהמיליוןשקלים.שבועייםלאחרמועדהנישואין,ביוםי"ח

שנית ,את"ל שאינו כדין נפסלה המטבע ,עדיין יש לדון

אלול תשמ"ה –  4.9.85הוחלפו השקלים ,בשקלים חדשים,

מצדירידתערךהכסףולבררהאםדיןהפיחותבימינודומה

והשקלים הנקובים בכתובה הם השקלים הישנים .בעקבות

לדיןפחתועלהמטבעהמבוארבדבריהרי"ף.

החלפתהשקלים,שקלחדשאחדשוהלאלףשקליםישנים.

ביחסלשאלההראשונה–

בית הדין פסק לחייב את הבעל בגירושין ובתשלום

בספר פסקי דין של הרבנות ירושלים חלק ד' בעמוד יא

הכתובהבמלואה,ועלינולברר,כיצדלחשבאתערךתוספת

כתב הרב ברוך יצחק לוין ז"לכדלהלן– "תובע נתן לישיבה

הכתובה כיום .האם התשלום ישאר כפי הרשום בכתובה

עיזבון בחיים ע"מ שהישיבה תשלם לו כל ימי חייו סכום

וללא הצמדה ,דהיינו  10,000שקלים חדשים ,או שעלינו

קצוב חדשי .עפ"י צו ממשלתי הוחלף המטבע ,ולאחר

לחייב את תשלום ההצמדה ,ולחשב מה היה ערך

תקופהשלכמהחדשיםכששתיהמטבעותיצאובאופןחוקי

ההתחייבות ביום הנישואין ,ולחייב את הבעל בתשלום

זו בצד זו ,הוציאו את המטבע הישן מהמחזור .לאחר זמן

תוספתהכתובהכפיערכההריאליבעתהנישואין.

קצר הוזל ערכו של המטבע החדש והמצרכים התייקרו.

שאלתההצמדהבמקורהנידונהבהלכותהלואה,ונפתח
בבירורהלכהזולענייןהלואה.

התובעדורשהוספהבגלליוקרהמחיה.
עפ"י חוו"ד ראב"ד ירושלים הגרצ"פ פראנק זצ"ל צודק

במסכתבבאקמאדףצז"–.איתמרהמלוהאתחבירועל

התובע בדרישתו לתוספת עבור יוקר המחיה,אך לפי חוו"ד

המטבע ונפסלה המטבע ,רב אמר נותן לו מטבע היוצא

של החזו"א זצ"ל כפי שמסר לבן אחותו הגרח"ג שליט"א אין

באותה שעה,ושמואל אמר יכול לומר לו לך הוציאו במישן.

צריכיםלהוסיףלו.

אמר רב נחמן מסתברא מילתיה דשמואל דאית ליה אורחא

מקורות ההלכה :אמנם בתחילה הסכים החזו"א לפסקו

למיזל למישן ,אבל לית ליה אורחא לא  ...בעא מיניה רבא

של הגרצ"פ,אך לאחר כמה ימים חזר בו,ולבקשת הגרצ"פ

מרבחסדאהמלוהאתחבירועלהמטבע,והוסיפועליו,מהו

זצ"ל שאלתי את החזו"א לנימוקו,והוא השיב שמכיון שהיו

אמרלונותןלומטבעהיוצאבאותהשעה".

כמה חדשים ששתי המטבעות יצאו בהוצאה וערכם היה

ועיי"ש בסוגיא דהיינו דוקא עד חומש אך ביותר מכך

שוה ,הרי תיכף חל החוב על המטבע החדש ,ולפיכך אע"פ

משלם במטבעות היוצאים אך במשקל מטבע של שעת

שאחרי זמן מסויים ירד ערכו של המטבע החדש ,דינו

ההלואה .ועיי"ש ברא"ש סי' יב שהביא מחלוקת הרי"ף

כהוזל",עכ"ל.

והראב"ד האםדיןפחתוכדיןהוסיפו,והפוסקים)וכןבשו"ע
יו"דסי'קסה(פסקוכרי"ףשאיןחילוק.
בדינושלהמלוהאתחבירובשקליםולאחרמכןהחליפו
אתהשקליםבשקליםחדשים,ישלבררשנינושאים.

לפי זה בנידון דנן ,מאחר ובשנת תשמ"ה נקבע שהחל
מיום י"חאלול הוחלפוהשקליםהישניםבחדשיםוכל1000
שקל ישן הוא מעתה שקל חדש אחד ,וממועד זה במשך
שנתיים ,השקלים הישנים עדיין היו הילך חוקי הניתן

עטרתדבורה
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להמרה ,על כן לפי דרכו של החזו"א אין לדון את השקלים

המלוה את חברו על המטבע והוסיפו עליו מהו א"ל נותן לו

הישניםכמטבעשנפסל.

מטבע היוצא באותה שעה  ...והא קא זילי פירי ,חזינן אי

ועיין בספר שורת הדין ח"ד עמ' קו במאמר של הג"ר

מחמת טבעא זיל מנכי לו ואי מחמת תרעא זיל לא מנכינן

נחום גורטלר שליט"א שכתב כן ,ובלא שהזכיר מפסק דינו

ליה ,והא קא שבח לענין נסכא  ...עד עשרה בתמניא ע"כ ...

של החזו"א ,והוסיף לבסס הוראה זו שמאחר ובשעה

למדנו מכאן שאם אנו רואים שבשביל המטבע חדש נותנים

שהממשלההוציאהאתשטריהשקליםהחדשיםלשוק,היא

לאיש פירות יותר ממה שנותנים בשביל הישן לא יפרע אלא

קבעה שאלף שקלים ישנים ,הם עצמם הפכו להיות לשקל

לפי חשבון הישן וכ"כ רב אלפס ז"ל והרמב"ם ,והסכימו שכן

חדש אחד ,אין כאן דין מטבע שנפסל ,אלא המשך אותה

הדין אם פחתו ממנו ,וכ"ד הרשב"א וכן דעת בעה"ת וכ"ד

מטבע אך בלבוש חיצוני אחר .ועיין ברמ"א יו"ד סי' קסה

הרא"ש ובנו הריב"א ז"ל .א"כ כשם שאם הוסיפו על משקל

וחו"מ סי' עד וש"ך יו"ד סי' קסה שפסקו שלעניין מעמד

המטבע אם הוזלו הפירות בשביל אותו התוספות לא יתן לו

המטבעדינאדמלכותאדינא.
כעתעלינולברראתהשאלההשניהשהיא -ירידתערך
המטבע.
בסוגיית הגמ' הנזכרת עסקינן בתוספת ממשית במשקל

מן המטבע החדש דהוי רבית שכן להפך אם פחתו משקל
המטבע עד שנראה שאין נותנים כ"כ פירות עתה במטבע
החדש כמו שנותנים במטבע הראשון צריך שיתן לו שווי
מטבע הראשון כדי שלא יפסיד מלוה .ואחר שאנו רואים

המטבע ,אבל אם המטבע נשארה כפי שהיא אלא שהוזלה,

שתלוי ענין זה בזילי פירי או ביקירי פירי מה לי שיהיה

ישלם לו מספר מטבעות כפי שקבל בעת ההלוואה ,ואינו

הפחתאוהעילוימצדהמשקלאומחמתגזרתומאמרהמלך

מוסיףאופוחתעקביוקראוזולאשלהמטבע.

יר"ה הכל אחד דדינא דמלכותא דינא .וא"כ אחר שאנו

הדבריםמבואריםבתשובתהרשב"אח"ג סי'מ'שכתב–

רואים שבשעת עליית הגרוש או הזהוב היו נותנים סאה

"שאלת ,מי שחייב לחברו מנהוהוזלהמטבע היכי פרע ליה,

בשקל אחד ועתה שירד עפ"י גזרת המלך יר"ה באותו שקל

מיאזלינןבתריוקראוזילאדפירי,אולא".

אין נותנין אלא ג'קבין ,נמצא שאם היה פורע הגרוש באותו

ובתשובתוכתבהרשב"א–"אםלאהוסיפובמטבענסכא

שווי שהיה בשעת מלוה אין כאן פרעון אלא ודאי שחייב

ולא פחתו ,דבר ברור הוא שנותן לו מאותו מטבע כסכום

הפורע ליתן לפי שיווי דהשתא עד שיהיו עולים המניין מן

שהלוה בלא תוספת ובלא גירוע .אם הוזלו או הוקרו מחמת

הגרוש כשעות שהיו עולים בשעת העלוי ...היכא דזילי פירי

תוספת ,או פחת שהוסיפו או פחתו בגופו של מטבע ,כבר

או יקירי פירי צריך ליתן לו מטבע היוצא באופן שלא יפסיד

נתבארדינובפרקהגוזלעצים".

המלוה וגם שלא יפסיד הלוה ,ועתה אני אומר שידוע לכל

ובספרנתיבותהמשפטסימןעדס"קה'כתב–"ועייןשם

שאנו הולכים לעולם בתר אומדן דעתא  ...ועל כן אני אומר

בספרי חוות דעת ]סי'קסה סק"א[שכתבתי,דדוקא שהתנה

שאפילו שכתבו בשטר שחייב ליתן לו ק' גרושוש שיש לנו

לתת לו מטבע והמטבע ראשונה נפסלה לגמרי,שאז אין שם

לילךבתראומדהדעתשלאהתנהכןאלאלתועלתותוספת

מטבע עליו כלל והוא התנה לתת לו מטבע ,אבל אם רק

טובתו ואיך אפשר יהפך לו אור לחושך ויתן לו פ' בעד ק'.

פיחתו המלך מכמות שהוא ,כגון שהיה הדינר זהב כ"ה

אלא ודאי לעולם יש לו ליתן שיעור ק'  ...אע"פ שכתב ק'

דינרים והעמידו על עשרים ,ודאי דאינו משלם רק המטבע

אמדינן דעתיה דאנן סהדי שלא כתב כן אלא אדעתא

שהלוה לו,דהא עדיין שם מטבע עליו רק שהוזל,כמו סאה

שיעמדוהגרושושאוהזהוביםבשיוויים",עכ"למהרשד"ם.

בסאה והוזל שאינו נותן לו רק סאה שהלוהו אף שהוזל.

לעומת זאת ,מהרש"ך בתשובה ח"א סי' סב פסק באותו

וכ"ה בתשובת לחם רב ]סי' י'[ ,ע"ש .וכן מוכח בתשובת

נידון של מהרשד"ם שאינו משלם אלא כסכום המטבעות

הרא"ש כלל ק"ג סוף סי' א' שכתב וז"ל ,ועוד בזו הארץ

שהלוהו.

כשעושה המלך מטבע אינו פוסל את הראשון אלא פוחת

בגוףדינושלמהרשד"םישלעייןבשנינושאים.

ממנו,וכולן יוצאין לפי ערך קונדרי"ש ושולדי"ש כולן יוצאין

א .לכאורה ,קיים קושי גדול בשיטת מהרשד"ם ,מאחר

בארץ הזאת ,ואם הלוה לו קונדרי"ש למה לא יפרע לו

שבריש פרק הזהב )ב"מ דף מד (:מבואר שבמטבע לעומת

קונדרי"ש ,כיון שלא נפסלו .וכן משמע עוד בכמה פוסקים

פירות ,או אפילו בשני סוגי מטבעות ,אחד מהם יחשב

ותשובות למעיין.וכ"כ התומים בסוף סי'מ"ב דיוקרא וזולא

ל"טיבעא" והשניה ל"פירי" ,שינויי המחירים מיוחסים

במטבעותחלעלהמלוה".

ל"פירי" ,ואילו ה"טיבעא" נחשבת כמטבע שנשארה ללא

אמנםבתשובתמהרשד"םחלקחו"מסי'עהלאכתבכן.

שינוי ,ויש לברר האם מהרשד"ם בנידונו סבר לייחס את

לשיטתואיןחילוקביןהוסיפועלהמטבעבתוספתנסכאאו

השינוי למטבע ,ולחייב השבת מספר מטבעות בהתאם

פחתובגירעוןנסכא,אושהממשלהבדינאדמלכותאשינתה

לערכןבעתההלואה.

אתערךהמטבע.

אך הדברים מתבארים עפ"י דברי מהרשד"ם בתשובה

וז"למהרשד"ם– "לזה אני אומר שאחר העיון במה שבא

אחרת ,בחלק יו"ד סי' קעו ,שבה חזר על שיטת בקצרה,

בגמ'אחר מחלוקת רב ושמואל בעא מיניה רבא מרב חסדא

ונראה שמדבריו באותה תשובה נוכל לעמוד על שורש
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שיטתו ,וז"ל – "מיום שאירע עליית הגרושות וראיתי

כמ"ש הרימ"ט ח"א ,מודו כו"ע דשרי ללוות גרו'ש בגרו'ש,

המריבות בין הסוחרים ונושאים ונותנים ,ומי שהיה חייב

דאף אם הוקר שרי כיון דבמטבע של כסף הוא ,ואין בין

לחברו מאה גרושות מסחורה או מהלואה ומי שהיה צריך

מטבע גרוש לשאר המטבעות של כסף כלום .ואי ק"ל הרי

לקבל היה אומר מאה גרושי אתה חייב לי תן אותם לי ומי

אמרו בב"ק דף צ"ז המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו

שהיה צריך לפרוע היה אומר שזה מאה גרוש' אני חייב

עליו דאי זיילי פירי מחמת טבעא מנכינן ליה ,ואמרי והרי

והנה עתה תשעים שוים ק' ,אין לי ליתן יותר ועל זה נתרבו

סתם מטבע הוא של כסף ,והרי התירו במטבע כסף ללוות,

ההפרשים והמחלוקות בין הסוחרים .ואני החתום למטה

דאףאםהוקרתלינןדהפירותאושארמטבעותהואדהוזל

סדרתי פסק אחד והארכתי והוכחתי מן הדין הגמור אינו

ומטבע כסף כדקאי קאי .וא"כ היה לנו להתיר גם בהוסיפו,

חייב ליתן אלא שוה מאה גרושות לא ק'גרושות ממש .וזה

גם אי זיילי פירי .הא ל"ק משני צדדים .האחד ,דלא התירו

כי עינינו הרואים דרך משל כי בשביל גרוש' א' היו נותנים

אלאמטבעבמטבעבלישוםתוספת,דאיהוסיפועליו,הרי

סאה קמח ועתה אחר העליה זילי פירי ונותנים בעד גרוש'

לקח יותר ממה שהלוה ,ובזה לא התירו .והשנית ,דאע"ג

סאה ורביע ,הייטב בעיני ה' הא ודאי לא ,ומה גם עתה

דאיתמר בש"ס סתם המלוה על המטבע והוסיפו עליו,

בעניין זה דאיכא צד רבית ,ודבר זה אין הדעת סובלו

בנפסל המטבע הראשון איירי .דעל מימרא דלעיל שאמרו

והוכחתיבראיותכאשריראההמעיין".

המלוהעלהמטבעונפסלדאמררבנותןלומטבעהיוצאכו'

הרי שמהרשד"ם דן את המטבע גרושוש כפירי ,ולא

קאי,וכןמבוארמפרש"ישכתב...אליבאדרב...וכןמתבאר

כטבעא ,ומתוך כך קבע שהיוקר והזול הוא במטבע

מדבריהנמוקייוסףוהריא"זע"ש.ובפירושכתבהרא"שכלל

הגרושוש ,עד שפסק שבהלוואת גרושוש כנגד גרושוש ,יש

ק"ג סי' א' וז"ל בההיא דהגוזל קמא בההיא דהמלוה את

איסור ריבית כהלוואת סאה בסאה .על כן גם בתשובתו

חבירו על המטבע ונפסל המטבע ועשו מטבע חדש והוסיפו

בחלק חו"מ סי' עה ,מהרשד"ם הורה להתחשב בפיחות

עליוע"ש.וכלשוןהזהכתבהטוריו"דסי'קס"הע"ש,והרי

המטבע ,מפני שרק מטבע הגרושוש השתנה ,ואילו בלבנים

בנפסל המטבע ואינו יוצא בהוצאה כבר כתבו הרי"ף

לשכעצמם לא חל שינוי ,וזאת מפני שמהרשד"ם דן את

והרא"ש בריש פרק הזהב וטור יו"ד סי' קס"ב לא הותר גם

הלבנים כמטבע ואת הגרושוש כפירי) ,ואינו דומה למצב

במטבעכסף,ותול"קהניסוגייאהדדי",עכ"ל.

בזמנינו ,שאין מציאות של פיחות בשקל ולא באגורות

מסקנת הדברים  -שיטת מהרשד"ם נאמרה ביחס למצב

וכיוצ"ב ,והפיחות הוא בכל המטבעות בשוה ,והם נשארות

מיוחדשבופיחתואתהגרושושיחסיתללבנים,אךהלבנים

בגדרמטבעולאבגדרפירי(.

נשארו בעינם ללא שינוי ,והם "טיבעא" ,והגרושוש נידון

אמנם בסוגיית הגמ' בב"ק דף צז :נאמר "והא קא זיילין

כ"פירי",והואהוזלאוהוקר.איןללמודלנידוןדנןמתשובת

פירי ,אמר רב אשי חזינן אי מחמת טבעא זיל מנכינן ליה",

מהרשד"ם שפסק את דינו רק ביחס לשינוי שארע בערך

ולכאורה מבואר שיתכן שהמטבע אינו נשאר כערך יציב

הגרושוש ,שכפי מעמדו בזמנו ,סבר מהרשד"ם לדונו כפירי,

שאיןבושינוי.אךכברבארבספרחקרילבחו"מסי'קנד-

הןלענייןחישובההחזרוהןלענייןהלכותריבית.

"דהתם שאני שהוסיפו עליו ,והרי זה כלוה סאה בסאתים,
דלאהתירואלאמטבע,שישלםאותומטבעממש".
וכן החקרי לב הביא מדברי מהריק"ש בספר ערך לחם
יו"דסי'קסבשמטבעהגרושושאינודומהלמטבערגיל.
ואמנםכןמפורשבדברימהרש"ך,שהיהבזמנוובמקומו

איןללמודמתשובתמהרשד"ם,למציאותבימינו ,מאחר
שאין חולק שכיום מטבע השקל הוא "טיבעא" ולא "פירי",
לא לעניין איסור סאה בסאה ,ולא לעניין שאר הלכות
הלואה,לרבותבשאלתחישובההחזר.
אמנםנכוןשכיוםהמצבהמונטרימורכבולאניתןלקבוע

של מהרשד"ם ,והשיב על אותו נידון ,אף שמסקנתו שונה

שהמטבע "קביעא וקיימא" ,אלא מתרחשים בו שינויי ערך

ממסקנת מהרשד"ם ,עכ"פ מהרש"ך כתב להדיא שלא לדון

לאורךזמן,כפישהדברבאלידיביטויבמטבעהשקלובשאר

הגרושוש כטיבעא אלא כפירי .וז"ל מהרש"ך סי' סב – "בלי

המטבעות ,למרות זאת אין ראיה משיטת מהרשד"ם לנידון

ספק אלו הב'מטבעות ,דהיינו גרושוש וזהובים ,מיקרו פירא

דנן,וכפישהתבאר.

דחזינן דזולא ויוקרא תליא בדידהו ,ולא תלו ביוקרא וזולא

ולעניין שינוי ערך מטבע מהסוג המצוי כיום ,מצינו

דפירא ,אלא אדרבה יוקרא וזולא דפירי תליא בדידהו .וא"כ

במרדכי בריש פרק הגוזל שכתב – "המלוה את חבירו על

דמי להלואת סאה בסאה ,והלואת גרושוש בעבור גרושוש

המטבע ,נותן לו מטבע היוצא באותה שעה ,ומיירי כששוין

דמילהלואתחטיםבחטים".

החדשים והישנים במשקלם ,ואע"ג דזילי פירי בחדשים,

על כן אין ללמוד מתשובת מהרשד"ם למקרה שבו
השינויאינובמהשמוגדרכ"פירי"אלאב"טיבעא".
בנקודהזוחשובלהביאאתמסקנתושלהחקרילב,וז"ל

הואילומחמתחריפותא,איןבכךכלום".וכןברמ"איו"דסי'
קסה פסק– "אם הוזלו הפירות מחמת המטבע החדשה,ולא
הוסיפועליה,נותןלומטבעהחדשה".

– "ומ"מ למדנו בזמנינו דהגרוש' לא נפסל מצד המלך וגם

ועייןבספראגרותמשהיו"דח"גבחי'עלהלכותריבית

הוא טבוע בחותם המלך וגם אינו ניכר היוקר והזול בגרוש'

סי'קסההערהנ'שהביאמדבריהמאירישנראהשחולקעל

עטרתדבורה
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המרדכי ,וסיים " -אבל מ"מ למעשה ,כיון שהרמ"א פסק

לפי האמור ,מיושבת שיטת מהרשד"ם .אין בתשובה זו

דנותן לו מטבע החדשה כהמרדכי ,ולא הקשו עליו,

קביעה שיש להתחשב בערך המעות שקבל בעת ההלואה,

בפשיטותהלכהכהרמ"א".
ב .דרך אחרת בביאור תשובת מהרשד"ם היא לקבוע
שאמנם מהרשד"ם דן את הגרושוש כ"טיבעא" ,אך למרות

ושזהוהערךהמחייבלהשבת החוב.שא"כשיטתוקשהשדן
מטבע כפירי שערכו משתנה ולא כערך קבוע וקיים ,כפי
העולהמהסוגיאבתחילתפרקהזהב.

זאת הורה להתחשב בפיחות מפני שהוא פיחות בלתי צפוי

אלא סברת מהרשד"ם היא שלאחר שהמלך גזר לפחת

שנקבע בגזרת המלכות ,ואינו דומה לפיחות שיגרתי וצפוי

את שווי המטבע ,הרי זה כנפסלה המטבע וכבטלה מטבע

מפנייוקראוזולאשלפירותוכיוצ"ב.

ראשונהוהעמידובמקומהמטבעאחרת,וכסבראהמבוארת

ונקדים ונבאר שתשובת מהרשד"ם מחולקת לשני

בחזו"א יו"ד סי' עד סק"ח " -הוי כמו שפסל את הדינר

חלקים ,בחלק הראשון של התשובה ,דן מהרשד"ם בשאלת

הראשוןועשהדינרחדשופיחתודמהליעושהחדשומהלי

פיחות ערכו של הגרושוש ,ובהשלכות הנובעות מכך.

פיחתו את זה ,כיון שהפחת עפ"י צוואת המלך הוי כשינה

ובחלקה השני של התשובה דן מהרשד"ם בשאלת חיובו

צורתו" ,ובזה מהרשד"ם לא הסכים עם סברת הנתיבות

בהשבת סך הגרושוש כפי המפורש בשטר ,וזאת מכח

הנזכרתלעיל.

ההתחייבות לפרוע מאה גרושוש ,שלכאורה משמע מנוסח

ולפי דרך זו ,אין משיטת מהרשד"ם ראיה לזמננו,

השטרשהחיובהואבסכוםזהבלאלהתחשבבשינויהעלול

שירידת ערך הכסף במשך השנים הרבות שחלפו לא

להתרחש בערכו .ועל זה כתב " -בנידון שלנו יש לנו לילך

נקבעה עפ"י הוראה ממשלתית ,אלא בהתאם לכח השוק,

בתר אומדן דעתא כמ"ש למעלה ,וגם יש לנו לומר כי לא

ובנסיבות אלו לא אמר מהרשד"ם את שיטתו .בנידון דנן,

הפסיד המלוה או המוכר בשביל שלא התנה ,כיון דהוי דבר

בפנינו כתובה הנקובה בשקלים ישנים ,השינוי בערך

דלא שכיח כפי מה שאומרים כל העולם שלא נשמע מעולם

המטבע אינו נובע מהוראות ממשלתיות שנקבעו במשך

שיעשהמלךממלכיתוגרמאדברכזהשיכריזויקפידבירידת

השנים ,אלא מכוחות השוק ,ואין ראיה משיטת מהרשד"ם

שיווי המטבעות כמו שהיה אפשר שהיו עושים כן במלכות

להורותעלהצמדה.

בזמן התלמוד ,מש"כ במלכות הזה .וא"כ יש לנו לומר דהוי

ומצאתי בשו"ת בית אפרים חלק חו"מ סי' ד' שכתב

כאלו התנה ,כיון דמה שלא התנה לפי שלא היה עולה

כסברא זו אלא שהבית אפרים אינו תולה את החילוק בין

בדעתו",עכ"ל.

פיחות מצד הוראה ממשלתית לפיחות עקב יוקר וזול של

ונוסיףונצייןלמש"כבספרכנסת הגדולה )חו"מ סי' רכה
אות לז(שהביאאת תשובת מהרשד"ם וחילק בין התקופות

הפירות ,אלא כתב לחלק בין פיחות מצוי וצפוי לפיחות
חריג.

השונות.וז"ל–"ירידתהמטבעותועלייתן,אונסאדלאשכיח

וז"ל הבית אפרים " -ונלענ"ד דאף מהרשד"ם מודה

הוא ,הרשד"ם חלק חו"מ סי' ע"ה .אמר המאסף דברי הרב

בגוונא דנידון דידן .שמבואר למעיין דכל חילי' דמהרשד"ם

ז"ל שרירין וקיימין לזמנו שלא נשמע ירידת מטבעות אלא

הואשנותןלוכשערהלוואההואבנידוןשלו,לפישפתאום

באותו פעם .אבל בזמנינו זה שהורגל הדבר פעמים רבות,

גזרהמלךעלייתהמטבעאוירידתה,והואאונסאדלאשכיח

כמו ששמענו מקדמונינו וראינו בעיננו ,בן ל"ט שנה אנכי

ולא הו"ל לאתנויי' .וגם בזה יש לפקפק הרבה ,ועיין בשו"ת

היום ,וראיתי שג' פעמים ירדו המטבעות משווין ,אונסא

גינת ורדים מ"ש בזה .אבל בנ"ד שזה עידן עדנין שהשערים

דשכיח מקרי .איברא שנלע"ד דלא דמי נדון הרשד"ם למה

משתנים יום יום ,יום כה יום כה ,וכיון שבשעת הלוואה

שאירע בזמנינו זה ,ויודה הרב ז"ל ,שירידת מטבעות שירדו

גופא היה הדבר ידוע שאפשר שישתנה למעליותא

בזמנינו זה אונסא דשכיח הוא .דבנדון הרב ז"ל שגזר המלך

ולגריעותא,ואםאיתאשהיתהדעתועלהשערשהואכעת,

על הזהוב ועל הגרוש שלא יעמיד כי אם בסך כך בלתי

פשיטא שהיה לו להתנות בשעת מעשה ,כיון שלא ידע מה

סיבה ,ודאי דאונסא דלא שכיח הוא .אבל בזמנינו זה ,שאין

ילדיום,והיהלולחוששמאיעלההשעראוירד.אלאודאי

העילוי והירידה בלתי סיבה ,שבא בסיבה מספקת שעליית

דסברוקבללקבלהב"ץ)שםהמטבעשהיהנהוגבאותוזמן

הזהוב והגרוש נמשך מחמת הלבנים שעושים דקים או

ונכתב בשטר( בעת פירעון ,ולא אכפת ליה אם יהיה נגרע

מחמת שחותכים אותם ומחמת כן עלה הזהוב והגרוש

מערכו נגד מטבע הכסף או יעלה .ואין לומר דהוי אומדנא

ירידתםנמשךמחמתהלבניםשעושיםאותםעביםושלמים,

דמוכח דאדעתי' דהכי לא הוי שקיל ,דפשיטא שאין כאן

ודאישיודההרשד"םדאונסאדשכיחטובאהוא".

אומדנאכלל,דזימניןדמצטרכילי'זוזיאוזבינידבעילמזבין

מהאמור עולה שתשובת מהרשד"ם מתייחסת לפיחות

וגמרומשעבדנפשי',וגםלפעמיםישלולקבלמאיזהמקום

בלתי צפוי ,לכן כתב שלא היה צריך להתנות .משא"כ

ב"ץ בזמן הפירעון ,ועל דעת זה לוה או קנה לשלם בב"ץ.

במקוםובזמןששינויהשערתדירוצפוי,איןמקוםלסבראזו

וא"כ אפילו אם )נראה ט"ס וצ"ל אין( הדבר כן ,עכ"פ אין

שלמהרשד"ם.

כאןאומדנאדמוכח"
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מסקנת הבית אפרים " -סיומא דפסקא נלענ"ד דכגון זו

ואין צריך לשלם רק כפי ערך שהיה בשעת הלואה .אך אם

דנ"ד שבשעת ההלוואה או המקח ג"כ היה עומד בספק אם

תפס המלוה יכול לומר קים לי כשאר פוסקים שהביא

בעתהפירעוןיעלהאוירד,שבודאימשלםבב"ץהןעלהאו

כנה"ג".

ירד  ...אם לא היכי שלפי ראות עיני בית הדין היו שינוי

ג .בספר כנסת הגדולה חיו"ד סי' קסה כתב " -עלתה

השערים גדול מאד באופן שלא יפול על לב אדם שיהיה

הסכמת הרבנים שעברו וגם עתה בזמנינו לפשר בין

שינויכזהבמשךהזמןהלז,וכיוןשהיאסיבהרחוקהונפלאה

הסוחרים,מהר"שהלויחלקחו"מסי'ל"ג".

י"ל כמ"ש מהרשד"ם דאונסא דלא שכיח לא הו"ל לאסוקי

והנה במקור הדברים ,בשו"ת מהר"ש הלוי ,נראה

אדעתיה .וגם בזה יש מקום לדון וטוב לפשר כמו שכתבו

שהפשרההיאמכחהסכמתחכמיהעירשתקנולפשר,וז"ל

מקצת גדולים בתשובותיהם  ...בכגוונא דנ"ד שבשעת מו"מ

– "שמענובדורותשעברו ...הרבניםהגאוניםאיתניעולם...

היה ידוע שאפשר שבעת ההוא יעלו או ירדו  ...אדעתא

הסכימובהסכמהלפשרביןהסוחריםבענייניםכיוצאבאלו,

דהכינחיתוגמרואקניה,אםלאשעלהאוירדכמהמעלות

וגם עתה בזמננו זה בעירנו עיר גדולה לאלוקים שאלוניקי

אחורנית שלפי ראות עיני בית הדין לא הו"ל לאסוקי

יע"א הסכימו הרבנים הגדולים המאירים לארץ ולדרים ...

אדעתיהשיהיהשינויכזה",עכ"להביתאפרים.

לעשות פשרה ועלתה הסכמתם שמן הראוי הוא ללכת

לפיזה,אםבתקופהקצרהערךהמטבעירדבאופןקיצוני

בדרכיהישרוהטובולבקשהדרךהנכונהוהיאפשרה".

בלתי צפוי ,לדעת הבית אפרים ,יש מקום לנהוג כהכרעת

ואכן בספר בית שלמה להג"ר שלמה חסון ז"ל שהיה

כנסת הגדולה ולפשר בין הצדדים עקב מחלוקת מהרשד"ם

מחכמי שאלוניקי בדור שאחר מהרשד"ם ומהרש"ך ,כתב

ומהרש"ך .אבל אם במשך השנים הרבות שעברו מיום

בסי'מח"-אמנםאחרשעלתההסכמתהרבניםהי"ובעירנו

ההתחייבות,הפיחותהיהאיטי,והיהצפוי,ועכ"פלאאירע

זאתלעשותתקנהשחשולהפסדהסוחרים...,ישלספקאם

פיחות חד בלתי צפוי שהביא לשינוי גדול בשער המטבע

גם בכתובות יש מקום לעשות התקנה הזאת ושאלתי לרב

בפרק הזמן מיום ההתחייבות ועד ליום הפירעון ,הרי שגם

הגדול כמה"ר חיים זלה"ה המאיר עינינו ואמר לי שגם

אםבעקבותהזמןהממושךשחלף,כגון 22שניםבנידוןדנן,

בכתובותישלעשותתקנהושכךעלתההסכמתו,וכךהשיב

שעברו מיום הנישואין ועד ליום הפירעון ,המטבע נשחק

לשואלודבר".

מאד ,אין לגבות אלא כפי ערכו היום .מכיון שאילו בזמנו
הצדדים היו מבררים אצל יודעי דבר ,היו מבהירים להם

הרי מפורש בדבריו שהיסוד לפשרה הוא מכח תקנת
חכמיהעיר.

שבהתאםלמצבהמטבעבשניםאלו,צפוישכעבור 22שנה

וכן בספר חקרי לב מהדורא תניינא חו"מ סי' ט' כתב –

הסכוםיאבדמערכומאותאחוזים.בנסיבותאלוקבעהבית

"ראיתי בכתבי בעל בתי כהונה ז"ל בענין עלית וירידת

אפרים שאין אומדנא דמוכח שמעיקרא כוונת הבעל

המטבעות שכתב וסוגיין דעלמא בחובות לפשר כמ"ש

להתחייבעלסכוםצמודלמדד.וכמבוארבדבריושכתב"היו

מוהר"ש הלוי ח"מ סי' ל"ג וכן הורו הראנ"ח ושאר

שינוי השערים גדול מאד באופן שלא יפול על לב אדם

האחרונים .והנראה שלא ראה דברי הרימ"ט ח"א סי' ע"ד

שיהיה שינוי כזה במשך הזמן הלז" ,דהיינו יש לבחון האם

ובאה"ע סי' ב' שאין זה אלא במקום שהתקנה כך ,דהיינו

שינוי שערים החריג ארע בתקופה קצרה ,אבל אם הפער

בקושטא ושאלוניקי אבל בשאר מקומות יקוב הדין את

נבע ממשך הזמן הארוך שחלף ,אין כאן שינוי בלתי צפוי,

ההר".

ובכה"גלאאמרמהרשד"םאתדבריו.

וכןבשו"תפרחשושן)להג"רישועהבןאברהםז"ל(חלק



חו"מכללד'סי'א'כתב– "וכלזההואבדרךפשרהבמקום

במחלוקת מהרשד"ם ומהרש"ך ,מצינו שלש דרכים

שישביניהםתיקוןמנהגבזה,אמנםבמקוםשאיןמנהג,הרי

בהכרעתהדין,הלכהלמעשה.

דינו של כל דבר מבואר בדברי הפוסקים  ...דעת רוב

א .בספר אבני מילואים סי' קיד סק"א הביא מדברי

הפוסקיםשחייבלתתלוכמניןהגרושאוהזהוביםהכתובים

מהרשד"ם ,וכתב " -אבל כבר הלכה מרווחת בישראל דאין

בשטר בין אם עלו בין אם ירדו .וכתב הר"ב בני שמואל

צריךלשלםאלאאותומטבעשפסק,אע"פדהוזלואחרכך".

בתשובה סי' מ"ט דהגם אם הוזלו פירי בשביל ירידת

ב .בספר פתח הבית )למהר"א טיקטין ז"ל( סי' כו כתב -

המטבעות אין בכך כלום ע"ש ,כן מבואר בדברי מהר"י

"עיינתי בכנה"ג חו"מ סי' ע"ד בהגהת הטור אות טו ,הביא

קשטרובהגהותיולסי'קס"השכתבהוזלוהמעותאוהוקרו

שם מחלוקת הפוסקים ,דיש סוברים דאם הוזל המטבע

ולאנשתנההמשקללאוכלוםהואונותןלומהשהלוהואו

מחמת גזירת המלך בלא פחת במשקל צריך לשלם כערך

מהשנתחייבלוע"שמשמעדלאקפדינןאיוקראוזולא".

עתהכמופחתנסכא.אבלמהרש"ךסוברדדוקאפחתכסף,

וכןבספרישמאין)להג"ראליהוילוז ז"ל,אב"דטבריה(

אבל אם הוזלו מחמת גזירת המלך אין צריך לשלם רק כפי

ח"ביו"דסי'ד'כתב" -הלוהזכאיבדינולפרועדוקאכערך

שהלוהו  ...וא"כ היה נראה  ...דהוי ספיקא דדינא ויכול

הראשון כי יש לו לסמוך על הסוברים כן ולומר קים לי ..

המוחזק לומר קים לי כמהרש"ך דהוזל לא הוי כמו נפסל,

ותקנת רבותינו ז"ל לפשר לאו דינא רק תקנה ,וכבר כתב

עטרתדבורה
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החקרי לה שם במהדורא בתרא סי' ט' דלא תקנו זה רק

הק' גרוש' הנזכרים ,שנים עשר אלף לבנים .יורנו רבינו אם

בקושטא וסאלוניק וי"ל דדוקא למקומם תקנו וכמ"ש דהלל

תתפרע ק' גרוש' בעד כתובתה או תתפרע שמנה אלפים

לדריההואדתיקן",

לבנים".

וכןבספרויאמריצחק)להג"ריצחקוואלידז"ל(ח"אסי'

ובתשובתו השיב וז"ל – "אמנםלענין כתובת אשההוגד

קיב הביא מדברי הפוסקים שכתבו לפשר והוסיף – "וכן

אלי ומזקנים אתבונן כי בעירינו קושטנ' מנהגן של ישראל

מצינו לרבותינו בעלי התקנות ז"ל שתקנו בשנת אחישנה

בעלית וירידת מטבעות לפשר באופן זה  ...והכל ודאי לפי

ליצירה תקנה קבועה לדורות להתחלק כל העודף שמפאת

המנהג ,דכל הנשאת על דעת המנהג היא נשאת ,אך

יוקר המטבעות שעלה מיום הודאת ועד יום הפירעון בין

כשנתחייב בכתובה לתת גרוש' בגרוש' כגון שכתוב בה סך

התובעוהנתבעלחצאיןביןרבלמעט".

גרוש'דאזבודאילהתחייבבגרוש'נכתב,אזלאהונהגשום

הרי מבואר שהפשרה היתה מעוגנת בתקנת חכמי

מנהגונשארהדברלדיןהמוזכרבגמראשיפרעלומגרוש'...

המקום שהתכנסו לתקן את הפשרה ,ובמקום שלא תיקנו

לפרוע במספרם כמשפט הכתוב בכתובה אף אם הוזלו

חזרנולדוןכעיקרהדין.

הפירות".

כאמור,החקרילבכברציין שהדבריםמפורשיםבמהרי"ט

מבוארשבמקומושלהפנימשהנהגולפשררקכשכתבו

ח"באה"עסי'ב'.אמנםמהרי"ט גופיה הואמהסובריםשיש

באופן המבואר בשאלה ,דהיינו כתבו גרושים ופרטו כמה

לגבות את הכתובה כפי ערכה בעת הנישואין ,ולא כפי ערך

לבנים הם שוים ,ואחר כך השתנה ערך הגרושים יחסית

המטבע ביום גבייתה ,ואדרבה פסק לגבות את הערך הנ"ל

ללבנים ,מכפי שהיה ערכם בעת הנישואין .ונהגו לפשר רק

במלואובלאפשרה.אךבהתייחסולמנהגלפשרכתבמהרי"ט

כשהתעוררה השאלה האם הקובע הוא הסכום הנקוב

" -ואל תשיבני אם יש מקומות שנוהגים לפרוע הכתובות

בגרושים או הקובע הוא הפירוט המבאר את ערכן בלבנים.

והחובות הישנות בדרך ממוצע שכל ששים לבנים ראשונים

אך לא נהגו לפשר כשנקבו בכתובה סכום של מטבע אחד

יפרע גרו"ש א' ,וכן נוהגים ובאים בא"י מזמן הרבנים גדולי

בלבד ,וירד ערכו .ופסק הפני משה שכל הנשאת על דעת

הדור שלפנים עד עתה ,שזה ודאי תקנה היא שהתקינו ודרך

המנהגהיאנשאת,וישלפשררקכשהמנהגהואלפשר.

בקשה וריצוי שחשו להפסד היתומים ולהפסד בעלי בתים

וע"ע בתשב"ץ חוט המשולש ח"א סי' יז אות ט' שתלה

שכמה סוחרים ירדו מנכסיהם בסיבת הפסד המטבעות .ומן

עניין זה של גביית כתובה ,כערך שעת הנישואין ,במנהג

הדין אין כח להפקיע זכות האשה ובעלי חוב שכבר חל

המדינה,דכלהנושאאשהעלדעתהמנהגהואנושאאותה.

שעבודן דהא דאמרינן בריש בב"ב דרשאין בני העיר להסיע

לפי דרכם של חוט המשולש והפני משה ,מאחר וכיום

על קצתן ,כתב המרדכי בשם רבינו תם דוקא היכא דכבר

אין מנהג ידוע להצמיד את ערך הכתובה ,ורוב בתי הדין

התנוביניהם,אבלאםלאהתנוביניהםמתחילהאיןכחבבני

נהגושלאלפסוקהצמדה,וכןאיןמנהגידועלפשרבשאלת

העיר להכריח לאחד מבני העיר למה שירצו .וכן הביא שם

ההצמדהאיןמקוםלפסוקהצמדה.

בסמוך מתשובת רבינו מאיר ז"ל ובתקנות חרמי אלגזייר

מסקנתהדברים

שעשו על פי הרב ריב"ש ורבנים שעמו דבקיאי כר' אמי ור'

א .נחלקו מהרשד"ם ומהרש"ך אודות אירוע בזמנם

אסי בדורם ונסדרו ע"י הרב ר' דוראן ז"ל וכתוב בסופן

שהמלך פיחת את ערך הגרושוש ודנו האם ישלם כערכם

והוצאנו מכלל זה מי שנשא קודם זה הזמן שאינו בכלל אלו

ביום ההלוואה והמקח ,או כערכם ביום הפירעון .לדעת

התקנות וכתב עליו הרב ן'דוראן ז"ל שהיתה הכונה בזו לפי

מהרש"ך יש לגבות את הסכום הנקוב בשטר ולא להתחשב

דנשים שנשאו קודם עד שלא תקנו זו שלא הי'אפשר לשנות

בפיחות ערכו ,ומהרשד"ם פסק שיש לגבות כערכו ביום

בהם לפישהואזכותלא'וחובה לא'ואיןחביןלו לאדםאלא

ההתחייבות .ודעת רוב האחרונים כשיטת מהרש"ך וכמ"ש

מדעתוורצונוועודשלאתהאתקנהשלנוגדולהמתקנתרבנן

בספרפרחשושן.

סבוראי דהסכימו בשתי ישיבות וחתמו בעזקתא דריש גלותא

ב .בהכרעת ההלכה במחלוקת מהרשד"ם ומהרש"ך,

לגבותלכתובתאשהוב"חממטלטליוכתבהרמב"םפט"זמה'

מצינו שלש שיטות ,בספר אבני מילואים ופרח שושן הורו

אישות )הלכה ט'( שאין כח בתקנתם של גאונים לדון בה

לפסוק כדעת רוב הפוסקים וכשיטת מהרש"ך .וכתב האבני

אע"פ שלא נתפרשה .אלא כל מה שנהגו שם לא היה אלא

מילואים שכן רווחת הלכה בישראל .יש שקבעו שהמוחזק

דרך פשרה וריצוי ,ויניחו לנו מקומינו נהרא נהרא ופשטיה,

יכוללטעוןקיםלי.וישמקומותשחכמיהמקוםתקנולפשר

דבמקום שאין תקנה יעמוד הדבר על דין תורה שתתפרע מן

ביןהצדדים,אושהורולנהוגכמנהגהמקוםשנהגובפשרה

המטבעהראשון".
ובשו"תפנימשהח"בסי'צו קבעלפשרמפנישכךנהגו
במקומם.הנידוןבתשובתפנימשההואבכתובהשכתובבה

במקריםידועים.אךלאמצאנומקורברורלהורותעלפשרה
בלאתקנתחכמיהמקוםבלאמנהגידועובלאשבעליהדין
הסמיכואתביתהדיןלפשר.

" -סך הכל ק' גרוש' שהם ח' אלפים לבנים ,ועתה בעת

ג .יש מקום לומר שדברי מהרשד"ם נאמרו רק ביחס

הפירעון שוה הגרוש' לערך ק"כ לבנים שנמצא שעולה סך

לפיחות הגרושוש ,שהיה פיחות של מטבע מסוג מסויים,
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ובלא שהופחת ערך המטבע האחר – הלבנים ,ולמעשה דנו

גזירות בשלהי מסכת כתובות ,וכתב זה הרמב"ם ז"ל בפי"ו

את הגרושוש כפירי ולא כטיבעא ,ואין ללמוד מדבריו

מהלכות הנזכרת שאין כלזה אלא ביוצאה ממדינה למדינה

לפיחותהנהוגבזמנינו,וביחסלפיחותמסוגכזהפסקהרמ"א

אבל במדינה עצמה לא אמר זה ,אדרבא במדינה עצמה אין

כשיטתהמרדכישעליולשלםכפיהנקובבשטר.

הפרש בין כתובת אשה להלואה בענין שינוי המטבעות",

ומאחר שהבעל התחייב בשטר הכתובה בסכום מסויים,
לא ניתן לשנות מהתחייבות זו מפני אומדן דעת ,בנסיבות
דנןשהפיחותצפויידועמראש.
)ממוצא דברינו תמוה מש"כ בספר ברכת שלמה חלק
אה"ע סוף סי' כה וכן מש"כ ידידנו חבר בית הדין הרה"ג
יועזר אריאל שליט"א ,בנספח שבספר שורת הדין חלק ט'

עכ"ל.
אך אין מדברי יכין ובועז ראיה אלא שבאותה מדינה הבעל
מחוייב באותה מטבע שהתחייב בפירוש ,וכמבואר באותה
הלכה ברמב"ם ,אך עדיין אין ראיה לפיחות באותה מטבע
גופה.
והרדב"ז בתשובה חלק א' סי' תקס כתב " -שאלת ממני

בסופו ,להורות על פשרה גם ללא תקנה וללא מנהג אלא

אודיעך דעתי באלמנה שהוציאה כתובה וכתוב בה סכום

מפנימחלוקתהפוסקים.ומדבריהאבנינזרחלקחו"מסי'כג

מיידים ממטבע היוצא בזמן הזה ובאותו זמן היו המיידים

איןראיהלדבריהם,מאחרשבתשובתהאבנינזררקמבואר

יותרטוביםבמשקלובכסףמאותםשהםיוצאיםעתהוכולם

שאין איסור ריבית כשהממון אינו ניתן על ידי הלוה כאגר

שמם מיידים ,אם חייבים היתומים לשלם לה עתה מה

נטר והתשלום נקבע במסגרת פשרה שקבע הדיין ,אך אין

ששוים המיידים של אותו זמן או דילמא משלמין לה מיידים

בדבריו התייחסות לפשרה מפני מחלוקת הפוסקים בשאלת

שלהזמןהזהותולא.

ירידתשערהמטבע(.

תשובה ,הדבר ברור אצלי שאינם חייבין לשלם אלא
מיידים של זמן זה כפי סכום מנין הכתוב בכתובה ותו לא

האם"מקוליכתובהשנוכאן"נאמרגםבנידוןזה

דקולי כתובה שנו .דתנן הנושא אשה בארץ ישראל ובא

במסכת כתובות דף קי :שנינו "נשא אשה בא"י וגרשה

לגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות קפוטקיא אעפ"י שהם

בקפוטקיא ,נותן לה ממעות ארץ ישראל .נשא אשה

קלים ופחותים ממעות א"י דמקולי כתובה שנו כאן ,והכי

בקפוטקיא וגרשה בארץ ישראל נותן לה ממעות ארץ

פסקו רוב הפוסקים אשר אנו רגילים לסמוך עליהם .וק"ו

ישראל"

הדברים,השתאומההתםדאיכאשנויבמקומותוגםהמטבע

ובגמ' – "הא גופא קשיא ,קתני נשא אשה בארץ ישראל

משונהמשוםדכתבלהמעותסתםמגבינןלההפחותשבהם,

וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל,אלמא בתר

כ"ש בנ"ד ששם המטבע אחד הוא ובמקום אחד וממלך אחד

שיעבודא אזלינן .אימא סיפא נשא אשה בקפוטקיא וגרשה

שאין מגבין לה אלא מה שיוצא בזמן גביית הכתובה ,וכן

בארץ ישראל נותן לה ממעות ארץ ישראל ,אלמא בתר

המנהג ולא ראינו מי שפקפק בזה  ...אבל כתובה לעולם

גוביינא אזלינן .אמר רבה מקולי כתובה שנו כאן ,קסבר

כדהשתאפורע.תדעדיהיבלהממעותקפוטקיאולאמפלגינן

כתובהדרבנן".וכןפסקוהפוסקיםוהשו"עאה"עסי'ק'סעיף

אם הפירות בקפוטקיא ביוקר או בזול אלא בכל גוונא אמרינן

ה'.

קולי כתובה שנו כאן .וא"ת שהרמב"ם ז"ל פרק ד' מהלכות

ובספרו מנחת שלמה חלק א' סי' נב כתב הגרש"ז

מלוהולוההשוהביןכתובהלמלוהלעניןזה,וז"להמלוהאת

אויערבך ז"ל " -נראה שלמ"ד דחיוב כתובה רק מדרבנן,

חבירו על המטבע וכן הכותב לאשתו בכתובתה מטבע ידוע

דה"ה נמי שאף אם חייב עצמו בשטר ובקנין אפילו הכי

ופירש משקלו והוסיפו על משקלו אם הוזלו הפירות וכו',

אמרינן דלא נתכוין כלל לחייב את עצמו אלא באותו החיוב

וה"ה למלוה על המטבע ופחתו ממנו .ויש לומר שלא השוה

שתקנו חכמים על כתובה ,ולכן אף גם במקום שכותבין

אותם הרב ז"ל אלא היכא דפירש משקלו ,דכיון דפירש

כתובה אין הבעל חייב בכתובת אשתו אלא מדבריהם ,ונותן

משקלו הוו כאילו פירש מטבע ידוע ובא לפרוע לה מטבע

לה תמיד ממעות ארץ ישראל ולא ממעות קפוטקיא ,כדתנן

אחר ,ובכה"ג לא אמרינן קולי כתובה שנו כאן .אבל היכא

כתובות ק"י .":ובספר תשובות רבי אליעזר גורדון סי' יח

דלא פירש משקלו כנ"ד ופחתו ממנו והוקרו הפירות מפני

הוסיף לבאר וכתב – "לענין קולי כתובה  ...אין דעתו

הפחת או שלא הוקרו הפירות אלא שפחתו חמישיתו בזה

להתחייביותרממהשתקנוחכמים".

מודה הרב ז"ל שיש חילוק בין מלוה לכתובה דבכתובה

בספר יכין ובועז ח"א סי' עז כתב " -ואין מקולי כתובה

דאיכא טעמא דקולי כתובה יהיב לה כדהשתא ,ובמלוה או

אלא הכותב כתובה מעות במדינה אחת שמעותיה גדולים

בנכסי צ"ב דליכא טעמא דקולא כיון דהוקרו הפירות או

ויצאה למדינה אחרת שמעותיה קטנים ,או שכתב בכתובה

שפחתו חמישיתו נותן לו כדמעיקרא ,והכי משמע לי דעת

במדינה שמעותיה קטנים ויצאו למדינה אחרת שמעותיה

הטור שכתב זה הדין ביורה דעה סימן קס"ה במלוה לבד ולא

גדולים ,כגון שנשא אשה בא"י וגרשה בקפוטקיא או שנשא

הזכיר כתובתאשה.ובאבןהעזר סימןק'כתב דיןהאשהולא

בקפוטקיא וגרשה בא"י לעולם אינה מקבלת אלא מעות

כתבאםהוקרוהפירותאוהוזלומשמעדכלגוונאשנינוקולי

הקטנים ,וזה מקולי כתובה כמו שנזכר דין זה בפרק ב'דייני

כתובה",עכ"ל.

עטרתדבורה
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וכן הוא בתשובת מהר"ם גאויזון סי' ט' שדן בכה"ג דין

משנה כתב "ודין הכתובה שכתב רבנו נתבאר פרק י"ו

"קולי כתובה" ,ככל שהדבר נוגע לכתובה ותוספת אך לא

מהלכותאישות.ושםמבוארבהלכהו'כתבשאם"פרשבה

ביחס לנצ"ב ,וכתב " -ומעולם לא שמענו ולא ראינו פירעון

מטבע ידוע ,בין בעיקר ובין בתוספת ,הרי היא כדין המלוה

כתובהאלאכדהשתאלקולאולאלחומרא".

אתחבירומטבעידועשנותןלוכמהשהלוהו,כמושיתבאר

וע"עבתשובתמהרי"טח"באה"עסי'ב'.

בהלכותהלואה".אבלבלא"הפסקבתחילתההלכה"מקולי

אמנם בעיקר שאלה זו האם הלכה זו של "קולי כתובה

כתובה שתיטול האשה כתובתה מן הפחות שבמטבעות",

שנו כאן" ,נאמרה גם בשינוי בערך המטבע ,נחלקו הט"ז

הרימבוארשרקאםפירשבהמטבעידועופרשמשקלואין

והדרישה .עיין בב"ש סי' סו ס"ק טו וסי' ק' ס"ק כג שהביא

דנים "קולי כתובה" ,וע"ע בחכמת שלמה למהרש"ק על

דעתהט"זשבשינוישערהמטבעכשהוסיפועלערךהמטבע

שו"עאה"עסי'סוסעיףז'.
נראהברורשאףהט"זלאאייריאלאבשינויבמטבע,כך

יש לגבות כמטבע היוצא בעת גביית הכתובה ואינו דומה
לגביית מלוה ,מאחר ובגביית כתובה אין לחוש לאיסור

שמלבדשינויהערךקייםשינויבמטבעגופה.

ריבית .ולדעתו הלכה זו דמקולי כתובה לא נאמרה במקרה

וז"לט"ז – "במקום שאין ריבית ,כגון נותן מתנה לחבירו

זה ,ובאר הב"ש שיטה זו " -אע"ג דקי"ל אם נעשה הלואה

ומבטיח לו ליתן לו לזמן פלוני מאה זהובים והוסיפו על

במקום אחד והוציאה הש"ח במקום אחר הולכים אחר

המטבע ,צריך ליתן לו מאה זהובים דשעת פירעון .והטעם

השיעבוד ,ולענין הוספה אין הולכים אחר השיעבוד .משום

נראהברור,דאינושייךלומרבזהלילךאחרשעתהשיעבוד,

אם נשתנה המטבע אז בזמן פירעון אין שם מאה זהובים

דהא בשעת הפירעון צריך שיהיו על המעות שם של מאה

שחייביםלועלסךמןהמטבעהראשונה,אבלבשנימקומות

זהובים ,ומה יועיל שיהיו על המעות שם של מאה זהובים

יששםק'זהוביםדהאבמקוםאחרישעליהםשםזה".

בשעתהשעבוד,הריהבטיחועלהפרעוןשיהיהבעתההיא

לעומת זאת ,לשיטת הדרישה מפני ההלכה של "קולי

מאה זהובים  ...דדוקא בשתי מקומות ,דיש עכ"פ שם של

כתובה" יש לגבות מהערך הנמוך יותר .ובאר הב"ש "דס"ל

מאה זהובים על המעות בשעת הפרעון ,דהיינו במקום

אם נשתנה המטבע מקילין לענין הפרעון כמו דמקילין לענין

האחר,והואישלודרךלילךלשםעלכןשפירקא"להרילך

שני מקומות" .עיי"ש שכתב שכן פסקו חכמי פולין .ועיין

מאה זהובים .משא"כ בהוסיפו על המטבע ,דעכשיו אין לה

בפת"ש ס"ק יא שכתב – "ועיין בתשובת חת"ס סי' קכ"ו

שם של מאה זהובים כלל ,והוא התנה לתת לו מאה

שכתב דמשמע הסכמת בית שמואל כפרישה דלענין שינוי

זהובים".
ומבואר בדבריו ,דוקא במעות א"י וקפוטקיא ,בשתי

מחמת זמן נמי אמרינן מקולי כתובה כמו דאמרינן בשינוי

המקומותישעלהמטבעאותושם,לכןהולכיםאחרהפחות

שממקוםלמקום".
וע"עבהגהותשילמוראעלשו"עסי'סוובהפלאהסי'סו

שבהן,משא"כבנידוןשבדבריהט"ז.

ס"ק יג שתמהו על הט"ז והב"ש מדברי הרמב"ם )פ"ד

ולפי זה ,לא מיבעיא אם רק ערך הכסף ירד ,דודאי אף

מהלכות מלוה הלכה יא-יב( שהשווה דיני גביית כתובה

הט"ז מודה לדברי הדרישה ואין לגבות אלא כסכום הנקוב

לדיניגבייתחוב,ולפיהערהזולאהיהמקוםלדוןדיני"קולי

בכתובה ,והיינו מכח ההלכה של "קולי כתובה" ,אלא אף

כתובה" בשינוי ערך המטבע .אך כבר הוזכרה הערה זו

אם הוחלף המטבע משקלים ישנים לשקלים חדשים ,מכיון

בתשובתהרדב"זהנזכרת,ועיי"שבביאורהדברים,ובאורזה

שהיה רצף בין שני המטבעות "אותה גברת בשינוי אדרת",

של הרדב"ז מדוייק בלשון הרמב"ם ,שבהלכות מלוה

הרי מכיון שמיד לאחר החלפת המטבע כולם ידעו שזהו

הרמב"ם כתב "המלוה את חבירו על המטבע ,וכן הכותב

אותו מטבע אלא בשם אחר ,אין לדון זאת כמטבע אחר

לאשתו בכתובתה מטבע ידוע ופירש משקלו" ,הרי שלעניין

הנידוןבדבריהט"ז.
מסקנת הדברים  -אין מקום להורות על תשלום יותר

מלוה כתב רק בסתמא המלוה את חבירו על המטבע ,ורק
לענין כתובה הוסיף " -מטבע ידוע ופירש משקלו" ,ובמגיד

מסך10,000שקלכתשלוםעבורתוספתהכתובה.

סימ כ

פרעהלואהולאחרזמןנמצאוחלקמהשטרותמזוייפים
טזתמוזתשס"ד
המקרההנידון
בפניביתהדיןתביעתא.כנגדב.מישיבהפלונית.
התובעהלוהלנתבע20,000דולרעבורהישיבה,ולאחרזמן
הנתבע פרע את חובו והחזיר  20,000דולר לתובע ונרשם על

פתק שההלוואה נפרעה .התובע טוען ששטרי הכסף נשארו
אצלו פרק זמן ולא הוציאם ,ולאחר זמן העבירם לרב ד.
שהחזיק בכסף מספר חדשים וממנו הכסף עבר לרב ה . .הרב
ה.עשהבדיקהבשטריהכסףומצאשסך3200דולרמזוייפים.
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הנתבעהודהבעובדותהנ"ל,וטעןשחלפוכשנתייםמיום

בשו"תמהרש"ךחלקב'סי'קסזכתבכסברתמהרשד"ם,

הפירעון ועד ליום שבו הודיעו לו על הזיוף .הנתבע טוען

וז"ל " -אמנם באונאת מטבע פסול ומזוייף דהוי מקח טעות

שאינוחושדאתהתובעאואתהרבה.שאינםדובריאמת,

ומדינא לעולם חוזר ,אם כן אפילו אינו מכירה חייב

אך יתכן שאצל התובע הוחלפו שטרי הכסף שנתן לו

להחליפה.דכיוןשהואודאיחייבלחברוהמעותשקבלבעד

בשטרות אחרים ושמא אינו זוכר את העבודות לאשורן,

הגרושואוהזהבההוא,והואמסופקאםפרע,והיינושאינו

הנתבע ציין כי התובע עבר תלאות מסויימות בחייו ויתכן

מכיר אם הגרושו או הזהב הנמצא פסול הוא שלו ,אם כן

שלאחר שעבר זמן רב אינו זוכר היטב האם השתמש בכסף

נמצא שחייב לחברו בודאי וספק אם פרע .והדבר ידוע וזה

והניחשטרותאחריםתמורתן.

כלל גדול בדין דודאי בחיובא וספק בחזרה דהיינו כאומר

התובע טוען בטענת ברי ,שלא השתמש בשטרי הכסף
שקבלמהנתבע.

לחברומנהליבידךוהלהטועןמנהלךבידיאבלאינייודע
אם פרעתיך אם לא חייב לפרוע ... .כל שאינו מכירו חייב
להחליפו ואין שכנגדו צריך לישבע ,אבל אם ירצה יחרים

הכרעתהדין

סתםעלמישנוטלממונושלאכדיןוכלזהפשוטוברור".

נחלקו הפוסקים במי שפרע לחבירו במטבע ,ולאחר זמן

ועייןבפת"שסי'עהס"קכזשהביאדעתהאחרוניםבזה.

הלה טוען שהמטבע נמצאה מזוייפת ,והפורע טוען שאינו

גםבהכרעתההלכהלמעשהנחלקואחרונים.בספראות

יודעאםאכןפרעבאותהמטבע.

היא לעולם )לרבי יהושע רפאל מנחם ז"ל( מערכת האל"ף

הט"ז בחו"מ סוף סי' עה כתב " -נשאלתי ,מי שפרע

אונאה הביא שהרב בית דוד והרב חקרי לב פסקו כדעת

לחבירוסךמעותואחרהפירעוןבאהמלוהוהראהלומטבע

מהרשד"ם ,וכתב שם " -ועיין עוד בספר פני מבין ח"ב דף

אחת מזוייפת מתוכם ,ואמר קבלתיה ממך בפרעון חובי.

קכ"גדהסכיםוהחליטהרבדאינויכוללטעוןקיםליכהט"ז

והלה השיב איני יודע אם היתה מטבע זו באותן המעות,

והחינוך בית יהודה  ...אין לנו לזוז ממה שפסק עט"ר מו"ר

הלא כבר אני מסולק ממך בשעת הפירעון בחזקת החוב

ה"ה בעל חקרי לב  ...ומה גם כי הוא מארי דאתרין ומימיו

ועכשיואינייודע.וישבזהחילוקביןהדיינים,קצתםמדמים

אנושותין,וכןעשיתימעשהאנכיהצעיר".

לאינייודעאםאניחייבדנשבעונפטר,וקצתםמדמיםלאיני
יודעאםפרעתיך".
הט"ז הכריע כדעת הסוברים לדון מקרה זה כאומר איני

אבל בשו"ת מנחת יהודה )להג"ר יהודה ז"ל מלבוב( סי'
מה כתב " -וכן ראיתי ממורים ז"ל הלכה למעשה כשיטת
הט"זודלאכשיטתהש"ךבשםמהרשד"ם".

יודע אם התחייבתי .וז"ל " -באיני יודע אם אני חייב לך,

והנה גם לפי דרכו של הש"ך בשם מהרשד"ם ,בעובדא

ועכשיו נולד ספק ,מוקמינן בחזקתו שהיה תחילה קודם

דתשובת מהרשד"ם ,המקרה היה כפי שבמקרה דנן,

הספק ,דלא היה עליו שום חוב .משא"כ באיני יודע אם

שמקבלהמעות,העבירםלאחר,ואצלוהתגלההזיוף.וכתב

פרעתיך ,אם נוקי הממון בחזקת קמא ,קודם שנולד הספק,

בזה מהרשד"ם )חלק חו"מ סי' פ'( כדלהלן " -יש להסתפק

אז ודאי חייב לו ,ממילא נשאר החוב בתוקפו .נמצא בנידון

אם מי שקבל המעות מראובן נתנם ללוי ולוי החזירם

זה שכבר פרעו ,נסתלק ממנו .ועכשיו נולד הספק במטבע

לשמעון במה שהאמין שמעון ללוי שהם הם המעות שנתן

המזוייפת ,נוקי הדבר כמו שהיה בחזקה עד עכשיו ,והוא

לו,אםיאמרראובןאניאינימאמיןללויאתמהימנתליכי

בחזקתפירעוןטוב.דרובמטבעותאינןמזוייפים,והוהעכשיו

היכי דאמרינן גבי שומר שמסר לשומר .או דלמא דאפשר

כתובעותביעהחדשה,וזהטועןאינייודעאםאניחייבלך,

דשאני הכא דיש לנו לחזור לעיקר הדין שיאמר שמעון

שישבעהיסתשאינויודעופטור,כנלע"דברורונכון".

לראובן אמת כי נתתים ללוי כמו שקבלתים ממך ואני

הגאון רבי עקיבא איגר ז"ל בתשובות החדשות סי' י'

מאמין שלוי נאמן והם אלו אבל אתה חייב ליפרע לי

כתבבתוךדבריו" -כתבבתשובתחינוךביתיהודהסי'ק"ז

במעות טובים ,ואם אתה יודע שפרעת לי במעות יפות

בדינודהט"זסי'ע"הבמטבעמזוייפת,כיוןדלאהו"ללמידע

תשבע ותפטר ,ואם לאו תחליף .מה שלא שייך לומר כן

ולהעלותבלבושישמטבעמזוייפתבתוכופטורעיי"ש".

במפקיד  ...ונראה בעיני שגם בזה הדין עם הנותן .וטעמא

לעומת זאת ,הש"ך חו"מ סי' רלב ס"ק טו כתב " -פסק

דהא קיימא לן דאין נשבעין אלא על טענת ודאי ,לא על

בתשובתרשד"םח"גסי'פ'באםשחייבלובעדקניןחפץאו

טענת ספק .ואם כן מקבל המעות שלא יוכל לטעון טענת

שארדבריםונתןלוהמעות,ואחרכמהימיםרוצהלהחזיר

ודאי ,שהרי כיון שמסר המעות לאחר מי יאמר לו שאותו

מחמתשמצאמקצתםלאטובים.והלהטועןלמהלאבררת

האחר לא החליפם .ואם שהוא מאמינו ,מ"מ אין יכול

אותם בשעת פירעון .ופסק דאם הלה טוען שיודע בבירור

לטעוןעלדברשנעלםמעיניוואיןבוסימןכיהואזה.ואחר

שממנו לקח הרעים והלה טוען ברי לי שנתתי לו טובים,

שאינו יכול לטעון ודאי ,אין הנותן חייב שבועה ,כנ"ל...

נשבעהלהונפטר.אבלאםטועןאינייודעאםהםשליאם

ואם מחזיר המעות אינו יכול לטעון ודאי ,אז בעל המעות

לא,צריךלשלם,ואיןלועליואלאחרםסתםכדיןאינייודע

פטור,ואינוחייברקלקבלחרםשלאידעשאלוהמעותהם

אםפרעתיך".

שלוכך,נ"למדינא".

עטרתדבורה



הרמ"א בחו"מ סי' עה סכ"ג כתב " -ויש אומרים דכל
שאומרשהוגדלומפינאמן,אפילוקרובשלו,משביעיןאותו
היסת,וכןנראהלילהורות".

סימןכ791

ובהמשךדברירש"ינראהכי"קצתברי"היינואףכשהתובע
מסתמךעלדבריהנתבעהאומר"גזלתיך".
לפיזהה"הבמקרהשטענתהברימבוססתעלאדםאחר

לדעת הרמ"א ברי על ידי אחר יחשב כברי לעניין חיוב

הנאמן עליו ,ק"ו בנידון דנן שהאדם האחר נאמן על שני

שבועה),דברשאינונ"מלנ"דשאותואחרנוגע(,וישלדוןאי

הצדדים ,שהרי הנתבע אמר שהוא מאמין לאותו אחר

בריעלידיאחרמיקריטענתבריכשהנ"מהיאלענייןממון.

שעליו התובע מסתמך בתביעתו .על כן על הנתבע לשלם

בספר קצות החשן סי' רכד סק"א כתב " -ודאי אפילו

אםמבקשלצאתידישמים.

שמע מפי מאה עדים שאמרו לו שהיה בה המום קודם ,כל

נוסיף בזה מה שכתב בספר דברי יציב חחו"מ סי' לד -

זמן שלא נחקרה עדותן בב"ד ובפני בע"ד ,וכל שעדיין לא

"הטעם דחייב לצאת ידי שמים י"ל ,דהנה ידוע קושיית

העידובב"דלאהויטענתבריעלפיהם,אלאלעניןשבועה

מהר"יבאסןהובאבכנסה"ג]כלליקיםליאותז'[דבכלספק

דיכוללהשביעעלפישמועהששמעאפילומפיקרוב".

גזל היה לנו להחמיר ולשלם מספק כמו בכל ספק איסור

אמנם בתומים סי' עה סק"ח כתב שלעניין ברי ושמא

תורה ,ותירץ דמ"מ אינו יכול לשלם שהרי גם אצל שכנגדו

מהני טענת ברי על פי אחר ,ועיי"ש בראייתו מב"מ דף צד.

יש ספק איסור עיי"ש .וא"כ כשהתובע טוען שברי לו ,אף

ולפי דרכו אין מקום למסקנת מהרשד"ם ,מאחר שמקבל

שאין ב"ד יכולים לירד לנכסיו ,מ"מ מוטל עליו לצאת ידי

המטבע נידון כטוען טענת ברי ,למרות שמסתמך על אחר.

ספק איסור ולשלם להתובע ודו"ק .ומצאתי כעין זה בחתן

אךבספראבןהאזלחלקה'הלכותטועןונטעןסי'עהסעיף

סופר]שיטתמודהבמקצתאותשט"ז[,עכ"ל.

י' תמה עליו מסוגיא מפורשת במסכת בבא בתרא דף קלה.

בגדרחיובזהדלצאתידישמיםבבריושמאכתבהש"ך

גביזהאחי,דמבוארשטענתבריהמסתמכתעלאחרנידונת

סי'פחס"קלו" -הךלצאתידישמיםדלעילסימןע"ההוא

כטענתשמא,בהלכהזושלבריושמא.ובזהנשארועלכנם
דבריהמהרשד"םבמסקנתודבנידוןשלווכעיןנידוןדנן,אין
התובענידוןכטועןטענתברי.
על כן ,הן לשיטת הט"ז והן לשיטת המהרשד"ם ,בנידון
דידןאיןלחייבאתהנתבעבתשלום.

מידתחסידות".
וע"ע בספר שער ישר שער ה' פרק טז במה שהאריך
לבארגדרזהשל"חייבבבאלצאתידישמים",ונטהמדברי
הש"ך.וכתבשם -דבבריושמא,לאוברי עדיף,מפניחזקת
הממוןשלהמוחזקהטועןשמא,אךלדיןשמיםחזקתממון

אך עכ"פ נראה שבנידון זה יש להורות שמידת חסידות,

אינה מועילה ,כיון שאינה חזקה המכריעה את הספק.

על מנת לצאת ידי ספק גזל ,מוטל על הנתבע לשלם את

והוסיף השערי ישר " -בנוגע לענין לצאת ידי שמים דלא

מלואסכוםהתביעה,אףדלאנחתינןלנכסיו,וזאתמהטעם

מהני חזקת ממון ,לעולם ברי ושמא ברי עדיף ,וכשרוצה

המבוארלהלן.

לצאת ידי שמים ולשלם לתובע ולא להשתמש בכח חזקת

בדיןאינייודעאםנתחייבתינאמרבמסכתב"קדףקיח.

ממוןדידי',והריאזמחוייבגםדיניאדם...בלאחזקתממון

" -מנהליבידךוהלהאומראינייודע ,חייבבבאלצאתידי

הרי ברי ושמא עדיף גם בדיני אדם .ומדוייק היטב הלשון

שמים".וכןנפסקבשו"עחו"מסי'עהסעיףו'.

שאמרו בגמ' דאם בא לצאת ידי שמים אז הוא חייב לשלם

הטעם לחייבו בבא לצאת ידי שמים מבואר בחי'

גםבדיניאדם...כשרוצהלצאתידישמיםדאזזכההתובע

הרשב"א במסכת ב"מ דף לז" – .מנה לי בידך והלה אומר

מדינא  ...נפקא מינה בזה שבארנו דאם רוצה לצאת ידי

אינייודעדחייבבבאלצאתידישמים ,דהתםחאישנפשיה

שמים חייב גם מדינא ,היכא שהתובע חייב לאחרים ,אם

בספקגזילה".

מחוייבלשלםלמלוהשלהתובעמדינאדרבינתן,דאםהיה

ובחי' הר"ן )הובא בשטמ"ק ב"מ שם( כתב " -וכי תימא

רק חיוב לצאת ידי שמים כפשוטו ,כמ"ש הש"ך ממידת

וכיוןדתבעיליהובריושמאהואאמאיפטורבבאלצאתידי

חסידותבעלמא,י"לשאינומחוייבלשלםהדמיםלבעלחוב

שמים ,דהא אמרינן בהגוזל מנה לי בידך וכו' חייב בבא

דידי' ,דבחיוב כזה לא מצינו דין שעבודא דר"נ ,כמ"ש

לצאת ידי שמים  ...לא קשיא ,דהתם הוא כיון שזה תובעו

האחרונים בחו"מ סי' ט' .אבל לפי מש"כ ודאי חייב לשלם

בברי ונתבעשמא ובא לצאת ידי שמים ,יש לו לחשוב שזה

לבעלחובדידי',כיוןדאםרוצהלצאתידישמים,הואחייב

שטוענו ברי אומר אמת והוא שכח ,ויש לו לצאת מספק

גםבדיניאדם",עכ"להשעריישר.

גזילה,שלאיעכבממוןאחריםבידו".

הבאנו את הדברים בלא להכנס להכריע בין דרכו של

נראה שלעניין חיוב לצאת ידי שמים ,מהני טענת התובע

הש"ך לדרכו של השערי ישר ,ונראה ,הלכה למעשה לנהוג

המסתמכתעלאחר,דעכ"פהתובעטועןטענתובברי.ויעויין

כנוסח הנמצא בתשובת הגרע"א ז"ל ח"א סי' קא שכתב

בלשוןהגמ'שלענייןחיובלצאתידישמיםהוזכרה"תביעה",

בתוך דבריו בלשון זו " -כההיא דאיני יודע אם נתחייבתי,

ולא נקטו טענת ברי דוקא ,כמוזכר בתחילת הסוגיא .ויעויין

דמשמע לא דהב"ד אומרים דחייב אתה ,אלא שאנחנו לא

בלשוןרש"יב"קדףקיח.ד"האתמרנמי,שכתב"היכאדבא

נרד לנכסיו .אלא דמורין לו דפטור אתה ,רק כדי לצאת ידי

לצאת ידי שמים  ...חייב היכא דאיכא קצת טענת ברי",

שמיםטובלךלשלם".
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אמנם עלתה טענה מצד הנתבע שעבר זמן רב מיום

הצדדים מעוניינים להתפשר בהסכמה ,הרי שבמסגרת

החזרת החוב לתובע ועד היום שהלה הודיעו שנמצאו

הפשרה יש מקום לשקול זאת .אך פסק הדין הנוכחי קובע

שטרות מזוייפים ,ויתכן אילו הודיעו מיד ,היה עולה בידו

אתהדיןואינובמסגרתפשרה.

לאתר את מקור שטרי הכסף המזוייפים ולתבוע את מי

בנוסףישלהורותלתובעלקרועלאלתראתשטריהכסף

שהעבירם אליו ,דבר שלא יכול להעשות לאחר זמן רב.

שנמצאו מזוייפים ,על מנת שלא יעשה בהם כל שימוש.

אמנם העיכוב לא נבע מעיכוב מכוּוָן ,אלא מאחר והסכום

וזאתבהתאםלמבוארבשו"עחו"מסי'רכזסעיףיחשאסור

היה מונח בלא כל שימוש ,לא התגלה הזיוף ,ואין מקום

להחזיק במטבע שנפסל ,ויש להשחיתו כדי שלא יבואו

לטענהכנגדהתובעעלעצםהעיכוב.

לרמותאחרים.

לא מצאנו מקום לטענה זו כשיקול בעצם הדין .החיוב

מסקנת הדברים  -במקרה הנוכחי על פי הדין ,עקב

לצאת ידי שמיים נובע מכך שאנו מורים לנתבע שעליו

הספק ,לא ניתן לפסוק לחייב את הנתבע בתשלום .אך אנו

להמנעמלהחשבכלפישמיא,כספקגזלןהנמנעלפרועחיוב

מודיעים לנתבע שלצאת ידי שמים ולצאת מספק גזל ,טוב

ממון.ביחסלנקודהזואיןמשמעותלטענההנ"ל.אמנםאילו

שישלםאתמלואסכוםהתביעה.

סימ כא

התובעטועןשהכסףניתןכהלוואה,ולטענתהנתבעניתןכמתנה
סיוןתשנ"ג
בבית הדין הופיעו ראובן ושמעון לדין תורה .שמעון
תובעמראובןסכוםשלאלףדולרשנתןלו.
ספור המעשה הוא כדלהלן ,ראובן בקש לקנות דירה

מתוך דברי הצדדים עולה ,שכולם היו בטוחים ששמעון
יצליח בסופו של דבר להוציא את הכסף מהקבלן ,ולא
נאמרודבריםמפורשיםכיצדינהגו אםהקבלןלאיחזיראת

והתקשר עם קבלן ,ושלם לקבלן אלף דולר דמי קדימה

הכסף .התובע אומר שלא היתה לו כוונה לשלם לקבלן

לרכישת דירה .לאחר מכן ראובן הקונה חזר בו מהעסקה,

במקוםראובןאלארקלתתלראובןסכוםזהלמשךהזמןעד

והתקשה להוציא את דמי הקדימה שהועברו לקבלן .אובדן

שיצליח להוציא את הכסף מהקבלן ,ולטענתו היה ברור

הכסףגרםעגמתנפשרבהלראובן.בניהמשפחה שלראובן

לנוגעים בדבר ,שכוונתו היתה שהכסף ישמש כהלוואה

פנו לשמעון ,שהינו ידיד קרוב מאד של הקבלן ,ובקשו את

במקרה שהקבלן לא ישלם .לעומת זאת ,הנתבע טוען

עזרתו .שמעוןהיהבטוחשיצליחלשכנעאתהקבלןלהחזיר

שהכסףניתןלוללאתנאים,והכסףאצלוכמתנהמוחלטת.

את הכסף ,בהנחה שטיב היחסים בינו לבין הקבלן הוא

במקרה זה ,שני הצדדים שומרי תורה ומצוות ויראי

הדוק ,והקבלן יקבל בקשה זו .שמעון הבטיח לאחיו של

שמים,ואיןאחדמהםמייחסלחבירוטענותשקר.

ראובן ,שהבעיה תבוא על פתרונה ,ומתוך בטחון שיצליח

מתוךחקירתהצדדיםבביתהדיןעלה ,ששמעוןנתןאת

במשימתו ,עוד בטרם שמעון דיבר עם הקבלן שמעון נתן

הכסף על דעת כן שאם לא יקבל את סכום הכסף מהקבלן

לאחיו עבור ראובן סך של אלף דולר בכמה תשלומים,

הוא נותן את הסכום שהעביר לראובן באמצעות אחיו

ואח"כדיברעםהקבלןוהמתיןלהחזרהכסףמהקבלן.בסופו

בתורתהלוואה.ומאידך ,ראובןלאהביןכןוקבלאתהכסף

של דבר ,הקבלן סרב להחזיר את הכסף ,וטען שנגרמו לו

בתורת מתנה .כך שלמעשה בסופו של דבר ,עקב תקשורת

הפסדיםעקבביטולהעסקה.

לקויה בין הצדדים ,כל אחד מהצדדים התכוון לדבר אחר.

כעת שמעון תובע את ראובן להחזרת הכסף ,לטענתו

בנסיבות אלו ,עלינו לברר  -כוונתו של מי קובעת ,האם

הכסףניתןבאופןזמניעדשיעלהבידולקבלהחזר מהקבלן,

דעתושלהנותןשהתכווןלתתאתהכסף כהלוואה ,אודעת

והיה ברור לו שאם לא יעלה בידו להוציא את הכסף

המקבלקובעת,שהתכווןלקבלאתהכסףבמתנה.

מהקבלן,הכסףישאראצלראובןכמלוהבלבד.לעומתזאת,

נראה להכריע שבמצב כזה קובעת דעתו של הנותן.

שמעון טוען שהיה ברור שגם אם לא יעלה ביד שמעון

מאחר שהנותן מעולם לא הקנה את הכסף למקבל בתורת

להוציא את הכסף מהקבלן הכסף ישאר בידו ,מפני שלפי

מתנה ,אלא על דעת כך שישיבנו לו .ולאו כל כמיניה של

טענתו ,שמעון היה כל כך בטוח בכך שיוכל להוציא חזרה

המקבללתפסובתורתמתנהכשאיןדעתאחרתמקנה,ובלא

אתהכסףמהקבלן,ולכןמלכתחילההכסףניתןלראובןבלא

הסכמת הבעלים לתת מתנה .סברא זו ברורה ,ויש להביא

להגדיר את הכסף כהלוואה .לטענתו ,גם כעת לאחר

ראיה מהגמרא במסכת כתובות דף סז ,:בסוגית מתן צדקה

ששמעוןלאהצליחלהוציאאתהכסף,איןמקוםלתביעה.

לעני נאמר " -יש לו ואינו רוצה להתפרנס נותנין לו לשם

הופיע אחיו של ראובן בבית הדין ,וסיפר שהכסף עבר
משמעוןלאחיובאמצעותו,ותמךבגירסתאחיו.

מתנה וחוזרין ונפרעין ממנו" ,והיינו רק לאחר מיתה עיי"ש
בסוגיא .הרי מבואר בגמרא שהנותן מתכוין להלוואה ,אך

עטרתדבורה
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נאלץלהסתיר כוונהזו,והמקבלנוטל הכסףכמתנה,ובכה"ג

סתם,בתורת פקדון הוא שנתנה לו ...כשחזר ונתן לו סתם,

קיים חוב וחייב להחזיר את ההלוואה ,אלא שאין נוטלין

הרי הוא כנותן לחברו סתם טליתו דאין הנוטל יכול לומר

ממנומחייםמפניסיבהצדדיתהמבוארתשם.
אמנםבנידוןדידןהנתבעטועןשהיהברורלושגםכוונת
הנותן היתה לשם מתנה ,דהיינו אם לא יצליח לקבל את

בתורת מתנה קבלתי עד שיאמר לו זה בפירוש במתנה אני
נותןלך...כיוןשנטלהסתםונתנהסתם,עלדעת חברוהוא
שנתנהלוולאאמרכלום",עכ"ל.

הכסףמהקבלןהואאינועומדלחזורוליטולממנואתסכום

בדעת הרשב"א כתבו אחרונים ,שרק במפרנס אדם

הכסף .אך גם בנידון בסוגיא במסכת כתובות ,העני יטען

הצריך לאותו דבר ,ונותן לו על מנת לספק את חסרונו,

טענת ברי שהנותן התכוין לתת את הכסף במתנה ,כי כך

משא"כ בנותן לו כשאין המקבל צריך לאותו דבר ,עיין

הוא הבין ,אך כל עוד הדברים לא נאמרו בפירוש ,ולא

תשובות רע"א תניינא סי' מה )ד"ה ובנ"ד( בתשובת הגאון

עלתה טענה שהדברים נאמרו בפירוש ,אין די בהתרשמות

בית מאיר וחזו"א אה"ע סי' לח ס"ק טז .ובספר אבן האזל

המקבלואיןמקוםלקבועשהכסףניתןבמתנה.

הלכות זכיה ומתנה פ"ז הי"ד באר החילוק המוכח מהלכה

במקרהשבואדםמהנה אתחבירובסתמא,ואח"כתובע

אחרת בדברי הרשב"א ,וכתב " -בנותן סתם קיי"ל דמעות

תשלום.הר"ןבמסכתכתובותבפרקשנידייניגזירות)דףסג.

מתנה ,וטעמא דלא נוכל לומר דלהלואה נתן לו דהא לא

בדפי הרי"ף( הביא את שיטת הרשב"א והסכים עמו,

בקשממנוהלואה,ואפשראינוצריךולאניחאליהבהלואה

שהמפרנס את חבירו בסתמא ,יכול לאחר מכן לתבוע ממנו

דהא עבד מלוה לאיש לוה .אבל במפרנס את חבירו ,הרי

שישלם לו דמי מזונותיו ,דבסתמא אין כוונת הנותן לשם

מוכחאמילתאשחבירוצריךלפרנסתו,ובזהנוכללומרדעל

מתנה .אמנם הנמוקי יוסף במסכת נדרים ריש פרק אין בין

מנתכןנתןלושכשיהיולומעות ישלםלו...היכידאיןלנו

המודר הביא מדברי הריטב"א החולק על הרשב"א ולדעתו

טעם למה יתן לו המעות לשם הלואה ,ע"כ אנו אומרים

אין לדון את סכום הכסף כהלואה ,מאחר שהיה על הנותן

שהוא מתנה ,אבל היכי שיש טעם למה נתן לו ,אין אנו

להתנות מראש .אך להלכה נקטינן כדעת הרשב"א ,עיין

אומריםשהואמתנהוהויהלואה".

ברמ"אסי'רסדסעיףד'וסי'רמוסעיףיזובאה"עסי'ע'סעיף

בנידוןדנן ,העברתסכומיהכסףהיתהלמלאחסרונושל

ח',וכןפסקהב"שסי'ע'ס"קכח.אמנםהרמ"אחו"מסי'שסג

המקבל,עלכןאםהכסףניתןבסתמאובלאקביעהמפורשת

סעיף י' פסק שהאומר לחבירו דור בחצרי אין צריך ליתן לו

אםכהלואהאוכמתנה,דינוכהלואה.

שכר ,האחרונים דנו בישוב פסקי הרמ"א ,עיין משנה למלך

יתירה מזו ,בספר גבורות אנשים בחלק התשובות,

הלכותגזילהפרקג'ה"ט,ועייןב"חחו"מסי'שס"גוש"ךס"ק

בתשובה להג"ר רבי מאיר כ"ץ אביו של הש"ך סי' ה' כתב

יג ופת"ש סק"ז .אך נראה שהעיקר לדינא כמסקנת הב"ש,

שגם אם המקבל בקש לקבלו בתורת מתנה ,והנותן לא

ודברי הרמ"א בסי' שס"ג יתפרשו כמ"ש בביאור הגר"א סי'

הודיעו שכוונתו לתת כמתנה ,אלא נתן בסתמא ,לא יחשב

שס"ג ס"ק לא ,שכתב שהתשב"ץ שהוא מקור דינו של

כמתנה .וז"ל – "ועוד אני אומר ,שהאומר לחבירו תן לי

הרמ"א ,איירי בחצר דלא קיימא לאגרא ,על כן אין סתירה

מתנה מה שבידך ,ונתנו לידו סתם ,לא קנה המקבל עד

בפסקיהרמ"א.והדיןעםהגר"אבביאורו,מאחרומעיוןבגוף

שיאמר לו לשם מתנה .וראיה מהא דגרסינן בשנים אוחזין

תשובתהתשב"ץח"אסי'קעד,שהיאמקורדינושלהרמ"א,

דף ט"ו :ובקידושין המקדש אחותו דפסקינן לענין קידושין

עולהשהנידוןבתשובהזוהואאכןבחצרדלאקיימאלאגרא.

כרבבאיסורידגמרונתןלשםפקדון.ואפשראפילולשמואל

אך מאחר ותשובה זו הובאה בקיצור בב"י ,מכיון שבפני מרן

שנתן לשם מתנה ,אבל לנוכראה לא עביד איניש דיהיב

הב"יהיורקקיצורתשובותהתשב"ץ,ונקודהזודאייריבחצר

מתנה כדאיתא בגמ'" .ועי"ש שכתב ראיה לדבריו מהסוגיא

דלא קיימא לאגרא ,הושמטה מהקיצור ,על כן האחרונים

בב"מדףי..

התקשו בפסקי הרמ"א .אך מאחר שכעת ברור שהתשב"ץ

והחיד"א בספרו חיים שאל חלק א' סי' עד ס"ק לג כתב

איירי בחצר דלא קיימא לאגרא ,ובכך בעל הבית אינו חסר

על תשובה זו " -מי שנתן לחבירו חפץ סתם ואח"כ אמר

עקב מגורים אלו ,על כן הדר בחצרו פטור מתשלום .ואינו

הנותן שנתנו בתורת פקדון והמקבל אומר שמאחר שנתנו

דומה לאומר דור בביתי כשהבית קיימא לאגרא או באומר

סתם דעתו למתנה .בספר גבורת אנשים בתשובות הרב

אכולעמי,דבסתמאחייבלשלם.

מהר"ם כ"ץ אביו של הרב ש"ך כתב דהדין עם הנותן והביא

על כן במידה שאדם אומר לחבירו דור עמי )וקיימא

ראיה ממציעא דף י' ,אינה ראיה כלל וכמ"ש הרב אש דת

לאגרא( או שפרנסו בסתמא ,יוכל לתובעו אחר כך ,כל עוד

פרשת שלח .אך נמצא באותה סוגיא שהביא הרמ"ך הנזכר

לאנאמרודבריםברוריםשהואמהנהובמתנה.
נציין שהרשב"א כתב את דינו ,לא רק במפרנס או נותן
מדור ,אלא גם בנותן חפץ לחבירו בסתמא .בחידושי

באסיפת זקנים שכתב בשם הרשב"א אטו הנותן לחבירו
סתם בתורת מתנה יהב ליה הא ודאי מצי למימר לפקדון
נתנוע"ש".

הרשב"א מסכת בבא מציעא דף י) .הובא בשטמ"ק( כתב –

והנה בספר נתיבות המשפט סי' יב סק"ה כתב וז"ל –

"נראה לי  ...אם הגביהה בפירוש לעצמו אע"פ שנתנה לו

"כתב הרש"ל דאם אמר התובע שהיה בדעתו למחול לו,רק

794חושןמשפט

עטרתדבורה

עכשיו תובעו שרוצה להתנקם ממנו ,דאין יכול לתובעו,

כאיני יודע אם נתחייבתי .וצריך לומר דזה הוי כחזקה דאין

דמחילה במחשבה הוי מחילה ...אמנם נראה דדוקא מחילה

אדם נותן בסתם מתנה כיון דלא פירש" .עכ"ל .וצ"ע

עלהדברשכברנתחייבלולאמהני,אבלבדורעמיאואכול

ממתניתין במסכת בבא בתרא דף מא" – .כל חזקה שאין

עמי שאומר שהיה בדעתו למחול לו ,ודאי מהני מחשבתו,

עמהטענה-אינהחזקה.כיצדאמרלומהאתהעושהבתוך

דהויכנתנולמתנהבשעתמעשה.ופשוט".

שלי והוא אמר לו  ...שנתת לי במתנה  ...הרי זו חזקה",

ולפי דרכו של הנתיבות ,לכאורה בנדון דנן ,אם המקבל

ומבוארשטענתמתנהטענהמעלייתא.

יטעןטענתברישהנותןהתכויןלשםמתנה,הרישבכךהוא

וע"עבתומיםסי'קמוסק"כובקצותהחשןסי'שסגסק"ט

יוכל להחזיק בממון מכח טענת ברי ,אלא שיחויב שבועה

ובשערמשפטסי'עטסק"בשאםנתןלומעותואיןידועאם

כדיןמנהליבידךוהלהאומראיןלךבידיכלום.

ניתן בהלואה או במתנה בסתמא קובעים שאין אדם נותן

אלאשדינושלהנתיבותאינוברור.מפנישמקורדינושל

מעותיובמתנה.

הרמ"א)אה"עסי'ע'ס"ח(שחייבלשלםבאומרלחתנואכול

ובנידון דידן שלא נטען ע"י ראובן ששמעון אמר בפירוש

עמי,הואמתשובתתרומתהדשןסי'שיז.וז"לתרומתהדשן

שגם אם לא יצליח להוציא את הכסף מהקבלן ,הסכום של

– "היכא דזה נהנה וזה חסר אפילו מדעת ,נמי אינו מוחל על

האלףדולרשהעבירלודרךאחיוהםבמתנה,אלאשראובן

חסרונו.ומצאתישפסקמהרי"חבשםרבינואפריםמישאמר

טוען שכך היה מובן מכל הענין .ולפי האמור ,מכיון שביחס

לחבירו אכול עמי ואכל עמו חייב לשלם לו דמי מזונו,

לסכום כזה אין סברא ששמעון יתן במתנה ,אין לקבל את

משבור את כדיוקרעכסותי דחייב אע"פ שמותר לו לשבור,

טענתראובן.

ומייתי ראיה ,ה"נ אע"פ שאומר לו לאכול את שלו חייב
לשלם",עכ"ל.

לפיהאמור,אמנםאיןלדוןשהסכוםניתןכמתנה,אךיש
לצדד כטענת ראובן מטעם אחר .שהרי ראובן טען שהקבלן

מתוך דבריו הוכיח בספר שו"ת פורת יוסף סי' סה שלא

חייבלואתהכסף,א"כישלדוןאתשמעוןכפורעחובושל

כסברת הנתיבות ,ולדעתו כל שהמעשה מוכיח שלא נתנו

חבירו ,דהיינו פורע חובו של הקבלן לראובן .וקיי"ל בחו"מ

לשם מתנה ,גם אם בלבו חשב למתנה ,הוי כדברים שבלב

סי'קכחדפורעחובושלחבירושלאמדעתואיןהלוהחייב

ואינםדברים.וז"ל" -היכאדמודהדהיהבדעתולשםמתנה

לשלם לו .אך לא מצינו בשו"ע ונו"כ מה הדין האם לאחר

...יכוללחזורבו,דהאעיקרהדיןדצריךלשלםלקחתרומת

שפסקנו את הדין שהלוה אינו חייב לשלם לפורע ,האם

הדשן הנ"ל מהראיה דקרע כסותי ,באתא לידו בתורת

הפורע יכול לתבוע את המלוה שיחזיר לו את הכסף ,או

שמירה ,דצריך לשלם .וא"כ קשה ,אי אמרת דמחשבתו

שהפורע הפסיד את כספו .אך הדברים מדויקים בלשון

מהני ,לא היה משתמט הגמ' לומר דאף דאתי לידו בתורת

הרמב"ם פכ"ו ממלוה ולוה ה"ו שכתב " -הפורע שטר חובו

שמירהמ"מכשאומרשהיהבדעתועלמנתלפטורכשאמר

שלחבירושלאמדעתו...איןהלוהחייבכלום...והריאבד

לו קרע כו' הוא פטור .אלא ע"כ דזה לא מהני דכיון דעיקר

זההנותןאתמעותיו".וכןכתבבספרדבריגאוניםכללסב

הדברדקרעאינומשמעעלמנתלפטור,לאמהנימחשבתו

סי' יח ,וז"ל " -עיין בספר בני חיי שנסתפק אם הפורע יכול

והוי דברים שבלב .וא"כ ה"ה בנהנה דהיינו בדור עמי או

לחזור על המלוה לתבוע מעותיו שנתן לו ,עד שמצא בבני

אכולעמי...איןבזההלשוןלשוןמתנהכהכרעתהגר"אז"ל

אהרןסי'מגשכתבשאינוחוזרעלהמלוהודקדקכןמדברי

 ...לא מהני מחשבתו דהוי דברים שבלב  ...וזה דלא כדברי

הרמב"ם ,והוא נכון מצד הסברא ,דכיון דזיכה לו המעות

הנתיבותבסי'יבדהחליטלדברפשוטדמהני,דרקעללעבר

למלוהבעדהלוהאינויכוללחזורבו".

צריךאומדנאדמוכחלכלהעולם,אבלעללהבאאכולעמי
דורעמימהנייעו"ש.ולדעתיאינוכן",עכ"ל.

ולפי זה אם יתברר בנידון שלפנינו שהקבלן אכן היה
חייבמצדהדיןלהחזירלראובןאתדמיהקדימהשקבל,הרי

ולפי זה ,העיקר תלוי בדברים שנאמרו בעת הסיכום על

שיש לדון את ראובן כטוען ששמעון פרע את חובו של

מסירתסכוםהכסףאובעתמסירתהכסף,אלאאםכןמתוך

הקבלן ,ופטור מלהחזיר את הכסף .טענה זו יותר מתקבלת

העניין עולה אומדנא שבליבו ובלב כל אדם שכוונת הנותן

מטענתמתנה,מכיוןשיתכןששמעוןהסכיםלפרועאתחובו

לשםמתנה.

שלהקבלןמכיוןשסברשיוכללהוציאאתהכסףמהקבלן.

מלבדזאת,הטענהשהכסףניתןבמתנה ,נחשבת כטענה

בדיןפורעחובושלחבירו,בסתמאאיןהפורעיכוללומר

גרועה,מאחרשלאסביר ששמעוןשאינומוחזקכאדםעשיר

שקיימת אומדנא דמוכח שהפירעון היה על דעת כן שהלוה

יחלק מתנות בסכום כה גבוה לאדם שאינו קרובו או ידידו

יחזיר לו ,או שהמלוה יחזיר לו את הכסף אם הלוה יסרב,

הקרוב.

דמכיוןשקייםחובברור,בסתמאאמרינןשהאדםהפורעחובו

הרמ"אבחו"מסי'רסדס"דכתב " -כלאדםשעושהעם

שלחבירוזיכהלמלוהאתהמעותכפירעוןהחובללאתנאים.

חבירו פעולה או טובה לא יוכל לומר בחינם עשית עמדי

וה"הבנידוןדידןאםטענתראובןשהלהפרעחובושלחבירו,

הועיל ולא לויתיך ,אלא צריך ליתן לו שכרו" .וכתב על

הרישבכללטענתוישלראותשלילתטענתשמעוןשהפירעון

דבריו בספר אמרי בינה )טו"נ סי' ז'( "וקשה אמאי לא הוי

היהעלדעתכןשיצליחלהוציאאתהסכוםמהקבלן.

עטרתדבורה
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אךנראה,שאםעפ"ידיןהקבלןהיהפטורמלהחזיראת

הנ"ל ,עדיין אין זה מוסכם לחייבו שבועת היסת .דהנה

דמי הקדימה ,אין מקום להתעלם מהאומדנא המוכחת

בחו"מסי'עהסכ"גכתבהרמ"אביחסלטענתהתובע,וז"ל-

שמסירת הכסף היתה מתנה בתנאי שהקבלן יחזיר את

"י"א כל שאומר שהוגד לו מפי נאמן אפילו קרוב שלו

הכסף.ואףמתוךדבריושלראובןאיןהכרחלשלולאומדנא

משביעין אותו היסת ,ודוקא שאותו שאומר מפיו אין נוגע

זו,מפנישלא סבירששמעוןיתןלראובןמתנותללאתנאים,

בעדות" .וכתב בספר שער משפט ס"ק טו דא"א לפרש דע"י

ואףאםראובןיטעןכךבפירושאיןמקוםלקבלטענהזו.

הקרובטענתונידונתכטענתברי,דא"כמדועכשאותונאמן

העולה מדברינו ,אם יתברר שהקבלן אכן היה חייב

נוגע אין זו טענת ברי ,וכתב בשער משפט " -אלא ודאי הא

לראובן ,הרי שיש לדון את ראובן כטוען ששמעון פרע את

דחייב שבועה עפ"י קרוב הוא מטעם עדות ,וכן מבואר

חובושלהקבלןוהריהואפטורמלהשיבלואתהמעות.אך

בתרומת הדשן סי' שח להדיא וז"ל דדוקא פסול מחמת

אם יתברר שעפ"י דין הקבלן היה פטור מלהשיב את דמי

קורבא זוקק לשבועת היסת משום דאינו פסול אלא מגזרת

הקדימה,הרישאףלטענתראובןניתןלומרבבירורשקיימת

הכתוב ,דאפילו משה ואהרן פסולין לעדות ,ואיכא למימר

אומדנא דמוכח שהכסף ניתן רק אם יצליח להוציא את

שבועתהיסתשהיאתקנתאדרבנןלאפסלוקרוביםלגביה.

הכסףמהקבלן.

אבל פסול דנוגע בדבר אין להאמינו כל עיקר דהתם הוא

לעומת הטענה הנ"ל של ראובן ,לשמעון טענת ודאי

כבעל דבר עצמו ואין לסמוך כלום על עדותו עכ"ל ,הרי

שמעולםלאהתכווןלפרועאתחובושלהקבלן,והכסףניתן

להדיא דלענין היסת לא פסלו קרובים ומחייבי שבועה

לולזמןקצרבלבד,עדשיגמרהמו"מעםהקבלן,אךמעולם

מתורתעדות".

לאהיתהכוונתולהשאיראתהכסףבידראובןבמידהולא
יצליחלהוציאאתהכסףמהקבלן.
אם יתברר שהקבלן אכן היה חייב את הכסף לראובן,
לכאורה בפנינו תביעה של מנה לי בידך והלה כופר הכל,

בספר שער משפט הוסיף שכן נראה מדברי הש"ך ס"ק
פב ,והיינו ממש"כ הש"ך דבעינן שאותו האחר שהתובע
מסתמךעליויהיהבבי"ד,ודבריהש"ךיתבארורקאםחיוב
השבועהנובעמתורתעדותושלהאחר.

וחייב בשבועת היסת ,כמבואר בשו"ע חו"מ סי' עה ס"ז -

השער משפט עפ"י דרכו ,חידש " -לפי מה דקיי"ל דעד

"מנה לי בידך ,אין לך בידי כלום ,או שאמר אמת היה לך

המסייע פוטר משבועה משום ק"ו דאם ע"א מחייב את

בידיאבלאתהמחלתואונתתובמתנהנשבעהיסת".

הנתבע המוחזק להשבע ,כ"ש שמועיל להנתבע המוחזק

אלא שעדיין הדבר תלוי בפלוגתת אחרונים אם נפטר

לפוטרו משבועה ,כמבואר ברא"ש ומרדכי רפ"ק דמציעא.

בשבועת היסת או שצריך לשלם .דהרי בנידון שלפנינו כל

א"כ לענין שבועת היסת יש לפטור אף כשעד קרוב מסייע

הענין לא התרחש ישירות בין שמעון לראובן ,אלא אחיו

לנתבע .כיון דעד קרוב מועיל לחייב היסת אף כשהתובע

קבל את הכסף והוא ניהל עם שמעון את כל המו"מ בענין

טוענו ספק כ"ש שיועיל ע"א קרוב לפטור את הנתבע

זה.הרישטענתראובןהינהטענתבריע"יאחר,ועייןבספר

מהיסת",ועיי"ששהאריךלהוכיחאתחידושו.

נחל יצחק סי' עה סעיף יב ענף ב' שהוכיח מהרשב"א

הרי שלשיטת שער המשפט אין מקום לחייב את ראובן

הריטב"אוהר"ןשאףבנתבעהטועןבריע"יאחראיןזהברי

שבועת היסת מכיון שאחיו מעיד לפטרו משבועה ,ואף

ונידוןכטועןשמא.
ולפי"ז הדין שבפנינו תלוי במחלוקת האחרונים בדין
תובעמחבירובטענהשהלוהומנה,והלהמשיבשאינויודע
אםקבלובתורתמלוהאובתורתמתנה.

שהואקרובמועילהעדותוזו.וע"עבאמריבינה)דיניעדות
סי'נ'(שכתבמעצמוכסברתשערהמשפט )אלאשלאברור
אםנשארלמעשהבסבראזו(.
ויש החולקים על חידושו של השער משפט ,הנחל יצחק

בספרשערמשפטסי'עהסק"והוכיח דבכה"גאינונפטר

סי'עהס"קיזענףא'מבארשטעמושלהרמ"אלחייבהיסת

בשבועת היסת וחייב לשלם .וז"ל השער משפט " -לפי מה

הואמפנישע"יהאחרטענתהתובענידונתכטענתברי.וכמו

דמשמע מדברי הש"ך בסי' עה ס"ז דטענת נתתו לי במתנה

שהרמ"אפסקלעילסעיףיזדמשביעיןהיסתעלסמךרגלים

אינו נאמן אלא במיגו משום דאין דרך ליתן מתנה ,א"כ

לדבר כגון בתיבה פרוצה ,ה"ה כשטוען שהוגד לו מפי אחר

בכה"ג נראה ברור דחייב לשלם ,דכיון שאינו יודע אם

הוי כטוען עפ"י רגלים לדבר ונחשב כטענת ברי .אבל

במתנה אתא לידיה אמרינן שבודאי בהלואה אתא לידיה".

כשהאחר נוגע בדבר אין כאן רגלים לדבר .והוסיף הנחל

ועיי"ששחלקעלמהרשד"םשפטר.

יצחק לשיטה זו ,דהש"ך שבס"ק סג העלה דלא סגי ברגלים

ועייןבספראמריבינה)דיניטו"נסי'ז'(שחלקעלשיטת

לדבר של הבעל דין ובעינן רגלים לדבר הנראות לבי"ד ,על

שער משפט ,והעלה דבכה"ג שהממון הגיע לידיו כדין

כן הכריע כאן בס"ק פב דבעינן שהאחר יעיד בבי"ד .עכ"פ

והמקבל טוען שמא בתורת מתנה קבלם ,אמרינן הממע"ה,

לפי פירושו ברמ"א דחה הנחל יצחק את חידושו של שער

כמובכלאומראינייודעאםהתחייבתי.

משפט ,ומסיים הנחל יצחק " -וזהו מוכרח ,דבאמת אין

וישלצייןשאםנדוןאתטענתראובןכטוען שהכסףודאי

סברא לומר שיוכשר קרוב לעדות שבועת היסת לפי שהוא

לא ניתן בתורת הלואה ,ולא נקבל את שיטת השער משפט

תקנתא ,דהא מצינו בקיום שטרות דמה"ת אין צריך קיום
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כלל ואפ"ה פסולים קרובים לקיים את השטר כמבואר בבא

להוציא מהקבלן את הכסף .ומאחר שהדבר לא עלה בידו,

בתראדףקנט".

עלראובןלהשיבולשמעון.

ועיין גיליון רע"א סי' פז סעיף ו' שכתב בשם המחנה

ב .אם יתברר שעפ"י דין הקבלן היה מחויב להשיב את

אפרים בדין עד המסייע לפטור משבועה דרבנן סגי אף אם

הכסףלראובן,הרישקיימתטענהמצדראובןששמעוןפרע

העד היה קרוב בשעת ראיית העדות וכעת בשעת העדאת

את חובו של הקבלן .ומאחר שקיים חוב מהקבלן כלפי

העדותהוארחוק,כדמוכחבמסכתכתובותדףכח:דבדרבנן

ראובן ,יש מקום לטענה מצד ראובן ,ואין מקום לאומדנא

נאמנים להעיד בגדלם על מה שראו בקטנם .עכ"פ מוכח

שהפירעון היה על דעת כן שיוכל להוציא חזרה את הכסף

מדבריהם שקרוב שלא התרחק פסול .וכן דעת המשכנות

מהקבלן.

יעקבחחו"מסי'יח.

לעומתו טוען שמעון שהיתה אומדנא כזו .במצב כזה

מסקנתהדברים-

לשיטתשערמשפטהנתבעחייבלשלםמכיוןשאנודניםאת

הדין בין הקבלן ובין לראובן אינו יכול להתברר ללא

טענתו כטענת ספק ,והרשד"ם ואמרי בינה חולקים ופוטרים

שהקבלן יופיע בביה"ד ויטען את טענתיו .במצב הנוכחי

אותו בשבועת היסת ,וכמו כן יש מקום לפטרו משבועת

שראובןושמעוןבלבדבפנינו,קיימותשתיאפשרויות-

היסת לשיטת שער משפט שעדות קרוב פוטרת מהיסת ,אך

א .אם יתברר שעפ"י דין הקבלן לא היה חייב להחזיר

רבוהחולקיםעלדבריובזה.

לראובן את דמי הקדימה ,ואמנם כפי הנראה מטענותיו של

ולכן נראה שיש להורות לנתבע לברר בבית הדין כיצד

ראובן ,הקבלן רשאי להמנע מלהשיב את דמי הקדימה

היה ההסכם עם הקבלן ולבחון האם לפי הסיפור העולה

לאחרשהקונהחזרבו ללאהצדקה,עלכן איןספקשראובן

מדבריו,עפ"יהדין הקבלןאכןהיהחייבלהשיבלואתדמי

חייב להשיב לשמעון את כספו ,וראובן אינו נאמן לטעון

הקדימה.ואםיתבררשמצדהדיןלאהיהמצדהקבלןחוב,

שהכסףניתןבמתנהמכיוןשקיימתאומדנאדמוכחשהכסף

הרישעליולהשיבאתהכסףבמלואולתובע.אךאםיתברר

לא ניתן כמתנה ,אלא ניתן על דעת כן ששמעון יצליח

שהיה חוב ,מספק א"א להוציא ממנו אלא לחייבו בשבועת
היסת.

סימ כב

טענהלמחילתהתחייבותשהיאבתוקףשלפסקדין
אדרתשנ"ו
לעומתו ,הנתבעת טענה שהתובע הסכים לאפשר לה
פרטיהמקרה
בבית הדין הופיעו גרוש וגרושתו לדין תורה אודות
הסכםהגירושיןשנערך ונחתםבסמוךלמועדהגירושין לפני
כשנהוחצי,וקבלתוקףשלפסקדין.

להשתמשבחלקהבקרן,דהיינועשרתאלפיםדולר,ולהמנע
מלהפקיד סכום זה ,וכן הסכים שתטול מראש מחלקו בקרן
דמימזונותלשנתייםמראש.
התובע הודה שהסכים שהנתבעת תיטול מראש מזונות

בהסכם הגירושין נקבע שהדירה המשותפת תימכר

לשנתיים ,אךהכחישטענתהשהסכיםלמחוללהעלחלקה

ותמורתה תחולק בין הצדדים בחלקים שוים .הוסכם שסכום

בקרן ,אלא כוונתו היתה שלאחר הפקדת כל הסכום של

של  20,000דולר מהתמורהשתתקבל ממכירתהדירה ,יופרש

העשרים אלף דולר ,תוכל ליטול מהקרן מראש דמי מזונות

ויופקדבבנק ,בקרןמיוחדתשתשמשכמקורלפרנסתהילדים

לשנתיים.

שנשארובחזקתהאם,ובכלחודשהאםתקבלסך 1000ש"ח

התובעתבעמגרושתולפתוחחשבוןבנקולעמודבהסכם

מתוךהקרןלמזונותיהם.במידהשהילדיםיעברולחזקתהאב,

המחייב פתיחת קרן משותפת ,בסכום שסוכם מראש למעט

האב יטול את דמי המזונות מתוך הקרן לצורך פרנסת

דמי מזונות של שנתיים .לטענתו אין מקום שהאשה תטען

הילדים .נעשה קנין עם כל אחד מהצדדים על התחייבויותיו

שהיא מוחלת לעצמה על חלקה בקרן ,או שתוכל ליטול

שבהסכםהגירושין,ולאחרכמהימיםסודרהגט.

מראש את כל הסכום מאחר שעצם הקמת הקרן היתה

כעת בפני בית הדין תביעה של האב )הגרוש( .לטענתו

לטובת שניהם ולא רק לטובתה ,והמטרה היתה להבטיח

הוא מסר לנתבעת את חלקו בקרן  -עשרת אלפים דולר,

מקור בטוח של דמי מזונות לילדים ,וכן שבמידה והילדים

והסכוםהופקד,אךלמעשההכסףלאשימשכמסוכם,אלא

יעברולחזקתויהיהלומקורבטוחלכלכלתם.

הנתבעת השתמשה בו לצרכיה,ובנוסף לכךהיא לא עמדה
בחלקהבהסכם,ולאהפקידהאתחלקהבקרןכמתחייב.

יצויין ,בנוגע לחלקו של האב בקרן אין חילוקי דעות
ביחס לעובדות ,אלא שהנתבעת טוענת שאין מקום לדיון

עטרתדבורה
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הנוכחי והוא אינו רלוואנטי כל עוד היא אינה תובעת ממנו

דמהני מחילה אף בתפיס שטרא .ונותרה שאלת הנאמנות

דברלתשלוםדמימזונות.

בטענתמחילה.

איןמקוםלטענהזושלהנתבעת,מאחרשההסכםהנ"ל
מיועדלהבטיחאת האינטרסשלשניהצדדיםושלהילדים,
שאם הילדים יעברו לרשותו יהיה מקור מובטח לפרנסתם.
מלבד זאת ,כל עוד קיימת קרן למזונות ,האב מובטח

נאמנותהנתבעבטענתמחילה
ביחס לנאמנות נתבע לטעון טענת מחילה ,מהר"ם
מרוטנבורגקבעבזההלכה.

מתביעה של האשה בשם הילדים להגדלת מזונות .לכן על

וז"ל המרדכי בריש מסכת בבא בתרא סי' תסט " -רבינו

האשהלבצעאתההסכםביחסלחלקושלהתובע,מהעוד

מאיר הקשה אמאי אין אדם נאמן לומר פרעתיך בתוך זמני

שהתובע מסר לנתבעת את הכסף לצורך פתיחת הקרן,

מגו דאי בעי אמר מחלת לי ,ופסק מכאן דטענת מחילה

והקרןנפתחה ,אלאשהיאעלדעתעצמה ,ניצלהאתהכסף

טענהגרועההיא ,ואינונאמןלישבעמחלתליאפילובמלוה

לצרכיםאחריםוללארשות.

עלפהדנאמןלומרפרעתי,וה"נלאאשבעינןלשכנגדודלא

אך ביחס לחלקה של האשה בקרן .לטענת האשה,

מחל .ושוב מצאתי תשובת רבינו מאיר שפסק בענין אחר

התובע מחל לה על חלקה בהתחייבות ,ולעומתה התובע

וכתב כל היכא דאיכא למימר מיגו אמרינן מגו חוץ במקום

מכחישאתעצםהמחילהאףשמודהשהסכיםשמתוךהקרן

עדים,ובמקוםחזקהדמיבעיאלןולאאיפשיטא,ואםכןנמי

תוכלליטולמראשדמימזונותלשנתיים.

נאמןלומרמחלתליבמגודאיבעיאמר פרעתי,ושאניהכא

מהות הדיון  -בפנינו נידון שבו שני הצדדים התחייבו

דאינונאמןלומרמחלתלידליכאמיגודלאמצילמימרלא

בחוזה ובקנין להפריש סכום כסף לטובת מזונות הילדים,

היו דברים מעולם או פרעתיך ,וכן משמעות המיימוני פרק

עלינו לדון כיצד יש להתייחס לתביעה לקיים את

ידמהלכותמלוהובפ"אמהלכותטועןונטען".

ההתחייבות,בנסיבותשהצדהשניטועןטענתמחילה.
ישלבררשנינושאים,ראשית,האםאכןמועילהמחילה.
ושנית ,את"ל שמועילה מחילה ,האם הנתבעת נאמנת
בטענתהשהיתהמחילה.

וכן פסק בשו"ע סי' ע' סעיף א' ברמ"א " -כל מקום
שנאמןלומרפרעתי ,נאמןלומרמחלתלי ,אע"פשהמחילה
טענהגרועההיא)מרדכיפרקהשותפין(".
ובשו"עחו"מסי'עהסעיףז'"-מנהליבידך,איןלךבידי
כלום...אושאמראמתהיהליבידךאבלאתהמחלתואו

מחילהעלהתחייבותהאםלהפקידאתחלקה
בנידון זה התחייבות הצדדים להפקיד את סכום הכסף

נתתו לי במתנה ,כיון שכופר הכל פטור משבועת התורה
ונשבעהיסת".

בקרןבבנק,לטובתמזונותהילדים,זוהתחייבות לזכותםשל

ואמנם הש"ך )שם ס"ק כב( הביא דעת הראנ"ח שטענת

הילדים,להבטחת פרנסתםלכמהשנים .גם אםאמנםהאב

מחילה היא טענה המועילה בפני עצמה כטענת פרעתי,

אכן מחל כטענת הנתבעת ,ככל שהדבר נוגע לזכותם של

ואינו צריך מיגו .אך דעת ראנ"ח היא דעה יחידאה ,וכל

הילדים אין ממש במחילה זו ,ולאו כל כמיניה של צד אחד

הפוסקים בסי' עה חולקים עליו והם הש"ך )שם( התומים

למחולעלזכותםשלהילדים .אךעכ"פמהבחינההעקרונית

)אוריםסק"כ(הנתיבות)אוריםס"קיז(ושערמשפטסק"ד.

מועילה מחילה של האב על הזכות שיש לו בהקמת הקרן.

וכ"כ המהרי"ט ח"ב חלק אה"ע סי' כא " -טענת מחילה

וביחס למחילת זכות זו מתקיים הדין תורה שלפנינו ,והדיון

טענהרעההיא,שאיןאדםעשוילמחולאתשלו,ואםאיתא

הואבתביעתהאבלמימושההסכםשבוזכויותעבורו.

בטלתכלחיזוקישטרותדמצילמימרמחלתליוליכאטענת

וביחס לשאלה האם תועיל מחילה בנסיבות אלו .אמנם
לשיטתכמהפוסקיםלאתועיל מחילתהמלוהבמקוםשיש

שטרךבידימאיבעי...אלאודאיטענתמחילהאינהטענה,
אםלאמכחמגודפרעתי".

בידו שטר ,עיין בשו"ע חו"מ סי' רמא ס"ב ובש"ך סק"ד וכן
בסמ"עסי'יבס"קכא,וכןכאןלאתועילמחילהבלאקנין.

האםישלנתבעמיגודפרעתי

ואף שבנידון זה אין בידו של התובע שטר ,אלא הסכם

בנידון דידןלכאורהאיןלאשהמיגו.אמנםבמלוהולוה,

חתוםוקנין,אךלעניןזהאיןנ"מבזה,ועייןבקצותהחשןסי'

הלוה נאמן בטענת מחלת לי מיגו שיכול לטעון פרעתי,

יבסק"אהטעםשלאמועילה מחילהכשהשטרבידו,משום

מאחר שאינו צריך לפרעו בעדים והלוה אינו צריך לקבל

ששטר העומד להגבות כגבוי לכמה עניינים ,וגם לענין זה

שובר ,נאמן בטענת פרעתי מכיון שיכול להיות שפרע בלא

נידון כגבוי שלא תועיל המחילה רק באמצעות קנין .לפי זה

שישאפשרותלהוכיחכן,ודוקאבמיגודפרעתינאמןמאחר

גם כשההתחייבותהיא בהסכםברתוקףוקנין ,הםלעניןזה

ובטענת פרעתי נאמן בטענה זו מצד עצמה ,לאחר שבועת

כשטר,וכגבוידמילעניןשלאתועילמחילהאלאבקנין.

היסת,מכיווןשהחובעומדלכךשיפרע.אךכאןאינהיכולה

אך מאחר שהאשה היא המוחזקת ,ושאלה זו אי מהני

לטעון פרעתי את החוב דהיינו עמדתי וקיימתי את

מחילה במקום שהמלוה נקיט שטרא היא לכל הפחות

ההתחייבותשלי,שהריבלאשנראהכעתאישורעלחשבון

ספיקא דדינא ,האשה תוכל לומר קים לי כדעת הפוסקים

בנק שבו הופקד הכסף כנדרש ,לא תוכל לטעון שעמדה
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בהתחייבותשלה .ומאחרשכעתאיןחשבוןבנקשבומופקד
הכסףכמתבקשמההסכם,לאתוכללטעוןשעמדהבהסכם.

ג .מאחר שנעשה קנין עם שני הצדדים על ההסכם יש
אומריםשדינוכשטרואינהנאמנתבטענתפרעתי.

לכאורהעדייןהנתבעת יכולהלטעוןטענתפרעתי,שהרי

בשו"ע חו"מ סי' ע' ס"א כתב ברמ"א " -אם קבל קנין

אם תטען שמסרה לתובע את הכסף לצורך הפקדה בבנק

אפילובלאשטרלאיוכללומרפרעתידהויכשטרדכלקנין

תהיה נאמנת בשבועת היסת ,ודין טענה זו כטענת פרעתי

לכתיבה עומד ,ויש חולקים .וכל מקום שנאמן לומר פרעתי

שיכולהלוהלטעון,מאחרשההסכםאינוקובעשדוקאהיא

נאמן לומר מחלת לי אע"פ שהמחילה טענה גרועה היא

חייבת להפקיד את הכסף ,ואם היתה מוסרת לתובע את

)מרדכי פרק השותפין(" .ובש"ך שם סק"ד הכריע כדעה

הכסףלצורךהפקדההיתהממלאתאתחלקהבהסכם,לכן

ראשונהשאינונאמןבטענתפרעתיכנגדעידיקנין,וכןפסק

נאמנת בטענת מחילה ,מיגו דאי בעי טענה פרעתי כלומר

הנתיבות )שם חי' סק"ג( .וכן הכריע הש"ך בסי' לט סק"ז

עמדתי בחלקי במחוייבות בכך שהעברתי לך את סכום

וכתב שכן נוהגין ,והובא בנתיבות )חי' סק"ט( .ולפי זה יש

הכסףהנחוץ.
אך נראה שמכמה טעמים אין מקום לדון כאן מיגו
דפרעתי-

לדון את הנידון שלפנינו כמי שטוען טענת מחילה במקום
שישלתובעשטרמקוייםדאינונאמן.
ובמי שהוציא עליו שטר מקויים והלוה טוען מחלת לי,

א.לכאורההנתבעתתהיהנאמנתבמיגוכאמור,אךזוהי

נחלקו הראשונים האם הלוה יכול לטעון בטרם הפירעון

טענהחלשהמאדלטעוןשלאחרשנפתחההקרןמכספושל

השבעלידלאמחלתלי,עייןבשו"עסי'פבסעיףי',ומשמע

התובע ,היא העבירה את חלקה לבעלה לשעבר ,במקום

דהלכה כדעה שניה שאינו יכול לטעון כן ,אך אף לדעה

להפקיד בעצמה לקרן ,ואין דרכן של בני אדם לנהוג כן,

ראשונה ,בנידון דידן שהתובע אינו אדם שומר תורה

שהרי היא זו שאמורה לנהל את הקרן ולטפל בהוצאת

ומצוות ,דינו כמו שנפסק בשו"ע שם סעיף ח' דבמקום

הכספיםמהקרןמידיחודשלצורךפרנסתהילדיםהנמצאים

שהמלוה חשוד נוטל בלא שבועה ,ובנוסף לכך מבואר שם

בחזקתה ,והיה בידה להבטיח את מימוש ההסכם בהפקדה

בסעיףב'שאםהלוהלאטעןהשבעלילאטענינןליה,וכאן

ישירה לקרן ,ומדוע תעשה מעשה מפוקפק של העברת

היאלאטענהשמבקשתשבועה.

הסכום לצד השני שעלול שלא להכניס את הכסף לבנק.

אך עדיין צ"ע בעיקר הדין שהש"ך הכריע שהקנין דינו

מלבד זאת ,מקובל שאין אדם מעביר כסף מזומן לחבירו

כשטר .בראשונים מצינו מחלוקת גדולה בשאלה זו ורבו

שמחוייב להעבירו בהתאם לפסק דין ,בלא שישאיר לעצמו

הסוברים דנאמן לומר פרעתי .כן דעת הראבי"ה שבמרדכי

אישורעלהעברתהכסףבבנקלהוכחתמילויחלקובהסכם,

פ"ק דכתובות סי' קלט )שהובא ברמ"א בסי' ע'( הרמב"ן

ושתי סברות אלו הן לכל הפחות בגדר של חזקה .וקיי"ל

שהובא בר"ן פ"ב דכתובות )דף ז :בדפי הרי"ף במה שנחלק

שאין אומרים מיגובמקוםחזקה,כגוןבמקרהזה שישחזקה

על רב האי גאון( ,הריב"ש בשם רבותינו הצרפתים )הובא

כנגדהטענהשהיהיכוללטעון,וכמ"שבנתיבותהמשפטסוף

בש"ך סי' ע'( הנמוקי יוסף במסכת ב"ב דף קעב .בשם

סי'פבכללימיגוסעיףיט.

העיטור והרא"ה שהסכימו עם שיטת הרמב"ן ,וכן הובאה

וכן בנתיבות המשפט כללי מיגו סעיף יג כתב שבמקום

דעת הרא"ה והריטב"א בשטמ"ק עמ"ס כתובות דף יח) .דף

שנראה לעיניים שהוא משקר בטענה מסויימת לא אמרינן

צא :בדפי השטמ"ק( .וכן עולה משיטת התוספות והרא"ש

מיגושהיהיכוללטעוןכן,וה"הבנידוןזהאםתטעןשלאחר

בפרקקמאדגיטיןדףיד.בסוגיאדהנהוגינאידכתבושאינו

שנפתחה הקרן מכספו של התובע היא מסרה לו את חלקה

נאמן בטענת טעיתי במיגו דפרעתי דהוי מיגו במקום עדים,

בקרן ,זו טענה רעועה מאד שאינה מתקבלת על הדעת,

ומוכחדעכ"פבטענתפרעתינאמן,אףשהיהקנין.וכןדעת

וממילאלאתרצהלטעוןכן.
ב .יש סברא לומר שאינה נאמנת בטענת פרעתי ,דהיינו
באופןשהבאנולעיל.אמנםקיי"לדהמלוהאתחבירובעדים

האור זרוע פ"ג דסנהדרין סי' נג והרשב"ם במסכת בבא
בתראדףקעב).וכמושפרשובספרהתרומותשערכהח"א
ס"ג(שבקניןבלאשטרנאמןבטענתפרעתי.

אין צריך לפרעו בעדים ,אך היינו דוקא בהלואה ,שהחוב

ולעומתם הסוברים שאינו נאמן בטענת פרעתי אף בקנין

עומדלפירעון,וכמושבארהר"ןבמסכתשבועותפרקשביעי

בלבד הם  -המרדכי במסכת כתובות )שם( בשם שערי רב

)דףכט,(.וז"ל"מלוהאתחבירוומפקידאתחבירודאיןצריך

אלפס ,רב האי גאון הראב"ד השאילתות ורבי יהודה

להחזיר לו בעדים ,דהתם לחזרה קאי" .ולמ"ד הגוזל את

ברצלוני שהובאו בסה"ת ,רבינו ישעיה מטראני שהביא

חבירובעדים,ה"ההגזילהלחזרהקאי,ולכןבכלאלו נאמן

הש"ך בסי' ע' סק"ד ,ועיי"ש בש"ך שהוכיח כן בדעת

לטעוןשעשה אתהמוטלעליו .משא"כ בנידון זה שלא היה

הרמב"ם והטור .ונראה שכן מוכח ברמב"ם הלכות אישות

מוטלעליהלמסורלואתהכסףלצורךהפקדה,שהריעיקרו

פרקי'הלכהט'ובשו"עסי'סוס"א.

של ההסכם היה להפקיד סכום כסף בבנק ובכך לזכות את

ועיין בספר דמשק אליעזר על חו"מ סי' ע' ס"א שהעלה

הסכום לטובת הילדים ,ולכן מכח ההסכם היה מוטל על

שהמוחזקיכוללטעוןקיםליכדעתהסובריםשנאמןבטענת

שניהםללכתלבנקולפתוחחשבוןמשותף.

פרעתי.

עטרתדבורה
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נחזור לנידון דידן ,האמור כאן שאינה נאמנת בטענת

כמה חילוקים לפי דעה זו ,ואח"כ הוסיף " -ויש חולקים

פרעתימחמתשנעשהקנין,הוארקלשיטתהש"ךובהתאם

ואומריםדבכלעניןנאמןהנתבעלומרפרעתינגדפסקדין".

לשיטת הראשונים שהבאנו ,ולכאורה מאחר שהנתבעת

ועיי"ש בש"ך ס"ק לא שכתב דנוהגים שאינו נאמן לומר

מוחזקת תוכל לומר קים לי ,כדעת הסוברים שנאמן לומר

פרעתי וכן עיקר להלכה .ועיי"ש בתומים סוף סק"כ שקבל

פרעתי,ונאמנתבטענתמחילהבמיגודפרעתי.

את הכרעת הש"ך אם הפסק דין ניתן לאחר הזמנה ,וק"ו

אךבשו"תמהרי"טח"בחחו"מסי'לגכתבדלאאמרינן
מיגו בכה"ג שהטענה שהיה יכול לטעון שנויה במחלוקת

בנידון דידן דאיירי בבי"ד קבוע ,ושם דיינים עליהם בכל
גווני.

הפוסקים,וז"ל"-ונהידאםהיהטועןשמעוןזההחזרתי,לא

ועיין בפד"ר חלק יא שכתב הגר"ש ישראלי ז"ל )בעמ'

היה כח להוציא מידו כיון דפלוגתא דרבוותא היא .אבל

(179ביחסלהסכםגירושיןשבוהבעלהתחייבבמזונותהבת

השתאדמודהשהיאבידו,אלאשאומרשליהיאאובחובי

וההסכם קבלתוקףשלפס"ד" -פסקהדיןשלפיוחייבהאב

אניתופסןולאמהימןבהךטענהאלאמתורתמגו,ישמקום

במזונות ביתו  ...הוגש לבית הדין בבקשה לאשרו ולתת לו

לומר שלא יהא נאמן במגו דהחזרתי ,דכיון דפלוגתא

תוקף של פס"ד ,הרי הוא כהא דנתיבות המשפט שיש בידו

דרבוותא היא אינו טוען כן ברצון .וזה כמה שנים שראיתי

שטר חוב שבהתאם לו בא הפסק דין ,ועדיף מיניה שכן גם

לרבהגדולכמהר"רדודן'זמראז"לשכתבכןבתשובה)ח"ב

בפסק דין נעשה על פי בקשת הצדדים ומדעת המתחייב,

סי'תרכה(דכלמידידאיתבהפלוגתאדרבוותאלאאמרינן

שבזהאינויכוללטעוןפרעתיאומחלתלי".ובעמ' 185כתב

מגו דאי מצי טעין לה ,שאינו טוען כך ברצון דהא איכא

הגר"מ אליהו שליט"א " -לפנינו הסכם גירושין שניתן לו

מרבוותא דאמרי דלא מהימן .וטעמא דמסתבר הוא ,דאין

תוקףשלפסקדיןע"ישהצדדיםביקשוזאתמביה"דוישלו

טעמא דמיגו אלא משום דמה לו לשקר אי בעי הוה טעין

דיןשטרודיןפס"דלכלדבר.התחייבותהאבבשטרההסכם

האי,וכיוןדאיכאסבראלומרשלאהיהנאמןבאותהטענה

וקנין שקבל בפני ביה"ד ובקשתם שינתן תוקף של פסק דין

דהחזרתי שהרי הוחזק כגזלן בפני עדים ושוב לא יאמינוהו

ההואכפסקדיןלכלדבר".

בלא עדים כדברי המפרשים ז"ל ,איהו נמי מיחש לה ולא
בעילמעבדנפשיהגזלנאמעיקראאלאאומרבחוביתפסתיו
או דאמר אין חטפי ודידי חטפי ,ואין אומרים מיגו אלא
כשהטענותשוות.ואע"פשעדייןלאבאלידילחקורדברזה
בראיות,הריהורהזקןוגדולהדורז"ל".עכ"להמהרי"ט.
מפשטותדבריהרדב"זומהרי"טנראה שדעתם כסבראזו

אמנםלפיסברתםבנידוןזהדיןההתחייבות,כהתחייבות
בשטר,ואינהנאמנתבטענתפירעוןאומחילה.
אך עיקר דבריהם צ"ע במה שכתבו לדון הסכם שקבל
תוקףשלפסקדיןכשטרשאינונאמןבטענתפרעתי.
ראשית ,ההסכם עומד בתוקפו לפי ההלכה גם ללא
שביה"ד יאשר אותו ויתן לו תוקף ,והצורך באישור הינו

גם במחלוקת שרוב הפוסקים סוברים לפוטרו בטענה שהיה

צורך כדי שיהא להסכם תוקף לפי החוק ,ולכן נהגו לתת

יכול לטעון וכגון בנידון שדנו בו ,שלרוב הפוסקים הגזלן

להסכם תוקף של פסק דין ,ומאחר שלא היה דין תורה בין

נאמן בטענת החזרתי .אך בתומים כללי מיגו סעיף קכה

הצדדים ,אין מקום לראות את האישור כפסק דין בעלמא

הסכים לסברת הרדב"ז ומהרי"ט רק במקום שלדעת רוב

שניתן לאחר טענות או הודאות .ומהאי טעמא לפעמים

הפוסקיםאינונאמןבטענהשהיהיכוללטעון.
ובנתיבות המשפט כללי מיגו סעיף לא כתב " -מגו דאי
בעי אמר טענה שהיא מחלוקת הפוסקים ולא אפסיקא
הילכתאכמאןלאאמרינן,אבלבמקוםשרובהפוסקיםס"ל
כךאמרינןמגו".

ביה"ד מאשר הסכם גם ללא כללי בי"ד ,כגון במקרה
הצדדים הופיעו בפני שני דיינים או דיין אחד ולא קבלו
עליהםאותםכשלשה.
שנית ,בפסק דין שביה"ד פוסק לחייב את אחד הצדדים
לאחר שהתקיים דיון ביניהם ,נחלקו הראשונים האם יש

ולפי האמור ,מאחר שבנידון דידן אף לדעת הדמשק

לפסק הדין שניתן ביד הזוכה דין שטר ,עיין בטור ושו"ע סי'

אליעזר ,אמנם המוחזק יכול לומר קים לי כדעת הראשונים

לט סעיף י' ,ועיין בש"ך סי' עט ס"ק כט שכתב בדעת

שיכוללומרקיםלישנאמןבטענתפרעתי ,אךלכלהיותרזו

הרמב"םשפסקדיןדינוכשטרגםללאשנכתב.

מחלוקתשקולה,לאיועילמיגולהאמינהבטענתמחילה.

אך כל האמור נאמר רק במציאות שהוזכרה בפוסקים

ד .סברא נוספת שאין לנתבעת נאמנות בטענת פרעתי,

שהזוכהבדיןקבללידושטרוכלעודהשטרבידוזוהיראיה

מפני שבנידון דידן ההסכם הובא לביה"ד ושני הצדדים

שלא נפרע החוב ,ולדעת הרמב"ם אע"פ שלא נכתב מ"מ

בקשו מביה"ד לאשר להם את ההסכם ולתת לו תוקף של

כיון שעומד להכתב כמאן דכתב דמי ,כמבואר שם בש"ך

פסק דין ,בכה"ג הנידון עדיף מהסכם שנעשה בקנין גרידא,

והיינו דמאחר ואותו בעל דין שחוייב לשלם יודע שעומד

והטועןטענתפירעוןאינונאמן.

להכתבשטרלאהיהלולפרועבלאשיקבלאתהשטרלידו.

והנה בפסק דין בעלמא ,מצינו מחלוקת הפוסקים האם

אבל במציאות הנהוגה בימינו ,ההסכם ופסק הדין

נאמןלטעון פרעתי.בשו"עחו"מסי'לטסעיףי'פסק" -אם

המאשרו נמצא מלכתחילה בידי שני הצדדים וכל מי

ישבידופסקדיןאיןהלוהנאמןלומרפרעתי".והרמ"אכתב

שמבקש העתק ממנו יכול לקבלו בכל עת ,ולפי הכללים
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המקובלים בבתי הדין יכול כל אחד מהצדדים לקבל העתק

בטענהאחרת,ואףדקיי"לדאמרינןמיגומממוןלממון,היינו

מפסקהדיןגםלאחרהפירעון,וממילאאיןבהחזקתההסכם

בכה"ג שתפס חפץ מחבירו וטוען שהלה חייב לו ממקום

ופסק הדין כל ראיה ,ואינו כשטר שיכול לומר שטרך בידי

אחר כדי דמיו ,ובכך נאמן להשאיר החפץ בידו בטענה זו

מאיבעי.

שחייב לו ממון אחר .משא"כ הכא שהטענה שלה שעקב

ומאחר שאינו מחוייב לכתוב שובר ממילא יכול לטעון
פרעתי.

מחילת התובע היא רשאית להשאיר בידה את העשרת
אלפים דולר ,טענה זו אינה מקבלת חיזוק מכח מיגו ,שהרי

ולאדמילמש"ככמהמהפוסקיםדבקניןאינויכוללטעון

אף אם התובע לא שלם את חלקו ,אין בכך לפוטרה

פרעתי,דשאניהתםדסתםקניןלכתיבהעומדוממילאהיה

מתשלום חלקה ,והמיגו הוא שאילו היתה חפצה ,היתה

צריך לחוש שיכתב השטר והיה עליו לכתוב שובר ,משא"כ

יכולה לחייבו בתשלום בסכום נוסף ,לא מצינו שיועיל מיגו

בנידוןשלפנינושאיןהלכההמחייבתאותולכתובשובר.

בכה"ג.

והנה בתשובת הרשב"א שהביא הרמ"א סי' פב סעיף ב'

והדברים ק"ו מהמבואר בשו"ע סי' עב סעיף יז ברמ"א,

כתב " -היה השטר על זמנים ולאחר שעברו מקצת הזמנים

וז"ל " -והוא דיכול לטעון על מה שתחת ידו ,היינו שאומר

פרעתיך הזמנים שעברו והנחתי לך השטר משום הזמנים

שזה שכנגדו חייב לו ממון ,אבל לא יוכל להחזיק במה

העתידים והמלוה אומר שלא נפרע כלום ,המלוה נשבע

שתחתידועדשחבירויתןלופטוריםאוכיוצאבזהמשאר

ונוטלדהו"ללכתובשובר".

תביעותכיאיןזהשייךלזה)מהרי"ו(".

לכאורהמוכחמדיןזהשגם בלאסברת,שטרךבידימאי

עלכן אףבנידוןדידןנראהשאינהנאמנתבמיגושהיתה

בעי' אינו יכול לטעון פרעתי ,והתם אין לתובע ראיה ממה

יכולהלעלותתביעהאחרת,שאינהטענתישליבידךממון

שהשטרנשארבידו,שהריברורשהשטרנשארבידולצורך

שאתה חייב לי ,אלא טענת אתה חייב לתת לקרן לטובת

הפרעון של יתרת החוב .אך אינו ענין לנידון דידן ,דשאני

הילדיםסכוםמסויים.

התם שהלוה יודע שיש ביד המלוה שטר ,ויודע שהמלוה

וע"ע במש"כ השבות יעקב שהביא הפת"ש ס"ק כא

יוכללטעוןבכלזמןטענתשטרךבידימאיבעי,אםאכןפרע

שיכול לחייבו לתת לו פטורים ,עיי"ש בנידון השבות יעקב.

היהצריךלבטלאתכחהראיהשלהשטרע"יכתיבתשובר

ונראהדמש"כהשבותיעקבלחלוקעלמהרי"ווהרמ"אהיינו

וכדומה ,וכמבואר בגמ' במסכת ב"מ קג" .שטרא לגוביינא

בתביעתהמוחזקהתובעשהשנייתןלושוברמפנישחושש

קאי אם איתא דפרעיה איבעי ליה למיכתב אגביה א"נ

שיוציא עליו שטר פרוע ויגבה את הממון שבידו שלא כדין,

מיכתבעליהתברא".משא"כבנידוןדידןאיןבידאחדמהם

ולטענתו שבסופו של דבר הוא מעוניין להבטיח לעצמו את

שטרשעומדלגוביינאשהואעצמומשמשכראיהשלשטרך

הממון שבידו ,והמיגו הוא שיכול לטעון על השטר שהוא

בידי מאי בעי ,אלא עצם הפסק דין מחייב ,ומאחר שאין

שלוויוכללקבלסכוםכסףהנקובבשטר,סכוםשהואחושש

הלכה שיש צורך בכתיבת שובר מנלן שלא יאמן בטענת

שהלה יוציא ממנו שלא כדין ,והטענה הנוכחית והמיגו הם

פרעתי.

עלאותוסכוםממוןשלהתופס.משא"כהכאשאיןכלקשר

ומש"כ במסכת בבא בתרא דף קעה:ומסכת ערכיןדף ז.

בין הממון שביד הנתבעת לממון שהיה ביכולתה להוציא

דעמד בדין וחוייב לשלם חוב של נזק דינו כמלוה בשטר,

מהתובע אילו טענה את הטענה הנ"ל .ואף אילו יכלה

עיי"ש בב"ב ברשב"םד"הכשעמדבדיןובערכיןברש"יד"ה

להוציאממנו אתהסכום לטובתהילדים ,לא היתהטענתה

בשעמדבדין,היינושנכסיומשועבדיםלגבותמהיורשים,אך

מתחזקת ביחס לחלקה בהסכם) .וע"ע בחידושי רבי שמעון

איןראיהשאינויכוללטעוןטענתפרעתי.

יהודאהכהןשקאפעמ"סכתובותסי'כזאותב'מש"כבזה,
ודברינוהםבק"ומדבריו(.

נאמנותהנתבעבמיגודאיבעיטעןשהתובעלאקייםאת
חלקובהסכם

העולה מכל הנ"ל ,מאחר שאין לנתבעת מיגו ,אינה
נאמנתבטענתה.

בנידון שלפנינו עלתה סברא בביה"ד ,שיש לנתבעת

מסקנת הדברים  -אין לקבל את טענת הנתבעת מהטעם

נאמנות בטענתה ,במיגו שהיתה יכולה לומר שהתובע כלל

שכתבנו שאינה נאמנת בטענת מחילה מאחר שאין לה כאן

לאמסרבידהאתסךהעשרתאלפיםדולר,דמיחלקובקרן.

נאמנותשלמיגו.וכתבנוכמהסברותלסייעלמסקנהזו,ולכן

כלומר תהיה נאמנת בטענת מחילה על חלקה בקרן דהיינו

על הנתבעת לעמוד בהסכם ככתבו וכלשונו ,למעט הסכום

עשרתאלפיםדולרבמיגודאיבעיטענהכנגדושהואעדיין

של דמי המזונות לשנתיים שכעת התובע מסכים לנכות

לאשילםאתחלקו.
אך נראה שאין מקום לסברא זו ,שלא מצינו נאמנות
במיגו אלא כשעל הממון שמבקש להחזיק יכול להאמן

מדמיהקרן.

עטרתדבורה
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מכירתצ'קיםוגבייתםבהוצאהלפועל
סיוןתש"ס
יהודההשלמתההליכיםבהוצאהלפועלעלמנתלממשאת
פרטיהמקרההנידון

ההתחייבותשבצ'קים.

בפני בית הדין תביעה מטעם ראובן ,התובע את יהודה

לעת עתה בית הדין הורה לעכב את הליכי הוצאה

שלא לנקוט כנגדו בהליכי הוצאה לפועל לגביית צ'קים

לפועל,וזאתעדלסיוםהבירורהתביעה ועדלמתןפסקדין.

שברשותו ,החתומים על ידי ראובן והרשומים לפקודת

השאלה העומדת בפנינו היא האם יש לחייב את ראובן

שמעון .לטענת ראובן אין מקום לגבות צ'קים אלו מכמה

בפירעון הצ'קים שביד יהודה .יצויין ,בצ'קים לא נכתב

טעמיםהמפורטיםלהלן.

"למוטבבלבד",אלאנכתבשמושלשמעוןבלבד,והואהסב

לדבריראובן,סיפורהדבריםהיהכך -שמעון,הואאיש

אותםלפקודתלוי.

עסקים ,הזקוק לאשראי ולקבל מזומנים מהבנק ,אך מצבו
באותהעתלאאיפשרלקבלאישורמהבנקכמבוקש,עלכן
קבל מראובן תשעה צ'קים דחויים למועד המאוחר בכמה

מעמדושלהצ'קעלפיההלכה
בטרםנברראת ההלכהבמקרהשבפנינו,עלינו להקדים

חדשים,מהםשמונהצ'קיםבסך 6,250ש"חוצ'קאחדבסך

ולבררשאלתיסוד,והיא–כיצדעלינולהתייחסל"צ'ק".מה

 4,680ש"ח,סךהכלהסכוםהכוללשלהצ'קיםהוא54,580

טיבה של יצירה זו ,האם מעמדו של הצ'ק כשטר חוב ,או

ש"ח .כנגד צ'קים אלו העביר שמעון לראובן צ'קים בסכום

הוראתתשלוםלבנקלשלםלפלוני,אךלאיותרמכך.

דומה,שמקצתםבסך 15,000ש"חנקוביםלתאריךשלאותו

בנושא זה כבר כתב באריכות ובטוב טעם ,חברנו בבית

היום ומקצתם דחויים לתאריך מאוחר .מתוך סך החמש

הדין)בדיוןהנוכחי(הרה"גהרבצבייהודהבןיעקבשליט"א

עשרהאלףש"ח,למעשההבנקכיבדצ'קיםבסך 7000ש"ח,

בספרו משפטיך ליעקב ח"א סי' כא  -כה ,יעויי"ש .אך אין

ושארהצ'קיםלאמומשו.

ביתמדרשבלאחידוש,ונכתובבקצרהאתהנלענ"דבזה.

שמעון סבר לעשות בצ'קים שקבל "נכיון צ'קים" ,אך
לבסוף הדבר לא התבצע ולמעשה הבנק החזיר לו את
הצ'קיםוהםנשארובידו.לפיסיכוםשסיכמוראובןושמעון,

כידועניתןלהשתמשבשניסוגיצ'קים.
א .קיים צ'ק שבעל הצ'ק כותב בתוכו את שמו של
המוטב,ומוסיף"למוטבבלבד",או"לאסחיר".

הצ'קים היו אמורים להיות מוחזרים לראובן ,ולא לעבור

ב.צ'קשבונרשםשםהמוטבבלבדוללאהגבלהנוספת,

לידיםאחרות,אךשמעוןלאעמדבסיכוםזהוהעבירםלידי

והמוטב רשאי להסב את הצ'ק לטובת אדם אחר ,ובלבד

לוי,שהואבעלחובושלשמעון.יצוייןשארבעהימיםלאחר

שיחתום מאחורי הצ'ק ,ואותו אדם יכול למסור את הצ'ק

ששמעון מסר את הצ'קים ללוי ,שמעון פשט רגל ,והיו לו

לאדםנוסףוכךהלאה,והאחרוןיציגאתהצ'קלפירעון.

בעליחובותרבים.לאחרזמןלויהעביראתהצ'קיםליהודה
שהיהבעלחובושללוי.יהודההכניסאתהצ'קיםלבנק,אך
הבנק לא כיבד צ'קים אלו מפני ששמעון ביטלן בסמוך
למועדהפקדתםבבנק.

יש לדון בכל אחד מסוגי הצ'קים ,מה מעמדו על פי
ההלכה.
אילו היינו דנים את הצ'ק רק על פי ניסוח הדברים
שנכתבו בו ,היה מקום לראות בצ'ק רק דבר אחד והוא

לאחר מכן יהודה פנה ללשכה להוצאה לפועל ,על מנת

הוראהלבנקלשלםלמישיציגולפירעון .אךאיןלהוראהזו

לכפות את ראובן בתשלום הצ'קים ,ובעקבות זאת ,ראובן

תוקףכהתחייבותממון,מאחרשהוראהזולאניתנהבמעמד

הגישתביעהבביתהדיןלביטולהליכיההוצל"פ.לטענתועל

שלשתן )דהיינו במעמד בעל החשבון המצווה ,הבנק,

פידיןאיןמקוםלחייבובתשלוםליהודה,מאחרשכברביטל

והמוטב( .גם כשחשבון הבנק יתרת זכות ,הסכום הנקוב

את הצ'קים ,וכן מפני שהצ'קים נמסרו לשמעון ללוי בניגוד

בצ'ק עדיין במעמד של הלוואה של בעל החשבון לבנק ,אך

לסיכום שהושג בין ראובן לשמעון ,לדברי ראובן אם יגבו

אין כאן מעמד שלושת האנשים ההכרחיים לקיום "מעמד

ממנו את הצ'קים ,לא יוכל לשוב לגבותם משמעון ,מאחר

שלשתן",מפנישהצ'קלאנמסרבמעמדפקידהבנק.וכמוכן

והואפשטאתהרגלואינומסוגללשלםחובותיו.

לא שייך לדון מכח ההלכה של "תן כזכי" ,וזאת בהתאם

בבית הדין הופיעו ראובן ובא כחו ,וכן הופיע שמעון

למבוארבחו"מסי'קכהסעיפיםו'ז'עי"ש,ואכמ"ל.

והודה כי הצ'קים אכן נמסרו ללוי בניגוד לסיכום שהושג

ולפי זה היה מקום לקבוע שראובן החתום על הצ'ק

בינו לבין ראובן ,וכי בכך נהג שלא כהוגן ,יהודה עצמו לא

רשאי לבטלו ,כל עוד לא נמשך הכסף מהבנק באמצעות

יכללהופיעאישיתלדיון,והופיעמטעמובא-כחוותבעבשם

הצ'ק .ובנידון שלפנינו ,מאחר שהצ'ק כבר בוטל ,הרי
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שההוראה לבנק בוטלה ,הצ'ק הפך להיות חסר ערך ואין

רשאילהורותלבנקכרצונו,כלעודלאניתןתוקףשלקניין

מקוםלתביעתיהודהכנגדראובן.

אוהתחייבותלמעשיושקדמולהוראתהביטול.

בדרךזוהלךבשו"תשבטהלויחלקז'סי'רכבבתשובת

אך האמת היא שכל הסוחרים מתייחסים בהתייחסות

הג"רחייםמאירהלוישליט"א,ואביוהגאוןבעלשבטהלוי

נוספת לצ'ק ,ורואים בצ'ק )שלא נרשמה עליו הגבלה של

שליט"א הסכים עמו .עיי"ש בנידון הדומה לנידון דידן

"למוטב בלבד"( שטר התחייבות של החתום על הצ'ק לכל

שראובן מסר צ'ק לשמעון ושמעון העבירו ללוי תמורת

מי שיוציאו ,וכדין ממרני המוזכר בפוסקים )עיין בסמ"ע סי'

סחורה שקבל ,ואחר כך ראובן ביטל את הצ'ק ,ופסק שם

מחובש"ךחו"מסי'נ'סק"זובט"זאה"עסי'נגסק"הובב"ש

שהביטול תופס ואין מקום לתביעה של שמעון או לוי כנגד

שםס"קיג(.ומטעםזה ,גם אםהבנקיתחשבבביטולהצ'ק,

ראובן.

עכ"פ הצ'ק נשאר בתוקפו ,למרות ביטולו על ידי בעל

וכן בשו"ת עטרת שלמה )להג"ר שלמה שמשון קרליץ
ז"ל( ח"א סי' סה כתב בפשיטות לדון צ'ק כהוראה לבנק

החשבון ,ולמרות שהבנק מסרב לכבדו ,ונשארה בו
ההתחייבותשלהחתוםעלהצ'קלשלםלמישיוציאו.

שאיןבההתחייבותממוןמצדעצמה,והביאראיהמתשובת

שרש הדין הקובע את התוקף למנהג הסוחרים נמצא

הרשב"אח"וסי'קנטשהביאהב"יחו"מסי'סומחודשס"ק

בהלכההפסוקהבשו"ע חו"מסי'ראדסיטומתאקניא.וכתב

ל' ,ונפסק ברמ"א סעיף ד' ,עיי"ש ,ובהערות לטור מהדורת

בשו"תמהרשד"םחלקחו"מסי'שפ,וז"ל"-בכלדברשנהגו

מכוןירושליםסי'סואותרצה.

התגרים לקנות קונים .ואם הדבר אמת שדרך התגרים

אך הדברים תמוהים להשוות צ'ק לנידון שבתשובת

כמנהגפשוטבעיראנקונההיהלקנותחובותחבריהםבאופן

הרשב"א .בנידוןבתשובתרשב"אהמלךלאהתחייבלאותם

הנזכר ,ואע"פ שלא היו מודיעים לבע"ח ,היה מחויב מדין

שהחזיקו בשטר שיקבלו את הסכום הרשום בשטר ,אלא

העירההיאלפרועהחובלקונהאע"פשכפידיןתורתנואין

המלך מתחסד עמהם שיטלו את הסכום הנ"ל ,ובזה כתב

במשא ומתן הזה ממש ,מ"מ כיון שנהגו התגרים לקנות

הרשב"א " -שטר כזה איני רואה שיוכל למכרו אפילו

באופן הזה הקנין קיים  ...בעיר הנזכרת כל התגרים

בכתיבה ומסירה ,שאין כאן מתחייב" .משא"כ בצ'ק פשיטא

כשעושים משאם ומתנם מתחייבים למה שהוא מנהג העיר

שבעל החשבון שכתב את הצ'ק התכווין להתחייב למוטב.

וסוחריה,ואע"פשלאהתנהכאילוהתנה".

אלא שעכ"פ לכאורה לא יוכל להעבירו לאחר בלא כתיבה

ועיין בשו"ת מנחת יצחק חלק ה' סי' קיט וסי' קכ

ומסירה,ויבוארלהלן,ולכןלפיהמבוארלהלןגםאיןמקום

שהחתוםעלהצ'קמחוייבלשלםאתהסכוםהנקובבולכל

למש"כבתשובתעטרתשלמהבהמשךדבריו.

מישמוציאווכדיןממרני,ובתוךדבריוכתב)בסי'קכ(" -י"ל

אך נראה שאין מקום לפסיקה זו של הרבנים שבט הלוי

דמטעם מנהג התגרים צריכים לשלם להמוציא השטר כל

ועטרת שלמה .נראה ברור שבצ'ק שלא נרשמה בו הגבלה

הסכוםשלהשטר...וכלזהאףדלאמטעםדינאדמלכותא,

"למוטב בלבד" ,קיימים שני כוחות .כח אחד הוא ,מכח

אמנם כהיום הזה ,כיון דפסקינן בזה דינא דמלכותא דינא,

ההסכם שיש בין הבנק לבעל החשבון ,וכח שני הוא מכח

הרי נודע כעת הדינא דמלכותא ,דמחוייב הלוה לשלם לכל

התוקףשישלצ'קמצדמנהגהסוחריםשישלוגיבוישלחוק

המוציאו כל הסכום הנכתב בתוכו ,ואינו מועיל שום טענה

המדינה ,ובזה לכו"ע דינא דמלכותא דינא ,וכמו שיבואר

שיש לו )צריך להוסיף תיבת  -על( מי שנתן לו הממרני.

להלן.

ובדברי מרן הדברי חיים שם מוכח להדיא דאם היה חייב

הכחהראשוןהואשאנורואיםבצ'קהוראהלבנקלשלם
סכום מסויים לפלוני ,ולהוראה זו יש תוקף מצד הסכם

מדינאדמלכותא,היהפוסקבזהדינאדמלכותאדינא".וע"ע
בשו"תמנחתיצחקח"זסי'קלא.

ההתקשרות הקיים בין הבנק לבעל החשבון החתום על

וכן עולה מתשובת האגרות משה חלק חו"מ ח"ב סי' טו

הצ'ק .ובזה הבנק הוא שלוחו של בעל החשבון לשלם למי

שישבצ'קכחשלהתחייבותממון,ולכןכתבשאםאדםלוה

שמציג את הצ'ק ,בהתאם לכללים הנהוגים ,ובהתאם

סכום כסף מחבירו והלוה נתן למלוה צ'ק והתאריך הרשום

לסיכום של בעל החשבון עם הבנק ביחס לגובה האשראי

בצ'ק הוא למועד פרעון החוב ,אם עברה שנת שמיטה

וכיוצ"ב .ובמידה שבעל החשבון ביטל את הצ'ק ,הבנק

והמלוה לא עשה פרוזבול ,מ"מ אינו משמט ,ובאר זאת

מסכים מראש עם בעל החשבון החתום על הצ'ק ,שלא

האג"ממטעםשמסירתהצ'ק" -נחשבגםכתשלומיןמאחר

לכבד את הצ'ק ,וזאת מפני שבסופו של דבר הבנק הוא

ואסורלפסולטשעקבדינאדמלכותא".

שלוחושלבעלהחשבוןופועלמטעמו.

ובספר "סדר מכירת חמץ כהלכתו" להגרש"א שטרן

אילו היינו פועלים מצד הכח הזה בלבד ,היה מקום

שליט"א כתב בפרק טו הערה ז' " -ושמעתי מהגרי"ש

לקבועשבחתימהעלהצ'קאיןהתחייבותממוןלכשעצמה,

אלישיב שליט"א שנתינת שיק ]המחאה[ ג"כ נידון כתשלום

וזאת מפני שבנוסח הרשום בצ'ק אין לשון התחייבות אלא

ממוןמצדסיטומתאומנהגהסוחרים".

לשון הוראה לבנק ,והיה מקום למש"כ בשבט הלוי ,שאין

ובספר פתחי חושן על הלכות הלואה עמ' קסב כתב -

מקום לתביעה כנגד ראובן ,מאחר שבכל עת בעל החשבון

"יש למצוא צדדי זכות וקנין שיש למקבל הצ'ק מצד מנהג

עטרתדבורה
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המדינה ,שעפ"י מנהג המדינה המחזיק בצ'ק דינו כמחזיק

בחתימה על הצ'ק ובמסירתו ,התחייבות ושעבוד-הגוף של

בשטרחוב,ונמצאכאילוהתחייבכותבהצ'קלשלםלמוטב

החותם ,לשלם לכל מי שיוציאו ,לאחר שהצ'ק הועבר אליו

הסכום הנקוב בצ'ק ,וממילא יש לדון בו כדין שטר חוב,

כמקובלוכחוק.

ואע"פ שיכול לבטל את הצ'ק ,אין זה אלא בינו לבין הבנק,

וכן התעלם שם בתשובת שבט הלוי מדינא דמלכותא

אבלאיןזהגורעמןההתחייבותשקבלעלעצמוכלפימקבל

המחזקת את מנהג הסוחרים והבאה לתקן תקנת השוק

הצ'ק,כלזמןשלאיבררשהצ'קניתןבטעות,ובכלאופןאין

ולבטלאתהאפשרותשלרמאיםלשבשאתהמסחר.

המוטב או המחזיק בצ'ק זוכה בכסף המופקד בבנק ואף לא

ועיין בתומים סי' כו סק"א שכתב בתוך דבריו " -אפילו

ממנהג המדינה ,ומעיקר הדין יכול הנותן למשוך מתוך

נימאדדינאח"כ )=חילוףכתב( הםדינימלכותא,דברפרטי

החשבון או לבטל את הצ'ק ,אבל פשוט שאסור לעשות כן

לתקנות המו"מ במדינה ואינו בכלל שארי נימוסי ומשפטי

משוםשגורםהוצאותוטרחהלבעלהצ'ק".

טיבהמדינהשחקקעליהםהמלך,וזהוניחאשישלבי"דשל

וע"ע בספר פתחי חשן חלק י' )הלכות עדות שטרות

ישראללפסוקכחוקהמלך,כיכןיסדהמלךוכןקבלובעלי

וטו"נ( פרק ט' סעיף יד ,ובהערה כט שהאריך מאד בפרטי

הדיןבכתבםתחילהשיהיהלותוקףחוקהמלך,אבלאיןכל

הלכותאלו.

זה מועיל שיהיו הם מורשים לדון בערכאות דבר שאינו

וע"ע בשו"ת בצל החכמה ח"ו סי' לה סק"ח שנקט

ברשותם".

בפשיטות שצ'ק אינו רק הוראת תשלום אלא כהתחייבות

ועייןבתשובתהחת"סחחו"מסי'מדדבכיהאילאאמר

בשטר חוב ,עיי"ש .וכן דעת הג"ר ישראל יעקב פישר ז"ל

הר"ןבנדריםדףכח.אתשיטתודבמלכיישראללאאמרינן

בספרואבןישראלחלקח'סי'צא.

דינא דמלכותא דינא .דהר"ן איירי במסים ומכס שמטיל

העולה מדברים אלו שמוסכם על מרבית הפוסקים

המלך בעל כרחם ,דבזה מקור הסמכות של המלך נובעת

המובהקים בדורנו ,שעסקו בבירור מעמדו של הצ'ק ,והם -

מכך שהוא אדון הארץ ,ובמלכי ישראל בארץ ישראל ליכא

המנחת יצחק ,האגרות משה ,ספר בצל החכמה ,הגרי"ש

להאי טעמא" .אבל במנהגים ונימוסים כמו ב"ב נ"ד ע"ב,

אלישיב שליט"א ,הגאון רבי ישראל יעקב פישר ז"ל ובעל

מודה הר"ן דהטעם משום דניחא להו ,ואין לחלק בין מלכי

פתחי חשן ,שלא לראות בצ'ק רק את שכתוב בו בלבד -

ישראללאומותהעולם".

הוראהלבנקגרידא,אלאהתחשבובמנהגהסוחריםובדינא

אמנם אילו היה דינא דמלכותא גרידא ובלא מנהג

דמלכותא .על כן יש לפסוק כמש"כ המנחת יצחק להשוות

הסוחרים ,היה עדיין מקום לדון בזה ,עיין במש"כ בכעין זה

צ'ק לממרני .ולאחר ששמעון הסב את הצ'ק וחתם בגב

התומיםסי'סטסק"ה,אךכחיזוקלמנהגהסוחרים,וכקביעת

הצ'ק ,הצ'ק נידון בגדר שטר שכתוב בו שהלוה מחוייב

כללים למנהג שהונהג בכפוף לחוק על מנת שיוכלו לגבות

לשלםלכלמישנמסרלוהצ'ק.

את הצ'ק בערכאות במידת הצורך כשהמחוייב לא יציית

ואין מקום למש"כ בתשובת שבט הלוי הנזכרת ,מאחר

לדינא ,בצירוף שני אלו ,דהיינו המנהג ודינא דמלכותא ,יש

ותשובה זו נכתבה בהתייחס לנוסח הכתוב בצ'ק בלבד,

לדוןהצ'ק כהתחייבות ושעבוד הגוףלכל מי שיוציאו כנגדו

ובהתעלמות מהמציאות של מנהג הסוחרים ושל מנהג כל

כחוק ,ובזה מיושבים דברי התומים בסי' סט עם דבריו בסי'

המשתמשים בצ'קים ,וכבר ראינו בתשובת מהרשד"ם

כו .וע"ע בחזו"א חחו"מ ליקוטים סי' טז סק"ט במש"כ על

שמנהג כזה בהעברת חובות קובע גדרי קנין ,מכח ההלכה

הצירוףשביןדינאדמלכותאלמנהג,ומהנימכחסיטומתא.

דסיטמתאקניא.
ואמנם לשיטת נתיבות המשפט בחו"מ סי' רא לא מהני
סיטומתאבשטרותשאינןנקניםאלאבכתיבהובמסירה,אך
מלבד שנעלמו מהגאון נתיבות המשפט דברי מהרשד"ם

טענתקיםליכדעתתשובתשבטהלוי
בסיכומי טענותיו ,טען ב"כ של ראובן ,טענת קים לי
כתשובתשבטהלוי.

הנזכרים לעיל ,בלא"ה דברי הנתיבות אינן אלא במכירת

נראהשאיןמקוםלטענהזומכמהטעמים.

שטרי חוב ,שבהם המוכר מבקש להקנות לקונה את החוב

א .ראשית ,בשאלת זהותו של המוחזק בנידון דידן ,דנו

שיש לו על הלוה .משא"כ הכא שההתחייבות של החתום

הפוסקים .מפשטות לשון הט"ז באה"ע סי' נג סק"ה והב"ש

עלהצ'קמעיקראאינהלמוטבבלבד)כלעודלאנכתבבגוף

ס"ק יג נראה שבממרני יש לדון את מחזיק שטר הממרני

הצ'ק"למוטבבלבד"(אלאלכלמישיוציאאתהצ'ק,לאחר

כמוחזק ,אך עיין מש"כ בזה בביאור כוונת הט"ז והב"ש

שהנ"ליקבלאתהצ'קבהסבהכחוק,ובזהאיןצורךבכתיבה

בשו"תביתאפריםחחו"מסי'ל'.וע"עבשו"מ ח"אמהדורה

ומסירה,וכמ"שהרמ"אבחו"מסי'סוס"אבשטרשכתובבו

ג' סי' קה ובספר דברי גאונים כלל צא אות ז' שנחלקו בזה

אני משתעבד לך ולכל מי שמוציאו ,דהוי כשטר שנכתב

הדעות.

מלכתחילה ללוקח וכמבואר בביאור הגר"א סק"ח ועיי"ש

ב .בלא"ה נראה שבנידון דידן אין מקום לטענת קים לי

בנתיבות המשפטחי'סק"י ובערוךהשלחןחו"מסי' נ'ס"ב.

כתשובת שבט הלוי .שהרי בשו"ת שבות יעקב בסוף ח"ב

וה"ה בנידון של צ'קים ,מפני מנהג הסוחרים ,אנו רואים

בכלליקיםליסעיףידכתב" -לאאמרינןקיםליכהפוסקים

804חושןמשפט
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דלאמיסתברטעמייהו".וכברהראנודלאמסתברטעמהשל

וכן בספר פתחי חשן חלק ז' פרק ג' הערה כא כתב -

תשובתשבטהלוי שאינהמתייחסתלמציאותביןהסוחרים

"ונראהשאיןדינושלשיקככסףאלאכשנכתבוהוסבעלפי

ולדינא דמלכותא ,אלא דן שם את הצ'ק רק כפי הנראה

כל נהלי הבנקים ,אבל בלא"ה אע"פ שאין העולם מקפידים

לעיניים בקריאת שטר הצ'ק עצמו .וכשם שבסיטומתא,

על זה ,אין דינו ככסף ,שאין תקפו של שיק אלא כשנעשה

המבוארת בגמרא )בבא מציעא עד ,(.אין דנים מצד עצם

כדינו...ובשו"תמנחתיצחקח"הסי'עוכתבשאםלאהסב

מעשההחותםשחותםעלהחביתבלבד,בהתעלמותממנהג

אתהשיקאיןלותוקף".

הסוחרים,וה"ההכא,איןמקוםלדוןרקמצדהנוסחהרשום

וכןכתבבספראבןישראלחלקח'סי'צאלהגרי"יפישר

בצ'ק ולהתעלם מהמציאות של מנהג הסוחרים ודינא

ז"ל שהצ'ק בר תוקף על פי ההלכה רק אם נעשה בהתאם

דמלכותא .ואף אם היה פוסק בתשובת שבט הלוי או

לכלליהחוקומנהגהסוחרים.

בתשובה אחרת מחכמי הדור שלא להתחשב במנהג

אך אם לאחר ששמעון חתם על גב הצ'ק ומסרם ללוי,

הסוחרים ,הרי שלא מסתבר כן ,ולפי מש"כ השבות יעקב

ולוי העבירם ליהודה בלא חתימתו על גב הצ'ק ,אין זו

אינויכוללטעוןקיםליכוותיה.

ריעותא בתוקפו של הצ'ק .מאחר ולפי החוק ומנהג

ג .נראה שטענת קים לי יכולה להשמע כשטוען טענת

הסוחרים ,רק שמעון ששמו נרשם בגוף הצ'ק צריך לחתום

קים לי כדעת גדולי הפוסקים בדורות שעברו וק"ו קים לי

עלגבהצ'קעלמנתלהעבירוהלאה.ולאחרששמעוןחתם,

כשיטתראשונים,בזההדייןאינורשאילקבועשדעהזוהיא

הצ'ק הפך להיות כשטר חוב למוכ"ז ,וכל מי שמוציאו יכול

דעה דחויה ולמנוע מבעל הדין לטעון טענת קים לי ,וכפי

לתבוע את ראובן שישלם את הסכום הנקוב בצ'ק .ואף אם

שעולהמתשובתמהרי"קשרשקסא.משא"כבפוסקיזמנינו,

יש הנוהגים לחתום על כל גב צ'ק שעבר אצלו ,גם כשאין

אםהדייןנוכחלדעתשדבריאותופוסקאינןמחוורים,והוא

שמו רשום כמוטב ,היינו מטעמי נוחות בלבד ,כדי שמקבל

ברהכילפסוקבזה,יכוללדחותוולאיוכלבעלהדיןלטעון

הצ'ק ידע ממי קבלו ,אך חתימה זו של לוי אינה הכרחית

קים לי כוותיה ,וכל זה אפילו אם לא היתה כל תשובה

לקביעתתוקפושלהצ'ק.

אחרת בנידון זה מלבד תשובת שבט הלוי .ק"ו בנידון דידן

וישלהעיר ,בתשובתאבןישראלהנזכרת כתב " -בודאי

שיש סייעתא לפסק זה מתשובותיהם של הרבה מפוסקי

לפי דינא דמלכותא בצ'ק כל מי שמוסר צ'ק צריך לחתום

הדורהמובהקים,ואיןכאןהכרעתהדייןלבדוכנגדתשובה

שמו מאחוריו ,שנדע מי מסר לו הצ'ק ,ע"כ בודאי צ'ק כזה

זו .ועייןלעילחלקאה"עסי'מ'שהארכנובגדריטענת"קים

שלא נחתם שמו מאחוריו אין כאן דינא דמלכותא ולא

לי".

מנהג".כפיהנראהסברהגרי"יפישרז"ל שללאחתימתכל

ד .מלבד זאת כפי הנראה סוגיא דעלמא לדון צ'קים

אחד ממקבלי הצ'ק ,גם מי שאין שמם מופיע כמוטב בגוף

כמחייבים התחייבות מוחלטת ,ויעויין בשו"ת הרדב"ז ח"א

הצ'ק ,אין לו תוקף .אך כפי הנראה טיב המנהג והחוק לא

סי'תתכהשאיןיכוללטעוןקיםליכנגדהמנהג,וה"ההכא,

היונהיריםדיםלהגאוןז"ל,בעתכתיבתתשובהזו.

ודאישכךהואמנהגהסוחרים,וכפישכתבנולעיל.
ובשולי הדברים נעיר ,שאם לא נאמר כך ,יצא לעז על

טענתראובןכישמעוןמסראתהצ'קיםבניגודלהסכםעמו

רבים וטובים מאחב"י המוציאים ממון של צ'ק שבעל הצ'ק

ביחסלטענתראובן ,ששמעוןנהגשלאכדיןכשמסראת

חזרבו,והיהלהםלחושלחששגזל,ומסתמאישלהניחכי

הצ'קיםללוי.ראיתימש"כבזהחבירנוהרה"גרצ"יבןיעקב

כך נוהג התובע ,ראובן ,במסגרת עסקיו ,להתייחס לצ'ק

שליט"אלקבועשראובןאינונאמן.

כהתחייבות גמורה ולא כהוראה לבנק גרידא .ועל כן מכל
הנ"לברורשאיןמקוםלטענתקיםליכתשובתשבטהלוי.

ובנוסף נראה ,אילו הצ'ק של ראובן עדיין היה ברשותו
אלא שהוא נגנב ונמסר לאדם אחר ,היה מקום לומר שאין

בנידון שלפנינו ,צריך לבדוק את הצ'קים עצמם .האם

מקום לחייב את ראובן ,מאחר ומלכתחילה לא היתה כל

הצ'קיםשהועברוללוינושאיםאתחתימתושלשמעוןבגב

התחייבות בשטר זה .אבל בנידון דידן מוסכם שהצ'ק נכתב

הצ'ק .מפני שבלא חתימתו של שמעון ,העברת הצ'ק

כדינו על מנת שיגבו בו ,ונמסר לשמעון כדין על מנת

נעשתה בניגוד למנהג הסוחרים ובניגוד להוראות החוק,

שיכניסולבנקלפירעון,והבנקהיהרשאילגבותו,עלכןבעת

אא"כ הצ'ק נשאר פתוח ולא נרשם בו שמו של שמעון,

שנכתבהצ'ק,ההתחייבותשבצ'קקבועהוקיימת.ומהשטען

ואח"כ יהודה מילא את שמו בגוף הצ'ק ,וכפי שבנידון

ראובן ששמעון היה צריך להחזיר לו את הצ'ק ,אין בה כדי

שלפנינוקייםבאחדהצ'קים,וג"כמועיל,לפיהמנהג.

לבטל את ההתחייבות שבצ'ק ,מאחר שאינו כחוב בעלמא

ויעוייןבתשובתמנחתיצחקחלקה'סי'עובצ'קשנמסר

דמהני בו מחילה ,אלא היה עליו לקרוע את הצ'ק דבלא"ה

לאדם נוסף בלא שהמוסרו יחתום על גב הצ'ק כדרך

בכלגווניההתחייבותשבצ'קקביעאוקיימאבמידהשהצ'ק

הסוחריםוכחוק,בזהכתבהמנחתיצחק" -כיוןשהחוק,וכן

יעבור לאדם נוסף ,וכל זאת בהתאם לנימוסו של הצ'ק.

דרךהסוחרים,שיחתוםהנותןהטשעקעלהצדהשני,והוא

התינח אילו ראובן התחייב רק לשמעון בלבד ,היה מקום

לאעשהכן,הריזההפסדושלבעלהחנות".

לדוןאם נמחל שעבודו,אך ראובן התחייב לכל מישיוציאו

עטרתדבורה
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ואין התחייבות כזו יכולה להתבטל בהסכמת ראובן ושמעון

הנגנב אינו משלם לו ,אך גם לשיטת הגרע"א וקצות החשן

בלבד ,וכמו שכתב הש"ך סי' נ' סק"ז " -אפילו פרע בעדים

אינודומהלנד"ד.דהתםדנובגדריתקנתהשוקשבסי'שנ"ו,

יכול לטעון לא ידעתי ,ואנכי כיון שקניתי השטר ונתחייבת

ובזה דעתם דבכה"ג הלוקח אינו יכול להוציא מהלוה

לכל מי שמוציאו ,והרי אני מוציאו עכשיו ,והו"ל כאלו

בחספא בעלמא .אבל בנידון שלפנינו שאנו עוסקים בצ'קים

נתחייבתלימתחילה".ועייןבמהשהאריךבזהבמנחתיצחק

שדינם נגזרמהמציאותשלמנהגהסוחרים ודינאדמלכותא,

ח"הסי'קכ,לתתיפויכחלצ'קיםשבזמנינוכשנמצאיםביד

הרישמנהגהסוחריםהואלהתחשבבצ'קכהתחייבותברת

אדםשלישי,גםכשהחתוםעלהצ'קמערערמצדשלאקבל

תוקף הניתנת לגביה מבעל החשבון החתום על הצ'ק ,גם

את התמורה המתאימה ממי שנמסר הצ'ק לידו בתחילה,

אםנכשלההעסקהשביןראובןלשמעון,אםיהודהקבלאת

והמנחת יצחק תמך יסודותיו על מה שהשוה צ'ק וממרני,

הצ'ק בתום לב ,יוכל לגבותו .וגם לשיטת הגרע"א והקצות

ובממרני כתב בתשובת צמח צדק סי' י' " -יכול אדם ליתן

נראהלומרשבזהצ'קאינוכממרנילכלדבר,והדיןנותןכן

לחבירושטרזהאפילובלאכתיבהומסירהואפילובלאכח

מאחר ואין לך בזה אלא שעתו ומקומו ,כל אחד מהם נידון

והרשאה,וכלהמוציאגובהבווהכלממנהגהתגריםשקבעו

כמנהגהסוחריםבאותומקוםובאותוזמן.

מנהג זה עיקר משום תקנת השוק על פי מנהיגי ארצות

ובנידוןשלפנינואיןבידראובןלהוכיחשיהודהקבלאת

וגאוניעולם".ומאחרשלפימנהגהסוחריםודינאדמלכותא

הצ'קים שלא בתום לב ,ובזה המנהג בין הסוחרים שחובת

כלעודלאנקרעהצ'ק,לאהתבטלהההתחייבותשבו ,ולא

ההוכחה על ראובן ,וזאת מתקנת המסחר ,וגם יש לדון

ניתן לבטל את ההתחייבות שבצ'ק ,לא באמירה למחזיק בו

שהעסקה בעת שהתקיימה לא נכשלה ,ראובן קבל צ'ק מול

שלא ימסרנו לאחר ,ואף לא על ידי ביטולו בבנק .על כן

צ'ק,והיינוהתחייבותברתתוקףמולהתחייבותברתתוקף,

בנידון שבפנינו הצ'ק עמד בתקפו גם בעת שנמסר משמעון

וכל אחד יכל בדרכים שלו לעשות מאמץ לגבות את הצ'ק

ללויומלויליהודה,ואיןלראובןאלאלהליןעלשמעוןשלא

)כלעודלאארעהפשיטתהרגל,שארעהלאחרזמןרב(.

עמדבדיבורו.
ועייןבתשובתמנחתיצחקחלקה'סי'עובצ'קשלטענת

תקנתבורח

האדם החתום על הצ'ק ,הצ'ק נלקח ממנו שלא כדין וניתן

ב"כ התובע בסיכומיו טען להחיל במקרה זה ,ביחס

לבעל חנות ,ובעל החנות טוען שאינו זוכר ממי קבלו ,אך

לשמעון שפשט רגל ועסקיו התמוטטו ,את תקנת הבורח

תובע מהחתום על הצ'ק לפרעו ,וכתב המנחת יצחק -

שהוזכרהבב"שאה"עסי'נבס"קיד,ובהתאםלתקנהזויש

"בנוגע לטענת בעל החנות ,קבלתי יהיה ממי שיהיה וכו'

לחייב את לוי ויהודה להשיב לשמעון את הצ'קים,

אתם צריכים לשלם ,הנה אם היה דינו של הטשעק בדינא

ולהגבותםבשוהביןכלבעליהחוב.

דמלכותא כמו ח"כ המבואר בתומים )סי' סט סק"ה( דטיבו

תקנת בורח מפורטת בספר מסגרת השלחן בסוף הספר

לתת לאחרים ,ואפילו יש לו שובר מהמלוה ,צריך לפרוע

שהעתיק פרטי תקנה זו מפנקס ארבע ארצות ,ועיקרה הוא

ללוקח הח"כ ,שבידו הח"כ ,וכך נימוסו ,עיי"ש ,ועיין חת"ס

שהאדם שהוכרז כ"בורח" שאין בכוחו לפרוע לבעלי

)חו"מ סי' קכח( היה אפשר לדון גם בנדון דידן ,דאף שבא

חובותיו,נוטליםאתכלרכושועפ"יהלכותסידורבעלחוב,

להקונה החנות שלא כדין ,הוי פסידא של בעל הטשעק,

ותקנו כיצד יחלקו נכסיו בין הנושים ,וכל מי שקבל ממנו

ופסידא דנפשיה ,וכמ"ש כה"ג הש"ך )סי' קכא ס"ק כו(",

פירעון חוב תוך רבע שנה יחזירו ליד הנאמן לחלוקת

עכ"להמנחתיצחק,ומדבריוישללמדק"ולנדוןדידן.

החובות.

ואיןלדוןכאןעלפיגדריתקנתהשוקהמבואריםבחו"מ

לכאורה טענה זו ,אינה טענה היכולה להשמע על ידי

סי'שנו,והתםליכאלתקנהזובגנבופרעבחובואוגנבופרע

ראובןהתובעשבפנינו,שהריהואיחוייבלפרועאתהצ'קים

בהקיפו .אך התם עסקינן במי שמכר חפץ גנוב ,והדיון הוא

בכל מקרה ,אלא ששמעון יכול לטעון כן כנגד לוי ויהודה.

האם שייכת בו תקנת השוק המבוארת בגמרא ונפסקה

אך מאחר ולעת עתה ,שמעון ושאר בעלי חובות שלו אינם

בחו"מ סי' שנו .משא"כ תקנת השוק שהזכירו הצמח צדק

צדלדיוןשבפנינו,לאהיהמקוםשראובןיעלהטענהזו.אך

והמנחתיצחקהעוסקתבשטרממרנישהמתחייבחייבעצמו

מנוסח התקנות מבואר שתקנה זו מוטלת על בית הדין גם

לכלמישיוציאו,תקנהזואינהכפופהלגדריהתקנהשבסי'

ללאתביעה.

שנו ,אלא יסודה לתת יפוי כח לממרני לכל מי שיוציאו,
ובכלגוונילרבותאםקבלובחובואובהקיפו.

אמנם בעיקר תקנת בורח יש לציין למש"כ החתם סופר
חחו"מסי'נה" -שובעיינתיבגוףהתקנהונדפסהבסוףספר

ואין מקום לטענת ראובן שיכול לומר קים לי כגרע"א

מסגרת השלחן  ...ושם בסי' כ"ח וז"ל כל תקנת הבורחים

והקצות בסי' נ' .ראשית יש להעיר מתשובת דברי מלכיאל

אשר תקנו קדמונים לטובת המלוה ועברו דין תורה ,וכתב

ח"ד סי' קמט שלא חש לסברתם ,וכפי הנראה פשיטא ליה

וכיוצאבהןלאעשינותקנהאלאלטובתבעליחובותהדרים

שדין זה הוא בכל תקנת השוק שהקונה את הממרני יוכל

במדינותינו ובמקום שנתפשטה תקנותינו ,אמנם כנגד

לגבותוכנהוג,וכקונהחפץגנובשיוכללהשתמשבוכלעוד

האנשים הדרים במקומות אחרים העמדנו על דין תורה,

806חושןמשפט
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ע"ש .ולא שמעתי שנתפשטה התקנה במדינותינו ,ובספר

הלוקח,ועיי"ש.וכמודשםיכוללטעוןשמאאיןאתהמצרן

אורים ותומים לא הזכירה כלל ,והוא היה מגדולי גאוני

ואינךבכללהתקנה,ה"ניכוללטעוןנגדהמלוההשני,שמא

מדינותינו ,ואפילו מדינא דמלכותא אינו" .עכ"ל החתם

אין זה בורח כלל וממילא דאין בכלל התקנה וזה ברור.

סופר ,ועיין במהרש"ם ח"ב סי' קצג שהזכיר דבריו .וע"ע

ובפרט דמוכח מתוך התקנות דלא מיירי רק בבורח גמור

בספרנחליצחקסי'צוס"ואותד'ענףג'.

ומפורסם,ולאתקנורקעלזה".

אמנםעייןבספרדבריגאוניםכללידסי'ב'שכתבאודות
דברי החת"ס שלא נתפשטה התקנה במדינתינו ,שהדברים

הגביהבאמצעות"הוצאהלפועל"וההוצאותהכרוכותבכך

נכתבו דוקא במדינתו ,אבל במדינת פולין הלא שני גאוני

במקרה שלפנינו היה מוטל על יהודה להציג את הצ'קים

הדורהקצוה"חוהנה"מ שניהםכתבובסי'צטשנהגולפסוק

לראובן ולבקש ממנו שיפרע אותם ,ואם היה מסרב היה עליו

כתקנהזו,וכןפסקבתשובתביתשלמהחחו"מסי'לא.

לתבעולדיןתורהולבקשלחייבובתשלום,ורקאםראובןלא

אךבספרשו"תרמ"ץח"בדיניחזקותסי'כטכתב–"ע"ד

היהמצייתלדיןתורההיהמקבלרשותלפנותלהוצאהלפועל.

אשר דרש מאיתי אם נתפשטה התקנה הנזכרת בסוף ספר

חבר בית הדין הרה"ג הרב צבי יהודה בן יעקב שליט"א

עטרת צבי בענין בורח  ...בכמה תשובות בחלק חו"מ

ציין למש"כ בספרו משפטיך ליעקב ח"ב סי' ו' ,ושם העלה

הארכתי דספיקא בתקנתא אוקמוהו אדינא  ...ועוד נראה

שאין בעיה בעצם גביית החוב בערכאות כל עוד אין טענה

למדקדקבלשוןהתקנותשלאתקנוכיאםלדורם,ואםיהיה

מהותית ביחס לחובתו לפרעון החוב גופו .וכפי הנראה זו

לדורותהבאיםכמושהיהבזמניהםהחסדניתןמאתמושלי

היתה דעתו של הרה"ג הרב  ...שליט"א בהוראתו ליהודה.

הארצות שליהודים היה דיני התוה"ק בתוקפו ,כנראה מכל

אךהדבריםאינםמחוורים,ולענ"דבכלמקרהשלגבייתצ'ק

פרטי הדברים המבואר שם שהבי"ד יכריזו וכו' ויקחו הונו

שחזרולאכובדעלידיהבנקישלתבעולדיןתורהתחילה,

לתת ביד איש נאמן וכו' ולעת הוריד יחולק בין בעלי החוב

ובאם יסרב להופיע לדיון או למלא את פסק הדין ,יקבל

וכו' ,ועתה בעו"ה הורד תוקף דיני תוה"ק וחסרנו כל אלה,

רשותלגבותחובובאמצעותההוצאהלפועל.

וכעיןמ"שבש"סב"קצ"דע"ב,בימירבינשניתמשנהזו...
ועודנראהבעלילשלאנתפשטהתקנהזובגבולינו".

נקדים ונציין לדברי שו"ת פני משה ח"ב סי' נז .אמנם
בתחילת דבריו הביא סברא שאיסור ערכאות מתייחס לדיון

ומאחר כפי הידוע אין תקנה זו נוהגת במקומינו ,יש

שיפוטי בלבד ,ולא לגביית חוב ,אך אין זו מסקנתו לדינא.

להעמיד על עיקר הדין ,ואין מקום לטענת קים לי ,דבכה"ג

וז"ל " -קרוב אני הייתי לומר דמעולם אעיקרא דדינא לא

ליכאמ"דשישלנהוגבתקנתבורח,כשמעיקראלאהותקנה

עבר אלפניהם ולא לפני גויים אלא דוקא כשהלך לדון

ולא התפשטה אלא במקומות מסויימים .ובנוסף תקנה זו

בפניהםבמקוםשצריךמשפט,כגוןשחלוקיםעלהתביעהמי

הותקנה כשנוהגים בה ככל פרטיה ודקדוקיה ,וכמבואר

זוכה בה ,במקום שיש הכחשה בינהם והולכים להדיין

בלשון התקנות הסדר המחוייב ,אך מהיכ"ת לתבוע לאכוף

בפניהם מי יהיה נאמן בדיניהם בטענתו ומי יקרא מוחזק,

פרט אחד מהתקנות כששאר הפרטים אינן ניתנים לביצוע

בכגון דא יקרא לפניהם ולא לפני גויים .אבל אםאחדחייב

עלידיביתהדין.

לחבירו ואין עסק הכחשה ביניהם ,אלא שמסרב לפרוע

ומלבד זאת ,מאחר שבתקנת בורח מפורש שלוקחים

ומוליכולכופועלהפירעון,זאתהבאתי...מעשיםבכליום

מהבורחאתביתולצורךפירעוןחובותיו,ואח"כנוהגיםעל

שהולכים בעש"ג ואין מוחה  ...אלא שרוב גדולי האחרונים

פי התקנה ,הרי שכל עוד לא נקטו בהליך כזה ,וכפי הנידון

כפי הנראה מדבריהם שאינם מחלקים כה"ג ומכללם הרב

שבפנינו,איןמקוםלהעלותאתהדרישהלהסתמךעלתקנת

המבי"ט ז"ל בח"ב סי' יג שכתב שהעושה כן חייב נידוי כי

בורח.

אפילו היה חייב לו סך ידוע לא היה יכול לילך לאומות

ובנוסף ,אם החייב לא ברח ,אלא נמצא כאן וגם אם

דעבר אלפניהם ולא לפני גויים" ,עכ"ל ,ועיי"ש שנראה

בערכאותהואהוכרזכפושטרגל,עדייןלאברורשעלפידין

שהסכים לדברי המבי"ט והאחרונים ,ולא דחה דבריהם,

תורה הוא נחשב כאדם חסר יכולת לפרוע חובותיו ,וכתב

אלא אדרבה דחה ראיית עצמו שהביא בתחילה מדברי

בספר השיב משה סי' צ' "גם זה אמת ,שאין להוציא משום

המרדכי,ופרשובדרךשאיןכלהוכחהמדבריו.

תקנתבורחרקבבורחודאי,שודאיאיןלולשלם,וכברלקחו

דבריהפנימשההובאובקצרהבספרשעריעזראלהג"ר

הראשים תחת ידם כל אשר לו וחפשו אצלו ולא נמצא לו

עזראבצרישליט"א)ח"אסי'קיזעמ'שלג(,והביאשםבשם

יותר,וכברהשביעואותוואתאשתוכמבוארכלזהבתקנה.

כמה מחכמי הספרדים שפסקו כן ,ומסקנתו לדינא " -נמצא

אבל בבורח ספק ,איך יוכל להוציא ממון מספק שמא לאו

שאין הפרש באיסור זה בין הולך לדון ,ובין הולך להוצאה

בורחהואכלל.והואדומהממשלמ"שהמחברבש"עחו"מ

לפועל.ובפרטשישכיוםבכלארץישראלבתידיניםקבועים

סי' קע"ה סעיף מ"ה והוא מהרמב"ם ,בטוען הלוקח שמא

הדנים לפי דין תורה ,והיה לנתבעים לתבעו בפניהם ,והם

גזלןאתהאושמאאריסאתהואיןאתהבעלהמיצר,צריך

היונותניםרשותלפנותלהוצאהלפועלאםהיהיוצאזכאי,

בעל המיצר להביא ראיה ,ואם לא הביא ראיה נשאר ביד

ובפרטשהתובעאינוסרבןוצייתדינא".

עטרתדבורה
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ויש לחזק סברתו ,שהרי ידוע שהלשכה להוצאה לפועל

שיוכללתבועההוצאה,ולכןאנינוהגלפשרגםשלאברצון

היא חלק ממערכת בתי המשפט ,וכשיש צורך להפעיל

הבע"ד בתביעת וועקסיל בדא"ה אם הנתבע אין לו שום

שיקול דעת כלשהוא ,שיקול הדעת הוא של שופט הדן לפי

טו"מ ועיכב הפרעון שלא כדת" ,עכ"ל .וע"ע במהרש"ם ח"ג

חוקיהםולאלפידיןתורה,ובדרךכללאיןהלשכהלהוצאה

סי'סה.

לפועל פועלת פעולה טכנית גרידא של גביית החוב .לא

העולהמדבריהגאוןמבוטשאטשז"לוממש"כהמהרש"ם

מבעיאאםבחובעסקינןששייךבואיסור,לאתבאאלביתו'

 -רק לאחר שהלוה מודה בחובו אלא שמשתמט מלשלם,

וכו' ,אלא גם בעניינים אחרים .וכן פסק בספר תשובות

מדינאמותרלגבותאתהחובבאמצעותהוצל"פ,ומצדמידת

והנהגותח"גסי'תמב.

חסידותעליוליטולרשותמבי"ד.אבלכשישללוהטענות,או

וכן בספר שבט הלוי חלק י' סי' רסג כתב – "בנדון

כשעדייןלאידועמהבפיו,מדינאמוטללתבעותחילהבבי"ד.

השאלה אם מותר לפנות להוצאה לפועל בענין שיק

ומה עוד שדבריהם נסובים על המציאות בזמנם ,שבתי הדין

שהנתבע אינו רוצה לשלם .יראה דאם אינו רוצה לשלם

נמנעומלתתכתביסירוב,וכמבוארבמהרש"ם,אךבימינוכפי

והחוב ברור,ואין ברירה למצות הדין כהלכה,מותר להתיר

הנראה המציאות אינה כך ,ואדרבה בימינו כח בית דין יפה

לו לפנות להוצאה לפועל בתנאי שלא יסתר ע"י הוצאה

בכך שאםהמחוייבאינוצייתדינא,הרימאחרשבטרםירדו

לפועל דין המבואר בחו"מ סי' צ"ז סכ"ג דהיינו פרטי דינים

לדין בעלי הדין חתמו על שטר בוררות ,ניתן לאשר בבית

של סדור בע"ח כשכבר הגיע זמן הפרעון .ואם אי אפשר

המשפט את פסק הדין ,ולאכוף את קיומו בהוצאה לפועל,

לעמוד ע"ז וכבר לקחו ממנו ע"י הוצאה לפועל מחויב

)וזאתגםכשאיןלתובעצ'קבידו(.

המלוה להחזיר לפי הפרטים המבוארים בשו"ע שם,ובשו"ע
חו"מסי'צ"טס"אהשייךג"כלעניינינו".

ובעיקרדינושלהגאוןמבוטשאטש,מלבדשכברהעירעל
דבריוהמהרש"םשאיןלדבריוראיהבפוסקים,ישלצייןלשו"ת

וכןבספרפתחיחשןדיניהלואהפרקו'הערהיבכתב–

מהר"ש ענגיל ח"ז סי' קלג סק"ב שדחה דבריו אף בנידון של

"ישלעייןבדיןגבייתשיקאושטרעלידיהוצאהלפועלאם

הגאון מבוטשאטש שהמלוה מודה בעצם החוב .וז"ל מהר"ש

יש בזה איסור .ולכאורה אינו אלא כפיה למלא התחייבות

ענגיל " -ובדבר לעשות הוצאות בערכאות בלי רשות בית דין

בלי שום דיון או בירור עובדתי) ,אם לא מצד איסור לא

על "וועקסיל" ,לפענ"ד קשה להתיר ,כמו שמפורש בחו"מ סי'

תבא( ,ולפי זה במקום דעביד איניש דינא לנפשיה ,ובחוב

ס"אדגםמדעתשניהםלאמהניכתבחיובכזה,ועייןבט"זשם,

שאינומחמתהלואהמותר.אלאמסתברששיקאושטרדינו

והגםדמפורששםבסמ"עדבמקוםשהמנהגקבועבעירמהני,

כזקפןבמלוהושובישאיסורלאתבא,וצ"ע".

אבלבאמתהט"זמחמיר.ומהשהביאכת"המשו"תמהרש"ם

אמנם מצינו שהגאון מבוטשאש הקל בזה .בשו"ת

ח"אבשםהגאוןהק'מבוטשאטשז"לדבשטרשישחיובברור

מהרש"םח"גסי'קצהכתב" -מצאתיבכתביהגה"קאבד"ק

הוארקמידתחסידות,באמתקשהלסמוךעלזה,דשםמשמע

בוטשאטש ז"ל דבחוב ברור שאין הלוה מכחישו כלל ,אין

דרקבאםרואיםשבשאטנפשלארצהלשלםאזחייבלשלם

צריךרשותביתדיןבזה"זשאיןכחבי"דיפהבזה"זכלל,ורק

הוצאות,אבלבעיתיםהללולפעמיםבאמתאיןביכולתהלוה

מצד מידת חסידות יקח רשות מבי"ד  ...ובפרט אם הלוה

לשלםה"וועקסיל",ובדיניישראלצריךלותרלוהזמןכמפורש

מוחזקלאלםאושדרכושלאירדלדיןעלידיהשמטות".
וכןבמהרש"םח"אסי'פטהביאבשםהגה"קמבוטשאטש

בחו"מסי'ק',לכןקשהלהתירלתבועבערכאותבלירשותבית
דין".

ז"ל דבמה שהנתבע מודה שחייב ואין עליו התדיינות כלל,

ומש"כ שם בספר משפטיך ליעקב ח"ב סי' ו' שיש לנהוג

מדינא אין צריך רשות בי"ד ,כי כעת אין כח בי"ד יפה ,ורק

עם הצ'קים על פי הכללים שהבנקים והציבור נוהג עם

מצד מידת חסידות להודיע להבי"ד והם יתנו תיכף רשות

הצ'קים ולכן ניתן לגבות מיידית בהוצל"פ ,ואדעתא דהכי

לגבות חובו בעש"ג .וכתב המהרש"ם " -ועל פי זה אני נוהג

ניתן הצ'ק .יש להעיר על דבריו ממש"כ התומים סי' כו

כשאנירואהשהנתבעמודהעלחובו,אלאשהשמיטמלשלם,

סק"א,וז"ל" -מאדצריךישובוהתבוננותכמושראיתיכאן

והתובע תבע בדא"ה בכל טראטע ,אני עושה פשר גם ללא

ק"ק מיץ וכן הוא בשאר קהילות אשכנז אשר תקנות הקהל

רצון הצדדים להחזיר הוצאות כפי ראות העין .והגם שדברי

בענין ח"כ ,שיש רשות לבעל דין לדון אצל משפט ערכאות.

הגה"ק הנ"ל אין להם ראיה בפוסקים ,אבל לפי שבעוה"ר

מי התיר להם זה ,דאף דאמינא דהואיל ותקנו הקהל הוי

נחשב להם כהיתר לתבוע בדא"ה ,ואין הבי"ד נותנים כתבי

כאילו הסכימו כל בני העיר וקבלו עליהם ,הא אפילו כולם

סירובים,כדאיהואהגה"קלסמוךעלסברתו".

מרוצים אסור לייקר שם ע"א .וכתב הרשב"א ואע"פ

ובסוף תשובתו כתב מהרש"ם " -דוקא אם יש לו טו"ת

ששניהם רוצים לדון בערכאות והוא דבר שבממון אסור,

לנגדו ,דאז היה צריך לתבעו בדיני ישראל ,אז אין צריך

שלא הניחה התורה את העם שהיא לנחלה לו על רצונם

לשלם לו הוצאה ראשונה ,משא"כ במודה לו ,ועיכב

שייקרוחוקתהעכו"םודיניהםולעמודלפניהםאפילובדבר

התשלומין שלא כדת ,דאין צריך מדינא לתבעו בדיני

שדינם כדין ישראל עכ"ל .ואפילו נימא דדינא ח"כ הם דיני

ישראל,כיוןשאיןכחלהבי"דלכופו,שובמועילהשטרחוב

מלכותא ,דבר פרטי לתקנות המו"מ במדינה ואינו בכלל
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שארינימוסיומשפטיטיבהמדינהשחקקעליהםהמלך,וזהו

התומים או מעמדו של הוועקסיל שהזכיר בתשובת מהר"ש

ניחא שיש לבי"ד של ישראל לפסוק כחוק המלך ,כי כן יסד

ענגיל,ולאהיההיתרלפנותלערכאותשלהלשכהלהוצאה

המלך וכן קבלו בעלי הדין בכתבם תחילה שיהיה לו תוקף

לפועל ,והיה מוטל על יהודה לתבוע את ראובן בבית דין,

חוק המלך ,אבל אין כל זה מועיל שיהיו הם מורשים לדון

ורקאםהיהמתחייבבדיןואינומצייתלדיןתורההיהמקבל

בערכאות דבר שאינו ברשותם ,וכי עדיף חוק המלך מחוקו

רשותלפנותלהוצאהלפועל,ובלבדשיטולאתהמגיעלועל

של מלכו של עולם שהוא ד"ת הקדושה .ומ"מ אע"פ שהם

פי דין תורה בלבד .והוראתו של הג"ר  ...שליט"א ליהודה

דנים בכך ,אסור לדון לפניהם .לכן בעו"ה רע עלי המעשה,

אינה מחוורת .ושמא מקור הדברים בפסק הגאון

אפס אין כח לבטלו כי נשתרשו בתקנה זו מבלי שומע ,ומי

מבוטשאטש ז"ל ,ובנ"ד לא חשו למידת חסידות ,אך כפי

שיהיהכחויפהיבטלוויקבלשכרמאלקיהמשפט".

שהתבארגםהגאוןמבוטשאטשלאאייריבנידוןכעיןנ"ד.

וע"ע בספר פסקים וכתבים של הגרי"א הרצוג ז"ל ח"ט

וטענת יהודה שדיין מובהק הורה ליהודה לתבוע

סי' כ' שהביא משו"ת עמק הלכה )הלכה ו'( שהאריך

בהוצל"פ אינה מעלה ואינה מורידה ,וכפי שארע בנידון

בשאלה זו ומסקנתו לשלול את ההליכה לערכאות בנידון

שהובאלפיהרדב"ז)בתשובותיוח"אסי'קעב(שהדייןסבר

כזה ,וכדעת התומים ,ובתשובת הגרי"א הרצוג ז"ל ניסה

ששמעוןבעלדינושלראובןהואאדםקשה,והורהלראובן

למצוא לימוד זכות על המנהג שהביא התומים ,אך המעיין

לתבוע את בעל דינו בערכאות ,גם בלא לקיים קודם לכן

בדבריויראהשישבדבריורקלימודזכותאךאיןהכרחשעל

דין תורה בבית דין .ועל זה כתב הרדב"ז " -ראובן זה עבר

פיהלכהישלזההיתר.

על התורה וחייב לפרוע מה שהפסיד שמעון מדין מוסר,

וכן בספר שואל ומשיב תניינא ח"ב סי' עט צדד ללמד

שלאהיהלולסמוךעלדבריהדיין.ואםמפניששמעוןהוא

זכותעלהמנהגשהביאהתומים,וז"לישמקוםליישבשלא

אדם קשה היה לו לברור דיינים אחרים ,ואם יבררו

יעשו כ"כ עבירה ,דהוא משום דכיון דיכול למכור לעכו"ם

ששמעוןאלםולאצייתדינא,אזהיהלורשותללכתלפני

ועכו"ם המוכרו לישראל דינו כעכו"ם  ...וא"כ גם הישראל

ערכאותיהם".

הראשון יש לו זכות זה ,שהרי כן הענין של ח"כ שיוכל

העולה מדברינו  -יש לחייב את ראובן בפירעון כל

למסרולהרבהאנשים,ישראליםועכו"םלהבדיל,כנלפענ"ד

הצ'קים ,לאחר שיתברר ששמעון חתם עליהם בגב הצ'ק,

ללמדזכותעלמנהגיישראלשלאיהיוחלילהעושירשעה".

כנדרש .וכל עוד ראובן ציית דינא ,אין מקום לחייבו

המעיין יראה שדבריו הינן לימוד זכות על המנהג ,אך

בהוצאות שהוציא יהודה בלשכה להוצאה לפועל או

אינן יסוד להקל בזה ,מאחר ומעיקרא מוטל על ישראל

בתשלוםשכרטרחהלעורךדינו.

שבידו ח"כ לתבעו בבי"ד ,ושלא להסכים לקבל את הזכות

מאחר שהמטלטלין שנלקחו מראובן נלקחו בניגוד לדין

העשויה להגיע מכח עכו"ם לתבעו בערכאות ,וגם לאחר

תורה ,על יהודה להשיבם מיד ,אא"כ יסכים ראובן

הסכמה,עדייןמייקרשםעכו"ם.

להשאירם ביד ההוצאה לפועל ,ויסכימו ביניהם על ערכם

מסקנת הדברים  -בנידון שלפנינו מסתבר שמעמדו של

לעניןפירעוןהחוב.

הצ'ק אינו עדיף ממעמדו של ח"כ )= חילוף כתב( שהזכיר

סימ כד

חזרהמהסכםשנעשהבביתדין,ומעמדושל"יפויכחבלתיחוזר"
ניסןתשנ"ד
בהסכם החתום שהצדדים החזיקו בידם ,נכללו סעיפים
פרטיהמקרה

שבעת הדיון כבר לא היו מוסכמים על הצדדים ,וההסכם

הצדדיםהםזוג נשוי ,שהופיעו בביה"דובקשו להתגרש.

במתכונתו הראשונה נקרע ולא נעשה בו שימוש .אך בני

בידם הסכם גירושין שבו נקבע שהבעל מעביר לאשה את

הזוג בקשו מבית הדין לאשר את אותן הסכמות המקובלות

חלקו בבית וביחידת המשק הרשומים על שם שניהם .בני

עלשניהצדדים,דהיינוהעברתהביתוהמשקלאשה,ובקשו

הזוג בקשו מבית הדין לדחות את סידור הגט לפרק זמן

שינתןתוקףשלפסקדיןלהסכמהזו.

מסויים ,אך בהתאם לבקשתם ניתן צו פירוד זמני ,והוסכם

באותומעמדלאנעשהקנין עלהאמור,ולאנערך הסכם

לממש בפועל את הסעיפים בהסכם הגירושין שבהם נקבע

חדש הכולל את ההסכמות המעודכנות .אלא בהתאם

שהבית והמשק יעברו להרשם על שם האשה בלבד.

להסכמתם ולבקשתם ,ההסכמות שנאמרו בעל פה ,אושרו

הצדדים בקשו שינתן תוקף מחייב לסעיפים אלו ,על מנת

ע"יביה"ד,וקבלותוקףשלפסקדין.

להבטיחלאשהולילדיםמדורופרנסה.

עטרתדבורה
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לאחר מכן ,ובהתאם למוסכם ,הבעל חתם על מסמך

למרותזאתגםבמקרהחריגכאמורלעיל,ובהעדרהנ"ל,

"יפוי כח בלתי חוזר" ,שבו הסמיך אתב"כ האשה להעברת

ההסכם בתוקף גם בהעדר הקניינים האלו .אלא די בכך

הרכושעלשםהאשה.
לאחר מספר חודשים ,התקיים דיון נוסף בבית הדין
והתברר שהצדדים חלוקים ביניהם בשאלת הגירושין,
האשה תבעה להתגרש כפי שסוכם בזמנו ,ואילו הבעל

ששני הצדדים הסכימו בפני ביה"ד להעברת הרכוש
המוסכמת,ובקשומביתהדיןשינתןתוקףמחייבלהסכמתם
לאלתרוללאכלתנאי.
נקדים ונבאר את ההלכה שמעשה הנעשה ע"י קהל יש

תבע שלום בית והודיע שהוא חוזר בו מהסכמתו להעברת

לותוקףאףבלאקנין,ואח"כנוכיחשה"הבמעשה הנעשה

הדירהוהמשקע"שהאשה.בקשתוהיא,שביה"דיכריזעל

בפניבי"ד.

ביטול ההסכם שנעשה בזמנו וישאר על כנו המצב הנוכחי

בהגהות המרדכי במסכת בבא מציעא סי' תנז כתב -

שבו עדיין הבית והמשק רשום ע"ש שניהם .לטענתו,

"וששאלת ,רבים שהשכירו מלמד אם יכולים לחזור קודם

ההסכמות הושגו במגמה להבריח נושים ,ולא העלה על

שהתחיל במלאכתו או לא .הדין פשוט מההיא דפרק בני

דעתו שהדבר ישמש את האשה שתהא ידה על העליונה

העיר כל דבר הנעשה בפני שבעה טובי העיר ואפילו בפני

בחלוקת רכוש במסגרת הגירושין ,כשהדברים נעשו בעת

שלשה אינו יכול לחזור ,דאין דומה מעשה רבים למעשה

שעדיין שניהם הסכימו שאין מקום להשלים את הליך

יחיד .ורבים הם שלשה כדאיתא פרק השולח .ואפילו יחיד

הגירושין.

העושהעלפירבים ,איןיכוללחזורכגוןנדרשנעשהברבים

כמוכןהבעלטעןשקבליעוץמשפטימוטעהכשיעצולו

או על דעת רבים ,כ"ש רבים עצמם .ולכך נהגו שכל דבר

להעביר את הבית והמשק ע"ש האשה עקב החובות ,מכיון

הנעשה ברבים אין צריך קנין במקום שיחיד צריך קנין.

שעפ"י חוק הגנת הדייר לא היה ניתן להוציאו מביתו ,וכל

ושלשה טובי העיר חשובים כמו כל העיר ,כדאמרינן פ"ב

ההליך של מכירת המשק והבית במושב לצורך כיסוי החוב

דמגילה בירושלמי .וכל דבר תנאי וקנין די בג' טובי העיר,

היהמעיקרובלתיריאלי,ואילוהיהמקבליעוץמתאיםלא

כדאמרינןבנדריםגביההואדאתפיסזכוותאלבי"ד".

היהעושהכן.
לעומתו ,האשהמבקשתלאשרולהשליםאתההליךשל
העברתהביתוהמשקעלשמה.

דבריהגהותהמרדכיהאלוהובאובדרכימשהחו"מסי'
שלגס"הובספרבארהגולהסי'שלהאותו'.
מבוארבהגהותמרדכי ,שלאודוקאמעשיהקהלשעושין

בסופו של דבר בני הזוג התגרשו ללא עיכובים נוספים,

בעצמם אין צריך קנין ,אלא גם כל מה שנעשה בפניהם.

וללאהסכםנוסף,אךהבעלבקשלהורותעלביטולההסכם

שהרי כתב בהגהות מרדכי "הדין פשוט מההיא דפרק בני

שאושרבזמנו,וטעןלשלולאתתוקףההליךשנעשהבזמנו.

העיר כל דבר הנעשה בפני שבעה טובי העיר ואפילו בפני

עלינולבררכמהנושאים-

שלשה אינו יכול לחזור  ...ואפילו יחיד העושה על פי רבים

א .האם יש תוקף להסכמה הנ"ל בבית הדין להעברת

אין יכול לחזור כגון נדר שנעשה ברבים או על דעת רבים

הרכוש על שם האשה ,או שבהעדר הסכם כתוב וחתום או

כ"ש רבים עצמם .ולכך נהגו שכל דבר הנעשה ברבים אין

קניין בר תוקף חילופי ,כל עוד הרכוש טרם נרשם על שם

צריך קנין במקום שיחיד צריך קנין" ,עכ"ל .בתחילה כתב

האשה,הבעלרשאילחזורבו.

הדין של דבר הנעשה בפני רבים ,ולמד ק"ו למעשה הרבים

ב .יש לברר מה מעמדו של "יפוי כח בלתי חוזר" .האם

עצמם.לפידרכו,גםדברשאדםמקבלבפניבי"דשלשלשה

החותםעלמסמךכזהיכוללחזורבומחתימתו .דהיינו,אם

אין צריך קנין ,וכפי שדברי הקהל או מה שנעשה בפניהם

לא היה תוקף להסכמה בבית הדין במתכונת המתוארת,

אינוצריךקנין.

כנטען .מה המעמד שיש למסמך "יפוי כח בלתי חוזר"
שנחתםעלידיהבעלונמסרלב"כהאשה.
ג .כיצד להתייחס לטענה שההתחייבות לאשה בטלה
מכיוןשנעשתהרקעלמנתלהבריחאתהנושים.

בשו"עחו"מסי'כבסעיףא'בדיןמישקבלעליוקרובאו
פסולדקיי"לשיכוללחזורבועדגמרדין,פסקהרמ"א"מיהו
אם הם ממונים בעיר או טובי העיר לא יוכל לחזור דכן
נוהגים דכל מה שאדם מקבל לפני ראשי העיר שלא יוכל
לחזור בו" .וכתב הסמ"ע ס"ק יב " -וכל דבר שנעשה בפני

מעמדההסכםבעלפהשנערךבפניביתהדין
נראהשהסכמהשהוצגהלביתהדיןבזמנווכפיהמתואר
לעיל,היאבתוקףגםללאקניןנוסף.
אמנם בדרך כלל ,וללא יוצא מן הכלל ,בית הדין נוהג

שלשה אינו יכול לחזור ,וכן פסק הגמ"ר הראשונות בפ"י
דב"מ והביאו הב"י והד"מ לקמן סי' שלג ס"ה ,וכל דברי
הקהלג"כאיןצריכיםקנין,כגוןשפטרואחדממסיםוכיוצ"ב
עכ"לס"סקסג".

לאשר הסכם גירושין או כל הסכם אחר ,לאחר שההסכם

ההלכה בסי' כב אינה מתייחסת לענייני הקהל דוקא,

נערך בכתב ונחתם כמקובל ,ולהסכם כזה תוקף כקניין

אלאזוהיהלכהכללית,שאףבדיןתורהביןשניאנשים,אם

סיטומתא ,ולחילופין נעשה קנין סודר עם הצדדים ,או

קבלו והתחייבו בפני טובי העיר או בפני בי"ד ,יחשב כקנין

שקוניםבקניןאודיתא.

ואינםיכוליםלחזורבהם.
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על מש"כ הרמ"א שאם הם ממונים בעיר או טובי העיר

אימת דאמרת לי לא פרענא .ובתשובת הרשב"א שהביא

לאיוכללחזור,כתבהגר"א בביאורוס"קיא " -וכןאיןצריך

מהרי"ק שרש קפא מבואר דהוא משום שקבל בפני בית דין

קניןכמ"שבס"סקס"ג".מבוארשהגר"אנקטשההלכה בסי'

וחשיבכתקנתביתדיןוכלשמקבלבפניביתדיןישלתקנתם

כב יסודה בהלכה שדברי הקהל אינן צריכים קנין ,ואין זו

כח בית דין שנעשה קנין .ונראה דלא נחלקו הרמ"ה

הלכהפרטיתהשייכתרקלדיןקבלעליוקרובאופסול,אלא

והרשב"אבשרשיהדברים,דמודההרשב"אדהודאהחשיבא

דבריהרמ"אבסי'כבנובעיםמכךשזוהיהלכהכללית,שכל

קנין,ומודההרמ"הדדברהנעשהבפניבי"דהויכתקנתבית

ענין דברי הקהל אינן צריכים קנין ,ופשיטא ליה להגר"א

דיןכמושהאריךמהרי"קשם,אלאהכאבנאמןעליאבאאו

שאיןחילוקביןדבריהקהללענייניהקהלשאינןצריכיןקנין

דור לי בחיי ראשך ס"ל להרמ"ה שאין כאן כוונת האומר

ובין דבר פרטי בין שני יחידים שנעשה בפני טובי העיר .וכן

לקבעו ע"פ בית דין ,אלא יש כאן משום הודאה .והרשב"א

מבוארמדבריהסמ"עשהזכרנו.ומפורשבסמ"ע ,דלאודוקא

ס"ל שאין כאן הודאה אלא יש כאן קיום הדברים על פי

קהלאלאאףשלשהדיינים.
לדעת הלבושבסי'קסג ,אדרבהשורשהדיןהואההלכה
שדבר הנעשה בפני בי"ד אין צריך קנין ,ומהלכה זו יצא

בי"ד .ומיהו בחוץ לבי"ד ונשבע כבר ,דאינו יכול לחזור בו
לדעתהנמוקייוסףע"כמשוםאודיתאאףלדעתהרשב"א".
עכ"להחזו"א,וע"עשםבחזו"אסק"ט.

שדבריהקהלאינםצריכיםקנין .הלבושבארהטעםשדברי

הרי שתי דרכים לביאור הטעם שההסכמה בפני בי"ד

הקהל אינן צריכים קנין ,הוא מפני שנחשב כנעשה בפני

מחייבת כקנין ,לשיטת הרשב"ם והרמ"ה יחשב כקנין

בי"ד,תלהאתדיןהקהלבבי"ד.

אודיתא ,כגון בהסכמה שהסכימו בבית הדין שהקרקע

וע"ע בדברי החזו"א חחו"מ ב"ב סי' ד' ס"ק כב שהאריך

תעבור לבעלותו של אדם אחר אנו דנים את בעל הקרקע

לבאר את דברי הגמ"ר הנזכרים ,ודעתו שהכח של טובי

כמי שהודה שהקרקע שייכת לחבירו .ולשיטת הרשב"א יש

העיר אינו רק כשלוחי הצבור ,אלא נוסף להם כח של בי"ד

לבארשזהומתוקףכחביתדין ,שדברהנעשהבפני בי"ד יש

ומתוקף כח בי"ד שיש לקהל ,נקבע שכל הנעשה בפניהם

לותוקףכקנין.ודוגמאלכךשהחלטתביתדיןעושהקניןאף

אינוצריךקנין.

ללא קנין אחר ,מצינו במי שחייב כסף לחבירו ואינו משלם,

וכן בנחל יצחק סי' כב באר שגם ביחס ליחיד עצמו ,חל

ובית הדין פוסקים שהחפץ שביד הלוה הוא פירעון החוב

דין קנין אם קבל והתחייב בפני טובי העיר ,והכח של טובי

ומעתהשייךלמלוה,ואףשהמלוהלאעשהבוקניןהריהוא

העירהואמפני שדינםכבי"דחשוב.אךכתבשםשאםהם

שלומכחפסקביתהדין.וכתבהחזו"א)ב"קסי'יחסק"ו(-

נוגעיםבדבראינןיכוליםלהחשבבי"ד.וכתבהנחליצחק-

"בחפץשבידהלוהנראהדאיןצריךקנין,דפסקבי"דעושה

"הא דסי' כב דהיחיד מקבל לפני ז' טובי העיר איזה ענין

קנין ,כמו בקרקע דמהני פסק בי"ד כדאמר ב"מ לה :דאכיל

דכיון דאין זה לטובת הציבור ואינן נוגעין בזה ,ע"כ כחם

פירי למר מכי מטי אדרכתא לידו ולמר עבז"ל ולמר מכי

אלימא טובא שיהא חל הקנין במה שמקבל לפניהם כי דין

שלמו ימיאכרזתא,ולכו"עאיןצריךקניןאלאהחלטתבית

בי"דחשובלהם,ואףדבמהדהויהפקעתממוןשליחידאינן

דין"עכ"ל.

יכוליןכנ"ל,עםכלזה ,זהודוקאבע"כשלחבירו,אבלאם

ובספר ערך שי חלק חו"מ סי' סו סעיף א' כתב – "הא

היחיד מתרצה וקיבל בפניהם מרצונו הטוב על איזה ענין,

דלעיל סי' כ"ב ס"א בהג"ה ,דכל מה שמקבל בפני ראשי

בזהמהניקבלתולפניהם".

העיראינויכוללחזוראינויכוללחזור...היינוטעמאמשום

העולה מדברינו  -מוסכם על הרמ"א הסמ"ע הלבוש

שקבלוםלדייניםוהפקרןהפקרכביתהדיןהגדולאפילוטעו

והגר"א כפשטות לשון הגמ"ר שהבאנו ,ולאו דוקא דברי

ואדעתא דהכי לא קבלם ,וכמבואר בתשובות מימוניות

הקהלשעשומעשה לצורך הציבור אינם צריכים קנין ,אלא

להלכותסנהדריןפ"זסי'י',וזהלאשייךרקבפסקשגזרו,לא

ה"המהשאדםמקבלעלעצמובפניבי"דאיןצריךקנין.

במכירהושכירותשעשועםיחידדאיןזהמעשהביתדין".

אך הלכה זו טעונה בירור ,מאיזה טעם מה שקבל עליו
בפניבי"דאיןצריךקנין.

ויש סמך לדבריו בתשובת הרשב"ש סי' תקסו שכתב –
"כבר כתבו הרא"ש ז"ל והרשב"א ז"ל בתשובותיהם ,דאלים

נראה שדבר הלמד מעניינו הוא .מאחר שהלכה זו

כחא דצבורא בלא קנין כיחיד בקנין .ואני סמכתי דבריו

הובאה ברמ"א בסי' כב ,הלכה זו תתבאר עפ"י דברי

בתשובתי דמשום הפקר ב"ד נגעו בה .אם כן צבור אפילו

הראשוניםשפרשואתהסוגיא"נאמןעליאבא"וכו'.

בלא קנין ובדבר שלא בא לעולם ולמי שלא בא לעולם

החזו"א חחו"מ סנהדרין סי' יז סק"ד הביא שתי שיטות

מכירתם מכירה,וכדאמרינן בפרק יש נוחלין גבי כתובת בנין

בראשונים,וז"להחזו"א"-נאמןעליאבאכו'האדאינויכול

דכריןדדברשלאבאלעולםולמישלאבאלעולםקניבתנאי

לחזורבואפילובאתןלך,מבוארברשב"םב"בקכ"חא'ד"ה

ב"ד ,ודין הצבור על קהלם כדין ב"ד לכל העולם כמו שכתב

אינו ,וברמ"ה ב"ב יג א' בסוגיא דגוד או אגוד דהוא משום

הרשב"אז"לבתשובה".

הודאה דמודה לו שהוא חייב לו אם יאמר אבא ,והודאה

ובעיקר דינו של הרמ"א ,צריך לעיון מדברי התוס' ב"מ

מהני כדאמר ב"ב קמ"א א' שבועות מב א' מהימנת לי כל

עד .שבארו הלכה זו דקבל עליו קו"פ ,וכתבו " -נאמן עלי

עטרתדבורה
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אבא כו'  ...דאין יכול לחזור בו ,התם דין הוא שיועיל כיון

לבטל השליחות ולהרשות לאחר ,הרי זה מבטל" .וכתב על

שיש להם תביעה זה על זה והם קבלו עליהם כך את הדין,

זההרדב"ז)הודפסבספרהליקוטיםברמב"םמהדורתשבתי

ולא דמי להיכא שאין לו שום תביעה" ,ועיין בקצוה"ח סי'

פרנקל( " -ואם התנה השליח שלא יכול לבטלו הכל לפי

עאסק"בשהביאודבריהם.וצ"עשהרמ"אהורהכןאףבלא

תנאו" ,עכ"ל .הרי מבואר שמועיל תנאי שלא יוכל לבטל

תביעה.ובהכרחשלאמכחקבלתםהורהכן,אלאמפניכח

השליחות ,ומשמעות לשונו שזהו תנאי של השליח ,הרשאי

ביתדין,וכסברתהרשב"אשהביאהחזו"א,עלכןאיןלךבו

להתנותשהמינויתקףבתנאישהמשלחלאיוכללבטלו.

אלא חידושו ,דעכ"פ בעינן שלשה כמבואר בסמ"ע ,ולעניין
זהאיןדיבדייןאחד,אףאםהואאב"דיחידמומחה.
לפי האמור  -בנידון שלפנינו ,הבית והמשק נקנו לאשה
בקנין .הקנין בתוקף מכח ההסכמה בפני בית הדין להעביר
את הרכוש לאשה ,והבקשה המשותפת שינתן תוקף מחייב
להסכמהזו.

וכן כתב בשו"ת פרי החיים )להג"ר חיים רוזנברג ז"ל,
חחו"מ מהדורא א' סי' כ'( שאם התנו שלא יוכל לבטל את
השליחותתנאו קיים,ופסקכסברתהרדב"ז),המשיבבשו"ת
פריהחייםלאראהאתדבריהרדב"זשי"לרקלאחרונה(.
הגר"חרוזנברגז"לבתוךהתשובהכתבלבאראתהמובא
בפתחי תשובה חו"מ סי' קפב סק"ד בשם שו"ת מים חיים

וכן כתב בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז חו"מ סי' א' ביחס

שאםהמשלחנתןלשליחחפץלמכרוולפנישהשליחהספיק

להסכם שאושר ע"י ביה"ד " -וכן אם הפשרנים היו ז' טובי

למכרו כבר מכרו המשלח ואח"כ מכרו השליח ,ופסק שם

העיר לא צריך קנין ,והרי פשוט דאישור ביה"ד הוא עדיף

שאם השליח והקונה לא ידעו מהביטול מקחם קיים ,ולא

טפימז'טוביהעיר".

מקחו של המשלח .והביא ראה לכך מהש"ך בסי' קכב ס"ק

וכןפסקבשו"תציץאליעזרחלקיבסי'עדוחלקטזסי'
נג שהסכם גירושין שנעשה בפני בי"ד יש לו תוקף מחייב,

יא.
ומבאר בשו"ת פרי החיים שראיית המים חיים מדברי

וזאת בהתאם להלכה המבוארת בהגמ"ר ובסמ"ע ובלבוש

הש"ך היא ,ממש"כ הש"ך שאם אדם שלח מורשה עם

הנזכרים לעיל שכל דבר הנעשה בפני בי"ד אין צריך קנין,

הרשאה ובטלו ,שאינו בטל כל זמן שלא לקח ההרשאה

אלאשהציץאליעזררקצייןאתהמקורותהאלוולאהאריך

מידו ,ובאר הש"ך "נהי דיכול לבטל ,היינו שאומר לו אין

בטעמו של דבר ,ולפי המבואר להלכה זו יסודות איתנים

רצוני שתהיה שלוחי וחוזר ולוקח ההרשאה ממנו .אבל

ומבוארים.

כשמניחההרשאהבידולאוכלכמיניהלבטל,שהריזהיתן
לואויצייתעמודיןעפ"יההרשאהוההרשאהתהיהאצלו".

תקפושל"יפויכחבלתיחוזר"

והוסיףבתשובתפריהחיים" -ומעתהעלפיזהשפירדברי

מסמךזההקרוי" -יפויכחבלתיחוזר" ,משמשבזמנינו,

המים חיים הנ"ל ,דה"נ כיון שנתן להשליח החפץ למכור,

אך פוסקי דורינו לא דנו במעמדו של שטר כזה ,ויש מקום

משום הכי נהי דיוכל לבטל השליחות היינו שיקח מידו

לבירוריסודימהטיבוומהכוחועלפיההלכה.

החפץ חזרה ,אבל כשמניח החפץ ביד השליח אין מועיל לו
הביטול ,כיוןדהשליחימכרנווהקונהיוכללקנות,וכיוןדלא

א.מינהשליחוהתנושלאיוכללבטלוהאםתנאוקיים

מהני הביטול ממילא מכירת השליח קיים ומכירת המשלח

ישלדון בשאלתתקפושל"יפויכחבלתיחוזר"למכירת

בטל ,כמו בכל משלח ששלח שליח למכור על מנת שלא

רכוש ,שנחתם ונמסר לב"כ הקונה ,האם ניתן לחזור ממנו

יוכל לבטלו דאין המשלח יוכל עוד למכרו ,וה"נ כיון דלא

קודםביצועהעסקה.

מהני הביטול מהשליח ממילא מכירת השליח קיים ולא

לכאורה,במקרהשבפנינו,ישלראותבמסמךזהרקמינוי

מהנימכירתהמשלח".

ב"כ האשה כשלוחו של הבעל לביצוע העברת הרכוש

הרי שלפי דרכו ,הביאור בדברי הש"ך בסי' קכב ס"ק יא

ורישומו בטאבו .לכאורה ,על פי ההלכה כל משלח יכול

הוא שהמרשה נידון כמי שהתנה עם המורשה שלא יוכל

לחזורבוממינויהשליחכלעודהשליחטרםעשהשליחותו.

לבטלו שלא בפניו ,אלא רק על ידי לקיחת ההרשאה ממנו,

אלאשבשליחותזונוסףהתנאישהמשלחלאיוכללחזור

וגם בסתמא ,דנים שנעשה כמי שהתנה כן ,ותנאו קיים כדי

בו ממינוי השליח ,וכפי שנקרא המסמך "יפוי כח בלתי

שלאיפסידהקונהמהמורשהאומישדןעמו.ומדבריולמד

חוזר" .יש לברר את תוקפו של תנאי כזה ,שהמשלח שולל

הג"ר חיים רפאפורט ז"ל בתשובת מים חיים דה"ה המוסר

מעצמואתהזכותלחזורבוולבטלאתהשליחות.

חפץ לשלוחו ,בסתמא נעשה כמי שהתנה עמו שלא יוכל

לכאורה נראה ,מכיון שהשליח יונק את כוחו מהמשלח

לבטלואלאא"כיטולממנואתהחפץחזרה,וגםכאןאמדינן

בלבד,לאיתכןשהמשלחיבטלאתהשליחותוהשליחותלא

בסתמאתנאיזה,כדישלאיקרהשהשליחמכראחרשכבר

תתבטל ,כמבואר במסכת קידושין דף נט ,.דאתי דיבור

המשלחביטלהשליחות.

ומבטלדיבור,וגםבנד"דישמקוםלסבראזו.
אלא שמצינו ברדב"ז שכתב להיפך ,הרמב"ם בהלכות
שלוחיןושותפיןפרקג'ה"חפסק"-מישהרשהלאחדורצה

כלהאמורבביאורהש"ךוהמיםחייםמבוססעלההנחה
שכתב בתשובת פרי החיים שניתן להתנות במינוי השליח,
שנעשהשליחעלמנתשלאיוכללבטלו.

812חושןמשפט
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מסקנת הדברים  -לדעת הרדב"ז ,ולדעת שו"ת פרי

מהני תנאי כזה בשליח הגט .אלא בדיני ממונות נעשה כמי

החייםאליבאדהש"ךוהמיםחיים ,מועילהתנאישלאיוכל

שהתחייב שלא לבטל את השליחות ,וה"ה ב"יפוי כח בלתי

לבטלהשליחות.

חוזר"ישלדוןאתהחותםעלמסמךזהכמישהתחייבשלא

אמנםהגרצ"פפראנקז"לבספרוהרצביעלהטורחו"מסי'

לחזור בו מהשליחות .ויש לדון האם יש תוקף להתחייבות

קכבחולקעלדבריהמיםחיים,ובכללדבריושאיןמקוםלדינו

כזו .האם התחייבות זו דינה כקנין דברים בעלמא ,או

שלהרדב"זוהפריהחייםושאיןללמדמדבריהש"ךלעניינינו.

המשלחשיעבדגופושלאלחזורבו,ומהנימדיןהתחייבות.

הגרצ"פ פראנק ז"ל שם כתב שאין ללמד מהרשאה,

לכאורה מדברי הכנה"ג שהזכרנו לעיל מוכח דלא מהני

דאלמוה כאילו קנה השליח בממון הנתבע קנין גמור ,שהרי

התחייבות כזו ,שהרי בנוסח שטר הרשאה שכתב בשם

כותב לו זיל דון ואפיק לנפשך .משא"כ שליחות בעלמא

הר"ש יפה מוזכר שהמרשה התחייב שלא לבטל את

הנגמרת בדיבור בעלמא .על מה שכתב בתשובת מים חיים

ההרשאה ,אך לא הסתפקו בכך והוסיפו פיסול עדי ביטול

שאיןללמדביטולשליחבממוןמשליחהגטדממונאמאיסורא

הרשאהושבועהשלאיבטלה,ואינימאדס"לדהתחייבותזו

לאילפינן,כתבעלזהבהרצבי"-תמהאני,האאמרינן)ב"מ

מהני ,הרי דסגי בהתחייבות גרידא ,ואף אם יבואו עדים

עא (.שליחות דכל התורה כולה נמי מתרומה גמרינן לה,

שבטלאתהההרשאהלאמהנישהריהתחייבשלאלבטלה

ומשנה שלימה שנינו בפ"ג דתרומות דבעשה שליח לתרום

וישתוקףלהתחייבותבתורתשעבודגופולכלההתחייבויות

בידולבטלשלאבפניו,דתנןביטלאםעדשלאתרםביטלאין

שיתחייבהמורשה,אלאע"כדס"לדהויקניןדבריםולאסגי

תרומתו תרומה ,ומשמע אף שלא ידע השליח בעת שתרם.

בלאפיסולעדיביטולהרשאהושבועה.

וביותרדעניןהביטולאינומבוארבתורה)במקראמלא(אלא

וכן בשו"ת תועפות ראם )להג"ר אהרן משה טויבש ז"ל(

מסבראפשיטאלהולחז"לדאתידיבורומבטלדיבור)קידושין

חו"מ סי' ו' כתב שהתחייבות בשב ואל תעשה הוי קנין

נט( ,א"כ מה"ת לחלק בזה  ...ועוד אנן קיי"ל כר"י דילפינן

דברים.

מציאהמגט)ב"מיא(וכשמואלדאמר"מתנההריהיאכגט"

התועפות ראם דן בשני סוחרים שיש להם חנויות

)גיטין כט ,(.הרי דפשיטא לן דבדיני שליחות אין לחלק בין

סמוכות שהסכימו שהאחד ימכור רק סחורה ממין מסוים,

ממונאלגט",עכ"להגרצפ"פז"לבהרצבי.

והשני ימכור רק סחורה ממין אחר ,וכל אחד מהם התחייב

הרישלדבריושויםדינישליחותבממוןלשליחותבגיטין

בקנין סודר שלא למכור סחורה מאותו מין שחברו מוכר.

וקידושין ,ולפי זה לא מהני תנאי שלא יוכל לבטל שליחות

והביאדבריהרשב"אשברמ"אחו"מסי'רגסעיףא',המחלק

השליח בענייני ממון ,כשם שבשליח להולכת הגט מבואר

בין קנין למחול שהוא קנין דברים ,לקנין להחזיר לו כל

בראשוניםשאםבטלוהשליחותבטלה,ולאמצאואפשרות

זכויותיו .ומבאר התועפות ראם " -וטעמו נראה משום

לחסום את הדרך לביטול השליח באמצעות תנאי בעת

דבקנין אתן להני דסברי דמהני היינו משום דאמרינן דע"י

המינוי,שנעשהשליחעלמנתשלאיוכללבטלו,וכמושכתב

קנין נתחייב גופו לזה ,ובאמת מסתימת הש"ס בב"מ פרק

הר"ןבתשובהסי'מגבדבריועלשליחלהולכתהגט"היאך

השואל בהא דמתנה שומר חנם להיות כשואל ,במה

אפשר שיוכל אדם לסלק כחו מחמת שום ביטול שיעשה

בדברים ,ומשני שמואל בשקנו מידו .וקשה דהא הוי קנין

עכשיושלאיוכלאחרכךלבטלשליחותו,זה אינימוצאלו

דברים,וע"כמשוםדהויכמחייבעצמו...שםהקניןאינונגד

מקוםולאענין...אלאודאיאיןשוםתקנהבעולםשלאיוכל

חיוב שמירה אלא נגד חיוב שילום באונסין ,ומוכרח דקנין

הבעל לבטל לאחר מיכן שליח להולכה ,לפיכך כתבו

אתןמהניוזהנראהליראיהברורה.ועכ"פהאדמהניהיינו

הראשונים ז"ל להשביעו בכך ,כמו שכתוב בספר התרומה,

משום דמחייב גופו לזה ,וסובר הרשב"א דחיוב הגוף לא

ולאמצאותקנהאחרתבדבר".
העולהמדברינו ,למש"כבהרצביליתאלדינושלהמים
חיים,ולאיועילתנאישלאיוכללבטלהשליחות.
וכן עולה מדברי כנה"ג חו"מ סי' קכב בהגה"ט סעיף ח'

שייך אלא בדבר שמחייב גופו לעשות ,אבל בדבר שאין בו
שעבוד הגוף לעשות כמו מחילה דאינו אלא סילוק שעבוד
לאשייךבזהחיובגוף,וממילאלאמהניקניןזה,כךנלענ"ד
סברתהרשב"א .וא"כבנ"דדהויהקניןשלאלהחזיקסחורה

שהביאנוסחהרשאהשסדררבישמואליפהמחכמיקושטא

והוי בשב ואל תעשה א"כ תו לא מהני קנין .מיהו הרמ"א

שבו המרשה מתחייב שלא לבטל את ההרשאה ופסל כל

שם היסב כוונת הרשב"א לכוונה אחרת ולחלק בין למחול

עדים שיעידו שבטלה וכן נשבע שלא יבטלה ,ומבואר שאין

ובין לכתוב שטר מחילה ,ועיי"ש בט"ז" .עכ"ל התועפות

פתרון באמצעות תנאי שהמשלח לא יוכל לבטלו ,אלא

ראם .ובסוףדבריוכתב ,שאםעשוקניןסודרעלדברים,אף

בהכרחלהיזקקלשבועהופיסולעדיביטולהרשאה.

דלאמהניאךקאיבמישפרעולכןלאיחזורבו.
וראיתי בספר משפט שלום למהרש"ם סי' רט ס"ק טז

ב.האםמועילההתחייבותשלאלבטלאתהשליחות

שהביא מחלוקת אחרונים אם מועילה התחייבות בשב ואל

נראה לבאר את שיטת הרדב"ז שאין זו הלכה בהלכות

תעשה,והביאבשםשו"תפרחמטהאהרןח"בסי'ד'ושו"ת

שלוחיןשמועילתנאישלאיוכללבטלו,וכדמוכחמהאדלא

תועפות ראם חלק חו"מ סי' ו' דלא מהני התחייבות בכה"ג

עטרתדבורה
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דהוי כעין קנין דברים .לעומת זאת בשו"ת מהרשד"ם חלק

שטוען קניתי על מנת להקנות ,דשייך ג"כ קנין על מנת

חו"מ סי' שע כתב בפשיטות דמהני התחייבות בכה"ג .וע"ע

להקנותכמבוארבנדריםדףמחע"ב".

בשו"ת מהרש"ם ח"א סי' רכו שהעלה דהמוחזק יכול לומר

דהיינוהנתיבותבארשבמסירתהחפץלשלישהריהקנו

קים לי דלא מהני התחייבות כזו ,וע"ע בשו"ת מנחת יצחק

לשלישקניןבחפץשיוכללעשותבוכפישהצטוה,ואינורק

ח"וסי'קעאותיח.

כשליח שאין לו קנין בגוף החפץ .ולכן בהמשך דבריו כתב

ולפי זה ה"ה בהתחייבות זו שלא לבטל את השליחות

הנתיבותשבטענתשלישאני,דינוכטועןלקוחההיאבידי.

הדברתלויבפלוגתתהאחרוניםאיהויקניןדברים.ואםדינו

הרי שהתחדש בדבריו שניתן לפצל את ההקנאה ,כשם

של הרדב"ז הוא מכח התחייבות שלא לבטל ,דין זה תלוי

שאדם יכול למכור לשני את כל החפץ או לפצל את הקנין

בפלוגתאזו,ולדעתהמהרש"םהמוחזקיכוללטעוןקיםלי.

ולהקנותרקאתהחפץלפירותיו,ה"הבכוחולמכורלשליש
אתכחהקניןשישלובחפץ ,לעניןזהשהשלישיוכללמכרו

ג.תוקף"יפויכחבלתיחוזר"מכחסיטומתא

כרצונו .ובזה שונה השליש משליח .את השליח יכול לבטל

יש לדון האם יש תוקף ליפוי כח בלתי חוזר מדין

אף בעל כרחו ,ובשליש אם השליש עומד על זכותו למכור

סיטומתא,מכיוןשמנהגהעולםומנהגהסוחריםשלאלחזור

את החפץ הרי שיכול לעשות כן אף בניגוד להסכמת

בהם לאחר שחתמו על היפוי כח הנ"ל .אמנם לא ניתן

המשליש,וזאתעליסודהקניןבגוףהחפץ.

לראותבחתימהעל"יפויכחבלתיחוזר"כהתחייבות לעצם

אמנםמדבריהראשוניםבסוגיתשלישאיןהכרחלחידוש

המכר,ואיןלראותאתהמוסרמסמךכזהלחברוהתחייבות

זה של הנתיבות ,אך גם לא מצינו חולק על הנתיבות

למכור את הנכס .אמנם מנהג העולם לראות בחתימה על

בחידושו זה שקיים גדר כזה של הקנאת זכות המכירה

מסמך זה בפני עו"ד ,כחתימה על מסמך המאפשר לעורך

לאחר.

הדין להעביר את הרישום בטאבו על שם הקונה ,אך מכיון

לכן יש לומר ה"ה ביפוי כח בלתי חוזר ,אין כאן מינוי

ששמו של הקונה אינו מופיע בדרך כלל במסמך ,וניתן

שליחות גרידא ,מינוי שמעצם טיבעו ניתן לחזרה ,אלא

להשתמש במסמך זה לצורך מכירת הנכס לאדם אחר ,אין

למסמך זה מעמד קנייני ,ומקניין לא ניתן לחזור .אותו אדם

התחייבותלמכורהנכסלפלונידוקא.

שקבל את יפוי הכח והוסמך להעביר את הרכוש של הבעל

אבל נראה שמדין סיטומתא יש לדון שבחתימה על

לאשה ,לעניין זה דינו כשליש ,מפני שבמסירת יפוי הכח

המסמך קיימת התחייבות מצד החותם שלא לחזור בו

הקנו לו את הזכות למכור את הרכוש ,ולא ניתן לבטל קנין

ממינויהשליחותששלחאתהעו"דלרשוםאתהנכסעלשם

זהבעלכרחו.

הקונה.

נחזור לנידוןשלפנינו,ב"כהבעלטעןבביה"ד ,שלאניתן

ולפי זה הענין תלוי בשאלה האם קנין סיטומתא חל על

ליחס ערך כלשהוא ליפוי הכח ,אלא אם יפוי הכח מיועד

דברים,אושמאקניןסיטומתאמועילרקבמקוםשקניןאחר

לממש ולהוציא לפועל הסכם בר תוקף .אך לפי האמור

מועיל ומשמש כתחליף למעשה הקנין בלבד ,אבל במקום

בדברינו ,אין צורך שתקדם לחתימה על יפוי הכח הסכם

שנידון כקנין דברים הואאינו מועיל גם אםמנהגהסוחרים

מחייבשנעשהבקנין,ודיבהסכמהביןבניהזוגלהעביראת

להקנות .ועייןבפד"רחלקח'עמ' 52שכתבולהוכיחמכמה

חלקושלהבעלברכושלאשה,אףאםלהסכמהזולאהיה

אחרונים שסיטומתא מהני אף בדבר שאין בו ממש ,אך

תוקף של קניין ,אך מאחר וכתוצאה מהסכמה זו שאושרה

הסבראעדייןאינהברורהשהריאיןלקניןעלמהלחול.

בבית הדין נחתם יפוי כח בלתי חוזר ונמסר לב"כ האשה,
בכך הבעל הקנה לב"כ האשה את הזכות להעביר את

ד.תוקפושל"יפויכחבלתיחוזר"לשיטתהנתיבות

הרכושלאשהלרבותרישומובטאבו.

בדין שליש מצינו שתי דעות בראשונים בסוגיא בגיטין
בפרק האומר דף סד .לשיטת רש"י ועוד ראשונים השליש

טענתהבעלשהעברתהרכושלאשהנעשתהכדילהבריח

נאמןמכיוןשהצדדיםהאמינוהובכךשמסרואתהשלישות

מבעליהחובות

בידו .ואילו לשיטת התוספות והר"ן קיימת הקנאה על דעת

נראה שאין מקום לבטל את העברת הרכוש על שם

כןשיעשהבחפץכפישיאמרהשליש,דהיינוהמשלישתלה

האשה מכח טענה שהמקח נעשה רק כדי להבריח מבעלי

דעתו בדעת השליש והוא המקנה את החפץ כפי שיאמר

החובות,וזאתמשניטעמים.

השליש.

ראשית ,אמנם יש לבעל חובות כבדים ,אך היה שיקול

בנתיבותהמשפטסי'נוסק"הבארגדרחדשבדיןשליש.

בהעברת המשק והבית על שם האשה ,שיקול של הבטחת

וז"ל " -שליש קנין גמור אית ליה בחפץ ,שהקנה לו

מקור הכנסה בטוח לאשה ולילדים .חובת הבעל לזון את

שיהיה כך אם יאמר כך ,כמ"ש התוס' בגיטין עיי"ש .וטוען

הילדים ובהעברת הרכוש לאשה הבעל מילא חובתו

שלישאנידמיממשלטועןלקוחהואבידי,דמהליאםטוען

להבטחת מזונותיהם ובכך נפטר מתביעת מזונות ,מה עוד

לקוח הוא בידי לגופו או לפירותיו או לשאר איזה קנין ,או

שהבעל ידע שאין לו דרך לממש את חלקו ברכוש ,מכיון

814חושןמשפט
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שקשה מאד למכור חצי משק וחצי בית ויתכן שהדבר אף

נכסיו,ממהשיזכהבהןהמקבלויפסידנכסיומעכשיווגםלא

בלתי אפשרי ,ולכן למרות שהיתה כוונה להבריח את

יפרע חובו ,וכן פי' הר"ר מאיר הלוי ז"ל ושאר גדולי הארץ

הנכסיםמבעליהחוב,אךבנוסף היתהכוונהלהבטיחמקור

הזאתוכןעיקר".

הכנסה לילדים ובכך נמנע ממנו הצורך להפריש סכום גדול

בסברתר"תוסייעתוי"לדס"לדאףשהלוהעשהמעשה

מהכנסתו לצורך מזונותיהן .מניסוח פסק הדין שיצא מבית

שאינו הגון ,עכ"פ בזה לכשעצמו אין כח להחשב אומדנא

הדין לאחר שנעשה ההסכם ביניהם ,עולה שאכן זו היתה

דמוכח שלא גמר והקנה ,מכיון שאין הוכחה אחרת שלא

הכוונה ,ואין אומדנא ברורה בלבו ובלב כל אדם לביטול

היתהגמירותדעתלקנין,הקניןתקף.

עקבכוונתהברחה.

לכאורה ,אם נקבל את טענת הבעל שכל מטרת העברת

גם לפי טענת הבעל שהכוונה בהעברת הרישום במשק

הרכוש לאשה היה רק לשם הברחה ,הנידון שלפנינו תלוי

והבית על שם האשה היתה  -הברחה מבעלי החובות ,אין

במחלוקת ר"ת וסייעתו והרא"ש .שהרי בנידון דידן אף

לבטלאתההליך.

לטענת הבעל ,הרכוש היה יוצא מרשותו .או שהיה נלקח

נחלקו ראשוניםבסוגית שטרמברחת)כתובותדףעט- (.

בפירעון החובות ,או שהיה מועבר לאשה .ולכן מכיון שע"י

שיטת ר"ת ,המובאת בתוס' ד"ה עשאום ,שדוקא בעובדא

הברחה זו לא היה נשאר בידו הרכוש ,אין מקום לבטל את

שבגמרא שע"י שטר מברחת ,הנכסים נשארו בידי האשה,

המקחבטענתהברחהלשיטתר"ת.ולשיטתהרא"שלכאורה

ולא נפלו לא בידי המקבל ולא בידי הבעל ,קיימת אומדנא

ישמקוםלטענתהבעל.

דמוכחלבטלתוקףהשטרדאמרינןשלאהיתהגמירותדעת

וע"ע בשו"ת הרא"ש כלל עח ס"א שפסק כשיטתו אך

קנין .אבלבמקוםשבכלמקרההנכסיםלאישארובידיבעל

הוסיף סברא נוספת שמכיון שבא לגזול חבירו )המלוה(

הנכסים ,אלא או שיזכה בהן הבעל חוב או המקבל ,בכה"ג

בערמהעושיםתקנהלבטלערמתו.ועייןבשו"עחו"מסי'צט

אמרינן שהשטר קיים ,וגמר בדעתו להעדיף את המקבל על

ס"ו שהביא את תשובת הרא"ש להלכה .ויש לדון האם

בעל החוב .וז"ל התוס' בשם ר"ת " -וכבר בא מעשה שטר

שיטת ר"ת נדחית מהלכה בשו"ע ,או שהשו"ע רק קבל את

מבריח נכסיו לפני ר"ת שרצה ללוות ורצה שלא ישתעבדו

הסבראשהוסיףהרא"שבתשובה,ויתכןשבמקוםכגוןנידון

נכסיו לבעל חוב ,וגם שטר מבריח נכסיו שלא ישתעבדו

דידן שמכירת המשק והבית לאשה הבטיחה להם את

נכסיולכתובתאשתו,ואמרר"תשהשטרקייםומגבינןביה.

מזונותיהם ומדור שלהם ללא הפרעה ,לא קיימת סברת

דדוקא הכא דהוי מברחת דלא קני להו בעל דהוו נכסים

הרא"שבתשובה,ואזלינןבתררובהראשוניםשפסקוכר"ת.

שאין ידועים ,אמרינן דודאי להבריח נתכוין ,אבל במעשים

ועוד יש לציין מש"כ המחבר בסי' קיא ס"ב שרק אם יש

אלו דאי לא הוי קני לוקח הויא קני להו בעל חוב והאשה,

הוכחה שלהברחה נתכוין יש מקום לבטל את ההקנאה,

וכיון דבהכי לא הוי מוברח אית לן למימר דלמתנה גמורה

ובנ"ד על הבעל להוכיח טענתו ,ולא סגי בטענה בעלמא.

איכוין".

)דוגמאלהוכחה,הואהנידוןהמבוארבתשובותהרא"ששם

רוב הראשונים הסכימו לשיטת ר"ת ,והם רבינו שמשון
שברא"ש ,הרשב"א הר"ן והריטב"א בחי' בסוגיא ,הרא"ה
שבשטמ"ק,בביתהבחירהלמאיריובחי'רבינוקרשקשעמ"ס
כתובות.
לעומת זאת הרא"ש )כתובות פ"ח סי' ג'( חולק על ר"ת,
לאחר שהרא"ש הביא את דברי ר"ת כתב הרא"ש " -האי

שהמקנה עדיין ממשיך לגור בביתו ולנהלו כאילו לא נמכר
כלל(.
והנה הרמ"א בחו"מ סי' צט ס"ו כתב " -מיהו אם נראה
לבית הדין שלא כיוונו לערמה רק למתנה גמורה קנה
המקבלאע"פשהיתהכוונתולהבריח".
דברי הרמ"א צריכים ביאור ,בתחילת דבריו מבואר

סברא ליתא כלל ,דודאי לאברוחי איכוין כדמפרש הש"ס

דאיירי בכה"ג "שלא כיוונו לערמה" ,ובסוף דבריו מבואר

טעמא לא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני ,ונקרא שטר

"שהיתה כוונתו להבריח" .ונראה בכוונתו ד"ערמה" שנקט

מבריחכיוןדכוונתוהיתהלהבריח,אלאשטעהבזהכסבור

היינו במשמעות המבוארת בתשובת הרא"ש ,שעשה שלא

היהשתועילההברחהאע"פשלאיקנההמקבל,והמקבלאי

כדין לגזול את חבירו ,ולפי"ז בענייננו שיש הצדקה למעשיו

אפשר לו לקנות כיון שלא כיון להקנות לו ,ממילא נשארו

ההקנאהקיימת.

הנכסיםברשותוונשתעבדולכתובתאשהולבעל חוב.ועוד

ובנתיבות המשפט סק"ו באר את כוונת הרמ"א שיש

עיקר הדין הזה הוא אומד הדעת ,וזה האיש שכוון להבריח

חילוק בין "מתנה גמורה" דהיינו מתנה שהנותן לא יוכל

וכסבור הוא שתועיל ההברחה אע"פ שלא זכה המקבל,

לחזור בו ממנה שהיא קיימת ,לבין מתנה שהנותן השאיר

וכשיודע לו שאי אפשר להיות זה אלא שצריך שיקנה

לעצמואתהדרךלחזורממנה,עיי"שבדבריובסק"הובסק"ו.

המקבל או ישתעבדו לבעל חוב ולכתובת אשה ,אנן סהדי

ולדבריובנד"דמכיוןשלאחרחתימהעליפויכחבלתיחוזר

דניחא ליה שלא יזכה בהו המקבל וישארו בחזקתו ,ויאכל

לאניתןלחזורמההקנאה,וק"ולאחרהעברהבטאבו,ומכיון

פירות נכסיו עד שיטרפם בעל חוב ויפרע חובו מנכסיו ולא

שהבעל ידע שלא יוכל לחזור בו ,הרי שזוהי מתנה גמורה

יהיהלוהרשעולאישלם,אותמותאשתובחייווישארולו

לדעתהרמ"אואיןמקוםלבטלהבטענתהערמה.

עטרתדבורה
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וכן לפי מש"כ בקצות החשן שם סק"ח הרי בנותןמתנה

נראהשהדבריםמפורשיםבט"זחו"מסי'שלבס"ד,וז"ל

לקרובו על מנת שבעל חובו לא יגבה אותה ממנו אין

הט"ז" -מעשיםבכליוםשאדםמוכרלחבירוחפץואומרלו

אפשרותלבטלהבטענתהערמה.
וע"ע בפת"ש סק"ז ובתומים שחלק על מסקנת החוות
יאיר ,ולדברי התומים ודאי ההקנאה שבנידון דידן היא
הקנאה גמורה .ובפרי תבואה העלה שעכ"פ המוחזק בבית

כךנתנוליסךזהולארציתילמכורבזההסך,ואח"כנתברר
שלאהיהשוםקונהבסךהקצבהשזכרהוא,וכיבשבילזה
יבטלהמקח".
והנההפת"שבחו"מסי'רזסק"טהביאמשו"תחותיאיר

יכול לומרקיםליכר"תוסייעתו,ובנד"דישלדוןאםהאשה

סי' סט שנשאל שאלה דומה לנידון בט"ז ,וז"ל " -לוי שבא

נחשבתכמוחזקתבביתלטעוןקיםליכמסקנתהפריתבואה.

לשמעון ואמר לו ביתך הפנוי בלא דיורים מכור אותו לי,

אךנראהשאיןצורךלבואמכחטענתקיםלימכיוןשרוב

ואמר לו אם תתן לי מחירה ת"ק ר"ט אתננה לך ,ואמר לו

הראשונים נקטו כר"ת ,ולפי מה שבארנו נראה שבנד"ד גם

לוי אתן לך ש' ,השיב שמעון כבר רוצה נפתלי ליתן לי ש'.

לדעת המחבר בשו"ע ההקנאה קיימת .וכן הדין לדעת

ונשבעבנקיטתחפץשאםיבואהיוםאדםויתןלובעדהת'

הרמ"א אליבא דהקצות והנתיבות והתומים ולדבריהם גם

לאיתננולו,ומפניכךנתולולוית"יוקנההבית.ויהיהעם

הרא"ש מודה בכה"ג ,ולכן יש לפסוק בפשיטות שאין מקום

כמתלוננים שקנה בית ביוקר מאד ,שאל לוי לנפתלי אם

לטענת הבעל דלהברחה נתכוין .וכן העלה בשו"ת תבואות

אמת הוא שבקש ליתן ש' בעד הבית והשיב להד"ם ואם

שמשחחו"מסי'מא,וז"לבמסקנתו" -להלכהולמעשהכל

בקש ליתנה לי בעד ש' לא חפצתי לקחתה .ותבע לוי

שהיתה מתנה גמורה וחלוטה ויצאה מיד הנותן והחזיק בה

לשמעוןבדין,והשיבבעניןנפתלילהשביחאתמקחיאמרתי

המקבל ,או שהמקבל אשה או קטן ,אע"ג דניכר הדבר

שקר כי זה דרך התגרים להשבע שכך קנו הסחורה אף כי

שנעשית להבריח ,עם כל זאת המתנה קיימת" .עיי"ש שלא

שקרהוא".

הזכיר חלק ממקורות שהבאנו והוסיף להביא כמה
מהמשיביםהספרדיםשדנובזה.

הרי שהשאלה שעמדה לפני החות יאיר היא כשנעשה
מקח והקונה קבל נתונים מוטעים על ערך הרכוש ,האם יש

ומה שטען הבעל שקבל יעוץ מוטעה ולכן מכר את

מקוםלבטלהמקחעקבההטעיה.והשיבהחותיאיר" -נ"ל

הרכוש לאשה ,ואח"כ התברר שאין במצב שקיים צורך

ששמעון פטור מדיני אדם ,אע"פ שהתל שמעון בו בערמתו

למכוראתהרכוש,איןבדבריואלוממשלבטלאתהמקח.

שהתפאר שנפתלי ביקש לו ש' ר"ט ולוי לא שאל פיו לפני

מצינו שיכול לבטל את המקח במקום שהתקבל מידע

קנייתו וסמך על הימנותי' כי סבר מילתא דעבידא לאיגלויי

חדש ,ואנן סהדי שאילו ידע על כך מתחילה בעת ביצוע

לא משקר איניש ויש לו תרעומת על חבירו ועל עצמו

המכרלאהיהמוכר.עייןבחו"מסי'ר"זס"ד,וכןכגוןבשכיב

שהאמיןלוועשהדרךהתגריםשנשבעיםשבכךוכךקנו,אף

מרע שנתן כל נכסיו וקם מחוליו או יוצא בקולר וניצל,

דעווןפליליהואופתייאמין".

כמבוארבשו"עסי'רנ.וע"עבשו"עחו"מסי'רמוס"גשכתב

אךבמסקנתוהעלההחותיאירשאםהקונהעדייןמוחזק

"יש מי שאומר דה"ה בריא שכתב כל נכסיו לאחר מחמת

במעות ,אי אפשר להוציא ממנו ,ועיי"ש בפת"ש שהעיר על

שהיה צריך לברוח מפני בעלי חוביו או מפני אויביו ואח"כ

דבריו מדברי הט"ז .וע"ע מש"כ בזה המהרש"ם במשפט

עשה פשרה עם בעלי חוביו ואויביו או שמתו ,אם נתברר

שלוםסי'רכזס"ג.

שלא כתב מתנה זו אלא מחמת כן הואיל ונדחית השעה

ונוסף לכך גם לדברי החות יאיר אין מקום להשאיר

מפניווהריהואצריךלנכסיובטלההמתנה".ועיי"שבסמ"ע

המעות ביד המוחזק אלא באומדנא דמוכח ,וכמ"ש "אם

ובאחרונים שנחלקו על מש"כ הב"י וכתבו שדין זה שנוי

עדיין המעות בידו נ"ל דמצי למימר על דבריך שאמרת

במחלוקת ראשונים .הרי שאף במקום שיש הוכחה שכל

שכבררצהנפתליליתןלךש'ונשבעתסמכתי,וי"לדבכה"ג

כוונתו היתה להבריח הנכסים ,כגון שלמעשה ראינו אותו

הוא אומדנא דמוכח שכתב הרא"ש דמהני אפילו במכר

בורח מפני הנושים וטרם בריחתו מכר כל רכושו והתברר

וכמ"ש בהגהות הרמ"א סי' רז ס"ד" .והיינו אומדנא דומיא

שעילת המכר בטלה כגון שמתו הנושים או התפשר עמם,

דשכיב מרע שכתב כל נכסיו ועמד או מי ששמע שמת בנו

אפ"ה נחלקו הראשונים אם הוי הוכחה ואומדנא המספיקה

ונתן כל נכסיו ואחר כך התברר שהבן חי ,עיי"ש בביאור

לבטלהמקח.

הגר"א ס"ק יג .אך לא באומדנא שאינה מוכחת כלל כגון

ולכן בנד"ד שלא התחדש דבר שלא היה בעת המכר.
אלארקקבליעוץאחר,אינויכוללחזורבו.
ועדייןישלדון ,האםבנסיבותשאדםקונהחפץאורכוש

בנד"ד שלמשק יש חובות שהאשה לקחה אותם על עצמה
וכלללאברורשהואירויחמכךשהמשקישארבידו.
מסקנתהדברים-

על סמך מידע שהקנין נחוץ לו וכי יש לו תועלת מרובה

א .ההסכם שהסכימו בבית הדין שהמשק והבית יעברו

מקנין זה ,והתברר שהוטעה ,ואילו היה יודע מתחילה את

לבעלותה הבלעדית של האשה הוא בתוקף מחייב ,כהסכם

הנתוניםהאמיתיים לאהיהקונה ,האם גם נידוןכזהדומה

שנעשה בקנין גמור ,מכיון שהסכמה זו נעשתה בפני בית

לדיןמקחטעות.

הדין.

816חושןמשפט

עטרתדבורה

ב .מלבד זאת ,יש מקום לראות את "יפוי הכח" שניתן
לב"כ האשה ,כהתחייבות למכירת הדירה ,או כהקנאת

מעיד על כך שהתנו שלא יוכלו לחזור בהם .בארנו לעיל
ששיטהזואינהמוסכמת.

הזכות של המכירה לב"כ האשה .יפוי הכח ניתן כתוצאה

בנוסף קיימת סברא שיש לראות במסירת היפוי כח,

מהסכמה בין הצדדים ,הסכמה שנאמרה בביה"ד ,יפוי כח

התחייבות שלא לחזור מהשליחות ,ולכמה דעות מועילה

נותן לב"כ האשה זכות למכור אף ללא הסכמת הבעל.

התחייבותכזו,מהעודשישמקוםלדוןכאןמדיןסיטומתא

הבסיס לקביעה זו הוא שיטת הנתיבות שהתבארה לעיל

המועילהלכמהדעותאףבהתחייבותעל"דברים".

ולשיטה זו ,ב"כ האשה קנה בקנין המועיל ,את כח הקנאת

וכןהעלנושישלדחות טענתב"כהבעללבטלהקניןמפני

הנכסלטובתהאשה,ולאניתןלחזורמקנייןזה.

שנעשה להבריח מבעלי חובות בלבד .וכן את טענתו שקבל

הבאנואתשיטתהרדב"ז,ולשיטתולאניתןלחזורמיפוי

יעוץמוטעה.

הכחמפנישתיתכןשליחותשלאניתןלבטלה,כגוןכשהתנו
שלא יוכלו לחזור בהם ,וה"ה ביפוי כח בלתי חוזר ,ששמו

לכן יש להורות על סיום ההליכים להעברת המשק
והביתעלשםהאשה.

סימ כה

פסקדיןבנזקישכנים
ה'אדרב'תשס"ג
בפניביתהדיןתביעתגב'א,.באמצעותבאיכחה,כנגד
ב.הגרבסמוךלביתהשלהתובעת.התקייםדיוןבביתהדין
לאחרשנחתםשטרבוררותכמקובל.בנוסף,חבריביתהדין
ערכוביקורבמקוםנשואהדיון,בנוכחותהצדדים.
לתובעת דירת מגורים בצפת בעיר העתיקה ,המושכרת
לאדם אחר .בסמוך לה מתגורר הנתבע .דירת התובעת
בקומה שניה ,והדרך לדירה באמצעות במדרגות העולות
בסמוךלחצרושלהנתבע,חצרהנמצאתבמפלסהקרקע.

הביאלריבויציפוריםבשטחזה,המלכלכיםאתהמקום)של
התובעת(.
וכן עלתה טענה על ירידת ערך הנכס של התובעת עקב
בניה זו ,שהביאה באופן ישיר להפחתת שכר הדירה
המשולם על ידי הדייר המתגורר כעת בדירה ,הפחתה של
75דולרלחדש.
טענה נוספת נטענה ,שבניית המחיצה נעשתה בניגוד
לחוקיהתכנוןוהבניהותוךכדיהשגתגבולשלאכדין.

הנתבע ביצע פעולת בניית מחיצה העשויה מפיברגלאס,

הנתבע טען שהמחיצה בצד דרום נחוצה לו למנוע היזק

באופןחדצדדי,ובלאתיאוםובלאהסכמתהנתבעת.המחיצה

ראיה ולשם שמירה על הפרטיות שלו בעת שהותו בחצר.

מפרידהביןחצרושלהנתבעלחצרהתובעת.המחיצההוקמה

מאחר שהעולים במדרגות מביטים עליו מלמעלה למטה,

בצדדרום)לחצרהנתבע(עלמנתלהפרידביןהחצרותולמנוע

והיההכרחלמנועזאת.

היזק ראיה מהעולים במדרגות היכולים להביט לתוך חצר

לטענתו ,הבניה בצד מערב נועדה לחסום מעבר של

הנתבע ,וכן בין הרחבה הסמוכה לדירת התובעת וחצרו של

אנשים או ילדים הקופצים על הגג שברשותו וגורמים נזק

הנתבע ,הנמצאת על גבי הקרקע והנמוך כשלשה מטר

ליריעותהזפתהמונחותעלהגגלצורךאיטום.

מהרחבה.בנוסףהנתבעהקיםמחיצהבצדמערב)לשטחהגג

עדכאןתמציתהטענות.

שברשותו(ביןרחבההסמוכהלדירתהתובעתוביןהגגהנמצא

השאלההראשונהשעלינולבררהיא,האםהנתבעזכאי

בסמוךובאותומפלס,והשייךלנתבע.

להקים את המחיצה בצד דרום ,וזכאי לכפות על התובעת

עקב בניית המחיצה בצד מערב ,נחסמה האפשרות

אתהקמתהמחיצה,עקבהיזקראיההנגרםלו,בעתשהוא

לראותאתהנוףהיפהשלהרימירוןשהיהנשקףמהרחבה

יושב בחצרו .היזק ראיה הנגרם על ידי האנשים העולים

)השייכתלתובעת(,בטרםהוקמההמחיצה.
יש לציין שהקונסטרוקציה המחזיקה את המחיצות

במדרגותבדרכםלדירתהתובעת,וההולכיםבגבולההצפוני
שלהרחבהשלהתובעת,הגובלתבחלקו.

נבנתה על הכותל המקיף את הרחבה השייכת לתובעת,

אםהמחיצהמחוייבת,ומצדהדיןבנייתהמוטלתעלשני

ולצורך כך נקדחו חורים בכותל ,וכל זאת ללא ידיעתה

הצדדים,הרישאיןמקוםלטענההשוללתאתעצםהקמתה

והסכמתה.

אוהשוללתאתהשימושבכותללצורךבנייתה.

המחיצהמסבהלהנזקמפנישהמחיצה
ֵ
התובעתטענהש

הנושא הנידון הוא טענת הנתבע שנגרם לו היזק ראיה

גרמה להסתרת הנוף ,חסימת אויר ואור .לטענתה ,מלבד

הפוגעביכולתולהשתמשבחצרוהסמוכהלביתו,שבההוא

האמור לעיל ,הרי שבימי הקיץ החמים ,המחיצה מגבירה

רגיללשבתמדיפעם,לאכולאולשוחחעםחבריםוכיוצ"ב.

את החום בשטח הרחבה .וכן נטענה טענה שהמצב החדש

נציין כי המקום מוקף גדר ,ובני רשות הרבים אינם רואים

עטרתדבורה
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את הנעשה בחצר ,והטענה מתייחסת רק להיזק הראיה

בד"מסי'רפ"ואותד'דחצרותשלנוהןרחבותשאינןלדירה

הנגרםמהעובריםוהשביםבחלקהשלהתובעת.

 ...אבל קושטא דמלתא דחצרות שלנו לא מקרי דירה ,ואף
רחבותאינן,שרחבההיומשמשיןלאוצרואנואיןאנורגילין

היזקראיהבחצרותהבתיםבימינו

בזה.והלכךחצרותשלנודינןכגינה".

קיי"ל )שו"ע חו"מ סי' קנז ס"א( היזק ראיה שמיה היזק.

לפיזהישלדוןהאםגםלענייןהלכותהיזקראיה,היזק

ישלברר,האםהלכהזומתייחסתדוקאלחצרשבהשימושי

ראיהיחשבכהיזקרק בחצרשעיקרתשמישהביתשםכמו

דירה רבים ,וכפי מתכונת החצרות בזמן חכמי המשנה
והגמרא ,או אף בחצר שבה שימושי דירה מצומצמים ,כגון
בנידוןשלפנינו.

שהיהבימיחז"ל,אושלאחילקוביןסוגיהחצרות.
וראיתי בחזו"א )ב"ב סי' יב סק"ג( שכתב על המשנה
בב"ב דף נט :שאסור לפתוח חלון לחצר חברו או אפילו

אופי החצרות בזמן חז"ל מבואר ברש"י וברשב"א,

לחצרהשותפין,וז"ל"-וזהתלויבמנהגאשאםמנהגהמקום

שכתבו שבזמנם החצרות היו משמשים לשימושי דירה

שכלאחדפותחחלונותלחצרסתמאהכיהוא,ואצלנושאין

רבים,ורש"יאףכתבשרובשימושיהדירההיובחצר.

אנורגיליםבתשמישצנועבחצרנראהדסתמאהואעלדעת

רש"י במסכת בבא בתרא דף ב .במשנה כתב " -כל
חצירותששנוחכמיםלפניהבתיםהןורובתשמישןבחצר".

לפתוחחלונות".
נראה מדברי החזו"א שאין קפידא שיהא רוב תשמישו

וכןבמסכתשבתדףקל:כתברש"ישהחצרתשמישהתדיר,

בחצר ,אלא די בכך שרגיל בשימוש צנוע בחצר ,והיינו

וז"ל " -חצר אית ביה דיורין .כלומר עשויה להשתמש בה

שימוש שאין מקובל לעשות בפרהסיא ,אלא במקום צנוע

תדיר" .וזאת לעומת ה"רחבה" ,שאין תשמישה תדיר.

המוסתר מעין הרבים .לפי זה ,אמנם בחצר המשמשת

במסכתעירוביןדףה.כתברש"י" -כלחצרהאמורבהש"ס

כרחבת כניסה לבית בלבד ,וכפי המצוי כיום בחצרות

ובמשנה אינו אלא לפני הבית ,אבל שאחורי הבית ,מוקצה

הבתים המשותפים שבעיר ,או אפילו בחצר בית פרטי

אורחבהקריליה".ושםבדףז.כתברש"י"-סתםרחבהאין

שאינה משמשת אלא למעבר בלבד ,אין דיני היזק ראיה.

בהדיוריןלצאתולבא,ואיןתשמישהתדיר".

אבל בחצר המשמשת את בעל הבית לאכילה או שתיה

וכן הרשב"א בתשובה חלק ה' סי' רג ,דן ביחס לחילוק
שבין חצר ומבוי לעניין לחי וקורה המתירים רק במבוי ולא

לעיתים ,ולשבת ולשוחח שםעם בני ביתואו אחרים ,שייך
דיןהיזקראיה.

בחצר ,וכתב " -כל שהוא עשוי יותר לדירה ,ולתשמישי

סייעתא לקביעה זו ,יש להביא מתשובת הרשב"א בח"ג

הצנע ,ולאכול בהם ,צריך יותר מחיצות גמורות .ולפיכך

סי' קפ ,שכתב " -שאלת ,ראובן יש לו גן בביתו ,ופעמים

החצרות של בעלי בתים ,שדרכן להשתמש בהן יותר

הנשים עושות שם מלאכתן ,וכן אוכלין שם בקיץ לרוח

בתשמיש הצנע ,ולאכול בהם ,צריכות המחיצות יותר

היום ,ויש לשכנים חלונות פתוחות על אותו הגן זה ימים

גמורות .וכן הדין במבואות ,שאין בתים וחצרות פתוחות

רבים .הודיענו ,אם יש להן חזקה ,אם לאו" .בתשובה זו דן

לתוכו ,דיוריהן מועטין ,והם משתמשין בהם יותר ,דאינן

הרשב"אבשאלתחזקהבהיזקראיה,והיהפשוטלהרשב"א,

בושיןכלכךלאכולולהשתמשבהן.לפיכך,הריהןכחצר".

שבמקרהשם ישלדוןהיזקראיה,מאחרשבמקוםזהישגן

מצב החצרות היום אינו דומה למצבם בזמן חז"ל,

הסמוך לבית "ופעמים הנשים עושות שם מלאכתן ,וכן

והחזו"אעמדעלהבחנהזו.

אוכליןשםבקיץלרוחהיום".

החזו"אחלקאו"חסי'צ'ס"קכגכתב" -לדידןדליתלן

וכן נראה מסתימת תשובות ראשונים ואחרונים שדנו

מבוי הניתר בלחי ,משום דאין חצרות פתוחות למבוי שלנו,

בדין היזק ראיה בחצר ,ולא ראו מקום לברר בכל מקרה

דחצרות שלנו הן רחבות ,ואע"ג דהן מוקפות לדירה ודינן

לגופו,האםרובתשמישובחצר.

כחצרלכלמילי,מ"מלעניןדיןמבויצריךחצרדוקאשיהא

והביתיוסףבסי'קנדכתבשמדבריהרא"שבתשובהכלל

עיקר תשמיש הבית שם ,כמו שהיה בימי חז"ל באופקים

י"ח סי' ט"ו משמע בהדיא "דעד כאן לא קאמר אלא בגג

החמים ,גם במבוי היה תשמיש דירה ,ואינו כן במבואות

משופע שאין בו תשמיש כלל ,אבל בגגין שיש בהם קצת

שלנו".
והחזו"אבחלקאו"חסי'סהס"קנבכתב–"חצרותשלנו,
אינםלדירהכחצירותשלהם,ולאהוושלנורקרחבות".
והחזו"אחלקיו"דסי'קסחסק"וכתבלענייןחיובמזוזה
בחצר – "דברי מהרי"ל אינו אלא בחצר שלהם שהיו

תשמישכגוןהגגיןהללושבארץישראללאקאמר",ומבואר
שבגגיןאלושייךהיזקראיהעקבקצתתשמיששישבהם.
לכאורה היה מקום ללמוד את דין החצר בזמן הזה,
המשמשת להשתמשויות מועטות ,מדין גינה ,אליבא
דהסובריםשישדיןהיזקראיהבגינה.

משתמשין בו בטחינה ובאפיה ובשטיחת פירי ושאר צרכים,

ידועה מחלוקת הרמב"ם ושאר הראשונים אם יש היזק

ופעמים אוכלין וישנים כדרך החקלאים בימים ההם .אבל

ראיה בגינה .הרמב"ם בהלכות שכנים פ"ב הט"ז כתב שאין

אצלינואיןהחצרותרקלאוירולכןכתבוהפוסקיםשאיןלנו

לדון דין זה בגינה ,וכמה ראשונים חלקו עליו .מחלוקתם

דין מבוא שאין חצרות פתוחות לתוכו ,וכ"כ מהרי"ל הובא

הובאה בשו"ע סי' קנח ס"ג .בשו"ת מהר"ם גלאנטי סי' כז
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כתב " -נמצינו למדין שמה שכתב הרמב"ם ז"ל שאין בגינה

שבארהמאירידףב:דבגינהישהיזקממון,ולאהיזקראיה

היזק ראיה ,אינו מוסכם ,וכל הגאונים חולקים עליו שיש

גרידא,וכפישהבאנולעיל(.

היזקראיהוצריךארבעאמות".

מכל האמור נראה ,מש"כ רש"י שרוב תשמישן בחצר,

דעת הרמב"ם הובאה בשו"ע כדעה עיקרית ,ודעת

היינו מאחר שרוב תשמישן בחצר וקיים נזק גדול בהפרעת

החולקים בלשון י"א .לדעת הרמב"ם ,אין לדון היזק ראיה

השימושבחצר,ראוחז"ללתקןתקנתמחיצהלמניעתהיזק

בגינה,מפנישאינהמשמשתכלללשימושידירה,ולפידרכו,

ראיה .אך תקנה זו שרירה וקיימת בכל חצר ,כל עוד היא

הטעם שכתבו הראשונים לדון בה דין היזק ראיה ,שלא

נמצאת בסמוך לפתח הבית ומשמשת לשימושי דירה

יראה קמת חבירו ,אינו טעם מספיק לתקן תקנת מחיצה.

מסויימים ,שימושים צנועים המחייבים שמירת על פרטיות,

וכמבואר בתשובת הרמב"ם שהביא המגדל עוז בה נכתב -

ואין צורך לבחון בכל מקרה לגופו האם אכן בחצר זו רוב

"וכי לא שני לכו בין היזק ראיה שהוא היזק גדול ודאי

תשמישן בחצר ,וכפי העולה מתשובת הרשב"א .וגם הגגות

שיראה אדם חברו בעת שהוא עומד ויושב ועושה צרכיו,

בהםנאמרדיןהיזקראיה,הןבסמוךלדירה.משא"ככשאין

וביןהיזקראיהשיראהקמתחבירומשוםעינאבישא,שאלו

הביתפתוחלחצר,ואינהמקוםדירה,אין בודיןהיזקראיה

דברים חסידות הם שלא יעיין בו  ...ולעולם אין חוששין

למרותשקיימותבומעטהשתמשויות.

להיזקראיהאלאמשוםבניאדםובמקומותהקבועיםלדירה
כחצרות".

וראיתי בספר משכן שלום עמ' שמ שכתב " -וראיתי
מובאבשםהגרי"שאלישיבשליט"אשדעתודגםבזמנינויש

בשיטתהחולקיםעלהרמב"ם,כתבהמאיריב"בדףב-:

לנהוג כתקנת חז"ל בעשיית מחיצה בין החצירות הפרטיות,

"גינה שאני שאין שם היזק ראיה לבד אלא היזק ממון מצד

שלאלעקורתקנתם".לפיהאמורלעילנראה,שעכ"פביחס

עיןהרע,שהריאףבשדהשאיןשםהיזקראיהאסרולעמוד

לחצר המשמשתלמעברבלבד ,לכניסהויציאה,ואיןרגילים

עליה בשעה שעומדת בקומתה ,והגינה מתוך שהפירות

בהבשימושצנוע כלל,לאנאמרה הלכהזושלהיזקראיה.

והירק מצויין בה תמיד ,הרי היא כשדה העומדת בקומתה,

ואיןלנומקורלומרבזה"לאפלוג".

וכן מצד שהיא קרובה לעיר ואדם עומד בה כל היום ,הרי

העולה מדברינו  -חז"ל תיקנו לחייב מחיצה בחצר

הואכעומדעליהכשהיאבקומתה,וישכאןהיזקממון.הא

הסמוכה לבית דירה ,משום היזק ראיה .התקנה הותקנה

היזקראיהבלאהיזקממוןלאנאמרבגינה".

במציאות המגורים שהיתה מקובלת בזמן חכמי המשנה

והנתיבותסי'קנחסק"אכתב" -בגינהאיןהטעםמשום

והתלמוד ,שבה החצר שימשה לשימושי דירה רבים ,וכתב

היזקראיהשלתשמישצנוע,רקמשוםעינאבישא",דהיינו

רש"ישרובתשמישןבחצר.אךתקנהזושרירהוקיימתבכל

למנועשיוכללראותהבעתשעומדתבקמותיה.

מקום ובכל זמן בחצר הפתוחה לבית והמוקפת מחיצה

עלכןאיןלהקישמדיןגינהלנידוןחצרבזמןהזה.

המונעת מבני רשות הרבים לראות את הנעשה בחצר,

ביחס לחצר ,כתב הרמ"ה )יד רמה ב"ב ז" - (.אספלידא

ובלבדשהחצרעדייןמשמשתלשימושידירהמסויימים,אף

אכסדרא ,ותרביצא מילואה של חצר  ...השתא דלא מטייה
למארי תרביצא בגויה מידי דחזי לדירה ,לית ביה היזק

שהןפחותיםמשימושיהדירהשהיורגיליןבהםבזמןחז"ל.
על כן בנידון שבפנינו יש לדון דין היזק ראיה בחצר של

ראיה ,דכי אמרינן דהיזק ראיה בחצר שמיה היזק ,בחצר

הנתבע ,ובוודאי שכן מאחר שזו חצר הנמצאת בעיר

דפתיחילהבתיםוכיוצאבהןדחזיאלדירה,אבלחצרשאין

העתיקה בצפת ,שהבתים והחצרות בנויים במתכונת

ביתוכיוצ"בפתוחלתוכה,דלאחזיאלדירה,ליתביההיזק

הקרובה במידה רבה לסגנון המגורים בזמן חז"ל ,על כן

ראיה,דכקרפףבעלמאדמיא,ולאעדיפאמגגיןשאיןעשויין

הנתבערשאילתבועלמנועהיזקזה.

לדירהדליתלהוהיזקראיה,ואמטולהכילאחייבוהלמארי
אספלידאלמיבנאבהדיא".

חזקהבהיזקראיה

וכןהביאבחי'הריטב"א)ב"בז"-(.יששפירשואספלידא

שאלה נוספת הטעונה בירור במקרה הנוכחי היא,

אכסדרא ותרביצא מילואה של חצר ,דליכא משום היזק

התובעת הוחזקה במצב הקודם מספר שנים ,האם בטלה

ראיה כיון שאין לזה בית פתוח לתרביצא שלו ,כדכתיבנא

זכותו של הנתבע לטעון טענת היזק ראיה ,ולכפות על

לעילברישפירקין".וע"עבש"ךסי'קנגסק"יבמש"ככעיןזה

התובעת מחיצה המפריעה לה .בלשון אחרת השאלה היא,

בשםהב"ח.

האםמוטלעלשניהצדדיםלהעמידמחיצהעלמנתלמנוע

נראה מהרמ"ה והריטב"א שאילו היה ביתו פתוח
לאספלידא ,היו דנים בו דין היזק ראיה ,למרות שמשמש
למעט השתמשויות .שאם הכל תלוי בטיב השימוש במקום,
לא היה מקום לתלות עניין זה מפני העדר הפתח הפתוח

היזקראיה,אושחובהזוהתבטלהלאחרשהתובעתהוחזקה
במצבהנוכחימספרשניםבלאמחאה.
מצינו מחלוקת גדולה בראשונים בשאלת חזקה בהיזק
ראיה.

מהביתלאספלידא).ובגינהקיימתתקנתמחיצהאףשאינה

הנימוקי יוסף בריש פרק קמא דב"ב הביא מדברי הרי"ף

פתוחה לבית ,אליבא דהחולקים על הרמב"ם ,ה"ט כמו

בתשובה,שכתבשאיןחזקהלהיזקראיה,וז"להנמוקייוסף-

עטרתדבורה
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"אם איתא דהיזק ראיה שמיה היזק ,לא מהני בה חזקה,

בתשמיש חצרי ,אבל בעלמא אפשר דיש חזקה אף להיזק

דכיון דכל שעתא ושעתא מיתזק ,הוי ליה כקוטרא וכבית

ראיה".

הכסא דאין להם חזקה ,וכדאיתא לקמן .וכתב הרמב"ן דכן

וכןכתבהרא"שב"בפ"אסי'ב'בטעמוהראשון.

נראהדלאמהניאחזקהאלאבנזקיממון,אבלבדברשהוא

טעם שלישי מבואר בספר יד רמה עמ"ס ב"ב )פרק א'

בעצמוניזקבולא".
ובחי'הר"ןרישב"ב)ב(:כתבשנראיןדבריהרי"ף"דהיזק

סעיף כה( ,וז"ל " -אפילו עביד מעשה ,כגון דהוה מעיקרא
כותל ביניהן ופרצו בידים וחזייה חבריה ושתק ,ודיירי הכי

ראיה למ"ד שמיה היזק לא מהניא ביה חזקה ,דכיון דתדיר

כמה שני ,מצי למהדר ולמכפייא לסלוקי היזק ראיה ,ולא

היזקיהוהואעצמוניזוקבוהו"לכקוטראוכביתהכסאדאין

דמי להיזקא דחלון דקא אמרינן בפרק חזקת הבתים דאית

להם חזקה ,דלא מהניא חזקה אלא בנזקי ממון ,אבל בדבר

ליה חזקה ,כדבעינן לפרושי התם .דאילו היזקא דחלון לאו

שהואעצמוניזוקלא".

היזק תדיר הוא ,דכל היכא דלא מיכוין בעל חלון לעיוני

לפי שיטה זו ,בכל מקום שבו קיים היזק ראיה לא מהני

מיניה לא מצי חזי ,משום דאיכא מחיצות דמעכבי עליה,

חזקה .וה"ה בנידון שלפנינו ,אע"פ שהתובעת הוחזקה

ואפשר דלא מעיין .אבל בחצר ,אע"ג דלא מכוין לעיוני נמי

להשתמש בחלקה ,בלא מחיצה המפרידה בינה לבין חלקו

לא סגיא דלא חזי ,דהא ליכא מחיצה כלל ,וכולה חדא

של הנתבע ,מ"מ אין חזקה להיזק ראיה ,והנתבע רשאי

תשמישתא היא ,הילכך הו"ל כקוטרא ובית הכסא דאידי

לתבועהקמתהמחיצהעםכלהכרוךבכך,לרבותסיועשל

ואידי היזק תדיר הוא והיזקא דמטי מיניה צערא לגופיה ...

הנתבעתבחיזוקהמחיצהלכותלשביןהחצרות.

הלכך כקוטרא ובית הכסא דמי דלא קיימא להו חזקה" .וכן

אלא ששיטת הרי"ף אינה מוסכמת ,ויש מגדולי

כתב הרא"ש )שם( בהמשך דבריו " -לא דמי האי היזק

הראשונים ובראשם הר"י מגאש )חי' ב"ב דף ב ,:הובא

להיזקא דחלון דהתם לאו היזק תדיר הוא שהחלון עשוי

בשטמ"ק( שדנו דין חזקה בהיזק ראיה ,בתנאים מסויימים.

לאורה ולא להסתכל בו לחצר חבירו ואסור לו להסתכל

והיה מקום לדון בנידון שלפנינו ,על פי הטעמים שנאמרו

במעשה חבירו ,כדאמרינן גבי גינה .אבל חצר שמשתמש

בהלכהזושלחזקהבהיזקראיה.

בכניסהויציאהואיאפשרשלאיסתכלבתשמישחבירו,דמי

אותם ראשונים כתבו שיש חזקה בהיזק ראיה לחלון
הפתוחלחצרחבירו,וכפימשמעותהמשנהבמסכתב"בנח:

האי היזקא לקוטרא ובית הכסא דאמרינן לקמן )דף כג א(
דליתלהוחזקה".

שלחלון צורי יש חזקה ,וכן לדעת רבי ישמעאל ב"ר יוסי

טעם רביעי מצינו ברמ"ה שם ,וז"ל " -גבי חצר וכיוצא

במסכת ב"ב דף מט :יש חזקה לחלון המזיק בהיזק ראיה,

בה,דאע"גדלאמיכויןדלאחזי,לאסגיאדלאחזי,מעיקרא

משא"כ בהיזק ראיה שבין שתי חצרות .וארבעה טעמים

כי קא מחזקי באיסורא ודאי קא מחזיק ,כדדרשינן בפרק

שונים נכתבו לחלק בין חזקת חלון הפתוח לחצר חבירו,

חזקת הבתים מקרא דוירא את ישראל שוכן לשבטיו ,מה

דמהני חזקה ,לחצר שלכו"ע לא מהני חזקה ולעולם יכול

ראהשאיןפתחיהןמכווניןזהלזה,אלמאאיסוראנמיאיכא,

האחדלכפותאתחברולבנותמחיצה.

וליתליהחזקה,דאיןחזקהלאיסורין...וה"הגבישניגגיןזה

טעםראשוןכתבהמגידמשנהבהלכותשכניםפ"בהי"ד

כנגד זה היכא דעביד חד מינייהו לדירה .אבל גבי חלון

בדעת הרמב"ם " -דבחצר בדוקא שאין לו חזקה משום

העשוי לאורה או למידחי מיניה מידי דלית ליה היזק ראיה

דממילא הן מזיקין זה את זה בלא עשיית שום מעשה,

כיוןדיכוללאתהנוייבתשמישתהודלאלאסתכוליברשותה

ולפיכך אין להם חזקה בעמידתן כך אפילו עמדו כך שלש

דחבריה ,מעיקרא כי קא מחזיק ואמטול הכי קיימא ליה

שנים או יותר ,אבל אם עשו מעשה ,כגון פותח חלונות על

חזקה ,דמצי אמר מימנענא ולא מסתכלנא .ודוקא דאחזיק

חצר חבירו ,יש לו חזקה לדעתם ז"ל" .וכן כתב הר"י מגאש

אבללעניןדינאלכתחילהיכוללמחותדאמרליה...דילמא

המובא בשטמ"ק במסכת ב"ב דף ב :וז"ל " -שאני התם

לאמימנעת".

מדפתחליהחלוןושתקליהחבריההויאחזקה,דהאמעשה

נחזור למקרה שבפנינו .יש לדון אליבא דכל אחת

קעביד בידים ,אבל גבי שותפים דדיירי בחצר אחת דחד

מהשיטותשהוזכרו,האםרשאיהנתבעלכפותעלהתובעת

מינייהו לא עביד מידי בידים דאית ביה היזק ראיה ,אלא

אתהקמתהמחיצה.

מחמתדיתביולאעבידמחיצההואדהויהיזק,ליכאלמימר
בכיהאהויחזקה,דהאליכאמעשהדליחזיקביה".
טעם שני כתב הראב"ד ,וז"ל חי' הר"ן ב"ב ב :בשם

לפי שיטת הרי"ף שלעולם אין חזקה להיזק ראיה ,היה
מקום לומר שכל אימת שהנתבע יבקש לעשות מחיצה,
שומעיןלו.

הראב"ד"-אפילואימהניאחזקהלהיזקראיה...לאמהניא

לכאורה ,היה מקום לטעון שדברי הרי"ף יאמרו דוקא

חזקה אלא היכא שהאחד מזיק והשני ניזוק ,אבל כאן שכל

בהיזק ראיה בחצר שבה רוב תשמישו ,דומיא דחצר

אחד ואחד ניזוק אין להם חזקה .דחזקה מכח מחאה קא

שהוזכרה במשנה ובגמ' ,ובזה יש לנו לדמותו לקוטרא ובית

אתיא,ומציכלחדמינייהולמימרלפיכךלאמחיתיבחברי

הכסא,ולאבחצרשבהמעטהשתמשויות.אףשהעלנולעיל

כדי שלא ימחה גם חברי בי ונמצאתי צריך לבנות ולמעט

לדוןבהדיןהיזקראיה,עכ"פלאדמילקוטרא.אךזהאינו,

820חושןמשפט
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שהריהרשב"אבתשובהח"גסי'קפ)הובאלעיל(,דןבמקרה

הגגמשתמשבגגו,כדרכוללאכוונהלהזיקלחבירושבחצר,

שבו" -ישלוגןבביתו,ופעמיםהנשיםעושותשםמלאכתן,

נגרם לו נזק .משא"כ בנדון דידן שהאפשרות להזיק לנתבע

וכן אוכלין שם בקיץ לרוח היום" ,ואפ"ה כתב שאליבא

מצומצמות מאד ,ואינן בעת השימוש הרגיל ברחבה ,שגם

דשיטת הרי"ף לא מהני חזקה בהיזק ראיה זה ,אף שהניזק

הואלכשעצמומצומצםמאד.

אינומשתמשבחצרזואתרובתשמישו.
ונראה דהיינו עפ"י מש"כ בתשובות הרשב"א המיוחסות

אמנם הנתיבות סיים דבריו שלסברת המחבר ליכא
חזקה,ולדבריוה"הבנ"ד,להלןנדוןבנקודהזו.

לרמב"ן סי' צב "עיקר דין זה תלוי בעמודי עולם .כי הרי"ף

כל האמור לעיל היינו אליבא דשיטת הרי"ף .אך אליבא

ז"ל כתב בתשובה ,בהיזק ראיה אין לו חזקה ,דכקוטרא

דסברת החולקים על הרי"ף שדנו דין חזקה בהיזק ראיה,

וכביתהכסאדמי,דנזקיגופולאמחילאיניש".וכ"כהנמוקי

נראהשהנידוןכאןתלויבשיטותהשונות.

יוסף ריש ב"ב בשם הרמב"ן "דלא מהניא חזקה אלא בנזקי

לפי סברת הר"י מגאש והמ"מ ,כאן לא נעשה מעשה,

ממון ,אבל בדבר שהוא בעצמו ניזק בו לא" ,וכן בחי' הר"ן

ואינו דומה לפתיחת חלון ,ועל כן אין לתובעת חזקה ,ודמי

)שהובאלעיל(.

להיזק ראיה שבין גג לחצר שהסכימו קצות החשן ונתיבות

ועל כן כל אימת שחברו ניזוק בגופו ,אינו מוחל ,ואין
חזקהלהיזקהראיה,ואיןחילוקביןנזקקשהיותרלנזקקל,
אלאהחילוקהואביןנזקבגופולנזקבממונו.

המשפט בסי' קנד )שהובאו לעיל( דאליבא דסברא זו אין
חזקה.
לסברת הראב"ד והרא"ש )בטעמו בראשון( ,כתבו קצות

נראה שלפי שיטה זו ,בנידון שלפנינו יש לחלק בין

החשןוהנתיבותשמאחרורקבעלהחצרניזוקולאבעלהגג,

המחיצה הנמצאת בסמוך למדרגות ,ובין המחיצה הנמצאת

מהני חזקה .ואילו לסברת הרא"ש בטעמו השני) ,הטעם

בסמוך לרחבה העליונה )בגבול שבין הרחבה של התובעת

השלישי שהובא לעיל( ,הבאנו שנחלקו הקצות והנתיבות

והחצר של הנתבע הנמצאת במפלס הנמוך( .אמנם ביחס

האם היינו דוקא בהיזק שבין שתי חצרות ולא בהיזק שבין

למדרגות ,מצוי שיעברו שם תדיר כל אימת שאדם נכנס

חצרלגג,אודלאשנא.

ויוצאמביתהשלהתובעת,ובכלעתשלכניסהויציאה,מיד

לטעםהרביעישלהרמ"ה,נראהשקשהלעולהבמדרגות

נגרם נזק לנתבע ,ויחשב כהיזק תדיר .משא"כ ביחס להיזק

הסמוכות לחצר הנתבע להמנע מלהביט לחצר הנתבע,

הבא מצד הרחבה העליונה .ברחבה זו אין שימוש תדיר,

ויחשבכחזקהבאיסור.

וההיזק יוכל להגרם רק אם האדם העומד בקצה הרחבה

להלכה  -בשו"ע סי' קמב ס"ג הביא בתחילה דעת י"א,

העליונה יעמוד בסמוך למעקה על מנת להביט למטה לתוך

שהיא שיטת הרי"ף דלא מהני כלל חזקה בהיזק ראיה ,ורק

לחצרו של הנתבע .אך בדרך השימוש הרגיל בשטח זה לא

אח"כ הביא דעת הרמב"ם החולק ,יעויי"ש בביאור הגר"א

ניתן לראות דבר בחצר הנתבע ולא יגרם היזק .על כן אם

אות ג' וכן בב"ח .אך בסי' קנד סעיף ז' השו"ע סתם כדעת

הוחזקה התובעת המצב הנוכחי ,לא ניתן לכפותה לעשות

הר"י מגאש ודלא כדעת הרי"ף ,ועי"ש ברמ"א שהכריע

מחיצה .והיינו מפני שהמזיק ,האדם המתגורר בדירת

כדעתהסובריםשישחזקהלהיזקראיה,עיי"שבסמ"עסק"כ.

התובעת ,לא קבע את השתמשותו בקצה הרחבה בסמוכה

הב"י בתשובת אבקת רוכל סי' קכ כתב " -אע"פ

לחצרהנתבע,בדרךהמזיקה.וזאתעפ"ימש"כהנתיבותסי'

שמנזקיםאלוהואהיזקראיהואיןחזקהלהיזקראיהלדעת

קנד ס"ק יב " -אפשר לומר דגג דלא קביע תשמישתיה לא

הרי"ף וכן הסכים הרשב"א בתשובה ,וכתב שכן דעת

דמילקוטרא".

הרמב"ן...דעתהר"מבמז"לשישלהיזקראיהחילוקחזקה

אמנם סברת הנתיבות ,שמאחר ולא קביע תשמישתיה

שהרי כתב בפ"ז מהלכות שכנים הרי שפתח חלון לחצר

לאדמילקוטרא,מתייחסתלטעמוהשנישלהרא"ש)הטעם

חבירוומחללובעלהחצרכו'אושידעהניזקולאערערהרי

השלישי דלעיל( ,אך ודאי יכולה להאמר גם בשיטת הרי"ף.

זה החזיק בחלון ואינו יכול אח"כ לחזור ולערער עליו

וכן בנמוקי יוסף בפרק חזקת הבתים )דף לא :בדפי הרי"ף,

לסתום,וכןדעתרבוהר"יבןמיגאשוכןדעתהרא"ש.וכיון

הובאבב"יסי'קנג(כתב"-אע"גדפסקהרי"ףוהרבהמגדולי

שהרמב"ם הוא רב מובהק ומפיו אנו חיים בכל הגלילות

האחרונים דהיזק ראיה אין לו חזקה ,היינו מחלון לחצר

האלה,עבדינןעובדאכוותיה.וכ"שבמקוםשהרבן'מיגאש

דקביע תשמישו ,אבל מגג לחצר וכל שכן בתשמיש כזה

והרא"שמסכימיםלדבריו".

מהניחזקה".
ונראה שדברי הקצות שם סק"ב שלא נחית לסברת

ונראה כי מתשובה זו גילוי דעת לפרש דעתו בשו"ע
להכריעכרמב"םוהרא"ש,ודלאכהרי"ףבתשובה,ובהתאם

הנתיבות ודן היזק שבין גג לחצר כקוטרא ,אינם סותרים

לשיטתו הידועה לפסוק כרמב"ם והרא"ש נגד הרי"ף ,וכן

דברינו.הקצותכיווןלדבריהרמב"ןבחי'ב"בנט).ד"ההא(,

בב"יבבדקהביתסי'קנד,דנקטינןלהלכהשישחזקהלהיזק

שכתבלהדיאדלאכנמוקייוסף,ודןלשלולחזקהגםביןגג

ראיה.

לחצר דהוי כקוטרא ,אליבא דשיטת הרי"ף .אך היינו בגג,

המבי"טח"אסי'צוכתב" -לדעתהרמב"םז"לישחזקה

שאמנם קיימות בו מעט השתמשויות ,אך כל אימת שבעל

להיזקראיהכמושכתבמ"מפרקב'ופרקז'בהלכותשכנים,

עטרתדבורה
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וכדבריואנונוהגיםבגלילותאלו.ודוקאבחצרהואדאיןלו

הנתיבות סי' קנד ס"ק יב " -להטעם שכתב המחבר ,כיון

חזקה משום דממילא מזיקין זה את זה בלא עשיות שום

דממילא,אפילוביןגגלחצרלאהויחזקה".

מעשה ולפיכך אינה חזקה אפילו אחר ג' שנים ,אבל עושה
מעשהכגוןפותחחלוןעלחצרחבירוישלוחזקה".

אךבספרדברימשפטסי'קנדסק"אכתב"-י"לדהמחבר
סובר נמי סברת הסמ"ע ס"ק כג ,משום הכי בחצר השותפין

וכןמהרשד"םחלקחו"מסי'רמבומהרש"ךח"בסי'צח

איןלהםחזקהויכוליןלכוףזהאתזהלעשותמחיצה,היינו

כתבו שנהגו בעירם שאלוניקי לפסוק כדעת הסוברים שיש

כיוןדשניהןמזיקיןזהאתזהבהיזקראיה,ומשוםהכייכול

חזקה להיזק ראיה .ובשו"ת בית דוד )להג"ר יוסף דוד ז"ל

כל אחד לומר לא חששתי למחות אולי יתבע חברי  ...אבל

משאלוניקי( חחו"מ סי' עג הביא מדברי מהרשד"ם

אם היו שני בתים זה כנגד זה ,וכל אחד פתח חלון בבית

ומהרש"ך ,וכתב על דבריהם " -מנא להו ז"ל ,שהוא משום

שלו,ישבהםחזקה,אףדשניהםמזיקיםזהאתזה,מ"מכיון

מנהג,דכיוןדאיכאקיםלילבעלהחלון,מןהדיןהואלומר

דעשומעשהישלהםחזקה.ושניטעמיםישבחצרהשותפין

שאינו חייב לסתום ,ואימא דמשום הכי היו דנין קדמונינו

דאין להם חזקה ,משום דלא עשו מעשה ,וגם כיון דשניהם

לזכותלבעלהחלוןולאמשוםמנהג,דמאןמוכח.ואיןלומר

מזיקים זה את זה היה כל אחד סובר לא חששתי למחות

שנתוועדו הקדמונים יחד ועשו הסכמה זו ,דלא משמע כן

אולייתבעחבירי,כסברתהסמ"עס"קכג.אבלאםהיושני

מדבריהםז"ל...ונראהלומרדהמנהגשכתבוז"לאינולענין

בתים זה כנגד זה וכל אחד פתח חלון בבית שלו ,יש להם

שלא יחויב בעל החלון לסתום ,דלהא לא צריך מנהג ,אלא

חזקה אף דשניהם מזיקין זה את זה בהיזק ראיה ,מ"מ כיון

המנהג הוא שלא יוכל בעל החצר לבנות ולהאפיל ,דבהא

דעשומעשהופתחוחלוןישלהםחזקה.וגםאםפתחחלון

אם לא היה מנהג ,היה יכול להאפיל ,משום דבהא בעל

לחורבתחבירו,ואח"כבנהחבירוהחורבהולאעשהמעשה

החצרמוחזקשעושהבשלווישלוקיםלישיכוללומרקים

לסתום החלון ,והיה חלון פתוח ג' שנים ,יש לבעל החלון

לי כמ"ד דהיזק ראיה אין לו חזקה לעולםוכמ"ש מוהריב"ל

חזקה,אףדלאעשהבעלהחלוןמעשהאחרדבנההחורבה,

ז"ל ספר א' סי' לט ,אתא המנהג שלא יוכל לומר קים לי.

כיוןדהיההחלוןפתוחמכברקודםדנבנההחורבה,ואזלא

והכי משמע ממהרשד"ם שם שכתב ז"ל ואנו בשאלוניקי

היההיזקראיה,מ"מישלבעלחלוןחזקהואינודומהלחצר

נהגו קדמונינו והחזיקו בסברת הרא"ש ז"ל ע"כ ,אם כן

השותפין דאין להם חזקה כיון דשניהם מזיקים זה את זה,

המנהגכהרא"שלגמרי,דלהרא"שאםבאלהאפילאינויכול

היה כל אחד סובר לא חששתי למחות אולי יתבע חבירי.

כיוןדלדידיהישלוחזקה".

אבלבחלוןדבעלהחלוןמזיקלבעלהחצרבהיזקראיהאבל

למעשה במקרה שלפנינו ,אליבא דהכרעת השו"ע

בעלהחצראינומזיקלבעלהחלון...ישלבעלהחלוןחזקה

הנזכרת ,ובנוסף להמבואר בתשובת אבקת רוכל ובתשובת

אף דבעל החלון לא עשה מעשה אחר דנבנתה החורבה,

המבי"ט המעיד שכן המנהג בגלילות אלו ,דהיינו בצפת

מ"מ אינו דומה לחצר השותפין דאין להם חזקה ומטעם

והגליל ,יש חזקה להיזק ראיה ,וכיון שכן לא יוכל לטעון

שכתבתי".

טענת קים לי כדעת הרי"ף וסייעתו ,וכמבואר בתשובת בית

וכן כתב בשו"ת תשורת שי ח"א סי' רס )בהוצאות

דוד .וכן ראיתי מביאים מתשובת שי למורא )למהר"ש יונה

אחרות סי' רנט( שהמחבר בשו"ע הרכיב את שני הטעמים,

ז"ל(סי'לושלאיוכללטעוןקיםליכשיטתהרי"ף.
לעילהבאנוכמהטעמיםשנאמרובראשוניםבביאורדין
חזקהלהיזקראיה.
והנההשו"עסי'קנדס"חכתב"-בד"אשישחזקהלהיזק

טעםדממילא ,וכןטעםדשניהםמזיקיםזהלזה.עלכןפסק
שםלדוןחזקתהיזקראיהבמקרהשבואחדמזיקלשניולא
עשה מעשה ,ומנע מהשני לבנות כותל שיאפיל על החלון
הפתוחלחצר.

ראייה,בעושהמעשה,כגוןפותחחלוןעלחצרחבירו.אבל

והנה בגוף דברי הר"י מגאש ,אמנם בשטמ"ק הביא רק

חצר השותפים,אע"פ שעמדושניםרבות בלאמחיצה ,כיון

טעם אחד )וכפי שהובא לעיל( ,אך עיין בחי' הר"י מגאש

דממילא בלא עשיית שום מעשה הם מזיקים זה את זה

עמ"ס ב"ב דף ב :שהביא את שתי הטעמים .בתחילה כתב

בראיה ,אין להם חזקה וכופים זה את זה לעשות מחיצה",

הטעם" -שאניהתםדישלומרדבעלחלוןמזיקלבעלחצר,

עכ"ל .הרי שמתוך ארבעת הטעמים הנזכרים בשיטת

אבלבעלחצראינומזיקלבעלחלון,וזהפתחחלונוושתק,

החולקים על תשובת הרי"ף ,השו"ע נקט להלכה כטעם

ש"מ אחולי אחיל ליה .אבל בחצר דתרוייהו מזקי אהדדי,

הראשון שלהר"ימגאשוהמ"מ .ועייןבסמ"ע בסי'קנדס"ק

וההיזק של ראיה שוה לשניהם ,יכול לומר הא דשתקי ג'

כג ובסי' קנז סק"ג שהביא את דברי הרא"ש ,דהיינו שני

שנים לאו משום מחילה אלא משום דתרוינן שוין בהיזק,

הטעמים שהובאו ברא"ש )הטעם השני והשלישי שהבאנו

והוהאמינאהיוםאולמחרתרצהלעשותמחיצה,אבללא

לעיל(.

מחלתי" .ואח"כ הוסיף את הטעם לחלק בין עשה מעשה

לכאורה ,היה מקום לומר בדעת השו"ע ,אם נעשה

ללא עשה מעשה ,וכפי שהובא לעיל מתוך דברי השטמ"ק.

ההיזק ממילא ,בלא מעשה של פתיחת חלון וכיוצ"ב ,אין

הרי שגם הר"י מגאש מסכים לטעם זה ,שאם אחד מזיק

חזקה להיזקו ,אף אם רק אחד מזיק את השני .וכן כתב

לשניוהשניאינומזיקלראשון,ולאמחהבו,הויחזקה,ובזה

822חושןמשפט

עטרתדבורה

אין נ"מ בין היזק דממילא להיזק שעל ידי מעשה .על כן

ראיה לא שנינו .וזה מבואר במשנה פרק לא יחפור -

למרות שהמ"מ והשו"ע הזכירו את הטעם השני בלבד ,אין

החלונות מלמעלן ומלמטן וכנגדן ארבע אמות ,ומבואר שם

בכך לשלול את הטעם הראשון ,כפי שהר"י מגאש גופיה

בגמרא שיכול השכן לבנות משני צדי החלון ובלבד שיניח

שהוא בעל סברא זו לא שלל את הטעם הנוסף ואף כתבו

ארבע אמות בין כותלי הבנין ,גם יכול לבנות מכנגד ובלבד

ראשון.

שירחיק ארבע אמות כדי שלא יאפיל ,וכתבו הרמב"ם ז"ל

כיון שכן בנד"ד ,לא היה הנתבע רשאי לכפות על

פרקז'מהלכותשכנים,גםכלהפוסקים...ועםכןזהמדברי

התובעת להעמיד מחיצה ביניהם ,אפילו מול המדרגות

הרשב"א ז"ל בתשובה  ...הוא מבואר שאף על פי שמונע

המובילות לקומה השניה .והעמדת החיזוקים למחיצה

שמעוןההבטהלראובן,יכוללבנותולהגביהבנינו".

שנעשו בכותל שבין שניהם ,השייך לתובעת )בשותפות עם
הנתבעאובאופןבלעדי(,נעשושלאכדין.
העולה מדברינו שהנתבע אינו רשאי להעמיד את
המחיצה בתוך שטח התובעת או להעזר בכותל השייך לה

הרבהשואלבתשובתמהרלב"חטעןלהוכיחשישלקבל
את טענת התובע שהנתבע מסתיר את הנוף ,משיטת ר"ת
במסכת בבא בתרא ,ולהבהרת הדברים נביא את לשון
הגמראואתדבריהתוספותבשםר"ת.

בהעמדת המחיצה .אבל אם ירצה להעמיד את המחיצה

בגמראבדףז.נאמרושתיסוגיות.בתחילההגמ'קובעת

בחלקו בלבד ,רשאי ,בין בצד דרום ובין בצד מערב בסמוך

שלא ניתן לבנות כותל בסמוך לחלון חבירו המאפיל על

לגגו.

החלון .ומיד לאחר מכן נאמרה הלכה הדנה בשני אחים

התובעת לא תוכל לחייב את הנתבע להמנע מהגבהת

שחלקו.וז"להגמ'"-הנהוביתריאחידפלגיבהדיהדדי,חד

המחיצה ,מעל שיעור ד' אמות הנחוץ למניעת היזק ראיה,

מטייהאספלידא)פרש"י -טרקליןיפה(.וחדמטייהתרביצא

וכפישיבוארלהלן.

)פרש"י  -גינה שבצד הטרקלין שהיתה מאירה לתוכו( ,אזל

הריב"ש סי' רפט כתב " -שאלת ,באחד מן השותפין,

ההואדמטייהתרביצאוקאבניאשיתאאפומאדאספלידא.

שרוצה להגביה הכותל המשותף ביניהם ,להוצאתו יתר על

א"ל קא מאפלת עלי ,א"ל בדידי קא בנינא .אמר רב חמא

ארבע אמות ,אם יכול חברו לעכב בידו ולומר קא מאפלת

בדיןקאמרליה.א"לרבינאלרבאשי,מאישנאמהאדתניא

חצרי ,אם לא .תשובה ,פשוט הוא שאינו יכול לעכב,שלא

שני אחין שחלקו ,אחד מהן נטל שדה כרם ואחד מהן נטל

אמרו)ב"בכ"ב(:להרחיקכנגדןשלאיאפיל,אלאבחלונות,

שדהלבןישלולבעלהכרםד'אמותבשדהלבן,שעלמנת

שהאורה הנכנסת בבית מן החלונות ,נכנסת מכנגדן .וכל

כן חלקו .א"ל התםדעלו להדדי )פרש"י  -שנתןבעל הכרם

שהחזיק בחלון ,זכה באויר קרקעו של חברו ,שיצטרך

לבעל השדה לבן דמים של עילוי הכרם הילכך כרם בעי

להרחיקד'אמות,אםבאלבנותכנגדו,כדישלאיאפיל.וזו

למשקל עם עבודתו( ,אבל הכא מאי ,דלא עלו להדדי ,וכי

היא ששנינו החלונות ,מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ,ד' אמות.

בשופטניעסקינן,דהאישקילאספלידאוהאישקילתרביצא

אבלבחצר,שהואמגולה,והאורהנכנסתבהמלמעלה,ולא

ולא עלו להדדי .א"ל נהי דעלו להדדי דמי ליבני כשורי

מכנגדה,לאשמענובהשלאיאפיל...אע"פשבכלחצריש

והודרי,דמיאויראלאעלולהדדי...מידמיהתםמציאמר

יותראורהכשהכותלהמפסיקהואנמוך".

ליהמוכרללוקחשמאזבינילך,הכאמציא"לאדעתאדהכי

וכן פסק השו"ע סי' קנד סעיף כו .לכן לא ניתן למנוע

פלגי ,דדאירנא ביה כי היכי דדרו אבהתן .אמרו ליה מר

מהנתבעהגבהתהמחיצהבטענהשהגבההזומצמצמתאת

ינוקא ומר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי נהרדעי

האוראוהאוירברחבהשלהתובעת.

לטעמייהו )פרש"י רב חמא דמן נהרדעא הוא דלא ס"ל הא
דאידור בה כדדרו אבהתי ולשם כך חילקנו אזיל לטעמייהו

טענתמניעתהאפשרותלראותאתהנוף

דנהרדעי דאמר שמואל דהוא מנהרדעא( .דאמר ר"נ אמר

במקרהשבפנינו ,התובעתטוענתשבנייתהמחיצהגרמה

שמואל האחין שחלקו אין להן לא דרך זה על זה ,ולא

להסתרת הנוף שהיה נשקף מדירתה ומהרחבה הסמוכה

חלונותזהעלזה,ולאסולמותזהעלזה,ולאאמתהמיםזה

אליה.

עלזה,והזהרובהןשהלכותקבועותהן,ורבאאמרישלהן".

עיין בפתחי תשובה סי' קנד סק"ח שהביא מתשובת
מהרלב"חהדןבשאלהזו.
המהרלב"ח בסי' מד נשאל "האם יוכל אדםלבנותכנגד
חלוןשלחבירובר"הבניןחדש".
מהרלב"ח בתשובתו כתב " -מה שטען שהגדר ההוא
מונעממנוההבטהלאורךהשוקאינהטענהכלל .שאםהיה

ומבואר ברש"י )ד"ה בדנפשאי( שבעל התביצא היה
רשאי לבנות מאחר שרק לאחרונה חילקו הירושה ביניהם,
לאחיו לא היתה חזקת אורה של שלש שנים .ומבואר שאם
היתהלוחזקתאורה,אחיוהיהמנועמלבנותולמנועממנו
את האור .וכל זה בשני אחים ,דנקטינן כנהרדעי ,משא"כ
בשנישכניםבעלמא,לעולםאינורשאילהאפילעליו.

בשתי חצרות סמוכים ,פשיטא שיכול שמעון לבנות בתוך

וכתבושםהתוספות)ד"הא"ל( -אמרליהבדידיקבנינא

חצרו ולהגביה הבנין כמו שירצה ואין ראובן מוחה בידו

 -פירש הקונטרס אתה אין לך עלי חזקת אורה של שלש

לומר שמונע ממנו ההבטה ,דהיזק ראיה שנינו ,היזק מניעת

שנים ,ותימה שהיה יכול להאפילו עליו שלא יהא לו

עטרתדבורה
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בטרקלין אורה כלל ,ועוד דמאי קאמר באוירא לא עלו

חלון להכי קאי ,דאז הזיקו גדול ומצי מעכב עליה האיך.

אהדדיפשיטאדעלונמיבאויראדביתבלאאורהאינושוה

אמנם מניעת הבטתו למקום רחוק ולא יהיה לשדותיו הוא,

כלום .ומפרש ר"ת שמאספלידא היה יכול לראות לשדותיו

ביד בעל החלון ויכול לסתום על חברו .והכי משמע ודאי

דרך התרביצא ודקאמר מאפלת עילווי ,היינו שהיה מעכבו

דהיא סברת רבינו תם מתרי טעמי ,חדא דהוא דייק בלשונו

שלא היה יכול לראות שדותיו ,וקרי לה נמי אידרונא שלא

שהיהרואהשדותיוהרחוקים.ולמאידסלקאדעתךלאהוה

היהיכוללהביטלמרחוק,וכןמפרשההואדלקמןאיןלהם

ליה למימר אלא שמונע ממנו ההבטה למרחוק ,כי כל

חלונותזהעלזה".
והנהבתשובתמהרלב"ח,כתבהרבהשואללהסתמךעל
שיטתר"תכסיועלדעתו,שישלמנעומלבנות.
הרב השואל לא באר היטב כוונתו ,ומהרלב"ח בטרם
דחהדבריהרבהשואל,בארכוונתו.

האנשים משתעשעים בהבטה למרחוק .אלא ודאי משמע,
דההבטה דמרחוק כשלא יביט לשדותיו ,לא מעלה ולא
מוריד.עודטעםאחרלשזאתהיאסברתרבינותם,דהשתא
הוי דומיא דאין להם דרך זה על זה ולא אמת המים .וכן
בדרך החלון הולך ראות הבטתו לשדהו .זה נראה לי נכון

וז"ל מהרלב"ח " -גם הראיה שהבאת מדברי רבינו תם

והאמיתיבדברירבינותם.ואםכןאיןראיהמכאןכלללמה

נראה דאינה ראיה כלל .וזה כי אופן ראייתך מדבריו ז"ל

שאמרת ,ואפילו למי שלא יודה לדברי ,ויאמר שיש מכאן

נראה שהוא בזה הדרך ,שכיון שרבינו תם ז"ל סובר דהנהו

ראיה לדבריך לדעת רבינו תם ,אומר שאין לנו להניח דברי

תריאחיפלוגתיהוהואעלההבטהלמרחוקוראייתשדותיו,

כל הפוסקים בשביל סברת רבינו תם .ומה שכתבת שדעת

ומהאמסקינןדלאמצילמימראידורכדדייריאבהתי,משמע

הרברבינומשהברמיימוניזכרונולברכההיאכדברירבינו

דאיהוואחריניהיההדיןעםאותושאומרקאמאפלתעלי.

תם ,אינו כן .ואם היית רואה דבריו בסוף פרק ז' מהלכות

דכי היכי דלדעת רש"י ושאר המפרשים ז"ל דפליגי באורה

שכניםכישםהעתיקהרבהדיןשלאותומעשהדהנהותרי

עצמהמסקינןדדינאקאמרליההאחרולאמצילמימרליה

אחיוכו',לאהייתכותבמהשכתבת".

הא קא מאפלת עלי ,משא"כ בשאר גברי דעלמא דמצי
מעכב עליה ולמימר ליה קא מאפלת עלי ,הכי נמי לדעת
רבינו תם .ואם כן דוקא הכא לית ליה דינא להאי במאי

העולה מדברינו שדעת מהרלב"ח שאין למנוע מבניית
כותלהמסתיראתהנוף,וזאתמשלשהטעמים.
א .היסוד למנוע בניית כותל המסתיר את הנוף ,הוא

דקאמר קא מאפלת עלי ,רוצה לומר שמונע ממנו ההבטה

מדברי ר"ת .וניתן לפרש את הסוגיא אליבא דר"ת ,דלא

לשדותיו ,הא בשאר גברי שכני לא .זהו הדרך שאני מבין

מיבעיאבשנישכניםבעלמאשלאניתןלמנועבניהכזו,דלא

באופןראייתך.

מצינו היזק מסוג כזה של הסתרת נוף כל עוד השכן בונה

ואינהראיהכלל ,דממקום שהקשהרבינו תם על פירוש

בתוך שלו .אלא היתה הו"א שבשני אחים שחלקו ,שנמנע

רש"י שהוא ממשנת החלונות וכו' משם בעצמו קשה לו,

בניה כזו ,מטעם שיכול לטעון שרוצה לדור כפי שדר אביו,

שהרי נראה משם מבואר שיכול להגביה השכן בניינו כל

קמ"לשאיןמקוםלטענהזו,מפנידקיי"לכנהרדעי.

כמהשירצה,אףעלפישמונעההבטהלמרחוקלשכנוכמו

ב .ר"ת לא איירי בטענת הסתרת הנוף .אלא בטענה של

שכתבתי .ולכן נראה לומר שלדעת רבינו תם דין האחים

מניעת ההבטה על שדותיו הסמוכים לצורך פיקוח על

שחלקושוהלשנישכניםאחרים,וכמושבאחריםאיןלודין

הנעשה שם .ובזה היזקו גדול ,ורק בשני אחים שעדיין בעל

למי שהיה מביט למרחוק במאי דקאמר קא מעכבת עלי

האכסדרה לא החזיק שלש שנים בכך ,יוכל אחיו לבנות,

ההבטה למרחוק ,הכי נמי בשני אחים דהוה סליק אדעתין

משא"כבשנישכניםבעלמא,אינורשאיבכך.משא"כבהיזק

למימר דמטעמא דקאמר דיירנא כדדיירו אבהתי לא הוה

שלהסתרתהנוף,שאינונזקגדול.

מצי לעכב עליה אחורי ההבטה למרחוק ,קמשמע לן דלא
אלא דמצי לעכב עליה ההבטה למרחוק .ומאי דקאמר

ג.דעתר"תאינהמוסכמתעלשארהראשונים ,ואיןלנו
להניחדבריכלהפוסקיםבשבילסברתרבינותם.

שמואל האחין שחלקו אין להם חלונות ,לאו למידק מינה

בספר תומת ישרים סי' קנט דעתו כדעת המהרלב"ח

הא אחריני אית להו חזקת חלונות להבטה למרחוק .דהוא

)בטעם השני( .הנידון בתשובת תומת ישרים " -על אודות

הדין אחריני נמי לית להו חזקת חלונות להא מילתא ,והיא

שני שכנים שהיה רשות הרבים לפני ביתו של אחד מהם

גופא קמשמע לן דאפילו אחי לית להו האי חזקה ולא מצו

והיה ביתו נמוך ,והאחר היה ביתו רואה את רשות הרבים.

למימר דיירנא וכו' ,זה נראה מוכרח לומר לדעת רבינו תם

לימיםזהשביתונמוךורשותהרביםלפניו,בנהעליהומנע

מכחמשנתהחלונותוכו'.

משכנוראיתרשותהרבים,אבלאינומאפילעליו".

ולפישהואדוחק,נראהליעודלומרוהואהאמת,דדוקא

התומת ישרים הביא את דברי ר"ת ,שמשמעות דבריו

בתריאחידפלוגאיכאלמימרדינאקאמרליהולאבאחריני,

שיש מקום למנוע בנייה כזו המסתירה את הנוף לשכנו .אך

דבאחריני מצי לעכב עליה האיך שלא יסתום החלון,

מסקנתו היא " -כד מעיינת שפיר ,אפילו לר"ת  ...ההיא

בשמונע ממנו ההבטה למרחוק ,אבל דוקא הוא כשמונע

איספלידא שרואה פועלים העושים בשדותיו משם ומרתתי

ממנו ההבטה לשדותיו או דבר שלו ,ומוכחא מילתא דהאי

דהוי כעומד עליהם ,הוא אפשר לומר דיכול לעכב עליו
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דאיכא דררא דממונא ,אבל בנידון דידן שמונעו מלראות
רשותהרביםאיןבכךכלום".
אבל המבי"ט בתשובה כתב להיפך מתשובת הרלב"ח
והתומתישרים.

נפתח במש"כ הרא"ש בתשובה )כלל ה' סי' ג'( ביחס
לטענהכזו" -שאלה.ראובןישלומקוםמושבבביתהכנסת
סמוךלמקוםמושבושלשמעון.וראובןהנזכררוצהלעשות
מחיצה,ביןמקומולמקוםשמעון,ושמעוןמעכבעליו,שהוא

וז"ל המבי"ט ח"א סי' שכג " -בפרק השותפין גבי הנהו

אומר כי עתה הוא ראשון ,וכשיהיה שם מחיצה לא יהיה

תריאחידפלגיחדמטייאאספלידאוכו'אצלההואדמטייא

ראשון ,ונמצא שהוא מפסידו .וראובן אומר שאינו יכול

תרביצא וקא בני אשיתא אפומא דאספלידא א"ל קא

לעכבו ,לפי שבידו הוא להשביח מקומו ולעשות בשלו

מאפלת עלי וכו' ופי' ר"ת שמהאספלידא היה יכול לראות

מחיצה ,כי לא נשתעבד לו לכך .תשובה .יראה לפי דעתי

לשדותיו דרך התרביצא וקאמר מאפילת עלי היינו שהיה

שהדיןעםראובן...ועוד,דאפילושותפותאיןכאן,דראובן

מעכבו שלא היה יכול לראות לשדותיו .וכן בפרק ההיא

איןלוכחלהשתמשבחלקשמעוןולאשמעוןבחלקראובן,

דלקמן דאין להם חלונות וכו' והביא במרדכי פרק השותפין

אלאשכניםהם,וכלחדוחדבדידיהקאבנה.אמנםראובן

פירוש ר"ת וכתב ומסקינן דלא מצי למימר אדור כדדיירי

יעמידכלהמחיצהבחלקו,כיאיןלוכחלמעטחלקשמעון,

אבהתיועודראיהלפי'ר"תדאיכפירושרש"יוכו',וכתבוכן

כיון דמן הדין אינו יכול לכופו לחלוק  ...ועוד ,אפילו לא

באחין שחלקו אין להם חלונות כו' דמפרש ר"ת היינו דלא

יהיה מנהג לחלוק מקומות ,וגם שמעון נפסד בחלק

מצי למימר אדור כו' להביט מרחוק אבל וכו' .ומשמע

המחיצות ,שאם היה בא למכור מקומו יפחתו דמיו מחמת

לפירושודהכאגביאחיהואדלאמצילמימר ,אבלבעלמא

שאינו ראשון כאשר היה בתחלה ,נראה לי שבשביל הפסד

יכוללטעוןקאמאפלתעליכפי'ר"ת.ואפילו לפי'רש"יז"ל

זה לא ימנע ראובן זה מלחלוק .שכל ההרחקות השנויות

היינומשוםדלישנאדקאמאפילת עלילאמשמעכפי'ר"ת,

בבבא בתרא )פרק לא יחפור( ,היינו דוקא היכא דדבר

אבל היכא דמפסיק במחיצה ומונע אותו מלהביט למרחוק

הנסמך מזיק לשכנו בגוף ממונו .כגון הסומך בורו לשדה

נראהדמצילטעון.נאםהמבי"ט".

חבירו ,שהוא מזקיקו להרחיק כשיבוא לסמוך בור ,גם הוא

ובשו"תמהרש"םח"גסי'שעוכתב" -ומהששאלבאחד

אומרכלמראומראמרעיתלילארעאי)שםדףי"ז,(:וכןכל

שהעמיד פירלייב )פרוזדור( או פאציניע )מרפסת בכניסה

ההרחקותדלאיחפור,אושמאפילעליו,אומחמתהריח,או

לבית( לפני פתחו לצד רה"ר .והשני טוען שמזיק לו היזק

פסקתלחיותאי.אבלאדםהבונהבתוךשלולהשביחנכסיו,

ראיהשאינויכוללהסתכלבעומדעלפתחולהלאה.והביא

ואינו מזיק לגוף ממון חברו ,אלא שמפחיתו מדמיו ,כי האי

מדברי כנה"ג בשם רלנ"ח שהובא בפת"ש סי' קנ"ד סק"ח.

גונא לא הצריכו חכמים להרחיק .כההיא דפרק לא יחפור

הנהבתשובתמבי"טח"אסי'שכ"גמבוארלהיפוך,אבלגם

)דף כ"א (:עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו ,ומרחץ

בתשובתתומתישריםסי'קנ"טפסקכהרלנ"ח.א"כאםכבר

בצד מרחץ של חבירו ,ואינו יכול למחות בידו ,מפני שיכול

עשה,בודאייוכללומרקיםלי.אבלמ"מהיכאדהשניישלו

לומרלואתהעושהבתוךשלךואניעושהבתוךשלי.ואע"פ

חנותשמתפרנסממנונראהדלכו"עיוכללמחותבושמזיקו

שהדברידועשהחנותשלהראשוןדמיונפחתים,שיותרהיה

במניעת ביאת הקונים אליו ,ע"י שלא נראה פתח חנותו

נמכרביוקרכשלאהיהבמבויאלאחנותאחת,אףעלפיכן

מרחוק".

אינויכוללמחותבידו.ואע"גדקאמרתנאיהיא,ורבןשמעון

אך יתכן לנטות מדברי מהרש"ם והיה מקום לומר שאין

בןגמליאלפליג,דאמראףלשכנוכופהו,היינומשוםשיורד

הכרח בתשובת המבי"ט דאיירי בהסתרת הנוף ,ופליג על

לאומנותוופוסקחיותו,אבלמשוםדדמיחנותונפחתים,לא

מהרלב"חותומתישרים,ויתכןשדבריונאמרוביחסלמניעת

פליג .אמנם ,אם נהגו במדינות הללו ,כשמוכרים מקומות

ראיית שדותיו לפיקוח על הפועלים בלבד ,וכפירוש

בבית הכנסת ,שמוכרים מושב הראש ביוקר והשני בפחות,

מהרלב"ח ותומת ישרים בדעת ר"ת .ובמ"ש מהרש"ם "אם

וכן כלם נפחתים לפי התרחקם ממושב הראש .אם עתה

כבר עשה ,בודאי יוכל לומר קים לי" ,עיין מה שהערנו בזה

בחלוק מחיצה יפסיד מקום מושב הראש חשיבתו ,לא יוכל

להלןסי'כח.

ראובן לחלק ,כי אדעתא דהכי קנה מקומו בפחות מדאי

העולה מדברינו  -בשאלה זו של הסתרת הנוף ,לדעת
מהרלב"ח וספר תומת ישרים אינו יכול למונעו ,והמבי"ט
אליבא דמהרש"ם חולק ,אך הכרעת המהרש"ם למעשה
שאינויכוללמונעו.

מושב הראש ,שאם יוכל לעשות מקומו ראש ,למה נפחת
דמימקומו.ושלום,אשרבןה"ריחיאלז"ל".
הרי מבואר בדברי הרא"ש שאם אדם עושה בתוך שלו
ואינו מזיק את חבירו ,אלא שעל ידי כך רכושו של חבירו
פוחת ,אין מקום לטעון לפיצוי עקב כך .אלא רק אם

טענתהתובעתעלירידתערךהדירה
הושמעה טענה המתייחסת לירידת ערך הנכס של
התובעתעקבבנייתהמחיצה.

מלכתחילהמכרואתהמקומותבביתהכנסתבמחירמסויים
מתוך הנחה שהמחיר נקבע בהתאם למיקום של כל מקום,
אם האחד עושה מעשה שיש בו משום שינוי הסדר ,הרי

עטרתדבורה
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מעיקראאדעתאדהכיקנהשמקומושוהערךמסוייםביחס

המקומות מהקהל על דעת כן ,ולזה אי אפשר להם לשנות

למקוםחבירוולאיעשושנויים.

מכפי אשר מכרו לו .ומתחילה מיירי בתשובה שהקהל

והנההחתםסופרחלקאו"חסי'כוכתב" -שרשדיןזה

מכרו בסתמא ,אף שעתה נ"מ בדמים אם יהיה ראשון

של עליית המקומות הוא מרמ"א חו"מ רס"י קע"א משתי

וחבירו שני ,יכול הוא להשביח את מקחו .אבל אם

תשובות הרא"ש כלל ה' סי' ג' וסי' ז' והגאון דגול מרבבה

מתחילה מכרו הקהל הראשון ביוקר והשני בפחות

כתב שסותרים זא"ז ולא עוד אלא שדבריו בסי' ג' סותרים

והשלישי בפחות מהשני ,הרי זה כמו שהתנו בתחילה

מיני' ובי' .ועיינתי בהם ולפע"ד אין כאן סתירה רק הגהה

שיהיה הוא ראשון וחבירו שני דוקא ,ובכה"ג אין יכול

מועטתצריכה.והנהבסי'ג'הוהב'ישבוזהבצדזהבספסל

לשנותדברמכפיקנייתו,וזהברורבדבריהרא"ש".

בלי מחיצה ביניהם ,ורצה ראובן לעשות מחיצה ולהכניסה

וכן בשו"ת עזרת ישראל סי' קל )המובא בספר ליקוטי

לחלקו,ושמעוןע"יעשייתהמחיצהיהי'ראובןעליוןומושבו

הערותעלהחת"סחאו"חסי'כו(תמהעלהחתםסופרדהא

שלשמעוןלמטהממנוומפסידו,ודברזהנשאלגםלרשב"א

מבוארברא"שבארהיטבשאדםהבונהבתוךשלו,אףשעל

ח"ג סי' קנ"ה והשיב בפשיטות שאין שמעון יכול למחות,

ידי זה מפחית את חבירו בדמיו ,אינו יכול למחות ,מכיון

והרא"ש האריך קצת וכתב שאין שום מעלה או ריעותא

שאינו מזיק לגוף ממון חבירו ,וכמבואר מראיות הרא"ש

בתפלה אם הוא במקום זה או במקום זה ,ואי משום עליית

מהא דעושה חנות וכו' .ומש"כ הרא"ש בסוף דבריו כוונתו

המקומות לענין כבוד היושב עלי' לא מצינו בשום מקום

דמוכח ממה שהוזילו לו מקומו ,בודאי אדעתא דהכי מכרו

שלא יהי' רשאי לעשות בגבולו מפני הפסד שכינו שאינו

לו שלא יעשה מחיצה ,שאם היה בכחו לעשות מחיצה לא

מגיע לא לגופו ולא לממונו אלא שלא יהא מכובד כ"כ,

היו מוכרים לו בפחות ,וא"כ נתרצה בלא מחיצה ,אבל

אמנם אם מנהג המקום להעלות בדמים בשביל זה ואלו

בלא"ה לא היה הראשון יכול למחות ,אף שעל ידי זה יוזל

כשקנו מקומות הללו קנאום בזול וע"י שעושה מחיצה

דמימקומו.

ונתעלה נתייקר מקום מושבו ונפחת מקום שמעון נמצא

וכן מבואר בתשובת הבית יצחק חחו"מ סי' מ' שנביא

גורם לו הפסד בממונו ,אז אין ראובן רשאי לעשות מחיצה

להלן ,שבאר בפשיטות את תשובת הרא"ש דלא כחתם

אע"פ שעושה בשלו ,זהו כוונתו בסי' ג' אלא שהוא מוטעה

סופר.

קצת...משא"כבסי'ג'שהואעושהבשלואיליכאפחיתות

העולה מדברינו ,מאחר שהרא"ש כתב "שאדם הבונה

ממוןליתלןבה,ובזהאתי'פסקיהרא"שורמ"אועלמקומם

בתוךשלולהשביחנכסיו,ואינומזיקלגוףממוןחברו,אלא

יבואובשלום".

שמפחיתומדמיו,כיהאיגונאלאהצריכוחכמיםלהרחיק",

ומבואר שהחתם סופר באר בכוונת הרא"ש שאף אם

ה"ה בנידון שבפנינו ,הנתבע רשאי לבנות בתוך שלו .ולא

בונהבתוךשלו,אינורשאילעשותכןאםעלידיכךמפחית

מצינו שאדם יוכל למנוע בניית בית מגורים בסמוך לביתו

מערך רכושו של חבירו .אך דברי החת"ס צ"ע ,ומפשטות

בטענהשעקבכךיופחתערךביתו.

לשון הרא"ש עולה כי כל עוד עושה בתוך שלו ואינו מזיק

גםאליבאדשיטתהחתםסופר,דוקאבביתמשותףשכל

לחבירוליתלןבה,אףאםהנכסשלחבירויורדבערכו,כגון

הדיירים שותפים בבניין זה ,יש מקום לטענה שהשותפים

חנותשפתחבסמוךלחנותשלחבירו.ושאנימש"כהרא"ש

השתעבדו זה לזה שלא לבנות בלא רשות שאר השותפים

בסוףהתשובה,דמעיקראאדעתאדהכיקנהבמחירמסויים,

אם בעקבות כך ירד ערך הנכס של אחד מהם .משא"כ כאן

שהמצב ישאר ללא שינוי ,ולא יוכל לשנות את ערך מושבו

שהצדדיםהםשכניםבלבדבלאשותפות.

שלחבירועלידיבנייתמחיצהוכדומה.

והנה שנים מגדולי האחרונים ,הבית יצחק והמהרש"ם,

ואמנםבשו"תעמקשאלה)להגרמ"דטברסקיז"ל(חלק

דנו בשאלה שהיתה מעשית בזמנם .לפי החוקים שנהגו

או"ח סי' ב' הביא את דברי הרא"ש ומש"כ עליו החתם

בזמנם ,דיירי בית משותף שלמו תשלום מס גדול אם אחת

סופר ,וכתב " -וכבר הקשו דדברי הרא"ש בתשובה שם

הדירותהושכרהלאחר,ואזכלםשילמותשלוםמסמוגדל,

סתרימני'ובי'.ומהשכתבהחתםסופרבתשובהכ"ווכ"ט

לרבותבעליהדירותשאינםמשכיריםאתדירתם.

ליישב דמתחילה מיירי שאין נפחת דמים רק הורד כבודו,

התעוררההשאלה,האםהמשכירשגרםלשארהדיירים

וגם הוא עושה בתוך שלו והוה תרתי למעליותא ,דבריו

לשלם תשלום מס מוגדל ,מחוייב לפצותם על התוספת

רחוקים ואי אפשר כלל לאומרם .והמעיין בתשובה שם

שנאלצולשלםבעקבותכךשהואמשכיראתדירתו.בשו"ת

כתב להדיא דאף אם נפחתו דמיו ,כיון שעושה בתוך שלו

בית יצחק חלק חו"מ סי' מ' ,התיר להשכיר ,ופטר את

יכול לעשות ,ומביא על זה ראיה מחנות בצד חנות חבירו.

המשכיר מפיצוי שאר הדיירים .ואילו מהרש"ם פסק לחייבו

אמנם לענ"ד נראה דכוונתו דאם מתחילה בעת שמכרו

בתשלום התוספת שנאלצו לשלם מחמתו .עיקרה של

הראשוןביוקרוהשניבפחותוהשלישיעודבפחות,הריכל

השאלה נסוב בנקודה זו ,האם כשאדם פועל בתוך שלו,

אחד משועבד לחבירו שמקומו יהיה ראשון ואחריו יהיה

ועקב כך נגרם לשני נזק עקיף ,האם יש לדון זאת כגרמא

הוא השני ואחריו יהיה חבירו השלישי ,ומתחילה קנו

בנזיקיןאוגרמי.
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כאמור הבית יצחק פסק להתיר להשכיר ,כפי שנביא

תיכף ,והוי מזיק ממש וכמו שנוטל משכון של חבירו ולוה

להלןחלקמהתשובה,ממנהעולהכיהביתיצחקכתבכמה

מעות עליו ,דמחויב לפדות המשכון .ואינו דומה לזה ,דכאן

סברות לבסס מסקנתו ,אך מתוך דבריו עולה שגם בנידון

הוא משכיר בית לחבירו ,ואינו מוסרו הוא למלכות .ומה

שלפנינו הבית יצחק ודאי היה קובע שאין מקום לטענה

שאח"כיודעהדבר,וע"יכןישלםמסהוירקגרמאבעלמא

המתייחסתלירידתערךהנכסשלהתובעת

 ...אמנם מה שדימה כת"ה למוכר ביתו לעכו"ם בסי' קע"ה

בתוך דבריו כתב הבית יצחק " -ודאי מעיקרא אדעתא

סעיףמ'דמשמתינןלי'עדדמסלקהיזקו,יפהכתב.דשםג"כ

דהכי נשתתפו ,שאם ירצה להשכיר חלקו שלא ימחה בידו

עושה בשלו ומכוין להנאתו .ועיין בטור שם דיש מחלקין

בשבילהפסדזה,ועייןתשובתהרא"שכללה'סי'ג'שכתב

היכא שאינו מוכרו לפרנסתו ,אלא להרויח ,אינו רשאי

היכא שבא לחלוק שני מקומות וז"ל אפילו לא יהיה מנהג

למכור לגוי ,אפילו אינו מוצא ישראל שרוצה לקנותו .אבל

לחלוק מקומות וגם שמעון נפסד בחלק המחיצות וכו' שכל

הרוצה למכרה בשביל פרנסתו ואינו מוצא ישראל לקנותה,

הרחקותהשנויותבב"בהיינודוקאהיכאדדברהנסמךמזיק

יכול למוכרה לגוי ,ויקבל עליו אונס שיבא מהגוי .והרא"ש

לשכנו בגוף ממונו .אבל אדם הבונה בתוך שלו להשביח

ותוס' כתבו והוא שיכול למוכרה לישראל באותן הדמים

נכסיוואינומזיקלגוףממוןחבירו ,אלאשמפחיתומדמיו ,כי

שקנאה הגוי ,וכן פסק המחבר ,ומשמע דאם אינו יכול

האי גונא לא הצריכו חכמים להרחיק ,כי האי דעושה אדם

למוכרה לישראל ,אינו צריך לקבל אונסא דמתילד .וכ"כ

חנות בצד חנותו של חבירו ואע"ג פסוק חיות ,אבל משום

מהרשד"ם סי' רל"ג .ולפי"ז ה"ה בנ"ד ,נלע"ד דאם רוצה

דדמיחנותונפחתיםלאפליג.ולבסוףמסיקאמנםאםנהגו

להשכיר בשביל הרוחה יכול למחות בידו שלא יגרום לו

במדינות הללו כשמוכרים מקומות שמוכרים מושב הראשון

היזק ,דבנ"ד אולי גם הרא"ש מודה כיון שההיזק נצמח על

ביוקר וכו' לא יוכל ראובן לחלוק כי אדעתא דהכי קנה

ידו,והואעושהבשבילהרוחהובריהיזקו,משא"כאםהב"ד

מקומו עיי"ש .ומדבריו יש ללמוד כיון שסתם בתים עומדים

רואין שהוא נדחק לפרנסה ,ומה"ט משכיר חלקו ,אינו יכול

לשכירה מה שמשכיר אחד וע"י כן יהי' היזק מבחוץ לשני,

למחות בידו ,וא"צ לשלם ההיזק לחבירו ,כן נ"ל בדין זה.

לא איכפת להאחד כיון דבשלו הוא וחלק השני לא נפסד

ואמנםי"לכיוןדבש"עלאהובאשיטהזו,אךהמחברפוסק

בגופו ,אך שהיא הפסד מבחוץ ,ואינו דומה לכל הני דינים

כהרא"ש דאם אינו מוצא ישראל לקנותו יוכל למכור

בב"ב,והובאודבריהרא"שבביתאפריםסי'כ"ו...מיהויש

לעכו"ם ,אף שיביא לחבירו לידי הפסד הוא עושה בשלו.

לחלק בנ"ד להך דתשובת הרא"ש דשם ל"ה היזיקו ברור

ה"הבנ"דכיוןשעושהבשלווהביתעומדלהשכיר,כמבואר

וכאן ברי הזיקו .מיהו מדברי הרא"ש משמע דהטעם הוא

סי' שמ"ג ,לא איכפת לי' מה שיגרום היזק לחבירו ,ואין

משום שאינו מזיק לגוף הממון וה"ה הכא  ...ולעיקר הדין,

ראיה ממה דפסקינן במוחל לעצמו בסי' ס"ו סעיף כג

הנהדעתקצתפוסקיםהובאבסי'ס"ובמוכרשט"חעלבנו

שמחויב לשלם מדינא דגרמי ,דשאני התם דקא משתרשי

ומתהבןמוחללעצמווא"צלשלםמדינאדגרמיכיוןשמכוין

ליה,כמודאמרינןבחוליןקל"א,והואמרויחע"ימהשגורם

להנאתו ,וזה דעת הראב"ד פ"ז מהלכות חובל בעושה

היזק לחבירו .משא"כ הכא ,אף שנוטל שכירות ,מ"מ אינו

מלאכה בפרת חטאת פטור ,כיון שמכוין להנאתו ל"ש שלא

מרויחמהשחבירונפסדעלידו,וכ"כהש"ךסי'ק"מדמה"ט

יהא כ"א  ...ועכ"פ כיון דלדעת הראב"ד אדם העושה דבר

יורש שמכר נכסי אביו חייב לשלם הדמים משום דקא

ומכוין להנאתו וגורם היזק לחבירו א"צ לשלם לחבירו ,י"ל

משתרשי ליה ,הנה דעת הרא"ש בסי' ק"ז דא"צ היתומים

דבעושה בשלו לכ"ע א"צ לשלם .ועד כאן לא פליגי עליה

לשלםדלאמקדימזיקשעבודוכיוןשלאקלקלובגוףהקרקע

אלאבעושהבשלחבירו ,כגוןבעושהמלאכהבפרתחטאת

כלום עיי"ש .א"כ בנ"ד נמי כיון דלא משתרשי ליה ,ולא

או במוחל שט"ח לחבירו ,דעושה בשל חבירו דהחוב נקנה

קלקל גוף הקרקע ,אף שע"י כן הקרקע השתעבדה לשלם,

לחבירו ,דמה שכתב התומים סי' כ"ה דעושה בשלו היינו

מ"מפטור.ועייןבביתאפריםסי'כ"ושכתבדמה"טלשיטת

בשעבודהגוף,ועייןבביתאפריםסי'ל"אחלקח"משמפקפק

הגדולי תרומה מותר למחול לעצמו לכתחלה ,אף דעושה

בזה .ועכ"פ עיקר החוב נקנה לחבירו ,ולדעת תשובה הנ"ל

מלאכהבמיחטאתחייבבדינישמים,שםעשהמלאכהבשל

גםשעבודהגוףנקנהלחבירובאםשלאימחול,אבלבעשה

חבירו,משא"כבמוחלעשהבשלעצמו.ונלע"דנראהלחלק,

בשלו ומכוין להנאתו ,לכ"ע א"צ לשלם בגורם לבד .ומה

דהיכאדמשתרשימקצתבשלחבירוחייב,וכמוהךדעושה

דמחייב ר"מ במסכך גפנו על גבי תבואתו ,שם לא כיון

מלאכהבמיחטאת.משא"כהיכאדלאמשתרשימידיבשל

להנאתו ,דהרי גם שלו נאסר ,וכן בהך דחולין דמשני הב"ע

חבירו ,וכמו שכתבו התוס' כתובות ל' דהיכא דמחסרו

באית לי' שותפות ,וה"ט דמודה רבי יוסי בגירי דיליה אף

לחבירו פחות משוה פרוטה ,חייב לשלם עבור כל הנאה.

דעביד בשלו ,כיון דתיכף בא ההיזק מחויב להרחיק ,דגרע

והתוס' ב"ק צ"ח כתבו דהיכא דעשה לחבירו היזק במקצת

מגרמא והוי מזיק ממש .ולפ"ז בנ"ד דמכוין להנאתו ועושה

בידים חייב לשלם עבור כל הגרם אף לרבנן  ...ה"ה היכא

בשלו אינו מחויב לשלם לחבירו .וכת"ה כתב דכיון דתיכף

דמשתרשי במקצת חייב עבור כל ההיזק ,משא"כ בנ"ד דלא

משועבד הבית לנתינת המס הוי גירי דיליה ,וההיזק בא

משתרשי בשל חבירו ,ואינו נוגע בממון חבירו .ואינו דומה

עטרתדבורה
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להא דבור ואילן דמודה רבי יוסי בגירי דיליה ,דשם נוגע

שנהנה ,דגם אי נימא דהוי רק גרמא ,מ"מ מחויב לסלק

בשלחבירובגוףממונוכמ"שהרא"ש,וכאןאינועושהבשל

ההיזק מחבירו ,ומשמתינן ליה מדין הש"ס כנודע .ועיין ב"ב

חבירומידי...ועכ"פהדברמבוארדהיכאדאינועושהבשל

)דףכ"ב(וחו"מסי'נ"הס"אבהג"הוסמ"עועודבכמ"ד.ולכן

חבירו ,אך בממונו ,ואינו נוגע בממון חבירו ,ולא משתרשי

פסקינןשישלםראובןכלהמסהנגרםעלידו,ולכןלענ"דיש

בממוןחבירומידיפטור.וה"הבנ"ד,ואףלכתחלהשרי,כמו

לפסוק דראובן חייב בכל המס המתגולל יותר ע"י שכירות

שלדעת המחבר מותר למכור לנכרי ,היכא שאינו מוצא

חלקמדירתו".

למכורלישראל,וזהג"כע"כמה"ט.וכברכתבתידאיןראיה

אמנם הנידון שבפנינו אינו דומה לחלוטין לנידון בבית

ממה דפסקינן בסי' ס"ו במוחל לעצמו חייב לשלם ,וכן בסי'

יצחקובמהרש"ם.אךהביתיצחקבתשובתוקבעאתהגדר-

ק"זביתומיםשמכרוהלכהכדעהראשונה,דשאניהתםדקא

"היכא דאינו עושה בשל חבירו ,אך בממונו ,ואינו נוגע

משתרשיליה.ועייןבסמ"עבסי'שפ"ובזורקכלימראשהגג

בממון חבירו ,ולא משתרשי בממון חבירו מידי פטור",

והיותחתיוכריםוכסתותובאאחרוסילקם,להמחברחייב,

ותשובתהרא"שהיאסייעתאגדולהלפסקזה.ולפיזהה"ה

וי"אדזהמקריגרמא,וכתבהסמ"עדהטעםמשוםדלאנוגע

בנידוןדידןאיןלמנועמנתבעאתהבניה.

לגוף הממון ,ובנ"ד דג"כ אינו עושה מאומה בשל חבירו

גםאליבאדתשובתמהרש"ם,שאניהתםשעושהמעשה

וכונתולהצילעצמומהשעומד,לכןלכ"עפטורומותר.סוף

המביא לשלטונות לגבות מחבירו תשלומי מס גבוהים

דבר לדעתי אינו יכול למחות לחבירו שלא ישכור ,והנלע"ד

מהסכומים ששולמו קודם לכן .וכעין מרביץ ארי בחצר

כתבתי".

חבירו .משא"כ בנד"ד שעושה בתוך שלו ,וירידת ערך נכס

לעומת זאת המהרש"ם בחלק ב' סי' רסט " -מה ששאל
בדין שנים שיש להם בית אחד בשותפות ,לראובן שלשה

חבירונגרמהבדרךעקיפה.
על כן מאחר ושכר הדירה המשולם עבור הדירה נקבע

חלקים ולשמעון חלק רביעי ,ושמעון יושב בעצמו בביתו,

בשיעור יחסי לערך הדירה ,על כן אין מקום לטענה ביחס

וראובן משכיר קצת מדירותיו לאחרים .ובנימוסיהם ,אם

להפחתתשכרהדירההמשולםלתובעת.

משכירין אפילו רק חדר אחד ,מגיע לשלם שטייערין מכל

ביחס לטענה המייחסת למעשה הנתבע תוספת לכלוך

הבית .וראובן טוען שישלם שמעון רביע מכל המס המגיע,

עקב הימצאות ציפורים רבים ברחבה של התובעת ,במידה

ושמעון טוען שישלם רק רביע מכפי מס המגיע אם אין

שיתבררשטענהזואכןמבוססת,ישמקוםלחייבאתהנתבע

משכירין מהדירה לאחרים ,כיון שהיא אינו משכיר כלום.

לעשות למניעת תופעה זו כמבואר במסכת בבא בתרא דף

והנהבסי'קנ"הסל"אמבוארדדוקאבאיןההיזקבאבשעת

כג" .אפיקו לי קורקור מהכא" ,ובשו"ע סי' קנה סעיף לט.

מעשהמותרלעשותבתוךשלו,משא"כבבאבשעתמעשה

אמנםשםהמקרההואשהלכלוךנגרםמהדםשהגיעעלידי

הויגירידיליה.וע"שס"דגבימעזיבה,ובטורשםסכ"אבשם

המזיק וכאן מכח הציפורים בעצמן ,אך אין סברא לחלק.

תשובת הרא"ש דגם למ"ד דעל ניזק להרחיק את עצמו,

ובית הדין ישלח אדם מומחה שיבחן האם אמנם קיים נזק

דוקאבבורדבקליוכללהרחיקהבורולאנפישהיזיקא,וגם

כנטען.

לאהויתשמישקבוע,אבלגבימרתףדאיאפשרלביתבלא

וכן אותו אדם יבחן האם קיים "אפקט חממה" מכח

מרתף ,לכ"ע על המזיק להרחיק את עצמו ,ע"ש .וא"כ בנ"ד

המחיצות כנטען ,שאםאכןנגרםנזקכזה,זהונזקהנגרםעל

שבשעהשמשכירראובןדירתוחלמידשיעבודהמסעלכל

ידהנתבע,ועליולמצואדרךלהסירו.

הבית,ועייןב"ב)דףנ"הע"ב(ותוס'שםדשיעבודהמסהוי

במידה ומסקנת דברינו ,לאחר הבירור הנ"ל ,תהיה

כגבוי ,וגם לא יוכל שמעון לעקור ולבטל דירתו ולהשכיר

שהנתבעעשהמעשיועלפידיןתורה,אולאחרשיסדיראת

לאחריםכיוןשצריךלהלעצמו,וא"כמדינאעלראובןשלא

מעשיו על פי הוראת בית הדין ,התובעת מנועה לפעול

לגרום היזק לשמעון ,אף שעושה בתוך שלו ,אך דמ"מ יוכל

להריסת המחיצה .ויעויין במש"כ החזו"א חו"מ ב"ב סי' יא

להשכירולקבלע"עהמסשיחולעי"ז.ואףדבסי'קנ"הסל"ג

סק"א" -ומהשראוחכמיםלהתיר,ע"כמשועבדחלקשמעון

הובא שתי דיעות היכא דצריך להרחיק ולא הרחיק וגרם

לראובן לתשמיש זה .ואם הוא מוחה בו באלמות נגד הדין,

היזק אם חייב לשלם ,מן הדין שירויח הוא ויפסיד לאחרים

הרי זה כמזיקו בגרמא והוא אביזרייהו דגזל ,ומה שאסרו

כמ"שהפ"יבב"מ)דףס"הע"א(.ובביתמאיראה"עסי'צ"ג

חכמיםאםראובןעושהבאלימותהריזהמזיקלחבירו".

סכ"א דגם בגרמא חייב אם נהנה מן הגרמא ,וכ"ה בשו"ת

ואין חילוק אם מונעו לחבירו באלימות ממש למונעו

גינת ורדים הספרדי חחו"מ כלל ג' סי' מ"ב דאינו בדין שזה

מלבנות בתוך שלו בדרך המותרת על פי הדין ,או שמונעו

יהיה ניזק וזה יהנה עוד מן ההיזק ,ועיין בשו"ת בית אפרים

עלידימוסדותהעיריה.

חחו"מסי'כ"וובשערמשפטחו"מסי'כ"וסק"בבאורך,ואף

ואין מקום לטעון שמאחר שהעיריה מאפשרת לשכנים

דבנד"ד מתכוון לטובת עצמו ,הרי מבואר בסי' ס"ו סכ"ג

את הגשת ההתנגדות ,הרי שזהו מנהג מדינה המאפשר

וש"ךשםדגםבכה"גחייבמדד"ג.ועודדהאאנודניםעתה

לשכןלמונעובדרךזו.מאחרשברורשלאהקנוזכויותלשכן

מי מהם חייב לשלם ,ובוודאי יש לפסוק דהחיוב על מי

ברכוש שכינו ,אלא שפתחו בפניו את האפשרות להיות צד

828חושןמשפט
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לבירור שאלת אישור תוספת בניה לשכינו .אך הכללים

ומוטל עליו להשאר בשב ואל תעשה ,ולא נדרשה חתימתו

חוזרים להיות על פי דין תורה .ומאחר שבנידון זה הנושא

לאישור הבנייה .ואם הנתבע יהיה בגדר "לא ציית דינא",

הגיע לבירור בדין תורה בפני בית הדין ,כמתחייב על פי

תוכללפנותלעיריהלאחרקבלתאישורמביתהדין.
וכןהעלובספרעמקהמשפט)להרי"אכהןשליט"א(ח"ב

ההלכה ,אין זכות נוספת למניעת הבניה מלבד הזכויות

סי' כא ,ובספר משכן שלום עמ' קח-קטו )להג"ר שלום סגל

המוקנותעלפידיןתורה.
וראיה ממה שדנו הפוסקים בהלכות ירושה ,האם הבת

שליט"א( שאין רשות לשכן להתלונן בעיריה כנגד מעשה

חייבת לחתום בערכאות על ויתור חלקה בירושה שאינה

שעשהשכינו,כלעודהמעשהמותרעלפידיןתורה.גםאם

זוכה בה על פי דין תורה .והפוסקים שהתירו לה להמנע

לטענתוהדברפוגעבו,כלעודאיןטענהזומתקבלתעלפי

מחתימה ,היינו עד שישלמו לה תשלום על עצם החתימה

ההלכה.

כשכר שכיר .אבל לא עלה על דעתם שעקב זכותה בחלק

אמנם ,בבית משותף ,שהאחד בונה ופועל בתוך הרכוש

מהירושהבערכאות,נחשבתלזוכה,עלפידיןתורה,למרות

המשותף ,רשאי כל אחד משאר השותפים למונעו גם בלא

הצורךבחתימתה.

טענה המיוסדת על ההלכה ,מאחר שאינו חייב להרשות

ומהרש"ם חלק ב סי' טוכתב בשאלה זו של חובת הבת

לחבירו לבנות בתוך הרכוש בו יש לו חלק כשותף .משא"כ

לחתום על ויתור " -אבל כל דברי המחברים היו לפי זמנם,

בנידון דנן שהצדדים אינם שותפים בחצר ,אלא שכנים

אבל במדינתינו הדין בנימוסיהם כי מן הערכאות שואל

גרידא,והתובעתמבקשתלמנועמהנתבעלבנותבתוךשלו.

הנאטר לכל היורשים אם רוצים בחלק הירושה ,וכשעובר

על כן לאחר שיושלם ההליך הנוכחי בבית הדין,

הזמןהמיועדמאתוואיןהיורשמשיבאבדזכותו.וא"כלכ"ע

התובעת מנועה מלהתנגד בעיריה לכל פעולה שעשה

מחויבות הבנות בזה להיות בשוא"ת שלא להשיב כלום.

הנתבעושקבלהאתאישורביתהדין.

דבכה"ג ליכא שום זילותא ולא טורח ולכ"ע כופין על מידת

מאידך נראה ,שאם קיימת "תקנת קהל" ,כגון הסכמת

סדום .ואם עברה ע"ז והשיבה שרצונה בהירושה ,הוי גזל

הציבורשהוסכםעליהםבמועצתהעיר,למנועבניההפוגעת

ממש ומחויבת לתקן המעוות ולהשיב את הגזילה שגרמה

המראה האסטטי של הבניין ,והמכערת את מראה השכונה

במעשיה.וכלדבריהאחרוניםאםמחויבתלחתוםהםבלא

וכיוצ"ב,ישמקוםלתתתוקףלהסכמהכזו,מכחהסכמתבני

גרמה הקלקול בידים רק בשוא"ת ,אבל במדינתינו אינו כן

העיר .על כן למרות האמור בהחלטה הנוכחית ,רשאי כל

ולכ"ע הדין כמ"ש ,וכן הוא בתשובת ב"ש חו"מ סי' ק"ט.

אחדמהצדדיםלהציגלביתהדיןחומרמתאיםתוךשלושים

והנלע"דכתבתי".

יום ,לביסוס טענותיו ,שלא התקבלו במסגרת ההחלטה

על כן גם בנידון דנן ,מוטל על התובעת ,להמנע להגשת

הנוכחית,ולאחרמכןינתןפס"דסופי.

התנגדות לעיריה ,ובכפוף לכך שהנתבע ציית דינא ,מאחר

סימ כו

פסקדיןבתביעתנזיקין
כ'תמוזתשס"ב
התקליטור .יצויין ,התובע סבר שהתקליטור שמור עבורו
המקרההנידון

אצלהנתבע,כפישהנ"להודיעו,אךלמעשההנתבעהעלים

בפני בית הדין תביעה לפיצוי כספי .הנתבע מנהל בית

מהתובע את העובדה כי התקליטור אבד ,ובשל כך התובע

דפוס ,קבל מהתובע תקליטור המכיל עבודה ספרותית

מחק את הגיבוי לחומר הנ"ל ,ונשאר עם ספר שבו יצירתו

אמנותית,הכוללת 84עמודיספרהמעוצביםבעיצובגראפי

מודפסת באופן לקוי ,וללא תקליטור או גבוי מתאים ,וכעת

מיוחד ,פרי עמלו של התובע .יצירה זו אינה בעלת ערך

לאחר שהתקליטור אבד ,החומר נשאר ללא כל גיבוי וכל

למכירה בשוק ,והיתה אמורה להיות מודפסת בעותק אחד

עמלוירדלטמיון.

או בשני עותקים בלבד ,והיא בעלת ערך רק עבור התובע

התובע שלם לנתבע את שכר העבודה כפי המסוכם

ועבוראשתושהיתהאמורהלקבליצירהזומבעלהכמתנה.

ביניהם ,אך תובע תשלום על אובדן התקליטור ומבקש

התובע מסר לנתבע את התקליטור שבו הוקלד החומר

להעריכו בהתאם לשעות העבודה שהושקעו ביצירה זו 360

הנ"ל לצורך הדפסתו ,והספר הודפס ,אך התקליטור אבד

שעות עבודה ,ומבקש  20ש"ח עבור כל שעת עבודה סה"כ

בעת היותו ברשות הנתבע .התובע הציג את הספר בבית

7200ש"ח.

הדיןולדבריוהעבודהלאבוצעהברמהמספקת,אךתביעתו

הנתבע מצידו טען שהשקיע מאמץ במציאת התקליטור

הנוכחית היא תביעה לתשלום פיצוי כספי עקב אובדן

אך ללא הצלחה .לדבריו ,אילו מלכתחילה היה יודע על

עטרתדבורה
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ערכוהיקרשלהתקליטורעבורהתובעהיהמעתיקוומחזירו

האומניןשהםשומרישכר ,אודילמאאינושומרשכראלא

מיידית ,ולא היה עולה על דעתו להשאיר אצלו תקליטור

בכלישעושהבוהמלאכה.

בעל ערך רב ללא גיבוי מתאים .הנתבע הבהיר כי לדעתו

תשובה .ודאי חייב באחריותו דבהאי הנאה שרואה בו

בעל דפוס בדרך כלל אינו אחראי על שמירת חומר המגיע

ועושה כמוהו ליטול שכרו הוי עליו שומר שכר ,דלא גרע

אליו להדפסה בתקליטורים ,אלא שהנתבע הודה שדברים

משומר אבידה שהוא שומר שכר משום פרוטה דרב יוסף

אלולאנאמרובפירושלתובע.

דקיימא לן העוסק במצוה פטור מן המצוה ,ומשום דאי

יצויין שהנתבע לא אמר בפירוש לתובע שהוא יכול

מתרמי ליה עני בשעה שהוא עוסק באבדה מפטר מלתת

למחוק את הגיבוי ,אלא התובע עשה כן בהסתמך על דברי

פרוטה לעני עשאוהו כשומר שכר ,ופשוט הוא .ומכל מקום

הנתבעשהודיעושהתקליטורברשותוויוחזרלו.

אם אמר לו שמעון טול את שלך שכבר ציירתי בדעתי מה

השאלותהעומדותבפנינולבירור-

שצריך לעשות ,ואמר לו ראובן מ"מ תניחהו אצלך כדי

א .מה מעמדו של הנתבע ביחס לתקליטור .האם דינו

שתביט בו ותעשה כמתכונתו ולא תטעה .בזה אני אומר כי

כשומר,והאםישלחייבועלהאבידהבחיובישומרים.
ב.כיצדישלהעריךאתשוויהתקליטור.כיצדלהתייחס
לחפץשהואיקרבמיוחדעבורהניזק בלבד אךלאלכלאדם
אחר.גםבמקרהשלפנינו,לתקליטורזהאיןמחירבשוק,אך

לאנעשהעליושומרשכר,אלאשומרחנם.והנראהלעניות
דעתיכתבתי".
על כן גם בנידון שלפנינו דינו של הנתבע כשומר שכר
המחוייבבגניבהואבידה.

עבור התובע התקליטור היה יקר ערך והושקעו בו שעות
רבות),לטענתהתובעהושקעוביצירהזו360שעות(.
ג .כל עוד היה קיים גיבוי מתאים לתקליטור ,לא היה

כיצדלהעריךחפץשערכוהוארקעבוראדםאחדואיןלו
ערךלהמכרבשוק.

לתקליטור המופקד אצל הנתבע ערך מיוחד .התקליטור

לתקליטורהנידון,איןערךשבוהואיוכל להימכרבשוק,

מקבלערךגבוהרקבפרקהזמןשהוא עותקיחיד,ואזערכו

אך עבור התובע ערכו גדול מפני השעות הרבות שהושקעו

גבוה עבור בעליו .בנסיבות אלו יש מקום לברר כיצד לדון

בו .ויש לדון כיצד לחייב את השומר ,האם לפי ערך

בנסיבות שלפנינו ,שהשתלשלות הדברים היתה כזו ,שבזמן

התקליטורבשוקאולפיערכולתובע.

שהתקליטורנמסרלנתבע,וכןבעתהאובדן,עדייןהיהגיבוי,

בספר נתיבות המשפט סי' קמח סק"א כתב חידוש גדול

אך לאחר זמן ,לאחר שהנתבע הודיע לתובע כי התקליטור

בקביעת הערכת שויו של חפץ .הנתיבות כתב " -נראה,

אצלו,הואמחקאתהגיבוי.האםהחיובעקבהאובדןיוערך

דדבר שאינו שוה בעצמו למכרו וליקח דמים בעדו ,רק

כערכו של התקליטור באותה עת או כערכו לאחר מחיקת

ששוהלאישההוא,איןהמזיקחייבלשלם".

הגיבוי.
ד .את"ל שהתשלום עבור אבידת התקליטור הוא מועט,
האם יש מקום ,עקב כל הארוע הנ"ל ,להפחית לנתבע
משכרו.

וע"ע בספרו תורת גיטין דף מג )ד"ה והא חזי( ,שנראה
שאזיללשיטתושהכלנמדדבכחהמכירהבשוק.
הנתיבותבסי'קמחהביאשתיראיותלדינוזה,אךבטרם
נביא אתראיותיו ונדוןבהם,נקדיםאתהסוגיאאותהבאר
הנתיבותעלפיחידושוהנזכר.

דינושלהנתבעביחסלתקליטור
במסכת בבא מציעא דף פ :שנינו – "כל האומנין שומרי
שכר הן" .וכן הלכה בשו"ע חו"מ סי' שו סעיף א' ,ועיי"ש

במשנה נאמר " -מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך
שדהו,אדמוןאומרילךלובקצרה,וחכמיםאומריםיקנהלו
דרךבמאהמנהאויפרחבאויר".

בש"ך סק"א שדינו כשומר שכר ,מטעם ששכרו הוא בעצם

ובגמרא " -מ"ט דרבנן ,שפיר קאמר אדמון .אמר רב

קבלתהמלאכהממנההואמשתכר.ובמרדכיסי'שנטהביא

יהודה אמר רב כגון שהקיפוה ארבעה בני אדם מארבע

תשובת מהר"ם שנראה שנקט כעיקר את הטעם המבואר

רוחותיה  ...אמר רבא  ...כי פליגי בחד דאתי מכח ארבעה.

בגמ'–"משוםדתפיסליהאאגריה",וכןבנמוקייוסף.

אדמון סבר מכל מקום דרכא אית לי גבך ,ורבנן סברי אי

בנידוןשבפנינוקיימיםשניהטעמיםלדונוכשומרשכר.

שתקת שתקת ,ואי לא ,מהדרנא שטרא למרייהו ולא מצי

לכאורה היה מקום לדון שדינו כשומר שכר רק ביחס

לאישתעוידינאבהדייהו".

לחפץ שבו נעשית גוף המלאכה ,אך לא ביחס לחפץ אחר

להלכהנפסקבטורושו"עחו"מסי'קמחכחכמים.

המסייעלאומןבמלאכתו.אךזהאינו,ובנידוןזה אףשאינו

הנתיבות פתח דבריו וכתב " -יש לתמוה כאן הרבה".

עושה את מלאכתו בגוף התקליטור ,לית לן בה .וכעין

בעיקרו של דבר ,תמיהת הנתיבות היא ,כיצד יתכן לעשוק

המבוארבתשובתהרדב"זח"דסי'אלף רצח,וז"ל" -שאלה

אתבעלהשדהמזכותולעבודבדרךהקנויהזו,בטענהשל

שאלת ממני אודיעך דעתי ,בראובן שנתן לשמעון שהוא

"מהדרנא שטרא למרייהו ולא מצי לאישתעוי דינא

אומן ,טבעת ,ואמרעשהליכזו ,ונשארה הטבעתבידשמעון

בהדייהו" .וז"ל " -גבי אחד דקנה מארבעה ,כיון שקרקע

לעשותכמתכונתו,ונאבדה ,אםחייבשמעוןבאחריותוכדין

אינה נגזלת ,והרי בין שדותיו קרקע שאינה שלו ,מהיכי

830חושןמשפט
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תיתילאיתחייבלהחזיר,ומהבכךשקנהזכותהמוכר.אטו

לענייןחיובהאדםהמזיקו,אףשביחסלניזקהדברהואשוה

אם אחד קנה בהמות מהרבה בני אדם ויבואו עדים

ערךרב,מאחרוהערךהוארקלאדםאחדבלבד.

שבהמה אחת גזולה רק שאין מכירין בבהמה הגזולה

לפידרךזו,היהנראהלומרשבנידוןדנן,אףשהתקליטור

מחמת שנתערבה ביניהם קודם יאוש ,וכי לא יתחייב

נחשביקרערךעבורהתובע,מ"מלאניתןלקבועלתקליטור

להחזיר כיון שדבר שלו מעורב בשלו  ...וכי משום שאינו

ערך גבוה מאחר וביחס לכו"ע אינו יקר ערך ,ואינו ראוי

יכול לברר איזה שדה היא שלו יאכל הלה וחדי ,דהא אין

להימכר בשוק .עכ"פ מאחר שלא ניתן לקבל עבורו סכום

אדם מוכר דבר שאינו שלו ,ובחזקת מרא קמא עומד ,ולא

כסףמשמעותי,לאניתןלחייבאתהנתבעכמבוקש.

יחלוק בזה כי אם המתעקש ואוהב עול .וא"כ בחד דאתי

החולקיםעלדינושלהנתיבות.

מכח ארבעה ,מהיכי תיתי יהיה יכול לומר קניתי זכות

בספרערךשיעלחו"מסי'שפוכתבעלדבריהנתיבות-

הראשון וכיון שמהראשון אינו יכול להוציאו גם ממני לא

"וזר הוא אצלי דמשום דאינו יכול ליקח דמים בעדו יפטר,

תוציא .והא דאינו יכול להוציא מהראשון הוא רק מטעם

דמ"מ אזקיה מה ששוה אצלו ,ועתה יוכרח ליקח לו דרך

שאינויכוללברר,וכיוןשהואיודעהאמת,מהיכיתיתילא

וליתןדמים".

יחזיר".

וכן בשו"ת מקור חיים )להג"ר חיים סאגאלאוויץ ז"ל,

הנתיבותכתבליישבסוגיאזו,וז"ל" -לכןנראהדדיןזה

מו"צ בווילנא ,לפני כמאה שנה( דן במי שהזיק לחבירו

אינואלאבנאבדלודרך.דהיינושגוףהקרקעהואשלאחר,

תמונה של אביו וכיוצ"ב שהיא יקרה מאד עבורו ,אך אינה

רק שהיה לו שיעבוד וחיוב על בעל הקרקע ליתן לו דריסת

ניתנתלמכירהבשוק,והביאאתדבריהנתיבותודחהדבריו,

רגל ,ומבואר בהרב המגיד הלכות שכנים דזה לא הוי רק

ובסיוםדבריוכתב"-תבנאלדינאהמזיקלחבירודברשאינו

שיעבוד בעלמא ,וכיון דאין ידוע על מי מהמוכרים יש לו

שוה כסף רק לו לעצמו ,אף שאינו שוה לכל העולם חייב

שיעבוד זה שיהיה מחוייב להניחו לילך דרך שדהו ,גם על

לשלם .ואם להיפך ,שאצלו אין שוה כסף כלום אף ששוה

הלוקחמהןאיןלושיעבוד...לאמיבעיאלמאןדס"לבמוכר

לכלהעולםפטורהמזיק"),ולהלןנביאמקצתדבריו(.

לעכו"ם קרקע המשועבד לישראל דפטור ,דמזיק שיעבוד

וכן בשו"ת ראשי בשמים סי' קא כתב – "הדבר ברור

כשלא עשה מעשה בגוף הקרקע ,א"כ פשיטא שפטור הכא.

לענ"ד דאנן לא אזלינן רק בתר הבעלים לחוד ,אי הוי ממון

ואפילולמאןדס"להתםחייב,מ"מהכאפטור,דנראהדדבר

גמור אצל הבעלים מיחשב ממון לכל מילי ,ואין לנו לחוש

שאינו שוה בעצמו למכרו וליקח דמים בעדו ,רק ששוה

כללבמהשאינוראוילכלהעולם".

לאישההוא,איןהמזיקחייבלשלם".
הנתיבות חידש שבמקרה זה קיים שעבוד כלפי חבירו
שיוכל לעבור דרך שדהו ,שהוא שעבוד גרידא בלא בעלות

וכןבשו"תרבידהזהב)להג"רזאבוואלףאברךז"ל(דחה
מהלכה את דברי הנתיבות .וכן דעת עוד פוסקים שיובאו
להלן.

בגוף השדה .אם חבירו אינו ממלא את החיוב המוטל עליו

שתיראיותיושלהנתיבותנדחובכמהדרכים.

ואינו נותן לו לעבור ,אין לדונו כמזיקו או כגוזלו ,מאחר

ביחס לראיה מפרק החובל ,מההלכה של מוכרת

ששעבוד זה אינו ניתן למכירה או להעברה לאדם אחר,
וערכומצומצםרקעבוראדםאחד.

כתובתהבטובתהנאה,הקשועלנתיבותשתיקושיות.
א .בשו"ת מקור חיים הנזכר כתב " -מה שהביא ראיה

הנתיבותהביאשתיראיותלהוכיחאתשיטתו.

מב"ק מטובת הנאה דאשה כו' התם אדרבה איפכא הוא,

ראיה ראשונה כתב " -כדמוכח בב"ק פרק החובל )דף

דלכלהעולםהואשוהכסף,דלמישתמכורטובתהנאהיתנו

פט ,(.דאמר טובת הנאה דאשה ,דאי דבעל לימרו לה מאי

כסף ,רק לאשה אינו שוה .וא"כ מאי מייתי ראיה דדבר

אפסדתיך ,אי הוית מזבנת לי' ,בעל הוי שקיל מינך וכו'.

שאינו שוה בעצמו רק ששוה לאיש ההוא אין המזיק חייב

ולכאורה קשה ,דמה בכך שאינה יכולה למוכרה משום

לשלם,הלאכאןאיפכא,לאשהאינושוהכילאתוכלליקח

שהבעל יקח הדמים ממנה ,מ"מ יכולה לומר כמו ששוה

דמים ,והטובת הנאה אינו אלא ספק גרמא .אבל ודאי אי

הספק טובת הנאה אצל מי שרוצה ללוקחה ,כמו כן שוה

הוה שוה לה כסף ,אף דלא היה שוה לכו"ע היה חייב

הספקאצלי,והריהזקתניהספקהזה.אלאודאי,המזיקדבר

לשלם".

שאיאפשרליקחדמיםעבורופטור".

ב .בשו"ת רביד הזהב כתב על ראית הנתיבות " -לאו

ראיה שניה של הנתיבות " -וכן מוכח בכתובות דף ל'

הוכחה היא כלל ,דהתם שאני דטובת הנאה בעצמותו לאו

בתחבלוחבירושכתבוהתוספותשאינושוהפרוטה.וקשה

ממון הוא ,רק משום דהיא יכולה למוכרה לאחרים ולקבל

הא מ"מ שוה הוא אצל האוכל ,שאינו נמאס אצלו .אלא

דמים בעדה הוא דחייבין העדים הזוממים לשלם ,וא"כ אי

ודאילאמקריברדמים".

ס"דדטובתהנאהדבעלהויא,הריאיאפשרלהלקבלדמים

הרבה אחרונים הבינו בדעת הנתיבות שלשיטתו ערכו

בעדהולאהפסידוהכלום,מאיאמרתדיכולההיאלומרהא

של כל דבר נקבע בהתאם לכח המכירה שלו בשוק .ודבר

כמו ששוה ספק טובת הנאה אצל מי שרוצה ללוקחה ,ה"נ

שאינו ניתן למימוש במכירה בשוק ,אינו נחשב כבעל ערך,

שוה הספק אצלי והרי הזיקתני הספק הזה ,כי לא הייתי

עטרתדבורה
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מוכרת לאחרים אלא הייתי מחזקת לעצמי ,א"כ לא

היה שוה פרוטה אצלו ,ומשום הכי אין לחייבו מטעם מזיק

הפסידוה אלא שמחת הלב לבד מה שהיתה יכולה להיות

כי אם מטעם נהנה על הנאת מעיו ,ואז חיוב מיתה וממון

עומדת ומצפה שמא ימות בעלה או יגרשנה ותבוא לידי

באיןכאחת".

גבייתכתובה,ועתהעלידיעדותןנתבטלהשמחתלבבהזו.

וכן כתב בספר חבל יעקב )שם( כתב " -מה שהוכיח

על השבתת שמחת הלב בעלמא ודאי דאין לחייב את

מכתובות הנ"ל הוא תמוה לדעתי הקלושה ,דשם הוא שוה

העדיםהזוממים,וכה"גגםאדםהמזיקפטור".

לגבי המזיק ולא לניזק ,ולהכי לא חשיב כגזל אחרי דלא

וכןדחהאתדבריהנתיבותבספרחבליעקב)לג"ריעקב
בורכובז"ל(סי'כה,וז"ל– "לאחרהעיוןקצת,איןמשםאף

הדרה ,דאי הדריה לא היה שוה כלל לניזק .והא דשוה
למזיק,באמתחייבמצדההנאה".

שמץ ראיה .דהאיך נחייב את העדים לשלם לה מה ששוה

וכן בספר ערך שי )שם( כתב " -אף דשוה פרוטה אצלו,

לההזכותשהיהבזההספק.האכמודלאצריכילשלםלה

מ"מ לא הזיק לחבירו שוה פרוטה ,ומזיק אינו חייב רק

כל הכתובה מפאת דספק הוא דשמא לא תבוא כלל לידי

כשהזיקדברהשוהלניזקשוהפרוטה".

גביה ,דשמא הבעל יורשה .כן ה"נ שמא זה הזכות יורש

וכן בספר אור לציון )שם( כתב " -יש לדחות דהתם

הבעל .רק אי נימא דאי מכרה כתובתה בטובת הנאה שייך

האוכל הוא המזיק ,ולגביו אה"נ דהממון שוה פרוטה .אבל

הממון לה לבדה ,הרי הזיקו לה העדים היזק ברור ,דזה

אצל הניזק אין הממון שוה פרוטה ,ולפיכך מיפטר האוכל,

הממון היה שלה לבדה .אבל אי נימא דאי מכרה בטובת

דאמר ליה מאי אפסדיתיך .אבל בעלמא היכא דשוה הוא

הנאה שייך הממון לבעל ,הרי לא הזיקו לה בבירור ,דאולי

אצל הניזק ,אימא לך דמיקרי ממון ומיחייב המזיק ,אע"פ

גם זה הזכות ששוה לה הספק יורש הבעל ,ודו"ק כי הוא

שאינושוהלניזקלמוכרולאחרים,שהריהפסידו".

מסתבר".

ובמסקנתוכתבבתשובתאורלציון" -כללהעולה,ממון

וכןבספראורלציון)להג"רבןציוןאבאשאולז"ל(ח"א

שאינו שוה אלא לבעליו מיקרי ממון ,אע"פ שלכולי עלמא

חחו"מ סי' ד' כתב על ראית הנתיבות " -יש לדחות ,דכמו

אינו שוה .ולכן יתחייב המזיקו לשלם הנזק ,אא"כ הממון

דהמוכרת כתובתה לאחר בטובת הנאה לבעלה הויא ,לפי

בעצמואינושוהכגוןחמץבפסח".

ס"דדאביי.ה"המישמזיקכתובתהצריךליתןהנזקלבעלה,

ובשו"ת בית יצחק חלק חו"מ סי' ל' דחה את דינו של

אע"פ שגם היא נזוקת ,שהרי גם לה שוה הכתובה כמו

הנתיבות ,וכתב " -בדברי הנתיבות שכתב דמזיק דבר שאי

ששוהללוקחבספקשמאימותבעלהאויגרשנה.אבלכשם

אפשר למכור ואינו שוה רק לדידי' פטור .לא ידענא ,דזה

שבעלהזכאיבממוןשקיבלהמאחרבמכירתכתובתה,ה"ה

תליאבשניתירוציהתוס'ב"קעא):ד"הוסבר(וכתובותלד.

שזכאיבנזקיהכתובה,וכיוןשכןנמצאשלאזממו להפסידה

)ד"הסבר,שכתבו"עדכאןלאקאמררבימאיראלאבשורף

כלום ,שאפילו אם היו מזיקין לה בידים )שורפים כתובתה(

שטרות של חבירו או מקדש תבואת חבירו שהוא ממון

לאהיומשלמיםלה,אלאלבעלה,ודו"ק.אבלבעלמא,כגון

הראוי לכל העולם ,אבל שור הנסקל ,אין ראוי אלא לזה

בהמת קרבן של חבירו או משקפיים או חליפה וכדומה,

השומרשיפטורעצמו"(.ועודתוס'לאכתבוכןרקדר"מלא

דשוה הוא עתה אצל בעל הדבר ,שהרי משלם ממון עבורו

ס"ל דינא דגרמי בכה"ג ,אבל מזיק ממש ודאי צריך לשלם.

לקנותו ,אף שאינו שוה לאחרים ,לעולם אימא לך דמיקרי

דהרי לרבי שמעון צריך לשלם לשומר של שור הנסקל ד'

ממון,ומחייבהמזיקאע"פשאינושוהלמכרולאחרים".

וה' ,ואף רבנן לא פליגי רק משום דלא ס"ל גורם לממון

גם את הראיה השניה של הנתיבות דחו האחרונים
הדניםבדבריו.

כממוןדמי,ולאהויגםלשומרממוןממש.אבלאםשוהגם
לשומרממוןממש,גםרבנןמודים,עלכןצ"עבדבריו".

בשו"תמקורחייםכתב"-גםמהשהביאראיהמכתובות

ובהמשך דבריו דחה הבית יצחק את מש"כ הנתיבות

גםכןאיןראיה.דזהודאידמשגחינןרקעלהניזק,אםאצלו

שהמזיק שעבודו של חבירו ,המזיק פטור אם לא היה ניתן

שוה כסף הוא ודאי חייב המזיק ,לכן מאי מייתי ראיה

למכורשעבודזהלאחר,עיי"ש.

מההיאדכתובותהלאהתםשוההוארקלמזיקאבללהניזק

וכן החלקת יואב בתשובה )מהדורה חדשה ח"ג סי' צא(

איןשוהפרוטה,לכןאיןעליוחיובממון,ואםכןמאימקשה

כתב" -אףדדעתהנתיבותסי'קמחדאםאחדמזיקלחבירו

הנתיבות,האמ"משוהאצלהאוכלשאינונמאסאצלו,מה

דבר שאי אפשר למכרו ואינו ראוי רק לעצמו פטור המזיקו.

בכךששוההואאצלוכיוןשאינושוהלהניזקפטור".

אבללדעתימבוארברש"יז"ללהיפוך,והואבש"סחוליןדף

ובשו"ת רביד הזהב כתב " -לאו הוכחה הוא כלל ,חדא

פח :דבמזיק לחבירו מעשר שני אף בגבולין דלכו"ע ממון

דהתםשאנידאצלהניזקאינושוהפרוטהואצלהמזיקהוא

גבוהחייבלשלםלבעלים,אףדמעשרשניאינויכוללמכור,

שוהפרוטה,אבלהיכאדהואאיפכאדהואשוהפרוטהאצל

מ"מ חייב המזיקו .ועיין ברש"י גיטין דף נג דכהנים שפגלו

הניזקואינושוהפרוטהלאחריםי"לדחייבהמזיק.ועודהא

אפילו בקרבנות נדבה חייבין לשלם ,דלהביא דורון היה

כתבו התוס' שם דעיקרהחיובאינו אלא משוםדלא החזיר

מתכוין ,אף דאינו יכול למכור .וכן מוכח בריש המפקיד

לחוץ,וא"כאםהיהמחזירלחוץגםהאוכלהיהנמאס,ולא

דפריךאיהכיגיזותוולדותנמיישלםלשומר,כיוןדקנוילו
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למפרע.ועייןבהה"מדביוקראבאמתמחוייבלשלםלשומר

מקבל אילו היה מוכר לאחרים ,והא דהנתיבות בסי' רל"ב

אע"גשאיןלשומרשוםפסידא,דאםלאהיהגונבולאהיתה

סק"ז כתב לענין קתא דמגלא דאם נתן המשכון לאחר

הפרהשייכתלשומר,הרידמ"מכיוןדעכשיואגלאימילתא

לשמור ונאבד ממנו דאף לשמואל דאמר אבד קתא דמגלא

שהוא של השומר חייב לשלם לו .ואף דקיי"ל זה נהנה וזה

אבד אלפי זוזא )שבועות מ"ג ע"ב( ,אין משלמים רק השווי

לא חסר פטור ,מכש"כ מזיק בלא נהנה .אבל ז"א .דדוקא

של הקתא בלבד ,היינו דהזכות לגבות ממון ע"י הקתא ,לא

נהנה דחיובו אינו מבואר בתורה ,אלא מסברא ,והסברא

עושהו ממש ממון יותר משויו ,משא"כ בדבר שהוא ממש

נותנת דבאין לו הפסד אינו חייב לשלם .אבל מזיק חיובו

ממוןלבעליו,לאמתחשביםכמהשווהלאחרים".

מבואר בתורה מכה בהמה ישלמנה ,ובזה לא חילקה תורה

ועיי"ששבארדעתהנתיבות,דהנתיבותאייריבמזיקדבר

בין הפסידו או לא" .ועיי"ש בחלקת יואב שדן להוכיח

שמעיקרא הוא רק זכות גרידא אך אינו ממון ממש ,ובזה

ממקומותנוספיםשלאכנתיבות.

כתבשזכותכזושאינהיכולהלהמכר,איןחייבהמזיקו,אבל

וע"עבספרקהילותיעקבעמ"סב"ק)מהדורהחדשהסי'

בדבר שהוא בעלים גמור עליו ,כגון נייר שכתב עליו ,אף

לט( שדחה את ראיותיו של הנתיבות בדרך הנזכרת לעיל.

שלאניתןלמכרושוק,חייביםלשלםעליו.ובדרךזומיושבת

והביא ראיה לחייב את המזיק חפץ שאינו ראוי להמכר

ראייתהנתיבותממכירתכתובהבטובתהנאה .שאםהזכות

בשור.וז"ל" -צ"עממש"כרש"יז"לבגיטיןדףנגגביכהנים

למכור את הכתובה כבר כעת ,אינה אפשרית לאשה אם

שפגלו במקדש מזידין חייבים לשלם לבעל הקרבן שהרי

הדמים יעברו לבעל ,הרי שהיזק זכות כזו אינה גוררת חיוב

הפסידוהוהבאתדורוןע"ש.אע"פשהנאהזודהבאתדורון

תשלומין.

אינה ראוייה למכירה כלל ,דהא אפילו פיגל בקדשי קדשים
חייב,וקדשיקדשיםלכו"עאינםבמכירה".

ומה שהביא הנתיבות ראיה מתחב לו חבירו ,באר
במנחתשלמה"-ודאירקלדוגמהבעלמאנתכוין,דהאהתם

ובמסקנתו כתב הקהילות יעקב " -מוכח מכמה דוכתי

הוא איפכא ,שלניזק שהוא הבעלים אינו שוה כלום ,וכיון

דגםבשאינוראוילמכירהנחשבכדברששוהכסףגמור,כל

שכן מה טעם ישלם ,אטו אם אחד אכל פרוסת לחם של

שישבוהשתמשותלעצמוהנאהששוהממוןלגבידידיה".

חבירווע"יזההחיהאתנפשוהאםצריךלשלםכפיהשיעור

והחזו"א ב"ק סי' ו' סק"ג כתב בתוך דבריו " -והרי כתב

שהואנהנה,וע"כשרקלדוגמאהביאדאיןמתחשביןעםזה

רש"יגיטיןנ"גא'דכהניםשפיגלוחייביןלשלםאפילובנדבה

שהוא ממון לגבי המזיק וכמו"כ אין מתחשבין מה שהוא

שאינו חייב להביא אחרים משום שהיה רוצה להביא דורון

ממון רק להניזק בלבד .ולפי המבואר להלן )שהנתיבות

ולאהביא.הרימהששוהלולעצמוחשיבמפסידוומזיקו".

המשפטמיירירקבמידישהואזכותגרידאולאבממוןממש(

)יצויין שהחזו"א לא הזכיר מדברי הנתיבות ,אלא כתב

כוונתו דכמו שאם יש לו איזה דבר שיוכל להנות בזה

דבריםאלובתוךדיוןבשאלתדרךשומתהנזק(.
אלא שבגוף שיטת הנתיבות לכאורה היה מקום לחרוג

לאחריםלאנקראמזיקעבורכך,כמו"כאםישלודברשרק
הואעצמויכולליהנותמזה".

מהדרךהמקובלתבביאורדבריו,ולפרשובדרךזו-הנתיבות

וע"עבספרפתחיחושןח"הנזיקיןפרקי'הערהמד.

מסכים שבחפץ שגופו ממון ,אף שלא ניתן למוכרו בשוק,

אךעייןבספרתורתגיטיןדףמגהנזכרלעיל,ממנונראה

חייביםלשלםעליוכפיערכולבעליו.אלא שהנתיבותדןרק

שהנתיבות עצמו אינו מקבל את החילוק האמור ,ולשיטתו

בדברשאיןגופוממוןבעתהנזק.כגוןזכותמעברבתוךשדה

הכלתלויבכחהמכירהבשוק.

חבירו,שגוףהקרקעבהעוברתהדרךאינושלו.וכןבמכירת

ובספרמנחתפיתיםחחו"מ)שייריהמנחהסי'שמ(הביא

כתובהבטובתהנאה,שכעתהכתובהאינהניתנתלמימוש,

דעת הר"ש קלוגר ז"ל שאין דין שומרים בקמיעות ,כיון

אלא היא סחירה עקב כך שאנשים מסכימים לשלם עבור

דרפואתןהיאבדרךסגולה.והמנחתפיתיםדחהדבריווכתב

הסיכוי לקבל סכום גבוה בעתיד .בזה כתב הנתיבות שערך

" -ולענ"ד מדברי רבינו הב"י זצ"ל בתשובת אבקת רוכל סי'

הזכות נמדדת רק בהתאם ליכול הניזק לסחור בזכות זו.

קס בשואל כוס של עצם אלקירני שיש בו סגולה לרפואה

שהרילאניתןלמדודאתערכהעלפיהערךהממשישלגוף

ממגפה,נראהלהדיאדישבזהדיןשומריםלשלםמהששוה

הדבר,שאינוקייםביחסלניזק.

הכוס הנ"ל לפי ערך סגולתו יעו"ש .מיהו בקמיע שעשוי רק

וראיתי שבדרך זו בביאור שיטת הנתיבות הלך הגרש"ז

לאדם זה והפקידו ביד אחר ,י"ל קצת דל"מ דחיוב שומרים

אויערבך זצ"ל .בספר מנחת שלמה ח"ג סי' קד )ובמהדורה

ל"שבזה,רקגםבשורפובידיםפטורכיוןדאינושוהרקלו

אחרת  -בסי' קלה( כתב " -בדבר שהוא ממש ממון נראה

ולא יוכל למכרו לאחר ,הוי דבר הגורם לממון דלאו כממון

דצריכיםלשלםלוכפישהואצריךלהוציאכדילקנותחפץ

דמי כתוספות כתובות דף לד .מיהו בש"ך לקמן סי' שפו

כזה שהפסידוהו ולא נמדד כלל בכמה יוכל למכור זה

סק"א השיג על התוס' הנ"ל וכתב דגם בכה"ג שייך דינא

לאחרים ולפעמים משלמים לו פחות ,דהתורה אמרה מכה

דגרמי...א"כבשורףקמיעאףשאינושוהרקלבעליםחייב

נפשבהמהישלמנהולשוןישלמנההיינולהשליםשיהיהלו

עכ"פ מדינא דגרמי ,דלא שייכי הני טעמי דהש"ך הנ"ל,

בהמה אחרת ולא מספיק מה שישלם לו כשיעור שהיה

ואפשר דגם דין שומרים שייך בזה .ואף להתוס' ב"ק

עטרתדבורה
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וכתובות הנ"ל יש לומר דה"ד בחמץ שעבר עליו הפסח,

בעצמו,ולכלהעולםאיןשוההרבהכמוששוההרבהמאד

דלדידיה ג"כ אינו שוה כלום ,רק לפטור עצמו מן הנגזל,

לבעליו ,שחידש זה מעצמו ,אם ישלם כשויו לבעליו או רק

משא"כ קמיע דהוי גופו ממון לדידיה ,אין נ"מ במה שאין

כשויןלכלהעולם".בסיוםתשובתוכתבהרד"ם" -לינראה

שוה לאחריני .שו"ר סברא זו בתשובת השיב משה סוף סי'

דגםמהששוההרבהבעיניבעלהגניבה,והואבמהדחביב

קחיעו"ש.ועייןבתשובתביתיצחקאה"עח"אסי'עגסק"ט

בעיניוחדושיחכמתו,זהלאחשיבכללשוהכסף,רקהנאה

שהשיב על הגאון שואל ומשיב שחייב לשלם מדין שומרים

בעלמא שיש לו בהן ,אבל הרי אינו יכול להוציא בזה שום

במישהפקידרייזעפאסאצלחבירוונאבד,דלאדמילשטרות

הרווחת ממון  ...ויש לדמות נדון דידן לטובת הנאה למ"ד

דזה הוא כגופו ממון ,ושטר שאני דעומד לראיה יעו"ש.

דטובת הנאה אינה ממון ,ופסק כן ש"ך בחו"מ ססי' ש"נ

ובבית יצחק כתב עליו דאפ"ה לא שייך שומרים כיון דאינו

דפטור מה"ט בגמ' ספ"ב דקידושין דף נ"ח לגונב תרומה או

שוה רק לו ולא לאחר ,כתוס' כתובות דף לד הנ"ל .ולהנ"ל

טבל מישראל ,ואע"ג דיש להנגנב הנאה גדולה שיכול ליתן

יש לומר כיון דעכ"פ אצלו הוא שוה וצריך לו לגופו ,אף

התרומהומעשרלמישירצהוגםיוכללקבלעבורזהפרוטה

שאינושוהלאחרהויממוןגמור,ולאדמילחמץשעברעליו

מישראל אבי אמו של איזה כהן כדאיתא בבכורות ריש דף

הפסחדגםאצלואינושוהכלוםרקלפטורעצמומןהנגזל,

כ"ז וברש"יפסחים דךמ"ו ד"ה ט"ה.ואפילו לחדאוקימתא

וצ"עעודבזה".

שבגמ'קידושיןשםדרבימחייבלשלםדמיטבלומשוםקנס,

ובספראבניהחושןעלחו"מסי'שמסק"אכתב" -בספר

הא פרש"ישםד"הקנסולגנבוז"לשלאתהאתרומהאצלו

מנחתפתיםראיתישמחלקביןקמיעששוהלכלהעולםבין

ממון שאין לו תובעין ונמצא חוטא נשכר .ובנ"ד אם ישלם

שאין ראוי רק לזה אז הוי גורם לממון .וגם זה לא נהירא,

המזיק או הגונב כשויו לכל העולם אינו נשכר כלום ,דלפני

וכברכתבתיסי'שפ"ודלאכתבוהתוספותבדברשאינושוה

הגנב הוא אינו שוה יותר מלכל העולם  ...ועוד יש לדמות

לכל העולם הוי גורם לממון ,רק בשור הנסקל דאין לו שום

נדוןשאלתנולמהדקיי"לבגמ'ב"קדףעחרישע"בדהאומר

שיווירקדיכוללפטורעצמומהנגזל,אבלמהששוהלדידי'

הרי עלי עולה והפריש שור וגנבו גנב ,דפטור הגנב בכבש

ממש,ודאידהויממוןגמור".

ואינו יכול בעל השור לומר אנא בעינא למיעבד מצוה

והנההחתםסופרבתשובהחלקאה"עח"אסי'פבכתב
" -במפקיד גט שהוא שטר דאימעט מדיני שומרים ,ולא

מהמובחר ,ואע"ג דודאי יש הנאה לבעל השור בקרבן גדול,
והואכדרךהנאהשישלהמחדשבכתביחדושיחכמתו".

נעשה ידו כידה" .אך בתשובת חבל יעקב סי' כה תמה על

אך דברי תשובת הרד"ם צ"ע ,מפני שבכל הראיות

דבריו ,וכתב " -בגט לא שייך כלל לומר אין דין שומר

שהזכיר,גוףהממוןאינוממוןהבעליםאלאממוןגבוה,אלא

בשטרות ,דהא דאימעט שטרות מדין שומרים הוא מטעם

שבאה לו הנאה מאותו ממון שאינו שלו .ובזה נקטינן שאין

דאינו דומה לפרט דאין גופו ממון ,דעיקר הממון הוא החוב

הנאהזו גורמת לגוףהממון להחשב כבעל ערך לנגנב .אבל

שהוא אצל הלוה ,ובידו לא הוי רק הנייר ואין חשיבות

בנדוןבתשובתהרד"ם,גוףכתבהידשלחידושיהתורה,הם

בהנייר ,רק החוב מה שכתוב בתוכו ,והחוב אינו תחת ידו.

שייכים למישכתבן ,והערך הרב שישלבעלים עקב ההנאה

אבל בגט אשה דעיקר הוא הנייר ,והכתוב בו דהוא עושה

מהכתוב בהם ,הוא ערך הנובע מדבר שהוא ודאי ממונו,

הדבר שצריך ,א"כ הופקד אצלו כל הממון והוא גופו ממון

ובזה י"ל שבעקבות ההנאה הרבה מחידושי תורתו ,עולה

בודאישייךבודיןשמירה.ואיןלומרכיוןדלאהויממוןלכל

ערך כתב היד לסכום גבוה .ומה שלא ניתן למכרו בשוק,

העולם לא הוי ממון כעין שכתבו התוס' ב"ק דף עא :דעד

אינו מבטל את ערכו האמיתי לבעליו ,וכמו שהוכיחו

כאן לא מחייב רבי מאיר אלא שורף שטרותיו של חבירו

הפוסקיםהחולקיםעלהנתיבות,הנזכריםלעיל.

דממון הראוי לכל אדם הוא ,דראוי למכור ולגבות בו ,אבל

ונוסיףבזהמש"כהנתיבותבספרומקורחיים עלהלכות

שורהנסקלאינוראויאלאלשומרבלבד.וכןכתבהנתיבות

פסחסי'תלאבביאורהפלוגתאדטובתהנאהממוןאואינה

בסי' קמח שהמזיק לאדם דבר דלא הוי ממון אלא לו לבדו

ממון ,וז"ל " -הא דאינו יכול לקדש האשה בטובת הנאה

פטור  ...והראיות של הנתיבות המשפט לא זכיתי להבין ...

למ"ד דטובת הנאה אינה ממון ,וכן הגנב פטור מכפל של

א"כ גבי שומר נמי בודאי חייב היכא דלהמפקיד הוא ממון

טובת הנאה ,נראה דהיינו טעמא דודאי טובת הנאה שוה

גמוראףשלעלמאאינוממון...אבלבדברדהויממוןממש

כסףהוא,דהאשמיןאותובהקדש,כמבוארבערכין)דףכ"ח

לגבי המפקיד כמו גט ,אף דאינו ממון רק לבעל המפקיד,

וכ"ט דיכול להקדיש ולהחרים הטובת הנאה שיש לו

אבללעלמאאינושוהרקלצורעלפיצלוחיתו,בכלזהכיון

בקדשים(,והאיךשייךלומראינוממוןבדברשישלושומא,

דלהמפקיד הוא ממון גמור והשומר משך זה הדבר גופא

וכל העולם נותנין סך הרבה עבור זה .רק דפלוגתייהו הוא

ומקבלשמירהבודאייתחייבהשומר,אףדלהשומרג"כאינו

אם טובת הנאה חשוב ממון וזכות בגוף החפץ .דמאן דס"ל

שוהכלכך".

ממון ,חשוב כאילו יש לו ממון וזכות בגוף החפץ יכול

והנה ראיתי בשו"ת הרד"ם סי' יג שדן בשאלה דומה

להקנות הטובת הנאה במשיכת החפץ ,ומאן דס"ל אינו

לנד"ד,וז"ל" -המזיקלחבירוכתביחדושיםבחכמהשחידש

ממון ,היינו שאין חשוב ממון וקנין בגוף החפץ ,רק זכות

834חושןמשפט

עטרתדבורה

מבחוץ הוא דזכי ליה רחמנא ,ואינו יכול להקנות הטובת

נראה שלא ניתן לחייב את הנתבע את הסכום הגבוה

הנאהבמשיכתהחפץ...וכןאינויכוללהקנותבחליפיןואגב

שהתקליטור שוה כעת עבור התובע ,אלא מחוייב לכל

קרקע רק חפץ ולא זכות מבחוץ ,אבל קנין הנתפס בדבור

היותר שקל אחד או שני שקלים כערכו של תקליטור חדש

כגון הקדש וחרם והפקר וביטול ודאי מועיל בטובת הנאה

ריק.

כמבוארבערכין".

אך יש לדון האם יש מקום לחייב את הנתבע בכך

ונראה להוסיף שדברי המקור חיים יפים לטובת הנאה

שבדבריו לתובע הביא בעקיפין למחיקת הגיבוי .אמנם

הבאה מחפץ שאינו של הבעלים אלא של גבוה ,כקדשים

הנתבע לא אמר לתובע שהוא יכול למחוק את הגיבוי ,אך

וכיוצ"ב .אבל במי שגוף החפץ בבעלותו ,מהי"ת לדון את

עכ"פ בעקבות דבריו שהתקליטור אצלו ,התובע מחק את

הטובתהנאהכדברשחוץלחפץ.הדברפשוטשההנאהשיש

הגיבוי ,ולאחר מעשה התברר שלדבריו אלו של הנתבע לא

לו מחידושי תורתו ,הם תוספת לערך העצמי שיש לדפים

היואחיזהבמציאות,והתקליטורלאהיהבנמצא.

עליהם הם כתובים ,והכל יחד נישום כדבר בעל ערך רב

היהמקוםללמודדיןזהמהדיןהמבוארבמסכתבב"קדף

לבעליו ,ונקבע לערכו העצמי של החפץ עצמו .ואמנם לא

צט :בדין המראה דינר לשלחני ונמצא רע ,דמבואר דדוקא

ניתן לקבל את ערכו במכירתו בשוק ,וערכו הוא רק עבור

באם אמר לו "חזי דעלך קא סמיכנא" ,ויעויין בשו"ע חו"מ

בעליו,אךמאחרשרבוהחולקיםעלשיטתהנתיבות,נקטינן

סי' שו סעיף ו' שאם בחנם ראהו אין לחייבו אלא אם אמר

שישלהעריכוכפיערכולבעליו.
מסקנת הדברים היא  -רבו החולקים על דינו של

לו"עליךקאסמיכנא",אושהיוהדבריםמראיםשהואסומך
עליו,ודוקאבכה"גמחייבינןמדינאדגרמי.

הנתיבות,וראיותיונדחו,עלכןישלחייבאתהמזיקאואת

השלטי גבורים לב"ק בסוגיא בב"ק שם )הובא באורים

השומר בתשלום עבור חפץ השוה ערך רב לבעליו ,למרות

ותומיםסי'קכ"טס"קג'(כתבהטעםדהמראהדינרלשולחני

שאינו ראוי להמכר בשוק .ולעיל הבאנו מדברי המנחת

אינוחייבעדשיאמרלוחזידעלךקאסמיכנא,משוםשיכול

שלמה שצידד לומר שאף הנתיבות לא אמר דבריו אלא

להתנצל ולומר שלא דקדק כל כך ,משום שחשב שכמו

כשקיימתרקזכותממוןולאנאמרושהזיקדברשגופוממון,

שהראה לו כן יראה את המטבע לאחרים ,ולא חשש שירע

שמטעםמסוייםאיןניתןלמוכרובשוק.

את אומנתו בזה ,וע"כ אינו חייב משום דינא דגרמי יעו"ש.

ויעויין בדברי הנתיבות סי' רז סק"ח ,ונראה שהחולקים
על דינו של הנתיבות בסי' קמח עכ"פ יסכימו עם דינו בסי'
רז,ואכמ"ל.

ולפיזהה"הבנידוןשלפנינוהנתבעיכוללטעוןכילאהעלה
עלדעתושדבריויביאוויגרמואתהנזקשלמחיקתהגיבוי.
אךישלדון,דשאניהכאשלנתבעדיןשומר,ועלפיכללי

ויש לעיין ,לדעת החולקים על הנתיבות ,הסוברים

הלכות השומרים השומר מחוייב גם בנזק הנגרם בדרך של

שהערך של החפץ נמדד על פי ערכו לבעליו ,כיצד ניתן

גרמא ,אף בכה"ג שלא היינו מחייבים אדם אחר שאינו

להעריך חפץ בלא שקיימת אפשרות להעמידו למכירה

שומר.

בשוק,בויקבעמחירו.

ונקדים את המבואר בגמרא במסכת ב"מ דף צג" :רועה

נראה שיש להעריכו בדרך זו  -יש להעריך כמה אותו

שהיה רועה והניח עדרו ובא לעיר ,בא זאב וטרף ,ובא ארי

אדם ישלם עבור חפץ זה במידה והחפץ לא יהיה ברשותו

ודרס  ...מאי הוה ליה למעבד ,היה לו לקדם ברועים

ויחפוץ לקנותו .כגון במקרה בו יבוא גזלן ויגזול אותו ממנו,

ובמקלות .אי הכי ,מאי איריא שומר שכר אפילו שומר חנם

בלא שקיימת לנגזל אפשרות להוציאו בדין ,והגזלן יסכים

נמי,דהאמרהואדאמרשומרחנםשהיהלולקדםברועים

למכוראתהחפץלנגזל.

ובמקלות ולא קידם חייב .שומר חנם בחנם ,שומר שכר

לפי זה במקרה שקיים גיבוי לתקליטור הניזוק ,או כשיש

בשכר .ועד כמה עד כדי דמיהן .והיכן מצינו בשומר שכר

שני תקליטורים ורק אחד הופקד ,או שקיים גיבוי במחשב

שחייב באונסין ,דהדר שקיל דמיהן מבעל הבית .אמר ליה

לתקליטור שהופקד אצל השומר ,אין לתקליטור הניזוק או

רב פפא לאביי אי הכי ,מאי אהני ליה מינה ,נפקא מינה

לתקליטור המופקד ערך משמעותי .מאחר וגם אילו יבוא

לכושראדחיותא,אינמילטרחאיתירתא".

גזלן לגוזלו ואח"כ יבקש למוכרו לנגזל ,הרי שהנגזל לא

ופרש"י "לכושרא דחיותא ,כושר הבהמות ,שמכיר בהן

יסכיםלשלםעבורוסכוםגבוה,כפיערךהיצירהעבורו,כל

כבר ,ולמודות בביתו .לטרחא יתירתא ,שלא יצטרך לחזור

עודנמצאברשותוגיבוי.

אחרהבהמותלקנות".
והנהבגמראמבוארהחיובשלשומרשכרלקדםברועים

חיובושלהנתבעכשומר

ובמקלות על מנת למנוע הפסד של כושרא דחיותא וטרחה

בהתאם לאמור ,במקרה שבפנינו בעת שהנתבע קבל

מבעל הבית ,אך אין מבואר הדין כשהשומר נמנע מלעשות

לרשותו אתהתקליטור,היה גיבוי לתקליטור ,וממילא ערכו

את המוטל עליו וחוייב בדמי הפקדון ,האם בכלל זה חייב

של הפקדון היה ערך זעום המשקף את ערכו של תקליטור

בתשלום כושרא דחיותא וטירחא .ובחי' הרמב"ן עמ"ס ב"מ

ריק .התקליטור אבד בטרם מחק התובע את הגיבוי ,על כן

)שם ,הובא במגיד משנה פ"ג משכירות ה”ו( כתב " -נראה

עטרתדבורה
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דשומר שכר שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות בשכר ולא

אך יש לדחות טענה זו .בנידון שלפנינו ,בשעה

קדםאינומשלםאתכולהאלאמנכיןלושכרן,ואםלאהיה

שהתקליטוראבד,שהיאהשעהבהנוצרחיובהממון,עדיין

יכוללקדםאלאבכדידמיהןאינומשלםאלאשומתכושרה

לא היה לפקדון ערך גבוה .ואילו הטעיית התובע שהביאה

שלבהמה,א"נדמיטירחא,וצ"ע".

לנזק הגדול ,אינה מעשה הקשור למסגרת חיובי השמירה

ומאידמספקאליהלהרמב"ן,פשיטאליהלהטור.וז"להטור

שלו ,ונעשתה לאחר שכבר התחייב בחיוב תשלומין על

חו"מ סי' שג " -באו לסטין עליו או ארי ודרס אם אפשר לו

האבידה ,ומסתבר שבנסיבות אלו אין הדין נותן לחייבו

לקבץרועיםשיעזרולולהצילחייבלקבצםוליתןלהםשכרעד

בגרמא.

כדיהבהמה,וחוזרולוקחמבעלהביתמהשנתןלהם,ואםלא

ונציין למש"כ בשו"ת מנחת יצחק ח"ב סי' פח במי שכר

עשהכןחייבושמיןכמהשוההבהמהיותרממהשצריךליתן

מכוניתופשעבשמירתהונהגשלאכראויוהמכוניתניזוקה,

לרועים שיסייעוהו ,ואותו מותר חייב לבעל הבית .ואם היה

וכתב בפשיטות שניתן לחייבו בהוצאות שנגרמו לבעל

צריך לשלם להם כל דמי הבהמה ,צריךלשלםלו דמי טרחא

המכונית שנאלץ לשכור מכונית אחרת לתקופה מסויימת.

שצריךלטרוחולקנותבהמהאחרת".

ובתוך דבריו כתב המנחת יצחק להגביל את חיובי השומר

והנהנתיבותהמשפטבסי'שגסק"חתמהעלדבריהטור

בנזקי גרמא ,וז"ל " -יש לומר דשומר חייב אףבגרמא ,וכמו

" -דהאאפילולסטיםמזוייןוגזלןאינוחייבלשלםאלאדמי

שהביא לדוגמא מהא דפורץ גדר בפני בהמות חבירו ,אבל

שוויוולאיותר".
אך כתב על דבריו בספר ערך שי )שם סי' שג ס"ח( -
"ומהשהקשההנתיבותמגזלן,לאראיתימפורשדאיןצריך

כל זה נוגע לעצם ההפסד האויטא )המכונית( ,אבל לא מה
שנגרםלועי"זתשלומיןיתיריםעבוראויטא)מכונית(,אחר
וכיב"ז".

לשלם הטרחא .אך בלא"ה שאני שומר דבעלים סמכו עליו.

מכל הנ"ל נראה כי בנידון שבפנינו ,אין לחייב מדינא

תדעדפורץגדרלפניבהמתחבירופטור,ושומרחייב.וסוגר

מכחחיובישומרים.אךנצייןלדבריהמאיריבמסכתב"קדף

ביתחבירוואינומניחולהשכירופטור,והשוכרביתמחבירו

צט:שהוציאמההיאאיתתאדאחויאדינרלרבחייא,ששלם

ולא הודיעו חדש לפני צאת השנה שיצא ,צריך לשלם לו

רבחייאאת הנזקלפניםמשורתהדין.וז"להמאירי" -ראוי

שכירות שנה שניה ,אף שלא ידור בו ,וכדאיתא בסי' שי"ב.

לתלמידי חכמים ולאנשי מעשה לשלם כל נזק הבא מחמת

וכןהבאתישםמריטב"אפרקאיזהונשךדףעג".

דבורםולעשותעםשארבניאדםלפניםמשורתהדין".

וכן בספר אולם המשפט חו"מ סי' שג ס"ח כתב " -ואם

ובקצוה"ח לב ס"ק א בסופו כתב " -וכמה מיני גרמא

לא עשה כן חייב ,עיין טור דהיינו דמשלם לו דמי טירחא

איכאשנפטרמתשלומיןאפילובדינישמיםואילועונשודאי

וכושראדחיותא,והקשההנתיבותדהאלאגרעמגזלןדאינו

איתליה,אפילובגורםדגורםוהואפשוט".

בכמה דוכתי דמה שאינו שוה אלא להאי גברא ולא לכו"ע

החובהלשלםלאומןאתשכרוכשפשעבשמירתו

משלםאלאשוויהחפץלמכור.ולענ"דכברכתבוהתוספות
אינואלאגורםלממון,וקיי"לדלאמחייב.וא"כה"נהכושרא

יש לדון האם היה מוטל על התובע לשלם לנתבע את

דחיותא והטירחא ,אין השווי אלא להאי .ומשום הכי גזלן

השכר המסוכם מראש עבור עבודתו ,בנסיבות הנוכחיות

ודאי פטור ,אבל גבי שומר מבואר בכמה דוכתא דגם גורם

שהתקליטור אבד ,והנתבע לא הודיע על האובדן לתובע,

חייבוכדיןשותפיןלעילסי'קע"ודחייבלשלםגםמהשהיה

אלא אדרבה הטעה אותו ובכך גרם לו בעקיפין לנזק של

ראוילהרויחע"שודו"ק".

מחיקת הגיבוי .אמנם התובע כבר שלם לנתבע את שכר

מבואר מדבריו דאף דאזיל בשיטת הנתיבות סי' קמח,

עבודתו ,אך יש לדון שאילו היה יודע שלא יוכל לזכות

אפ"ה העלה דבשומר יש לחייבו יותר ממזיק ומגזלן .וכן

בתביעה על עצם אבדן התקליטור מכח חיובי שמירה על

מבואר בדברי הערך שי ,ששומר חייב אף על נזק שארע

אבדת התקליטור ,והיה יודע כי יוכל לזכות בתביעה לפטרו

בדרךשלגרמא.

מתשלום שכר העבודה ,היה נמנע מלשלם את שכר

היה מקום לומר על פי שיטת הטור ,וכפי שהתבארה
בערך שי ובאולם המשפט ,שיש לחייב את השומר שפשע

העבודה .ובנסיבות אלו התשלום נידון כתשלום בטעות
שדינולהיותמוחזר.

בשמירתו בכל נזקי גרמא הנובעים מפשיעתו .ולפי זה כפי

ההנחה הראשונה העומדת בפנינו היא שהנתבע נידון

שהשומר מחוייב בתשלום כושרא דחיותא והוצאות שכר

כשומר על התקליטור שברשותו ,וכל עוד לא התנה בפירוש

טרחה שהוציא לצורך קניית בהמה חדשה ,ה"ה בנדון דידן

כי אינו מקבל על עצמו חיובי שמירה ,אינו יכול להפטר

הנתבע יחוייב בנזק שנגרם לתובע עקב האבדה וההטעייה

מאחריותו לשמור .אמנם הנתבע טען כי מקובל שאין

שהנתבע הטעה את התובע כשהודיעו שהפקדון אצלו

מחזיקים חומר כזה לשמירה ,אך התובע טען שלא ידע

בשעה שלא היה אצלו .למרות שנזק זה יוגדר בגדר גרמא

שהתקליטור לא יוחזק שמור כראוי ,ועכ"פ אין דבר זה ידוע

בנזיקין בלבד ,יש לדון לחייבו ,דהא מצינו שהשומר מחוייב

לכל והיה מוטל על הנתבע להודיע לתובע כי כך מקובל.

בתשלוםנזקיגרמאשלשכרטרחהלקנותבהמהאחרת.

מלבדזאת,טענתהנתבעבנקודהזואינהברורה.שהריאילו
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כדברי הנתבע הרי שבעת שהתובע בקש מהנתבע את

אלא שמסוגיא זו אנו למדים לשומר שכר שכל תפקידו

התקליטור ,היה עליו לומר שהוא אינו ברשותו ,וכמקובל

לשמור ,מאחר והשמירה לא הועילה ,והפקדון אבד ,על כן

שלא לשמור חומר כזה .בתגובתו של הנתבע באומרו

אינו זכאי לקבל שכרו .אך יש לדון מה דין אומן שעשה

שהתקליטוראצלווהואיחזיראותולתובע,הוכיחשישמקום

מלאכתו ,ושכרו משולם עבור מלאכתו ,האם יפסיד את

לשמירה כזו ,ועכ"פ לא ניתן לקבל את הטענה כי זהו מנהג

שכרו במקרה שהחפץ אבד לאחר גמר מלאכתו .וכן יש

ברור וידוע לכל שלא לשמור על תקליטור .וכל עוד הדברים

לבררהדיןבכה"גשעפ"ידיןאיןלחייבובגנבהואבדה,וכגון

לא נאמרו בפירוש ,הדרינן להלכה המקובלת ונפסקה בשו"ע

בשמירהבבעלים.

חו"מסי'שוס"אשכלהאומניםשומרישכרהם.וכלעודלא

בספר קצות החשן סי' שה סק"ב הביא מתשובת חוט

התנובפירוששאינומקבלעליושמירה,האומןנידוןכשומר.

המשולש )הטור השני סי' כד( שכתב בדין מי שנתן לאומן

שהרי אם נדון כל מקרה לגופו ויהא מוטל עלינו לברר בכל

לעשרה משקלי זהב שיעשה מהם אצדעה אחת ,ובסיום

מקרה לגופו האם האומן גילה בדעתו שמקבל עליו חיוב

תשובתו העלה " -אמנם מצד מה שנתעסק עמו במלאכה,

שמירה ,הרי פשיטא שכל אומן יעדיף שלא להתחייב בכך.

נראהפשוטדהויאשמירהבבעלים.שהריקודםשקבלממנו

אלאודאיבעלכרחודיינינןליהכשומר.

הזהב ונתחייב בשמירתו כבר היה שמעון שאול לו ,שקבל

ומכיון שכן ,ובצירוף שהנתבע לא שמר כראוי על

ממנו הבדולח והאבנים טובות וישב אצלו והתחיל לסייעו,

התקליטור ונמנע מלהודיע על האובדן לתובע ובכך גרם

ואז קבל מידו הזהב .והנה עשיית החפץ ההוא הוא כולו

בעקיפיןלנזקשארע,ישלקבועשהנתבעלאמלאכראויאת

לתועלתראובןואיןלשמעוןבושוםתועלת,א"כדברפשוט

חובתוכלפיהתובע.בנסיבותאלו ישלדוןהאםהתובעהיה

הואדהויפשיעהבבעליםלפטור,דהכיאפסיקאהלכתאוכן

מחוייבבמלואשכרהעבודההמסוכם.

פסקוכלהפוסקים,נמצאשראובןאפילוחשבינןליהלשוכר

במסכת בבא מציעא דף נז" - :בני העיר ששלחו את

גמורוהיהפושעבשמירתהחפץהיהפטור,ומהגםדאפילו

שקליהן ונגנבו או שאבדו ,אם משנתרמה התרומה נשבעין

ש"ח לא הוי כמו שהוכחנו לעיל .ומאחר שהוכחנו שהוא

לגזברין ,ואם לאו נשבעין לבני העיר ,ובני העיר שוקלין

פטור ,נראה פשוט שחייב שמעון לשלם לו דמי פעולתו

אחרים תחתיהן  ...אמר רבה נשבעין לבני העיר במעמד

בדינאובדייני,זהומהשנלע"דכפיהדין".

גזברין ,כי היכי דלא נחשדינהו .ואי נמי כי היכי דלא לקרו

וכתב הקצות החשן על דבריו " -ונראה דאע"ג דשמירה

להופושעים.והאנגנבואושאבדוקתני,ושומרשכרבגניבה

בבעליםפטוראפילומפשיעה,אבלשכרומיהאמפסידדלא

ואבידה חיובי מיחייב ,והכא נמי נהי דשלומי לא משלמי

גרע מעבדים ושטרות והקדשות דנשבעין ליטול שכרן

אגרייהומיהאלפסיד".

כמבוארבפרקהזהבוהואבטורושו"עסי'שאסעיףא'.וכל

הרי מבואר הדין בשומר שכר ,שאף אם אינו מחוייב

שלא שמר כראוי מפסיד שכרו ואפילו בשמירה בבעלים ...

בתשלום מכח דיני השומרים ,כגון בשומר מעות הקדש,

היכאדנתןלושכרלשמור,א"ככלשלאשמרכראויאפילו

שהתמעטו מדיני שומרים ,עכ"פ אם המעות אבדו ,השומר

שאין בו דין שמירה ,אבל שכרו מיהא מפסיד ,כיון שלא

אינו זכאי לתשלום שכרו ,שהרי למעשה לא שמר כראוי.

עשהמלאכתוששכרולכךלשומרוכתורתשומרשכר.אבל

וכתבשםבחי'הריטב"א)החדשים("-אגרייהומיהאלפסיד.

אומן שנוטל שכר עבור מלאכתו אלא דהוא ממילא שומר

פי' דהא להכי יהבו ליה אגרא דליטרינהו מגנבה ואבדה,

שכרכמושוכרכיוןדנהנהוכמ"שבסי'שוסק"א,וא"ככיון

וכיון דלא נטרינהו מגנבה ואבידה לית להו אגרא .ואפילו

דעשהמלאכתומלאכתאומןונאבדבעניןשהואפטור,כגון

קבלוהו כבר ,יש להם להחזירו ,וכ"ש שאין נותנין להם

שהיו בעליו עמו א"כ הו"ל כמו חזרה ליד בעלים וכאילו

שכרםעכשיו".

נאנס דהו"ל כמו חזרה ליד בעלים וצריכין לשלם שכרן.

וכןבשו"תמהר"יאסאדח"בסי'ריאכתב" -אפילולולי

והתםסוףפרקהזהבדףנחדאמרואגרייהומיהאלפסדינהו

גזה"כלפטרןבהקדש,שהיומשלמיןבחזרהדמיהפקדון,נמי

פי'רש"יז"לאגרייהומיהאליפסדישהרינשתעבדולשומרן

דינא הכי דלפסדי שכרן מה"ט דפי' רש"י לפי שע"מ לשמרן

מגנבה ואבדה ,ועל מנת כן היו נוטלין שכר ,והרי לא

מגו"א היו נוטלין שכרו והרי לא השלימו מלאכתן ,אא"כ

השלימו מלאכתן עכ"ל .אבל הכא כבר השלים המלאכה

החזירו את החפץ הפקדון בעיני' ,דרוצה ביותר בקב שלו.

אלא שאחר כך נאבד ,וכיון דהוא פטור צריך לשלם

והכי משמע לענ"ד מלישנא דהש"ס הנ"ל דאמר והכא נמי

השכירות.ואכתיצ"עכיוןדקיי"לאיןלשכירותאלאלבסוף

נהי דשלומי לא משלמי וכו' משמע דלא מבעי' אי מחייבו

והיינו לאחר חזרה כמבואר בתוס' פרק הגוזל דף צח ,ונהי

לשלםודאיקשי'אגרייהולפסדיאלאאפי'דפטוריםמלשלם

דאונסין הוי חזרה אבל פשיעה דלא הוי חזרה ,נהי דפטור,

מכ"מ קשיא הא ,וכן משמעות לשון הרא"ש והשו"ע הנ"ל,

כיון דהשלמת המלאכה הוא עד לאחר חזרה היה לו

ומ"משומרשכרמפסידשכרועדשישבעששמרכראוי,ולא

לשומרו".

כתבוג"כאועדשישלםלודמיהפקדון,ע"כמשוםדגםאם
משלםלודמיונמימפסידשכרוכיוןשלאשמרכראוי".

מבואר מדברי קצות החשן ששאלת זכותו של האומן
לקבל את שכרו תלויה בשאלה האם האומן עשה את

עטרתדבורה
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מלאכתו והשלימה או לא ,ואם עשה מלאכתו והשלימה,

מלשלם שכר השמירה לשומר ,בכל זאת כיון דהעיקר תלוי

מקבל שכרו ,ואם בעצם האובדן התברר שלא השלים

בביטול הקציצה ,מה לי אם התועלת היוצא מזה הוא

מלאכתוכראוי,הפסידשכרו.
ובנתיבות המשפט סי' שה סק"א כתב " -בקצות החשן

למפקיד או לשומר דהלא בכל אופן יהיה נוגע למי שיהיה
הלאגוףקציצתהשכרשביניהםהואבטל".

נסתפק באומן בבעלים ונגנב אי יכול לתבוע דמי שכירותו

העולה מדברינו  -במקרה שאבד או נגנב מהאומן דבר

דהא בקרקע אף דפטור משומרים מ"מ מפסיד שכרו וא"כ

השייךלבעלהבית,והיהעלהאומןלשומרוופשעבשמירתו,

ה"ההכא,אודילמאכיוןדהשכירותלאודמישמירההוא,

ישלקבועשהסיכוםהמוקדםעלגובהשכרושלהאומןבטל,

רקשכראומנותואינומפסידכשנגנבע"ש.ולאידענאשום

ואינו מחייב את בעל הבית ,מפני שבעצם האובדן שארע

ספק בזה ,דהא בב"מ דף נח גבי בני העיר ששלחו שקליהן,

בפשיעת האומן ,האומן לא השלים את מלאכתו כראוי,

דאמר להפסיד שכרן .אף דשם הוי שכר שליחות ולא שכר

ובטלה הקציצה ,ועל דעת כן לא התחייב לשלם .ובנסיבות

שמירה,ואפ"המפסידכשנגנב.א"כה"נמפסידשכראומנות

אלו יש לקבוע מחדש את השכר המתאים לתשלום כאלו

כיון דקיי"ל דשכירות אינה משתלמת רק לבסוף כשנתנו לו

האומן עשה את המלאכה מעצמו ,וכדין היורד לשדה חבירו

כמ"ש התוס' בב"ק דף צח ע"ש ,והרי לא גמר מלאכתו

ונטעושלאמדעתו,ובשדההעשויהליטע.

כשלאהחזירומחמתשלאשמרומגניבה,ופשוט".

במקרה שבפנינו התובע שלם לנתבע את השכר

הנתיבות בסי' שסג סק"ג חזר על שיטתו וכתב -

שהתבקש לשלם ,אך היינו מפני שסבר שיקבל פיצוי מלא

"נסתפקתי באומן כגון שנתן לו שעורין לעשות שכר ועבר

כערךהתקליטור עבורו ,ובהתאם לשעות העבודה שהשקיע

עליו הפסח בפשיעתו אם מפסיד שכרו .ונראה דמפסיד לא

בעבודהזו,כפישפרטבכתבהתביעהבתיקשלפנינו.אךלפי

מיבעיא למאן דס"ל אומן קונה בשבח כלי ודאי דמפסיד,

מסקנתנושהעלנושלאניתןלחייבוכמבוקש,ומאידךהאומן

דשלוהפסיד,אלאאפילואיאיןאומןקונהבשבחכלי,מ"מ

אינו זכאי למלוא שכרו ,הרי שהתשלום ששולם בזמנו היה

דמי להא שכתבתי לעיל בסי' ש"ה בשכר שליחות דמפסיד

בטעות,ועלהנתבעלהחזיראתאותםסכומיםששולמומעל

בגניבהאפילוהיהבבעליםע"ש,וא"כה"נכיוןדדיןמזיקיש

לסכוםהמתחייב.

לו ,רק בהיזק שאינו ניכר פטור מלשלם ,אבל שבח הפסיד
דלאנגמרשכירותעדשמחזירה,ע"שבסי'ש"ה".

מסקנתהדברים

ויש מקוםלדוןעלפידבריהקצותוהנתיבות,בנידוןדידן

במקרה שבפנינו ,הנתבע נהג שלא כהוגן בכך שלא

שהנתבע לא השלים את מלאכתו כראוי ,במה שלא החזיר

הודיע בפירוש לתובע שאין אחריות שמירה על התקליטור

לתובע את התקליטור שהיה מחוייב לשומרו ,ומכיון שכן,

הנמסר לבית הדפוס ,ולאחר שהתובע בקש לקבלו ,היה על

אינו זכאי לקבל את מלוא שכרו .אך עדיין יש לדון האם

הנתבע להודיעו שמקובל שלא להחזיר חומר כזה ,וכי עליו

האומן זכאי למקצת שכרו ,ואם כן ,יש נברר כיצד להעריך

להסדירגיבוימתאיםלחומרשברשותו.במקוםזאת,הנתבע

אתהשכרהמחוייבלהיותמשולם.

הביא למצב שהתובע האמין שהתקליטורים שמורים אצלו

והנה בספר יד המלך על הרמב"ם )בסוף הספר

ויוכללקבלם,ועקבכךהתובעמחקאתהגיבוי.

בהשמטות להלכות שכירות פרק ב' הלכה ב'( כתב להוכיח

בהתנהגותוהזוגרםהנתבעלתובענזק.וגםאםלאניתן

מרש"י בב"מ דף נח )שהובא לעיל בדברי הקצות( שבשומר

לחייבועלפידיניהנזיקין,כלעודהנתבעלאהודיעלתובע

שכר שלא שמר כראוי ונגנב או שאבד ,אף ששלם דמי

בפירוש שיוכל למחוק את הגיבוי ,עכ"פ הנזק ארע בעקבות

הפקדוןכמחוייב,עכ"פהפסידשכרו,מאחרשהשכרמשולם

המעשה שלקה בחוסר הגינות בולט ,ויש מקום לקבוע כי

עברשמירהכראוי,והלהלאשמרכראוי.והביאמהשטמ"ק

מלפנים משורת הדין עליו לפצות את התובע ,והבאנו

עמ"ס ב"מ דף עח .גבי השוכר את החמור להוליכו בהר

שלדעת קצות החשן ,גם במקום שאינו בגדר גרמא בנזיקין

והוליכובבקעהומתהחייב",וכתבהשטמ"קוז"לוהאדתני

המחוייב בדיני שמים ,אלא רק בגדר גורם דגורם ,עכ"פ

דאם מתה חייב פרש"י דחייב באונסין ,ופטור משכרה דכיון

המזיקעלוללהענשעקבגרימתהנזק.

דשינה בטל קציצתו ושכירתו ,והו"ל כתוקף ספינתו של

מלבד זאת ,בנסיבות אלו שהנתבע לא עשה את המוטל

חבירושלאמדעתוועשהבהמלאכהדאמרינןבהגוזלדרצה

עליו ,אילו היו מראש קוצבים את שכרו ,קציצה זו היתה

שכרה נוטל ורצה פחתה נוטל ,והכא כיון דמשלם כל דמי

בטלה עקב אי עמידת הנתבע במה שהוטל עליו .במקרה

שוי החמור אין לך תשלומי פחת יותר מזה ע"כ .הרי לנו

שלפנינו כפי הנראה התשלום נעשה שלא בהתאם לקציצה

בפירוש,דאףבשילםהשומרחיוב תשלומיהתורהבכלזאת

מוקדמת ,אלא בהתאם לקביעת מחיר שקבע הנתבע בסיום

בטלה הקציצה ותנאי השמירה שביניהם ,וממילא אין כאן

פעולתו ,ועל כן אין נ"מ בביטול הקציצה למפרע ,אך עכ"פ

מקום לתשלומי שכר שמירה .ואף דהתם הוי תועלת ביטול

יש לקבוע כי התשלום המלא ששולם לו לא היה מחוייב,

הקציצהלשומרדהואפטורעלידיכןלשלםדמיהשכירות.

והיה מקום מלכתחילה לקזז סכום מסויים עקב האובדן.

ובנידוןשלנוהויתועלתביטולהקציצהלמפקידדהואפטור

ונראהשישלחייבאתהנתבעבתשלוםסך750ש"ח.
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)יצוייןשבסיוםהדיוןהשני,הנתבעהסכיםלהעמידפועל
שישחזר את החומר האבוד ,גם אם הדבר יעלה עבורו

ולדעתולאניתןלשחזראתהחומרכנדרש.עכ"פגםהנתבע
סברשראוילחייבובעלויותשלשלושהימיעבודה(.

בשלשהימיעבודה.והתובעהודיעכיאינוחפץבכךמאחר

סימ כז

הרחבתהדירהמעל"מרפסתסוכה"המונעתבנייתהסוכה
כ"גאדרתשס"ז
בפני בית הדין תביעה שהוגשה על ידי התובע המבקש
למנועמהנתבעלבצעהרחבתדירתו.

זו .וכן משמעות שו"ת מים חיים חו"מ סי' ז' שהביא הפת"ש
סי'קנדס"קטו,ודלאכדעתהסמ"עבסי'קנגס"קלב.

הצדדים גרים בבנין משותף ,התובע גר שלש קומות

במסכת בבא בתרא דף ו" - :אמר רבינא האי כשורא

מתחתלנתבע.לפנימספרשניםהתובעבנהמרפסת בסמוך

דמטללתא ,עד תלתין יומין לא הוי חזקה ,בתר תלתין יומין

לדירתו ,מרפסת שבעיקרה מיועדת לסוכה בחג סוכות,

הוי חזקה .ואי סוכה דמצוה היא ,עד שבעה יומין לא הוי

ולעיתים רחוקות משמשת לשבת בה וכיוצ"ב .כעת הנתבע

חזקה ,בתר שבעה יומין הוי חזקה .ואי חבריה בטינא,

מבקש להרחיב את דירתו ,ולבנות חדר נוסף מעל המרפסת

לאלתרהויחזקה".

של התובע .התובע מבקש למנוע ממנו הרחבה זו מפני

ופסק הרמב"ם בהלכות שכנים פרק ח' הלכה ז' – "ואם

שבבנייה זו הנתבע יוצר גג מעל המרפסת ומונע מהתובע

חיבר ראש הקורה בכותל בטיט ,מיד החזיק ,והוא שיביא

אתבנייתהסוכה.

ראיהשראובןסייעעמואוראהולאמיחה".וכןפסקבשו"ע

למעשהכלצדטועןלמימושזכותו.התובעטועןלמימוש
זכותו ,שיוכל להמשיך להקים סוכה לחג סוכות במרפסת,

חו"מסי'קנגסעיףיז.
לפי זה לכאורה ,היה מקום להורות שהתובע זכה

כפישנהגמספרשנים,ותובעלמנועמהנתבעחסימתהאויר

בחזקתו להשתמש במרפסת שבנה ,כסוכה לכל שנה ,דלא

שמעל המרפסת .מאידך ,הנתבע טוען למימוש זכותו

גרעמחיבורבטינא,והנתבעאינורשאילבנותבניהשישבה

להרחיב את דירתו ,הרחבה הנחוצה עבורו עקב צפיפות

כדילמנועמהתובעלהמשיךבחזקתו.

המגוריםבביתו.

אךעדייןישלבררשתישאלות-

הנתבעמודהשבעתבנייתהמרפסתשתקולאמיחה,אך

א .האם נידון דנן יחשב כ"חזקת תשמישין" בלבד ,או

גם לא הביע הסכמה ,אלא רק אמר שבעתיד ירצה לבנות

יחשב כ"חזקת קרקע" .שאם יחשב כחזקת קרקע ,הרי אין

מעליו .יצויין שבאותו מועד הנתבע לא היה בעל הדירה

לתובעטענהשקנהאתזכותולבנותשםאתהמרפסת.

אלא גר בדירה זו כשוכר בלבד ,ולא היה רשאי לבנות
ולהרחיב את הדירה ,ולא היתה משמעות למחאתו ,מפני

ב .האם אמנם בניית הסוכה על ידי התובע במרפסת
במשךמספרשנים,זיכתהאתהתובעב"חזקתתשמישין".

שכל עוד הוא אינו בעל הבית אינו יכול למחות ,אך בשנה

א .יש מקום לדון מהו הגדר הקובע את החילוק בין

הנוכחית בחדש תשרי ,הנתבע כבר היה בעל בית בדירה

"חזקת תשמישין" ובין "חזקת קרקע" .הדבר פשוט שהתופס

והיהיכוללמחות.

שטח קרקע של חבירו וטוען לזכויות בגוף הקרקע ,זוהי

עלינו לברר האם התובע רשאי למנוע מהנתבע את

"חזקת קרקע" ,ואילו חזקת תשמישין היא ,כפי המבואר

הבניה ,מפני שהוחזק להקים סוכה במרפסת שבנה ,חזקה

בטור ריש סי' קנג שכתב " -יש חזקה שאינה לגוף הקרקע,

שתחשבכ"חזקתתשמישין".

אלא להשתמש בדרך שהחזיק להשתמש ,וכאשר יסיר

בחזקת תשמישין נחלקו ראשונים .לפי שיטת הרמב"ם

תשמישוישארהמקוםפנוילבעליו".

והגאוניםלאלתרהויחזקהוללאטענה,מפנישאנואומרים

יש לדון האם בנידון דנן ,בבניית המרפסת נידון כמי

מדשתק ודאי מחל .ואינו דומה לחזקת קרקעות דבעינן ג'

שנטללעצמואתגוףהרכוששלכללהשותפים.או שבניית

שנים ,ובעינן טענה שטוען שקנה או ירש .משא"כ בחזקת

ריצפת המרפסת והמעקה ,מצד התובע ,דומה לחיבור

קרקעות,קיי"לכלחזקהשאיןעמהטענהאינהחזקה.

הקורה בטינא בלבד ,מפני שהתובע רק בנה את המרפסת,

לעומתזאתלשיטתהתוס'והרא"ש ,גםבחזקתתשמישין
בעינןג'שניםוטענה.
בשו"ע חו"מ סי' קנג סעיף יז פסק כרמב"ם והגאונים .וכן
דעת הרמ"א סי' קנה סעיף לה שהכריע להלכה כדעת

שהיא כעין קורה רחבה ,וחיבר אותה למעטפת החיצונית
של הבניין ,שהיא רכוש משותף של כל הדיירים ,ואינו
מחסרם בשימוש במקום זה ,שהרי חלק זה של המעטפת
שבהנעץאתהמרפסתאינוראוילשמשלאחריםכלל.

הרמב"ם,אליבאדהט"זוביאורהגר"א,שבארושיטתהרמ"א,

עייןבספרעליותדרבינויונהב"בו,:בדבריושהביאאת

שדעתולהכריע כן בכלהמקומותשהביאקודםלכןפלוגתא

שיטת הרמב"ם כתב בלשון זו – "ויש רבותינו זצ"ל שהם

עטרתדבורה
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אומריםדטענתסבלנותמועלתבשופכיוכשורי,וחזקהשאין

בנידון דידן ,בודאי לעניין גוף בניית המרפסת ,יחשב

עמהטענהדלאמהניא,דוקאלעניןחסרוןקרקע,אבלהיכא

כחזקת קרקע ,שהרי התובע בנה את המרפסת על מנת

דליכאחסרוןקרקע,אלא סבלשעבודותשמיש,כגוןבחזקת

שתהיהשלובלבדבלאשותפותהדייריםבבניין,והואנוהג

שופכיושורי,חזקההיא".

בה מנהג בעל בית .וכיון שכן ,אין די בשתיקת השותפים,

ובריב"ש סי' תעא כתב – "וכן ידעת ,מה שהסכימו

שהיא כמחילה בלבד ,ויש הכרח בקניין גמור וכפי שקרקע

הגאוניםז"לשחזקתהחלונות,והזיזין,וכלכיוצאבהן,מדבר

נקנית,קנייןשיעשהבהסכמתבעליהמקוםהעומדיםבמקום

שאינו גזל גוף קרקע ,אלא נזק לבד ,כגון סמיכת הקורות

המקנה.

וגפתוזבל,וסיד.וכלנזקיפרקיןדלאיחפור,ומרזב,ומזחילה,

אך יתכן שאם בעלי המקום ,דהיינו השותפים ,אינם

ודכולהו נטפי ,ושופכי ,אינן חזקת שלש .אלא מכי מבריר

תובעים את התובע דנן ,ואינם מבקשים שיסיר את

הזיקיה,ושתק,מחל".

המרפסת,איןמוטלעלינולהיכנסלשאלהזו,וישמקוםלדון

ולדבריהם ,עדיין יש לדון בנד"ד ,האם בניית המרפסת

בנפרד על זכותו לחזקת תשמישין לבניית סוכה ,מכח

שלא ברשות תחשב חסרון קרקע וגזילתה ,או "סבל שעבוד

החזקה ,שהורגל בבניית הסוכה במקום זה ,שאינו שייך לו

ותשמיש"גרידא.

כל עוד לא קנאו כדין ,ולעת עתה יחשב כחצר השותפין,

אך בחידושי הרשב"א מצינו תוספת ביאור בהלכה זו.
הרשב"א בחי' למסכת בבא בתרא דף כח :כתב – "כיון

מכיון שבנה את המרפסת באויר חצר השותפים ,וחיבור
למעטפתהבנייןהשייכתלכללהשותפים.

ששתקכוליהאיאחוליאחילגביה,וכעניןשאמרוהגאונים

אמנם רשאים השותפים בעלי הדירות שבאותו בניין,

ז"לבכלדברשאינומחסרוקרקעדטענתסבלנותמהניאליה

לדרוש מהתובע שיחזיר את המצב לקדמותו ויסלק את

ומדין מחילה  ...ה"נ נימא דשתיקתו היינו מחילה ותיקום

הבנייה שנבנתה בלא רשותם .אך כל עוד אינם תובעים כן,

ברשותיה דהאי ,וי"ל דקרקע אינו נקנה במחילה אלא

ולמעשה התובע נשאר עם המרפסת שבנה ,יש במעשי

במכירה ונתינה ,ולא עדיף שתיקה ממחילה מפורשת ,ואלו

התובע שתי חזקות ,האחת היא חזקת קרקע בגוף בניית

אמר לי' שדי מחולה לך לא אמר כלום ,כ"ש מחילה מתוך

המרפסת ,והשניה היא חזקת תשמישין בשימוש באויר

שתיקה,אבלשעבודיןשישלהןחזקהבטענתסבלנותכדעת

לצורך סוכה .אמנם חזקת הקרקע של התובע היא ללא

הגאונים ז"ל נקנין הן במחילה ,שאלו הוציא זיז על חצר

טענה ,ולא זכה בה בלא קניין המועיל בהסכמת כלל

חברו וא"נ שנעץ קורה בכותלו יכול הוא למחול לו שלא

השותפים,אךביחסלחזקתהשימושבאוירשמעלהמרפסת,

יסלקם משם שאין זה כנותן קרקע אלא כמוחל על

לכאורה ,התובע יכול לטעון שהחזיק באויר שישמש עבורו

השעבודים ,וכן נמי אכילת פירות אחר שאכל את הפירות

כמקום לבניית סוכה בלא שיופרע על ידי שכן מעליו

הרי חזר על האוכל לחוב בעלמא ויכול הוא למוחלו מה

שיחסוםאתהאוירשמעלהמרפסת.

שאין כן בגופו של קרקע" ,עכ"ל הרשב"א ,וכעין זה בחי'
הר"ןבקצרה.
לפי המבואר בדברי הרשב"א ,גדר הלכה זו נקבע על פי

בהתאם להבחנה זו ,יש לברר האם יש מקום ל"חזקת
תשמישין" בשימוש ארעי שאינו מפריע לאיש ,והשימוש
לכשעצמואינואמורלהביאלמחאה.

דרך הקניין באותם מקרים שבהם הכל נעשה בהסכמה.

לעיל הבאנו מדברי הגמ' ביחס לשימוש סוכה ,וחיבור

דהיינו ,באותם מקרים שיש צורך בקניין גמור ,היינו כסף

הקורהבטינא,אךשםהסוכהנסמכתעלכותלחבירו,והיה

שטר או חזקה ,ומחילה בלבד אינה תחליף לקנין ,אם ירד

מקוםשחבירוימחה,ולכןהמחילהמוכחתמהעדרהמחאה.

למקום בלא קניין המועיל ,נכנס לגדרי "חזקת קרקע" ולא

אך במקרה דנן לא היה מקום למחאה מצד גורם כלשהוא

תועיל המחילה כתחליף לקניין .אבל במקרים שבהם די

כנגד סוכה הבנויה על המרפסת של התובע ,ולכן אין ראיה

במחילה כדי להתיר את השימוש במקום ,הרי שאם

למחילההמבססתאתחזקתהתשמישין.

השתמשוהלהראהושתק,יחשבכמחילה,ודיבכך.
וכן עולה מדברי נתיבות המשפט סי' קמ ס"ק כ' ,וז"ל –

נראה שבהקמת סוכה לצורך חג הסוכות ,אין לתובע
חזקת תשמישין המקנה לו זכות הקמת סוכה כך שתימנע

"שאני הכא דאחר רוצה להחזיק בגוף הקרקע שהרי רוצה

מהנתבעהאפשרותלחסימתהאוירמעלהסוכה.ישללמוד

להשתמש בו עולמית ושבעה"ב לא ישתמש בו כלל ,ולכך

זאת משיטת הרא"ש שהביא השו"ע סי' קנד סעיף טז במי

בעינן חזקת ג' שנים וטענה .משא"כ בשותף מיירי שרוצה

שפתח חלון לחורבתו של חבירו דכיון שאינו מזיקו רשאי

להחזיקרקלעניןשיהיהיכוללהעמידבהמות,דכיוןשהחצר

לפתוחאתהחלון,וכיוןשהלהאינורשאילעכבעליו,איןלו

עשויה לכניסה ויציאה דרך השותפין להקפיד על העמדת

חזקה בפתיחת החלון ,ולאחר שחבירו יבנה את החורבה,

בהמותכמ"שהתוס'בב"בדףנ"ז:בד"הבשותפין,שבזההוי

יוכל לכפותו לסותמו או להאפיל עליו בבניה כנגדו ,ולדעת

שתיקה מחילה מיד כמו מחילת שעבודין ,אבל אם השותף

הרשב"א הראב"ד והריב"ש יכול למחות בו מעיקרא ,שלא

טועןטענתמכירהעלגוףהמקוםשיהיהשייךלותמיד,דינו

יפתח חלון כדי שלא יזיקנו בעתיד ,וכיון שכן מכיון שיכל

כאחרדבעיג'שניםוטענה".

למחות ,אם לא מחה בעל החלון החזיק בשימושו .ולשיטת
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הרמב"ן אף שיכול למחות ,מ"מ אינה חזקה כיון שבעת

בחצרבנייןקבע,כגוןמחסןאוחדר.אךעכ"פביחסלבנייה

פתיחתהחלוןלאהזיקו.

ארעיתכסוכה,כלשותףרשאילבנותסוכהלימיהחג,ואינו

ועיי"ש בשו"ע שהביא את כל הדעות ,עכ"פ עולה דלא

זקוק להסכמת השותפים ,מאחר וזו בניה ארעית לשבעה

מיבעיא לשיטת הרא"ש והרמב"ן אם בעת שהתובע דנן

ימים בלבד .הוראה זו מבוארת בספר בגדי ישע או"ח סי'

החזיקבחזקתולהשתמשבאוירהמרפסתלצורךהסוכה,לא

תרל"ז סק"ג שכתב ,וז"ל " -מאחר שיש לו שותפות בקרקע

היתה כל סיבה למאן דהוא למחות ,מפני שסוכתו לא

וכלשותףיכוללהשתמשבשלו,אךאינורשאילעשותבנין

הפריעה לאיש ,התובע אינו יכול אחר כך לטעון טענת

קבע ,כמ"ש בחו"מ סי' קמ"ט ,וכאן אינו עושה בנין קבע רק

"חזקת תשמישין" ,ודומה לחלון שנפתח במקום שאינו

לסוכותהחג,מותראפילולכתחילה",עכ"ל.

מפריע לבעל החורבה .אך אף לשיטת הרשב"א הראב"ד

יתירהמזוכתבובספרפסקידיןרבנייםחלקה'עמ'158

והריב"ש,בנידוןדנןמאחרוהסוכהנבניתלשבועבלבד,וכן

" -ההנחה הפשוטה והמושכל הראשון ,שאין דרכם של בני

דרכם של בעלי דירות שאינן מוחין בחבריהם הבונים סוכה

ישראל להקפיד אחד על משנהו בהקמת סוכה דמצוה ,גם

ומשתמשים באויר ,מפני שזהו שימוש לשבוע בלבד ואינו

כאשר בגלל זה יסבול קצת באותם הימים מהיזק ראיה או

מעשההמביעתפיסתחזקהקבועהבמקום,וכיוןשמעיקרא

האפלתאורוכדומה".

לא היה מקום למחאה בתובע כשבנה את הסוכה ,על כן
חזקתואינהחזקה.

עלכן,מכיוןשכלאחדמדייריהבנייןרשאילהקיםבחצר
סוכהלצורךחגהסוכות,ושותףאחרשאינוניזוקמכך,אינו

יסוד הלכה זו מבואר במסכת בבא בתרא דף נז" :הכא

רשאי למחות בו ,מאחר שזו בניית עראי בלבד ,וכהוראת

בחצר השותפין עסקינן ,דבהעמדה כדי לא קפדי ,אמחיצה

הבגדי ישע) .רק אם בנה את הסוכה על שביל המיועד

קפדי" .וכתב הרשב"ם – "שאחד מן השותפין עצמו העמיד

למעבר וכיוצ"ב ,רשאים למחות בו ולסלקו( .על כן אין

בהמותיו ותנור ואשפה שלו  ...בהעמדת בהמותיו גרידא

בבנייתסוכהכדיליצורחזקתתשמישין,חזקתשמכוחההוא

בלאבניןלאהויאחזקה,דבהעמדהכדילאקפדישותפיןזה

יבקשלמנועחסימתהאוירמעלהסוכהאואףלמנועמדייר

על זה עד שעה שיצטרכו לאותו מקום ,וכשירצו יקפידו

שקדם ובנה סוכה באותו מקום .ואין חילוק בין בניית סוכה

ויסלקזהחפציודאיןלוחזקהבשתיקתן".

פעםאחת,אובמשךכמהשנים.

ועייןברמ"אסי'קמסעיףטושכתב"-אפילוהיהלוחלק

הטעם הוא מפני שחזקת תשמישין יסודה במחילת

בחצר בשותפות ,אם הוא מקום שדרכן להקפיד בזה ,או

השותף שבחלקו הוא משתמש ,כמבואר לעיל ,והמחילה

שעשו שאר דברים שדרך להקפיד עליו ולא הקפידו עליו,

נוצרת כשאדם מוחל על זכות קיימת .ואילו היה חפץ ,היה

הוי חזקה למה שהחזיק" .הרי מבואר שבשימוש דלא קפדי

נמנעמלמחול,ואםאע"פכןהואמוחל,זכההשניבחזקתו.

אינשילמחות,כגוןלמחותכנגדשימושבאוירלצורךסוכה,

משא"כ במקרה שהשותף שכנגדו לא היה רשאי למחות,

כל עוד הסוכה אינה מפריעה ,אין בעצם בניית הסוכה

ממילא אין שתיקתו יכולה להביע מחילה .עיין מש"כ הרא"ש

למשךשניםמשוםחזקה.

בתשובה)כללצחסי'י',שהביאהטורחו"מסי'קנד("ולאהיה

וכןמפורשברמ"א סי'קנדסעיףטזשכתב"אפילולמ"ד
שיש לו חזקה הואיל והיה יכול למחות ,הני מילי בפותח

לוי יכול למחות בו שיסתום אותם וכלמקום שאיןמחאהאין
חזקה",וכןבסמ"עסי'קנדס"קמה,ובשארפוסקים.

לרשות חבירו ,אבל בפותח לרשות הרבים וכדומה ,שאין

אמנם אם אחד הדיירים ריצף במרצפות שטח בקרקע

בידו למחות כלל ,לכולי עלמא לא הוי חזקה" .הרי מבואר

החצר,ועלשטחזהבנהסוכה,והמרצפותנשארובמקוםזה

שעצם החזקת שימוש מסויים אינה מקנה למחזיק חזקת

בקביעות ,והוחזק לבנות סוכתו באותו מקום ,הרי בנסיבות

תשמישין ,אלא כשהחזקה הזו הוכיחה את מחילת השכן

אלו ,מכיון שהיה מקום למחאת שאר השותפים על בניית

שברשותוהואמשתמש.

המרצפות ,אם לא מחו ,זכה בחזקת תשמישין ,ודמיא

והדבריםק"ו,אילוהתובעהיהבונהסוכהבקרקעבחצר
הבניין במשךמספרשנים במקום קבוע בסמוך לקיר הבניין,

לחיבור בטינא דלאלתר הוי חזקה) ,אליבא דהרמב"ם
והגאונים(כמבוארלעיל.

ואין מקום אחר חילופי לבניית הסוכה ,והנתבע היה מבקש

אבל בנידון שבפנינו ,לא היה מקום שאחד מהשותפים

לבנותהרחבה לדירתומעל אותומקום ,או שאחדהדיירים

בבניין ימחה בתובע דנן עקב בניית סוכתו במרפסת שהוציא,

היה מבקש לבנות סוכה באותו מקום ,נראה שהתובע לא

כלעודהסוכהאינהמזיקהלאישואינהמפריעה,עלכןהתובע

היה יכול לטעון טענה לחזקה על בניית הסוכה במקום זה,

לאזכהבמקוםזהבחזקתתשמישיןלבנייתהסוכה.ואילוביחס

ולמנוע הרחבת הדירה מעל מקום הסוכה או אף למנוע

לבנייתהמרפסתגופא,בארנושנכנסלגדרחזקתקרקע,שאינו

משותף אחר שנהג שלא כהוגן וקדם ובנה סוכה באותה

זוכהבהבלאקנייןמוכחאוטענהוחזקתג'שנים.

חלקתקרקעשתובעהיהרגיללבנותאתסוכתוכלהשנים.

אמנם הדבר פשוט שאדם הקונה דירה שיש בה מרפסת

הטעם הוא מפני שאמנם בלא רשות שאר השותפים

פתוחה לסוכה ,הרי שעל דעת כן נכנסו השותפין למגורים

)שהםכללבעליהדירות(,איןאחדמהשותפים,רשאילבנות

במקוםזה,שכלאחדשקנהמרפסתסוכה,יוכללהשתמשבה

עטרתדבורה
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לסוכה,וזוהדרךלהסדרתהשותפותמעיקרה,ובעלהמרפסת

כמו כן בודאי מסתבר כמו שכתבת שאם שכנים באו

זכה באויר המרפסת שיוכל לבנות בה סוכה ,ואין אחד

לגור בבית משותף לא יוכל עליון לבנות מעל מרפסת

מהשכניםרשאילחסוםאתהאוירשמעלהסוכהבמרפסתאו

התחתוןשהריהםנכנסוכשותפים,אךכאןאנומדבריםעל

חבלי כביסה וכיוצ"ב הפוסלים את הסוכה .אך כשהבית

דבריםהמתחדשים,ודינםבזהכשכניםרגילים",ע"כדבריו.

מעיקרולאנבנהעםמרפסתלסוכה,וגםהתובעטרםקנהזכות

ונצייןשהתובעהציגבביתהדיןפסקדיןשניתןלאחרונה

זומכללהשותפים,הרישבלאחזקתתשמישיןברתתוקף,לא

בביתדין"דרכיהוראה"בירושליםע"יהג"רשמואלצביפריד

ניתןלמנועמהנתבעאתהרחבתהדירהמעלהמרפסת.
מסקנת הדברים ,אין לתובע חזקת תשמישין במרפסת,
שמכוחהיהארשאילעכבאתהנתבעלהרחיבאתדירתו.

שליט"א)הודפסבקובץדרכיהוראהקובץז'ניסןתשס"ז(שבו
פסקלאסורבנייתמרפסתמעלמרפסתהמיועדתלסוכה,וז"ל
–"כשםשאסורלפתוחחלוןכנגדחלוןמטעםהיזקראיה,כמו

אמנםהיהמקוםלבחוןהתייחסותשונהמבחינתהגדרת

כן אסור להוציא מרפסת מעל מרפסת שיש ג"כ כעין היזק

הנידון ההלכתי .ולהלן מה שכתב לי חכם אחד בתגובה

ראיה ,דהיינו היזק מצוה ,שהוא ישר פוסל לו את המרפסת

לדברים האמורים לעיל" .נראה לענ"ד כי הנידון שלפנינו

מלהשתמש בו בסוכה .כמו בפתיחת חלון הוא מזיק לו שאי

יותר ממה שהוא שייך לפרשת "חזקת תשמישין" הרי הוא

אפשר להשתמש שהחלון מזיק זו ,ה"ה בזה ראובן לא יהא

משתייך לפרשת "הרחקת נזיקין" אשר בה להלכה ובדרך

יכול להשתמש בו על ידי ששמעון ולוי יבנו המרפסת מעליו

כללעלהניזקלהרחיקאתעצמו.ואבאר.

וזההיזקמצוהכמוהיזקראיה".

כאשר ראובן משתמש בחלקו של שמעון ,ושמעון רוצה

ודבריו תמוהים טובא .ראשית ,אם אכן סבר המשיב

לסלקו או למנוע ממנו להשתמש באותו שימוש שהוחזק בו

כסברת החכם הנזכר לעיל ,הרי המסקנה היא שעל הניזק

ראובןאזיאנודניםבחזקתתשמישיןבגדריהובתנאיה.

להרחיק את עצמו ,ובנוסף ,מדוע יחשב היזק מצוה .וכי

לעומת זאת כאשר אין שמעון רוצה כלל לסלק את

השכן העליון מונע מהתחתון לקיים מצות סוכה במקום

המחזיק ו/או למנוע ממנו את השימוש ואיננו דורש זאת

אחר ,אלא מונע ממנו לבנות את הסוכה במרפסת ,וכופה

כלל,אלאששמעוןמשתמשועושהבתוךשלוובתוךרשותו

עליו למצוא מקום אחר לבניית הסוכה .אלא השכן העליון

וממילא מתוך כך נגרם נזק או הפסד לראובן שאינו יכול

נידון כמונע מחבירו שימוש במרפסת לשבעת ימי הסוכות.

להשתמשבשטחוכרצונואזיאנועוסקיםב"הרחקתנזיקין".

ואין להקיש מהיזק ראיה למניעת שימוש מסוג זה .עיין

וכאן נשאלת השאלה על מי להרחיק .ולהלכה קי"ל שעל

ברמב"ן בחי' למסכת בבא בתרא דף נט .שכתב "וכל שכן

הניזקלהרחיקאתעצמואא"כהמדוברבגירידיליה.

בהיזק ראיה דנזקי אדם באדם הוא ,אי משום עין רעה אי

לפיכך הרי בנידון שלפנינו הרי אין השכן העליון הבונה

משום לישנא בישאאימשום צניעותא",עלכןכתבהרמב"ן

אתהמרפסתרוצהלסלקאתהתחתון .הרימצידויכולהוא

דלאמהנימחילה .אלאאףלשיטתהרא"שברישפ"קדב"ב

להישאר שם כאוות נפשו ולזכות במה שהחזיק היינו זכות

סי' ב' דמהני מחילה ,ולכאורה נראה דלא ס"ל לדון היזק

השימוש ובניית הסוכה למטה .ברם ,אין בכוחה ובזכותה

ראיה כנזקי אדם באדם ,עכ"פ הרא"ש גופיה כתב בתשובה

זאת של חזקת התשמישין שזכה בה הראשון )אף אם היא

שהביא הטור סי' קנד לדון היזק ראיה "גירי דיליה" ,ועיין

כדין(שוםכוחויכולתלמנועמןהעליוןלבנותולעשותבתוך

ברמ"אסי'קנדסעיףטזשהביאאתתשובתהרא"שלהלכה

שלו .דרישה זו שייכת כבר לסוגיית הרחקת נזיקין אשר יש

ועיי"שבביאורהגר"אשבאר"דס"לדמזיקובידים",ועלדעת

לדון בה על מי להרחיק והרי קי"ל שעל הניזק להרחיק את

הי"א שהביא הרמ"א עיי"ש בפת"ש ס"ק טז .וע"ע באבן

עצמו אא"כ מדובר בגיריה דיליה .ברור שאין פסול הסוכה

האזל הלכות שכנים פ"א ה"ב וה"ג ופ"ב הט"ז .עכ"פ גם

התחתונהגיריהדיליה,בוודאיובוודאיאםלאבנאההעליון

אליבא דהסוברים שמשום מניעת השתמשות אתינן עלה,

למרפסתו בתוך חג הסוכות .ואין הדבר דומה להאפלת

היינו דוקא במניעת השתמשות של מגורים בביתו או

חלונות של אורה שאם החזיק בהיתר אסור לשכינו לבנות

בחצירו ,ואין ללמוד מזה למניעת השתמשות בסוכה שהיא

כותל אף בתוך שלו ולהאפיל שהרי שם האפלה זו היא

דירתארעילשבעהימיםבשנה.

מאפילומונעאתהאורה.לעומתזאתכאןהריהנזקיבארק

זכותושלאחדהשכניםלבנותהרחבתהדירהבלאהסכמת

כשיגיע החג ודומה לאילן ובור ,ובכלל מסתבר לחלק בין

כלהשותפים

בגידרי גיריה דיליה כמו שכתבו הראשונים .הרי מיד הוא

היזק וקלקול ממש ובין מה שרק גורם שחבירו לא יוצא ידי

עלינולברראםאחדהדייריםרשאילהרחיבאתהדירה

חובת מצווה כלפי שמיא אך לא חל שינוי בחפצא דבר זה

בהרחבהמחוץלמעטפתהבנייןבלאהסכמתכלהשותפים,

לעולםלאיוכללהחשבגיריהדיליה.

והאםבהעדרהסכמהרשאיאחדמהםלמנועמחבירולבנות

ומכיון שמסכים אני לגמרי עם מה שכתבת שאין מקרה
זהבגדרהיזקראייהאוקוטראוביתהכסאלפיכךאיןזכותו
לדרושמןהעליוןשימנעמלבנותולעשותבתוךשלו.

ולהרחיבאתדירתו.
בשו"ת לחם רב סי' קלט נשאל שאלה זו על בניית
גארדאקי )מרפסת( ,ובלשון השאלה מבואר ששאר
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השותפים מוחים באותו שותף שרצה לבנות ,וטענתם –

ככתוב ומבואר באר היטב בחוק "בתים משותפים" פרק ו'

"אותוחללהואזכותשלכלבעליהחזקותשבחצרהנזכרת,

סעי',52כיפרטלחלקיםהרשומיםכדירות,שכלאחדהוא

ואיןכחבידשוםאחדמבעליהחזקותלבנותדברחדשולא

בעלים בדירה שלו פנימה" .כל חלקי הבית המשותף,

להוציאלחללהחצרדברכיאםברשותכלבעליהחזקות".

הקרקע ,הגגות ,הקירות החיצוניים המסד ,חדרי המדרגות,

ובתשובתו כתב הלחם רב שהדבר פשוט ששאר בעלי

מעליות,מקלטיםוכו'אפילוהםבתחומידירהמסויימת,דין

החזקות צודקים בטענתם ,וכתב " -פשיטא דכיון דנעשה

רכוש משותף להם" ,וא"כ בודאי ובודאי שהמערערים

חצרהשותפים,אין...כחלאחדמןהמחזיקיםלהוציאבנין

יכולים להתנגד לכל שינוי ברכוש המשותף  ...והאיסור בלי

גארדאקי.דהטורכתבבסי'קנ"דוכןאםקנהביתאצלביתו

הסכמהברורגםבלאוהכי",עכ"ל.

אינו רשאי לפותחו לחצר השותפים שכל אחד מבני החצר

אחת הנ"מ מקביעה זו היא שכל שותף חייב להשתתף

איןלורשותלשנותכלל,אלאכמושבנאוהואוקנאוהואו

בכל ההוצאות הדרושות להחזקת הרכוש המשותף ,כגון

ירשוהוישלהםלנהוגע"כ.משמעבהדיאדכיוןדנעשהחצר

יסודותגגומרזבוכיוצ"ב.עלכןלאניתןלהוסיףחדרהחורג

השותפין יד כלם שוה בו ואין רשות לאחד לשנות ממה

מהמעטפת החיצונית של הבניין ,והמביא לשינוי בצורת

שהיהבתחילה...נעשהחצרהשותפיןואיןכחלהוציאבנין

הבניין,בלאהסכמתכלהשותפים.

גארדאקימבלירשותבעליהחצר".

אמנם בשנת תשנ"ה תוקן החוק )תיקון מס'  (18ובסעיף

תשובה זו של הלחם רב עומדת ביסוד תשובה שבספר

71ב' לחוק נקבע שדי בהסכמת  75אחוז מבעלי הדירות

משכנות ישראל )להג"ר ישראל גרוסמן ז"ל( סי' ט' ,שהורה

להסכים על הרחבה באחת הדירות גם ללא הסכמת

למנועהוצאתמרפסתללארשות.

הנותרים .אך נראה שביחס לבית מגורים שנבנה קודם

וז"ל–"שאלה.בביתמשותףשרוצהאחדמבעליהדירות

לשינוי החוק ,עפ"י ההלכה אין בכח החוק להפקיע בעלות

להוציא מרפסת מעל המגרש המשותף לכל בעלי הדירות,

כלל בעלי הדירות על רכושם ,ורק ביחס לבניין משותף

האםהואזקוקלהסכמתכלהדיירים".

שנבנה לאחר המועד שבו החוק נכנס לתוקף התפרסם

"תשובה .היות והמגרש בבנין משותף ,כל בעלי הדירות

בציבור והחלו לנהוג על פיו ,י"ל שבעלי הדירות נכנסו

שותפיםבו,וישלכולםזכותגםבאוירהמגרש,לכןאיןאחד

לשותפות על דעת כן שינהגו בשותפות בהתאם למנהג

מבעליהדירותיכוללהוציאמרפסתלדירהשלובליהסכמת

המדינה.

כלבעליהדירותבאותובניין".

על כן בנידון דנן ,אמנם התובע רשאי לעכב את הנתבע

ועיין בספר פתחי חשן חלק ו' פרק ד' הערה ט' שהביא

שלא יבנה ללא רשות כל בעלי הדירות ,אך קשה להניח

אתדבריווכןהביאמספרמנחתיצחק,ובארדאייריבבתים

שכךיארע,לאחרשהתובעעצמולאנהגכמחוייבובנהבלא

שלאחלעליהםחוקבתיםמשותפים.
והדברים פשוטים ,מאחר שהנידון הוא בית דירות

שקבל רשות מכל בעלי הדירות ,והנתבע יוכל להשיב לו
"טולקורהמביןעיניך".

משותף,רקהדירותעצמןשייכותלבעלהדירות,אךחלקים

בכל מקרה ,מוטל על בית הדין להודיע לשני הצדדים

מהבנייןהםרכושמשותףשלכללבעליהדירות.בבנייןכזה,

שלא נכון שיורו לעצמם היתר להשתמש ברכוש המשותף

שלד הבניין מהיסודות ועד הגג ,הכל רכוש משותף של כל

ללא קבלת רשות כל בעלי הדירות ,מכיון שאלו תנאי

בעליהדירות.שיתוףזהנקבעעלפימנהגהמדינהשהתקבל

השותפותהמחייביםמעתבנייתהבנייןועדהיום.

בעקבותחוקהמקרקעיןפרקו'המתייחסלבתיםמשותפים,

וע"ע בספר עמק המשפט )להג"ר יעקב אברהם כהן

והקובע שכל אדם שיש לו דירה בבנין משותף נעשה שותף

שליט"א(ח"ג)הלכותשכנים(סי'ז'שכתבשכלאחדמבעלי

בכל הרכוש המשותף המיועד לדיירי הבניין .סעיף  52לחוק

הדירות רשאי להוסיף תוספת בנייה מעל אויר החצר

המקרקעין ,קובע שהגג ,הקירות החיצוניים ,מתקני מים

המשותפת ,כל עוד אין הבנייה גורמת לנזק או הפרעה

וכיוצ"בהמיועדיםלשמשאתכלבעליהדירותאומרביתם

לאחר .ודבריו אינן מחוורים ,ואין ראיה מדברי החזו"א

דינםכרכושמשותףאפילוהםבתחומידירהמסויימת.

ומספר משנת רבי אהרן )שהביא שם( לשימוש הכולל בניה

הטעםלכךהואמפנישהקרקעשהבנייןעומדעליההיא

באויר החצר גופה ,וגם אין בדבריו ראיה ברורה לנידון

קרקעמשותפתלכולם.והדברברורשבעתרכישתהדירות,

תוספת בניה בבית משותף שאינה נידונת בספרים הנ"ל.

הוסכםעלשיתוףזה,שנקבעעפ"יהמנהג),ואיןכאןפסיקה

ובודאי תמוה שדחה הראיה מתשובת הלחם רב .הלחם רב

מכח חוקי ערכאות ,אלא בסתמא הסכמת השותפים לעניין

כתב "דכיון דנעשה חצר השותפין ,יד כלם שוה בו ,ואין

תנאי השותפות ביניהם ,מתפרשת עפ"י החוק והמנהג,

רשות לאחד לשנות ממה שהיה בתחילה" ,ומניין לחלק בין

ולהסכמה כזו תוקף עפ"י דין תורה ,עיין חת"ס חחו"מ סי'

בנייהבגובהרבאובגובהנמוך,כשסברתהלחםרבשייכת

קמ"בד"הוהנהבקצה"ח(.

בכלגווני.

וכן פסק בספר ציץ אליעזר חלק טז סי סט ,וז"ל – "אין

ומה שהביא מתשובת שבט הלוי חלק ח' סי' רצט,

חולק שיש לכל שטח המריבה דין של בעלות משותפת,

בתשובה זו סמך דבריו על תקנת בתי דין שכפי הנראה

עטרתדבורה
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קיימת במקומו ,אבל תקנה זו אינה ידועה לנו ,מי תיקנה

הוועד נבחר רק למטרת תחזוקה שוטפת ,הוא אינו מוסמך

ובאיזהמקוםתיקנו,ולאנהגוכןבצפתובעריםאחרות.

לקבוע סדרים חדשים בנושאי חלוקת שותפות וכיוצ"ב,

על כן בנידון דנן ,מצד הדין כל אחד מהצדדים רשאי

ואינם רשאים לקבוע הפקעת בעלות של אחד מהשותפים

לעכב את הרחבת הדירה של חבירו .התובע רשאי לעכב

ולהוציא מזה ולתת לזה .אבל אם הדיירים בבניין יתכנסו

מהנתבע הרחבת דירתו ,ובאותה מידה כל אחד מבעלי

ויסמיכו את הועד להחליט גם בנושאים אלו ,אין מניעה

הדירות היה רשאי בזמנו לעכב את התובע מבניית

שסכסוךדנןיוכרעבהתאםלהחלטתם.

המרפסת ,וגם כעת הנתבע רשאי לבקש הסרת ההרחבה,

והטעם הוא מפני יש לקבוע שכל בעלי הדירות באותו

אם התובע ידרוש ממנו להמנע מהרחבה אצלו ,על כן נכון

בניין נחשבים כציבור העומד בפני עצמו וכבני העיר

שהצדדיםיגיעולהסכמהמשותפתעלפתרוןהסכסוך.

הרשאים להתכנס ולהחליט החלטות ברוב דיעות ,בכל

אם הצדדים מוחלים זה לזה על עצם הבנייה ,ואינם

הקשור לכללי השותפות .עיין ברמ"א חו"מ סי' קס"ג ס"א,

מבקשים לעמוד על זכותם לעכב את הבנייה בהסתמך על

ובביאור הגר"א ס"ק ט' כתב " -ב"ק קטז ב' ורשאין החמרין

השותפות המונעת בנייה בלא הסכמת כלל השותפים ,ורק

להתנות כו' ,ש"מ שכל השותפין בעניני שותפותן הן כב"ד

נותר הדיון בשאלת עיכוב בנייה מפני שהנתבע חוסם את

הגדול ,כמ"ש הר"ח שם דאפי' בלא קנין איירי ,וכן הנהו

הסוכה ,בנקודה זו כבר קבענו לעיל שמצד הדין אין לתובע

טבחיבב"בט'א'שהןכבניהעירלהתנותולהסיעעלקצתן,

חזקת תשמישין ,ומכח טענה זו אינו רשאי למנוע מהנתבע

וכמ"שהמרדכישםוה"הכאןכלהנותנימס".

הרחבתהדירה.

ועייןברמ"אסי'ב'ס"אשטוביהעירבעירםהםכביתדין

אמנם בהעדר הסכמה ,ואם כל צד יעמוד על זכותו

הגדול ומועיל לכל מה שקבלו אותם ,ועיין בסמ"ע סק"י,

כשותף המבקש למנוע שינוי כלשהוא בנכס המשותף ,וגם

ועיין חזו"א בבא בתרא סי' ד' סק"ח שכתב " -ואפשר שזו

לא יעלה ביד אחד מהם לקבל הסכמת כל בעלי הדירות

תקנת חכמים ליתן לבני העיר כח בית דין ,וליתן לכל

כמקובל ,ניתן לנהוג בדרך חילופית ,שהיא החלטת ועד

האנשים בעלי אומנות אחת כח בית דין" .ובסק"י כתב –

הביתשלהבנייןהמסוייםבהםגריםשניהצדדים.

"ואם כל בעלי אומנויות הסכימו ,חשיב כתקנת בני העיר

אמנםבסתמאועדהביתנבחרלמטרתתחזוקהשוטפת,

כולם,וזהישבוכחכתקנתחכמיהדורלכלישראל".

ויסוד סמכותם מעוגנת בהלכה ,עיין בטור חו"מ סי' קסא –

ומסתבר שדייריהבנייןהמאוגדיםכשותפיםבבניין,דינם

"בני החצר כופין זה את זה לבנות דלת ובית שער לחצר

כבני חצר או כבני אומנות ,ודינם כנ"ל ,ויש בכוח נבחרי

וכתב הרמב"ם ז"ל וכן כל הדברים שהחצר צריך להם צורך

השותפיםלקבועסדרישותפותחדשיםברובדיעות,סדרים

גדול או הדברים שנהגו בני המדינה לעשותו" .אך כל עוד

המחייביםאתכללהשותפים.

סימ כח

פסקדיןבנזקישכנים
אדרא'תש"ס
עםחלונות,הואבביתואינויכוללהשמרמהיזקהראיה.
המקרההנידוןוהטענות

ב.ראובןטועןשבנייתהמרפסתגורמתלולחסימתהאור

בפני בית הדין תביעה של ראובן כנגד שמעון שכנו.

המגיע לחלון ,אור שהיה מגיע בטרם נעשתה הבנייה ,וכן

התובע והנתבע גרים בצפת בשתי דירות סמוכות באותה

טעןשהבניהגרמהלהסתרתהנוףשראוקודםלכןמהחלון.

קומה .בדירת ראובן בקיר החיצוני לצד דרום חלון של

ג .כמו כן טוען התובע שהבנייה גרמה לירידת ערך

הסלון,וכנגדהחלוןבמרחקשל 2.4מטרבנויההמרפסתשל

הדירהשלו,ומבקששתעשההערכתשמאיעלמנתלקבוע

שמעון .עד לאחרונה היתה זו מרפסת עם מעקה בלבד,

בכמהירדערךהדירה.

ולאחרונהשמעוןסגראתהמרפסתוהפךאותהלחדר.

התובעהביאלביתהדיןמספרתמונותעלמנתלהבהיר

התובעטעןמספרטענות.

אתטענותיו.ולאחרהדיוןשלחלביתהדיןעותקשלהחוזה

א .לדבריו ,כעת יש חלון בחדר החדש דהיינו במרפסת

שכל קוני הדירות שבאותה שכונה חתמו עם החברה

שנסגרה ,ומחלון זה שמעון ובני ביתו יכולים לראות את

המוכרת את הדירות ,ובחוזה זה הקונה מתחייב שלא

הנעשה בביתו .ואילו קודם לכן ,בעת שהמרפסת היתה

לעשותכלתוספתבניהללאהסכמתהחברה.

פתוחה ,היזק הראיה היה מוגבל והיה יכול להשמר ממנו.

בתחילתהדיוןהתובעבקשלחייבאתהנתבעלהשיבאת

מאחרובעתשאדםיצאלמרפסת ,מידהיהניתןלהבחיןבו

המצבלקדמותו,אךבסיוםטענותיונראהשאינועומדעלכך,

ולהשמרמההיזק,אבל עתהלאחרשהמרפסתהפכהלחדר

לאחרשהבניהכברהסתיימה,ומסתפקבפיצויכספיכנ"ל.
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עטרתדבורה

הנתבע טען שהבניה נעשתה ברישיון מתאים מהעיריה,

וכעיןזהכתבבשו"תמהרי"לסי'סו,וז"ל" -ומהשכתב

והציג מסמך לאישור טענתו .לטענתו כשהמרפסת היתה

מר מהרחקת חלון אי סגי בד' אמות בכותל גבוה ,ובעי מר

פתוחה היה בכך סכנת נפשות מחשש שהילדים יטפסו על

לפרושי דהרחקת ד' אמות בגבוה ד' אמות ,האיך אפשר

המעקה ויפלו ,ולכן נאלץ לסגור את המרפסת .לטענתו

לומרכן,הלאצריךלהגביהד'אמותשלמיםטפימןהחלון,

סגירה כזו מקובלת בבתים אלו ,ואין ירידה בערך הבית

אלמא ח' אמות גבוה .ואי בעינן למימר דלעולם יהא

בעקבותהבניה.

הרחקתה כחצי גובהו מה שיעור  ...וא"כ נתת דבריך

ביחס להיזק הראיה ,טען שמעון כי בעת שהמרפסת

לשיעורין .ולדברי מר מי שהיה לו כותל בחצירו גבוה ח'

היתה פתוחה ,בכל עת שיצאו למרפסת ,מיד נגרם לראובן

ומרוחקד'אינורשאילהגביהוטפימד'יותרמןהחלון.ועוד

היזקראיה,ואילוכעתכשהמרפסתסגורה,אדרבההתמעט

ברמןדיןדגובההכותלאינומפורשכללבמתני'דלאתנא

הקףההיזקהפוטנציאלי.

אלא גובה הכותל ד' אמות למעלה מן החלון ,וכן חלון
העשוילאורהעומדבקרקע,מיידעינןכמהגבוהמןהקרקע

טענתהסתרתהאורוהשמש
נראה שאין ראובן יכול למנוע משמעון את הבניה מכח
טענהזו,שהאוראצלוהתמעט.

דנדע שיעור הכותל ,אטו בחלון מרתף עסקינן .אלא כלך
מדרךזה,דכלשיעוריחכמיםכןהוא ,כמוכלהניהרחקות
דלא יחפור ,אע"ג דזימנין הוה הבלא או מתונתא טובא

במשנה במסכת בבא בתרא דף כב" - .מי שהיה כותלו

וזימניןמועט,אלאשיערוחכמיםדבהםסגילכלהיותר,ה"נ

סמוך לכותל חבירו ,לא יסמוך לו כותל אחר אא"כ הרחיק

שיערו חז"ל דבד' אמות סגי לאורה בסתם בתים שאינן

ממנו ארבע אמות .החלונות ,בין מלמעלן בין מלמטן בין

עשוים לאור גדול כגון אכסדראות ואספלידא וכה"ג .ואע"ג

כנגדןארבעאמות"

כשמגביהטובאמאפילקצת],האפר"יפ"קדלאחיישינןאם

ובגמרא " -אמר רב יהודה ,הכי קאמר הבא לסמוך ,לא

יאפילקצת[רקשיהאראוילהשתמש"

יסמוך אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות .מתקיף לה

ובשו"ע חו"מ סי' קנד סעיף כא פסק " -אם בא חבירו

רבא והא מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו קתני ,אלא

לבנות כותלו כנגד החלון כדי שיסיר היזק ראייתו ,צריך

אמר רבא ,הכי קתני מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו

להרחיק את כותלו מכנגד החלון ד' אמות ,כדי שלא יאפיל

ברחוקארבעאמותונפל,לאיסמוךלוכותלאחראלאאם

עליו ,וכיון שהרחיק ארבע אמות ,אף על פי שמאפיל ,אינו

כןהרחיקממנוד'...תנן,החלונות,ביןמלמעלןביןמלמטן

צריך להרחיק יותר .ובסעיף כב פסק השו"ע " -בנה כותל

בין מכנגדן ארבע אמות ,ותני עלה מלמעלן כדי שלא יציץ

בצדהחלון,צריךלהרחיקמהחלוןטפח".

ויראה,מלמטןשלאיעמודויראה,ומכנגדןשלאיאפיל".

ועל כן בנידון שלפנינו אף אילו שמעון היה בונה את

מבואר ,שהבונה כותל בסמוך לחלון חבירו ,עליו

כתלי המרפסת כנגד חלונו של ראובן )במקביל( ,היה די

להרחיקד'אמותכדישלאיאפיל.אךאםהרחיקד'אמות,

בהרחקת ד' אמות ,ובנידון שלפנינו שהמרפסת בנויה

לית לן בה ,אף אם על ידי בנייתו התמעט האור הנכנס

באלכסון ביחס לקיר ביתו של ראובן ,והמרחק הקצר ביותר

לחלון.

מהקירלמרפסתהוא 2.4מטר,שהםלכו"עיותרמד'אמות,

וכתב הרשב"א בתשובה חלק ג' סי' קנו )הובא בקצרה
בב"י סי' קנד( " -עוד נחלקו בהגבהת הכותל שכנגד חלון

איןמקוםלמנועאתשמעוןלבנות,מכחטענהזושלחסימת
האור.

הגדולשבעלייתראובןהפתוחלרשותהרבים,וכןכנגדפתח

ביחסלטענהעלסתימתקרניהשמשמהחלון,ראשיתיש

אוצרו,כדישלאיאפילעלאוצרו,ושלאימעטבאויראוצרו.

לציין שעובדה זו צריכה בדיקה ,ויתכן שיש ממש בטענה זו

ושמעון טוען שיש בין כותלו וחלונו ארבע אמות ,כל שיש

בעונות מסויימות של השנה ,ובשעות מסויימות ,בהם

הרחקת ד'אמות ,אינו נמנע מלבנות ,שאינו מאפיל .וראובן

המרפסת במתכונתה הנוכחית מסתירה את השמש לזמנים

אומר שלא אמרו ד' אמות דוקא ,אלא אם כן הוסר היזק

מסויימים.

האפלה ,אבל אם לא הוסר ,שיעורו כדי שלא יאפיל .בזה
הדיןעםשמעון,דד'אמותשאמרו,שעורמוחלטאמרו,שכך

ובשאלה דומה דן מהר"א ששון בשו"ת תורת אמת סי'
קצב.

שיערו חכמים שבכך די לו ,וכל שהחזיק עד שנכנס לו אור

וז"ל השאלה " -ראובן יש לו בתים ואישטיראדור עליה

ומאוירד'אמות,די,ואינוצריךלהרחיקיותר.ותנןהחלונות

בחצר הבאשה ,ושמעון יש לו בתים סמוכים לבתי ראובן

מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ד' אמות ,ותני עלה מכנגדן ,שלא

הנזכר ,ועתה בא שמעון להגביה ביתו סמוך לד' אמות

יאפיל ואע"ג שפירשוה בגמרא בבא מן הצד אפילו הכי,

לאישטיראדור וסותם השמש הבא לאישטיראדור הנזכרת,

בכנגדממשאינומרחיקרקד'אמות,וכןדעתרבותינוז"ל,

וראובן מעכב עליו מכח שהחזיק זה כמה שנים כו' יורנו

וכן עיקר .וכל ששיערו חז"ל ,כך הוא ,במ' סאה הוא טובל,

מורנוהדיןעםמי"

במ' סאה חסר קרטוב ,אינו טובל ,שלשה על שלשה ,טמא
מדרס,ג'עלג'חסרנימא,טהור".

בתשובתוהביאמהר"אששוןדעתאחדהגדוליםשפסק
בעניין זה ,וז"ל " -ראיתי בפסק אחד שהביאו בידי מאחד

עטרתדבורה
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מהגדולים שכתב  ...זה הבנין דנ"ד הוא מכוון כנגד העצים

על דבריו ,שלדעת הרבה פוסקים במקום שבו האדם בונה

אשרבהםמסמריהאישטיראדורומעכבהשמשלבואכנגדו

בתוך שלו ,יוכל לומר קים לי גם בטרם בנה ומבקש שלא

מכלוכלובפרטבימותהחורףוה"לכאלומאפילכנגדחלון

ימנעו אותו להתחיל לבנות .מהנמוקי יוסף פרק קמא דבבא

דודאיצריךלהרחיק"

בתרא)שהובאבדרכימשהסי' קנהס"קיא(ומהט"זסי' קנג

ומהר"א ששון בתשובתו כתב " -אבל מ"מ נ"ל ,שאין

ס"ח ,עולה שכל שעושה בתוך שלו ודאי יכול לומר קים לי.

יכול לבנות מההיא דכתב הרשב"א ז"ל בתשובה והביאה

וע"ע בסמ"ע סי' קנג ס"ק טז שכתב סברא "דבחלון דיש בו

מהר"י קארו ז"ל בח"מ סי' קנ"ד וז"ל וכתב עוד נחלקו על

היזקראיהמחשבחסרוןקרקע",וממילאאינויכוללומרקים

מיעוטהאוירששמעוןממעטאויראוצרושלראובןבזהאני

לי ,אך בהאפלת האור או הפרעה לראיית הנוף או רשות

אומר שמתוך הדברים ניכר שהאוצרות אשר שם צריכין

הרבים ,שעושה בתוך שלו ,נראה שגם הסמ"ע יודה שיוכל

אויר שיכנס ממנו הרוח לקרר היין והמונע ממנו האויר

לומרקיםליולבנותבתוךשלו.אלאשהנודעביהודהתניינא

מפסידו .ואם הדבר כן ונהוג שם כן ,הדין עם ראובן שכל

חאו"ח סי' טז כתב בתוך דבריו "ועיין בסמ"ע סימן קנ"ג ס"ק

שקדם האוצר ,אעפ"י שאין עכשיו שם יין ושמן הרי הוא

ל"ב שכתב שזה שרוצה לבנות נקרא מוציא ,וא"כ אפילו

מוכן לכך ואין הלה רשאי לעשות בביתו דבר שמזיק את

במקום דאיכא קצת פלוגתא דרבוותא לא מצי למימר קים

האוצר עכ"ל .אם כן בנ"ד גם כן כיון שהאישטיראדור צריך

לי" .וצ"ע בסמ"ע אם כיון דבריו גם לנידון הנודע ביהודה

לשמש רב הו"ל כההיא דהרשב"א ז"ל וצריך שמעון זה

דאייריבמישבונהבתוךשלוומאפילעלחלוןחבירו.

להרחיק או לבנות בשפלה עד שלא ימנע השמש הבא

והמהרי"ט בתשובה )ח"א סי' קלב( כתב " -וראיתי לרב

לאישטיראדוראפילומןהצד.ומ"מעדיןאפשרלילחלקבין

מהר"י ן' לב זלה"ה בספרו הראשון סי' פ"ג במי שפתח

הך דהרשב"א לנ"ד דעד כאן לא קאמר התם הרב ז"ל אלא

חלונותעלרחבהשאחוריהבתיםשפעמיםמניחיםשםצמר

דוקאכשנמשךנזקלייןונפסד,אבלכשאיןהפסדבדברממש

להתייבש והשיב הרב שאם בעל החורבה רוצה לבנות

אלא איחור זמן לעשיית הדבר כגון כאן באישטיראדור

ולהאפיל הרשות בידו דיכול לומר קים לי כהני רבוותא

שהנזקהואשיצטרךזמןיותרלנגבהבגדיםאםכןבהאודאי

דסבירא להו דאין חזקה על החורבה אם נדון הרחבה

לאאמרינןדדמילההיאדהרשב"אז"ל".

כחורבה ואם נדון אותה כחצר יכול לומר קים לי כהני

הרימבוארשאףבאישטיראדור,שהיאמרפסתהמיועדת

רבוותאדסביראלהודאיןחזקהלהיזקראיה....ואפילוהיה

ליבוש כביסה ,כל עוד לא נגרם נזק ממשי מחמת הבניה

מחלוקת שקול נראה לי דלא שייך לומר קים לי אלא היכא

המסתירהאתהשמש,אינויכוללמונעו,ק"ובשמשהמגיעה

דזה בא להוציא ממנו על פי בית דין מוקמינן מילתא ביד

לתוךהבית,אףאםישבבנייתהקירלגרוםלהסתרתהשמש

המוחזקולאמפקינןמיניהאלאבראיה,אבלזהשבאלהזיקו

בשעותמסויימות,מאחרואיןכאןנזקברור,אלאאינוחות,

ולסתוםאורובפניוכיצדיבאלסתוםבטענתקיםליוגםזה

אינויכולמונעו.

יקוםויעכבכלהבאלבנותכנגדחלונושגםהואבאבטענת

וכן ראיתי בשו"ת מנחת יצחק )חלק ליקוטי תשובות סי'

קיםלי...וכיתימאזהבונהלתוךשלוהואוהבאלעכבעליו

קסא(שכתב" -בעניןהדו"דשביןצדא'ושכניוצדב'בדבר

הראיה.ליתא,דכיוןשהואניזוקבגירידיליההריהואמזיקו

הרחבת המרפסת ,והשכנים מוחים מטעם היזק ראיה

בידים  ...וכן זה שבונה כותלו וסותם חלונותיו של חבירו,

ומניעת כניסת אויר ושמש .הנה שלחנו מומחה ואמר שיש

שתכףזהמזיקובאפילה.ולאתימאדמניעתהאורלאמקרי

הרחק ד' אמות מכנגד חלונות השכנים ,ולדעתו אין כאן

גירידיליהלפישאינוגורםהנזקאלאמניעתהתועלת,דלא

מניעתאויר,אבלמניעתשמשיש".

גרע מסמיכות כותלו לכותל חבירו דתנן בריש פרקא וכתב

בפסק דינו כתב המנחת יצחק בקצרה " -משום מניעת
הכנסת אויר )אף אם יש מניעה( ושמש אין לחוש כיון שיש
הרחקד'אמות".

הרא"ש משם רבינו חננאל והרי"ף ז"ל דחשיב גירי דיליה,
דמידכשסומךמונעדריסתרגלרביםשמועלתלכותל".
וע"ע בשו"ת רע"א ח"א בסוף סי' קנא בקונטרס מילי
דנזיקין בסופו ובספר ברכת שמואל עמ"ס ב"ב סי' טו ,טז.

טענתמניעתהאפשרותלראותאתהנוף

ואכמ"ל בזה שאינו נוגע ישירות לנידון דידן אך הבאנו כל

במקרה שבפנינו ,ראובן טוען כי הבניה גרמה להסתרת

הנ"ל ,מאחר ובנידון דידן ביה"ד הוציא צו מניעה בטרם

הנוף שהיה נראה מחלון ביתו בטרם שמעון סגר את

הושלמה הבניה והנתבע לא ציית לצו זה והבניה הושלמה

המרפסת .וכפי הנראה מהתמונות שהוצגו בבית הדין

ורקאחרכךהתקייםהדיוןבביתהדין.אםהיתהנפקאמינה

המדוברבהסתרהחלקיתשלהנוף.

בין אם כבר בנה או שעדיין לא בנה ,היה מקום לדון האם

עיין בפתחי תשובה סי' קנד סק"ח שהביא מתשובת

יתכן שיהא חוטא נשכר ,אך מאחר ולדעת הרבה פוסקים

מהרלב"ח ,ועיין לעיל סי' כה שבארנו הלכה זו .ועיי"ש

יכוללומרקיםליגםבטרםבנה,וכךמסתברלהורותבמקום

שהבאנו מתשובת מהרש"ם שבמחלוקת מהרלב"ח ומבי"ט

שהוא בונה בתוך שלו ,ואינו כזורק גירי דיליה לתוך של

כתב"אםכברעשה ,בודאייוכללומרקיםלי" .אךישלהעיר

חבירו,עלכןבנ"דאיןמקוםלהיכנסלשאלהזו.

846חושןמשפט

עטרתדבורה

וראיתיבספרפסקידיןמביה"דשעלידהרבנותהראשית

הבית .וע"כ בתקופתינו מכיון שכל בנין מוקם ע"פ תכנית

בירושלים )חלק דיני ממונות ובירורי יהדות כרך ד' ,מעמוד

מראש לכמה אור שיהיה לו ,ולאחד השכנים היתה חזקת

עטוהלאה(שדנובשאלהשלהסתרתהאורוהנוף.
בתשובה שםהביאהגר"ח הרצברג שליט"אאתהסוגיא
במסכתבבאבתראואתתשובתהמבי"טוכתב-
"היוצאמדבריושהיכאשמוכחשהיתהלאספלידאחזקת
אורה אפילו מעבר לד' אמות ,הרי הוא יכול לטעון קא

אורה במובן הרחב ,א"כ לא יכול לבוא השכן ממול וליטול
ממנואתחזקתאורהשלו.
ולכןנראהלחייבאתהנתבעשלאיבנהיותר,ומהשבנה
הוא חייב לסתור כדי שלא יאפיל ולמעט את אורם של
העותרים".

מאפלת עלי .וע"כ בנידון דידן היות ולעותרים היתה חזקת

וכן בפסק דין אחר שהודפס בספר פסקי דין שעל יד

אורהאףמעברלד'אמות,וזהבאלידיביטויבכךשהקבלן

הרבנות הראשית ירושלים )דיני ממונות ח"א מעמוד קצא(

התחייב לבנות את הבנין בצורה שלא תסתיר להם את

הגר"ח הרצברג פסק דין דומה ,והביא את דברי האגודה

השמש ,כלומר הקבלן מחל להם או נתן להם במתנה זכות

והנודעביהודהוכתב-

שלחזקתאורה...

"הרי שאנו רואים מדברי האגודה שבמקום שמסתבר

בנוסף יש לטעון ולומר שיש הבדל ושוני מהותי בין

שצריך אור גדול יש לו חזקת אורה מעבר לד"א ,והנו"ב

הבניה בתקופתנו שזקוקה לאישור תב"ע ,לבין התקופה

מוסיף הגם שאפשר לדחות את הוכחתו של האגודה ,מ"מ

הקדומה בה כל אחד היה רשאי לנצל את שטחו הפרטי

מכיון שהאגודה היה מן הקדמונים ולא ראינו לאחד מן

כראות עיניו ,ולכן אף שלשכנו יש חזקת אורה בשטחו

הקדמונים שיחלוק עליו ,ובפרט שהמחבר באו"ח סי' ק"נ

הפרטי,קבעוחז"לשחזקהזומוגבלתאךורקלארבעאמות

סעי'ד'פסקכמוהאגודהוז"לשםהבונהכנגדחלוןביהכ"נ

ולא יותר ,שהרי זכותו של הלה לנצל את שטחו הפרטי עד

איןמספיקלובהרחקתד'אמותלפישהואצריךאורגדול.

תומו,אולםבתקופתנואףשהוארכששטחקרקעעדייןאין

וכן בשו"ת מהר"א ששון כתב שנעשה מעשה ע"פ ספר

הוא יכול לעשות במקום שימוש כראות עיניו ,שכן אם

האגודה,הרישצריכיםלפסוקכךלהלכה.

המקום מיועד למגורים ,לפי תב"ע הרי הוא כפוף

והשתא לנידון דידן מכיון שאין לנו הגדרה ברורה מה

להוראותיהםואישוריהםולאיוכללבנותשםמהשאינולפי

נקרא אספלידא ,מי יאמר לנו שהבתים שלנו אין להם דין

התכנית שהם הועידו לו ,כגון שטח שמיועד למגורים לא

אספלידא,שזקוקיםלאוריותרגדול,בפרטשמנהגבניהעיר

יוכל להפוך לביח"ר או למבנים ציבוריים ,וע"כ מי שרכש

להרחיקיותרמד'אמות,ובפרטשבנידוןדידןשבניהעירלא

דירה בקומה ה' ולה צמודה מרפסת גדולה ,אין הוא רשאי

נתנואתהסכמתםלבנותקומהנוספתמולהחלוןשלהשכן,

להופכהלדירתמגוריםבטענהשהואבונהעלשטחוהפרטי,

הרי שראובן יכול לטעון שיש לו חזקת אורה הגם שהיא

שהריאיןלושטחפרטי,ישלורקזכויותבקרקעשלהדירה

מעברלד'אמות,שכןהואקנהביתעםאורהגדולה.

ומרפסתבלבד"

יש גם מקום לטעון שאם שמעון יבנה קומה נוספת מול

בהמשךדבריובאותופסקדיןהביאהגר"חהרצברגאת

חלונו של ראובן הרי שתפחת ערך דירתו של ראובן ,והגם

שיטתהאגודהשהביאהב"יאו"חסי'קנומש"כבזההנודע

שלא מצאנו בחז"ל תימוכין לטענה זו ,שהרי חז"ל קבעו

ביהודה תניינא חלק או"ח סי' טז .ולאחר מכן כתב שם -

להרחיקאתהכותלמהחלוןד'אמות,זהאולידוקאבזמנם

"הרי מבואר באר היטב בנו"ב שכל היסוד של האגודה

שהיה ידוע לכל שכל אחד יכול לבנות על קרקעו כמה

שביהכנ"סצריךשיעורהרחקהגדוליותר,מכיוןשהואזקוק

שרוצה ,ועל סמך זה קנה את הקרקע ,אבל בנידון דידן

לאורה מרובה ,הוא מסוגית הגמ' בב"ב דף ז' ע"א שלדברי

שראובןידעשלשמעוןאיןזכותלבנותקומהנוספת,וע"מכן

הר"י מבואר שאספלידא שהוא טרקלין זקוק לאורה מרובה

הואקנהשםאתהדירה,ויתכןשאםהיתהקומהנוספתעל

ולא די בשיעור הרחקה של ד' אמות .וא"כ בתקופתנו

דירתו של שמעון היה ראובן משלם פחות לדירתו ,נמצא

כשבונים אזור מגורים חדש ומלכתחילה זה מתוכנן כך

שאם שמעון יבנה עתה הרי הוא מפחית מערך דירתו של

שלכלאחדיהיהאורהמרובה,הרישכלמישבאלהשתתף

ראובן".

ולגור במקום זה מתכוין שביתו יהיה בבחינת איספלידא

עדכאןתוכןשניפסקידיןאלו.

שלאדילהבאורשלהרחקהשלד'אמותאלאצריךמרחק

אמנם לכאורה היה מקום לדון בדבריו ,דבאכסדרה וכן

רבמזה.

בבית הכנסת שנפסק באגודה ובשו"ע או"ח סי' קנ צריך

אמנם הנו"ב שם ,וכן זה מובא בשם הכנה"ג ,שלביהכ"נ

להרחיקיותרמד'אמותמפנישצריכיםלאוררב,אךבבתים

אףשהואצריךאורהמרובהדילובשמונהאמות,וא"כהיה

בזמנינו שקיימת אפשרות טובה להאיר את החדרים בבית

מקום לומר שגם בבניה החדשה די בהרחקה של שמונה

בתאורה חשמלית ,הרי שאף אם חבירו מאפיל עליו ,לא

אמות ולא יותר ,מ"מ נראה שמכיון שאנו רואים מסוגיא

נגרמת בכך מניעת השתמשות בבית והפרעת בעל הבית

דאיספלידא שאם מדובר בבית שכולם מבינים שהוא צריך

מהשימוש המקובל ,ובזמנינו המצב עדיף טפי ממה שהיה

אורמרובה,הריצריךלהרחיקלפיהצורךבאורלפיוהוקם

בתקופותקודמות,בהםלאהיתהאפשרותטובהלהאיראת

עטרתדבורה
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החדרים בתוך הבית ,והתאורה הסתמכה בעיקר על האור

לראותבו,משא"ככשהואפתוחלגמרי,וכמ"שלעילבסמ"ע

המגיעמבחוץדרךהחלונות.

בס"ק ט' דמה"ט אין השותף יכול לפתוח חלון בחצר ע"ש

אך אע"פ כן יש מקום להוציא מדינו של בעל האגודה,

ודו"ק".

שמכיון שהוסכם בציבור באמצעות הרשויות המוסמכות

וראיתי בספר פתחי חשן חלק ה' פי"ד הערה לז שהביא

שכל דירה זקוקה למרחב פנוי בהתאם לקבוע בתב"ע ,הרי

את דברי הסמ"ע וכתב " -וסברא זו צ"ע ,ולפי דבריו נמצא

שקיימת הסכמת הציבור לדון את השטח הנ"ל שסביב

שיכוללמחותבושלאיסגורמרפסתשישלו".

הדירה כשטח המיועד לשימוש בעל הדירה לאויר אור

לכאורה אין מקום להסיק מסקנה זו מדברי הסמ"ע.

ושמש וכיוצ"ב ,ובעל הדירה משתמש בחזקת תשמישין

דשאני התם שהניזק טוען טענת היזק ראיה בחצרו ,שלא

בתוך חלקו של חבירו הסמוך אליו ,ועל כן לעניין זה דינו

יוכללהשתמשבהבהשתמשויותצנועות,כילעולםלאידע

כאכסדרהוביתהכנסתשבהםנקבעשיעוריותרמד'אמות

מתי השני רואה אותו .וה"ה שיוכל לטעון טענה כזו ביחס

סביבם ,שהוא חזקת תשמישין בחלקו של חבירו הסמוך

להיזק ראיה בבית ,אילו היו לו חלונות בביתו מול השטח

לאכסדרה או לבית הכנסת ,ובנקודה זו יש ללמד משיטת

הפתוח או המרפסת של חבירו ,חלונות פתוחים ,שלא ניתן

האגודהלנידוןשבפנינו.

לסותמן .אך במציאות של ימינו שבכל חלון בחדר מגורים

ועייןבספרעמקהמשפט)להג"ריעקבכהןשליט"א(ח"ג

חייב להיות תריס ,וכן בדרך כלל מוסיפים וילון בחלונות

הלכות שכנים סי' טז שהביא שכן דעת הגרי"ש אלישיב

בהם אין תריס ,הרי שאין מקום לטענה שחבירו מזיקו

שליט"אוהג"רמנחםמענדלשפרןשליט"אלחייבההרחקה

במניעת השתמשות בביתו ,מאחר ואינו יודע מתי חבירו

עפ"יהתב"ע,ועיי"ששבארהלכהזובהרחבהכנ"ל.

רואה אותו ,מאחר ולעולם יוכל לסגור את הוילון או את

אך בנידון שלפנינו ,הנתבע קבל אישור מהעיריה ,והיינו

התריסולעשותבביתוכפירצונו.ואינודומהלנידוןבמשנה

לאחרשהענייןנבדקמבחינתכלליהתב"עהנהוגבמקוםזה,

ובשו"עדהתםאייריבחצר,ויעוייןבלשוןרש"יברישמסכת

איןמקוםשביתהדיןיורהלולהרוסאתמהשבנה.

בבא בתרא דף ב .שכתב " -כל חצירות ששנו חכמים לפני
הבתיםהן ורובתשמישןבחצר".וכיוןשרובתשמישןבחצר,

טענתהתובעשנגרםלוהיזקראיה

שם אינו יכול להסתתר מאחרי תריס או וילון ,על כן אם

במשנה במסכת בבא בתרא דף נט" - :לא יפתח אדם

אינויכוללדעתמתיחבירורואהאותו,וזהגופאמונעממנו

חלונותיולחצרהשותפין.לקחביתבחצראחרתלאיפתחנה

אתהשימושבחצר.משא"כבתוךדירההבנויהכפישמקובל

בחצר השותפין .בנה עלייה על גבי ביתו לא יפתחנה לחצר

בימינו ,תמיד קיימת בפניו האפשרות למנוע כל היזק ראיה

השותפין".

ולהגן על עצמו בתריס או וילון .ועל כן לא יוכל לטעון את

ובשו"ע חו"מ סי' קנד סעיף ג' " -לא יפתח אדם חלון

הטענההמבוארתבשו"עובסמ"ע.

לחצר חבירו ,ואפילו אחד מהשותפים בחצר שבקש לפתוח

ואםלאנאמרכן,יצאשכלדיירשישלומרפסתמקורה

לוחלוןבתוךביתולחצר,מעכבעליושותפו,מפנישמסתכל

אך בלא תריסים ,לא יוכל להתקין תריסים במרפסת באם

בוממנו.ואםפתח,יסתום".

ניתןלראותדירהאחרתמתוךהמרפסת.

ובסעיףד'פסקהשו"ע" -היהפתחשלאחדמהשותפין

אך ראיתי שבתשובת מנחת יצחק )ליקוטי תשובות סי'

בחצרקטן,אינויכוללהרחיבו,שהרישותפואומרלובפתח

קסא( דן בשאלת הרחבת מרפסת שגרמה להרחבת היזק

קטן אני יכול להסתר ממך בשעת תשמיש ,ואיני יכול

הראיה מכפי שהיה קודם לכן ,וכתב " -הנה כפי המבואר

להסתר ממך בפתח גדול .ואם היה הפתח גדול ,לא יעשנו

בחו"מסי'קנ"דסעיףד'אףהוספהבראיההויהיזק.ומכ"ש

שנים ,שהרי אומר לו בפתח אחד אני יכול להסתר ,בשנים

היכאדהויחלוןכנגדחלון,עייןשםסעיףג'...לפינימוקים

אינייכול".והרמ"אהוסיף"-היהלופתחגדול,יכוללעשות

הנ"ל יש לפסוק כדלהלן ,צד א' יכול להרחיב המרפסת

שםפתחקטן,אבללאבמקוםאחר".

בתנאי שבהוספה כנגד חלון חבירו יבנה כותל בלי חלון עד

וכתבהסמ"עס"קטז" -נראהפשוטדדוקאבכה"גדהיה

למעלהשלאיוכללראותבחלוןחבירו".

שםמתחילהפתחאוחלוןגדולהואדיכוללעשותממנושם

ומבואר מדבריו שהמנחת יצחק אינו מקבל את הסברא

פתח או חלון קטן .אבל כשהיה פתוח שם הכל והוא רואה

שכתבנו שאין מקום לטענה במקום שהניזק יכול להביא

משם לחצר חבירו ,אינו יכול לסתום שם ולעשות שם

למניעת ההיזק .והדין עמו ,מאחר ובהיזק ראיה קיי"ל דלא

במקומופתחאוחלוןקטן.דעדהנהאףשראהבשלחבירו,

אמרינן שעל הניזק להרחיק את עצמו ,אלא נידון כגירי

מ"מכשירצהיכוללעשותמחיצהלפניודהאלאאחזיקעליו

דיליה דבזה מודה רבי יוסי דעל המזיק להרחיק את עצמו,

מהשאיןכןכשירצהלעשותמחיצהוהניחבוחלוןאופתח

וכמ"שהטורחו"מסי'קנד" -דקי"לעלהמזיקלהרחיקאת

קטן דעל ידי מעשה זה יחזיק בו לבסוף ולא יהיה בו כח

עצמו ,היכא דהוו גירי דיליה והיזק ראייה גירי דיליה הוא,

למחות בו מלראות  ...ועוד דבעי בעל החצר לאצטנועי

ואף ע"פ שקדמו חלונותיו בהיתר ,עתה שמזיקין חלונותיו

מיניה טפי כשהיה לו חלון ,דאז אפילו כשהוא בביתו יכול

לגינתלויצריךלהרחיק".
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ויצוייןכימלבדהאפשרותלמנועאתהיזקהראיהשקבע

מחיר כל דירה נקבע בהתאם לנתונים המסויימים

המנחתיצחק,דהיינולבנותכותלבליחלון,קיימתאפשרות

המתאימיםלאותהדירה)מיקוםושמשואוירוכו'(אךודאי

נוספת שבעל המרפסת יפתור את בעית היזק הראיה ,וזאת

הדירות לא נמכרו דוקא בדרך של ראשונה בחשיבות או

עפ"י הדרך שהציע בספר משפטי התורה )לרב צבי שפיץ(

שניה וכו' שהמחיר נקבע מצד היותה של הדירה ראשונה

ח"בסי'נט" -מקובלהיוםבבתיהדיןלהציעלמזיקשרוצה

ומכובדתיותרמהשניה.

לבנות חלון ,לעשות פתרון קבוע למניעת היזק ראיה

ובכל מקרה מאחר והתובע לא תבע לחייב את הנתבע

לתועלת שני הצדדים .כלומר מיד עם בניית החלון או

להרוסאתמהשבנה,אלאתשלוםפיצוי,הרישגםהרא"ש

המרפסת ע"י המזיק מול הבית של חבירו ,ילחים הבונה

בסוףהתשובהלאכתבאלאשיוכללעכבו,ולאכתבשיוכל

סורגים לפני כל השטח של החלון שהוא מוסיף ,או יעשה

לקבלפיצויכספיאםאינומציית,וכןבאחרוניםשבארואת

את המעקה שלפני המרפסת באופן כזה :את כל השלבים

תשובת הרא"ש והובאו לעיל לא הוזכר אלא הזכות לעכב

שלהסורגיםבמקוםלעשותםעגולים יעשהאותםפסשטוח

אךלאהוזכרתשלוםפיצוי,וכמושכתבנולעיל.

ברוחב של כ -5ס"מ לפחות ,את השלבים ילחים למסגרת
הברזל במרחק קרוב בין שליבה לשליבה ,כך שבמקום

הזכותלהוסיףבנייהבביתמשותף

שילחים אותם למסגרת באופן ישר ,דהיינו בזוית של 90

לכאורההיהמקוםלטעוןששמעוןאינורשאילסגוראת

מעלות ,ילחים אותם למסגרת בזוית של  45מעלות לכיוון

המרפסת ,מאחר והדירה היא בבית משותף ,וכל תוספת

ההפוך שבו נמצא בית חבירו ,וע"י כך יצליח למנוע את

בניהזקוקהלהסכמתשארהשותפיםבבנין.

ההסתכלות לדירת חבירו שנמצאת ממול  ...יטה את

עייןבשו"תמשכנותישראל)להג"רישראלגרוסמן(סי'ז'

השלביםבהטיהלצדהשניכדישלאיוכללראותדרכםאת

שנזקקלשאלהזו,והעלהשמאחרוללאספקהמרפסתהיא

ביתחבירו".

חלק מהדירה שקנה בעל הדירה ,ואינו נכנס לדין המבואר
במסכתב"בדףסאשהמוכראתהביתלאמכראתהיציע.

טענתהתובעעלירידתערךהדירה

על כן מאחר ובתוך שלו הוא בונה הרי הוא רשאי לבנות

טענה זו שראובן טען שערך הדירה ירד והוא ניזוק עקב

ובלבד שלא יכער את חזית הבנין .ועיי"ש שציין שכן הוא

סגירת המרפסת ,לא הוכחה עדיין ,אך יתכן ויש ממש

המנהג ואינו סותר את החוק .ואף שבפסק דין של בית

בטענהמכיוןשעקבהבניהנפגמההאפשרותלראותנוף,וגם

המשפטקבעושישבזהמשוםגזילתחלקמהרכושהמשותף,

השמש מעט מוסתרת .התובע בקש להביא שמאי שיעריך

זהו בניגוד לדין תורה ,ומאחר שפסיקה זו אינה מעוגנת

את המשמעות של ירידת ערך הדירה ולחייב את שמעון

במנהגהמדינה)שהונהגעלפיחוקהמדינה(,איןלהתחשב

בכך,ועייןלעילסי'כהשהארכנובביאורהלכהזו.

בזה.

והנההתובעהגישלאחרהדיוןעותקשלחוזהשלדבריו

ואףאםנחתםהסכםבין שמעוןלביןהחברהשמכרהלו

נחתם עם הנתבע בעת קניית הדירה ובו הקונה מתחייב

את הדירה) ,דבר שעדיין לא התברר בנ"ד( ,עכ"פ אין בכך

להמנעמבניהללאאישורהחברה.

שיור בבעלותו של הקונה ,אלא התחייבות שהיא מעניינה

אמנםהמסמךהוגשלאחרהדיוןולאנשמעהתגובתושל

של החברה עם הקונה .ועל כן גם בנידון שלפנינו פסק דינו

הנתבעלכך.אךגםלפיטענתהתובע,הרישמסמךזההוא

הנ"ל של שו"ת משכנות ישראל שריר וקיים ,והטענה

מסמך שנחתם בין המוכר לקונה ,ואילו החברה דהיינו

שהעלה הגר"ח הרצברג שליט"א בפסק דינו שהבאנו לעיל,

המוכרהיהמגישתביעהבגיןהפרתהסכם,היהמקוםלדון

שכביכולהקונהקנהרקזכותשימושבקרקעהמרפסת,בלא

בתביעהזו,אךהתובעבדיוןהנוכחישאינוצדלהסכם,אינו

זכות לבנות עליה ,היא טענה מופרכת ,ומסתבר כמו שפסק

יכול לתבוע מימוש הסכם זה .ויצויין שבכל מקרה אף אם

בשו"תמשכנותישראלבזה,ובודאיבנ"דשגםהעיריהנתנה

הסכם זה מחייב את הנתבע ,עכ"פ ודאי אין מקום להשוות

לוהיתרבניה,ולאמנעהממנולבנותבטענהמעיןזו.

נידוןזהלמש"כהרא"שבסוףהתשובההנזכרת.וכמושכתב
בשו"ת עמק שאלה דהתם בנידון שבתשובת הרא"ש

מסקנתפסקהדין

"מתחילה מכרו הקהל הראשון ביוקר והשני בפחות

קיים חילוק בין הטענה שנטענה למנוע מהנתבע לבנות,

והשלישי בפחות מהשני ,והרי זה כמו שהתנו בתחילה

עקב ירידה אפשרית של ערך הדירה של התובע ,שטענה זו

שיהיההואראשוןוחבירושנידוקא,ובכה"גאיןיכוללשנות

אינה מתקבלת ,וכפי שהוכחנו מתשובת הרא"ש שבמקום

דבר מכפי קנייתו" ,דהיינו מעיקרא המחיר נקבע בהתאם

שהאדם בונה בתוך שלו ואינו נוגע בשל חבירו אין מקום

למיקום,מאחרוהראשוןמפניהיותוראשוןהואמכובדיותר

למנעו מכך .לעומת זאת אם במעשהו גורם היזק ראיה

ועל כן מחירו גבוה ביותר והשני מפני שחשוב פחות מחירו

המתווסףעלהיזקהראיהשהיהקודםלכן,אף שכלמעשהו

נמוך מעט וכך הלאה ,ואם הראשון כבר אינו ראשון ,בטל

בתוך שלו,אינורשאי.וטעםהחילוקהואדשאניהיזקראיה

הבסיס לקביעתו כיקר ביותר .משא"כ הכא אך שמסתמא

שהוא מגדרי הרחקת נזקי שכנים ,ואינו נקבע על פי גדרי

עטרתדבורה
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הלכות מזיק בגרמא ,אלא שורש הדין נובע מתקנת חכמים

משנתרביאהרן)להג"ראהרןקוטלרז"ל(כרךא'עלהלכות

שתקנובשכניםשמאחרוהםמתגורריםזהבסמיכותלחבירו,

שכנים )מעמוד פ' והלאה( שהאריך בביאור גדרים אלו .ועל

תקנו חכמים שיש לכל שכן זכות למנוע מחבירו לעשות

כן בנידון שלפנינו במידה שיתברר שאמנם בעקבות הבניה

מעשה שיש בו למנוע ממנו השתמשות חופשית בביתו,

שבנה הנתבע במרפסת הורחב היזק הראיה ,עליו להביא

והמזיק מחוייב להרחיק את עצמו ולמנוע הנזק ,עיין בספר

לביטולהיזקזה,ועלפיאחתמשתיהדרכיםשהבאנולעיל.

סימ כט

זכותושלדיירבביתמשותףלבצעשיפוץבבניין
הצדדיםהופיעובביתהדיןלדיוןבתביעותממוןהדדיות.
וחתמועלשטרבוררות.

ככתוב ומבואר באר היטב בחוק "בתים משותפים" פרק ו'
סעי',52כיפרטלחלקיםהרשומיםכדירות,שכלאחדהוא

הצדדים שכנים בבניין משותף שיש בו ארבע קומות,

בעליםבדירהשלופנימה"כלחלקיהביתהמשותף,הקרקע,

ומתגוררים זה מעל זה כשהנתבע מתגורר בקומה העליונה

הגגות ,הקירות החיצוניים המסד ,חדרי המדרגות ,מעליות,

שלשקומותמעלהתובע.

מקלטים וכו' אפילו הם בתחומי דירה מסויימת ,דין רכוש

בתחילה התובע ביצע שינוי בניקוז הגג ,וסתם את המרזב

משותף להם" ,וא"כ בודאי ובודאי שהמערערים יכולים

המקורי ,עקב בעיות שהמרזב העובר בסמוך לדירתו הסב לו,

להתנגדלכלשינויברכושהמשותף...והאיסורבליהסכמה

בעיותשל רעש וחלודה ,והסדירמרזבחילופי .שינויזההביא

ברורגםבלאוהכי",עכ"ל.

אתהנתבעלביצועעבודותבמרזב,ולהוצאותכספיותשנגררו

לפיכךכלשותףחייבלהשתתףבכלההוצאותהדרושות

כתוצאה מהצורך להתאים מערכת ניקוז חדשה ,צורך שבא

להחזקת הרכוש המשותף ,כגון יסודות גג ומרזב וכיוצ"ב,

לעולםכתוצאהמהעבודותשעשההנתבעבתחילה.

)עייןבספרנתיבותהמשפטסי'קס"דסק"גבשםהירושלמי(,

התובעטועןשהמרזבהנוכחימטפטףלמרפסתשלוומסב
לו נזק ,הנתבע תובע החזר הוצאות שנגרמו לו עקב כך
שנאלץ להוציא סכומי כסף לפתור את בעיית הניקוז
שנגרמהמעבודותהתובע.
לאחרהעיוןבטענותהצדדיםאנופוסקים:
א.אמנםבגמ'ובשו"עחו"מסי'קסדמבוארתההלכהעל

ואף אחד מהשותפים אינו יכול להיפרד מהשותפות ברכוש
המשותףבלאהסכמתשארהשותפים.
מטעם זה ,במקרה שבפנינו ,צינור הניקוז המקורי היה
רכוש משותף ,ומלכתחילה לא היה היתר לסותמו ולהסדיר
ניקוזחילופי,בלארשותכלבעליהדירות.
ביחס לצינור הניקוז המקורי ,אם אכן הצינור התקלקל,

מי מוטלים התיקונים השונים בבנין שבו כמה דירות

היה ניתן לחייב את כל הדיירים להשתתף בתיקונו .ונציין

השייכותלבעליםשונים,אךכיוםההלכההמחייבתנקבעת

למש"כ בקונטרס "חיובי שכנים ותקנת הקהילות מרבינו

עלפיהעיקרוןשבבנייןכזה,שלדהבנייןמהיסודותועדהגג,

שבטהלוי"עמ'כבשצינורביובמרכזישבזמננושנתהווהבו

הכלרכושמשותףשלכלבעליהדירות.שיתוףזהנקבעעל

חור ,אפילו היה החור בקומה העליונה ,עפ"י המנהג הנהוג

פי מנהג המדינה שהתקבל בעקבות חוק המקרקעין פרק ו'

בזמננו ,כל דיירי הבניין חייבים לשאת בהוצאות התיקון,

המתייחסלבתיםמשותפים,והקובעשכלאדםשישלודירה

ולארקהדיירשבקומההעליונה.

בבנין משותף נעשה שותף בכל הרכוש המשותף המיועד

כיון שכן ,שני הצדדים נהגו שלא כדין בעת שביצעו

לדיירי הבניין .בסעיף  52לחוק המקרקעין ,נאמר שהגג,

עבודותבנייהברכושהמשותף,בכלהכרוךבהסדרתהניקוז

הקירות החיצוניים ,מתקני מים וכיוצ"ב המיועדים לשמש

בגג ,בלא רשות מפורשת של כל השותפים ,דהיינו של כל

אתכלבעליהדירותאומרביתםדינםכרכושמשותףאפילו

בעלי הדירות .ואפילו אחד מהשותפים רשאי לעכב ,וכמו

הםבתחומידירהמסויימת.

שפסקו הטור והשו"ע חו"מ סי' קנ"ד ס"א )ברמ"א( בשו"ת

הטעםלכךהואמפנישהקרקעשהבנייןעומדעליההיא

לחםרבסי'קל"טובתשובתציץאליעזרהנזכרתלעיל,שאין

קרקעמשותפתלכולם.והדברברורכיבעתרכישתהדירות,

אחד השותפים רשאי לשנות דבר ברכוש המשותף ,בלא

הוסכםעלשיתוףזה,שנקבעעפ"יהמנהג),ואיןכאןפסיקה

הסכמתכולם.

מכח חוקי ערכאות הסותרים דין תורה ,אלא בסתמא

ב .טענת הנתבע שעשה את העבודות לאחר שהתובע

הסכמתהשותפיםלענייןתנאיהשותפותביניהם,מתפרשת

בקש ממנו או הציע לו לעשות כן ,אינה מתקבלת

עפ"יהחוקוהמנהג,ולהסכמהכזותוקףעפ"ידיןתורה,עיין

ומלכתחילה לא היה היתר לביצוע עבודות אלו בלא רשות

חת"סחחו"מסי'קמ"בד"הוהנהבקצה"ח(.

שלכלבעליהדירות.הטענהמצדהנתבעלחששמאלימות

וכן פסק בספר ציץ אליעזר חלק טז סי סט ,וז"ל – "אין
חולק שיש לכל שטח המריבה דין של בעלות משותפת,

התובע אינה מתקבלת ,ולא הצדיקה את עבודת בנייה
ברכושהשותפיםבלארשותכלהשותפים.
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הנתבע היה רשאי לתבוע מהתובע בבית הדין ,להחזיר
לקדמותו את הניקוז כפי שהיה מלכתחילה ,כשהעילה היא

קנג ס"ק יט ,ועיין סי' קנה ס"ד ברמ"א ובסמ"ע ס"ק טו
ובנתיבותהמשפטסי'קסדסק"בשבארדבריהרמ"א.
עלהנתבעלמצואדרךלהביאלידיכךשהמרזבשהתקין

פעולתבנייהברכושהמשותףבלארשות,וכאמורלעיל.
מכיון שלא עשה כך ,אין מקום כעת לתביעת הנתבע

לאיזיקלתובעאולשכןאחר.אךכלתיקוןהכרוךבעבודת
בנייה בשטח המשותף ,וכן כל עבודת בניה שתיעשה מכאן

לקבלמהתובעהחזרהוצאות.
ג .כל עוד אין הסכמה מצד התובע ,הנתבע אינו רשאי
להתקין מרזב שמימיו נשפכים או מטפטפים לתוך המרפסת

ולהבא ברכוש המשותף ,לא בוצע אלא בהסכמה מראש
ובכתב,שלכלבעליהדירות.

שלהתובע,עייןחו"מסי'קנגסעיףו'וסעיףט'ובסמ"עסי'

סימ ל

בעלדירהבבנייןמשותף,הנהנהמהרחבתדירהשלשכנו
הצדדים מתגוררים בבית משותף ,שבו שבע קומות,
התובעים גרים בקומה השניה והנתבעים בקומה הראשונה.

וע"ע בפירוש רבינו גרשם על המשנה ובדף ו .שפרש
ביאוראחרמרש"יבסוגיא.

התובעים הרחיבו את דירתם בשטח של כמאה מ"ר.

ופסקוכלהפוסקיםכרבנחמן.

הנתבעים בנו בחלק מהשטח שמתחת להרחבה ,ובשאר

לכאורה ,בנ"ד היה מקום לומר ,שיציקת הרצפה על פני

השטחיצקורצפה,אךלאבנו.
הנתבעיםהבהירושבעתידהרחוק,במועדבלתיידועהם
ירצו להמשיך ולהרחיב את דירתם מתחת להרחבה של

כולה יחשב כאפריזא ואקבועי דכשורי שמודה בהם רב
נחמן .מאחר ובכך הנתבעים מביעים את כוונתם להשלים
אתהבניהבמועדאחר.

התובעים ,בשטח הנותר שעדיין לא בנו בו .ביחס ליציקת

אך נראה שמאחר שמעשה יציקה זו הובהר על ידם

השטחברצפה,הבהירוהנתבעים,שלאחרשהתובעיםסיימו

כאמורלעיל,איןמקוםשלאלקבלדבריהםולהניחשיציקה

את בניית ההרחבה עבורם ,נשארה הקרקע שמתחת

זומביעהתחילתהרחבה,בובזמןשאנורואיםשאיןהמשך

להרחבה ,שטח מלא חול ,במקום הדשא שהיה קודם

להרחבה זו .ובחי' הר"ן עמ"ס ב"ב דף ו .כתב בשיטת רב

להרחבה,והחולהסבלהםטרדהרבהכשהילדיםנכנסועם

נחמן – "כללא דמילתא ,דכל היכא שצורת הבניין מוכחת

נעליהם לחול והכניסו את החול לבית ,על כן נאלצו ליצוק

שדעתו להוסיף ,בכה"ג מודה רב נחמן סמך לפלגא סמך

ריצפה ,אך יציקת הרצפה אינה השלב הראשון להרחבה

לכולה ,הא לאו הכי למאי דסמך סמך ולמאי דלא סמך לא

העומדתלהתבצעבקרוב,אלאכהגנהמהמטרדהנ"ל.

סמך".

בפסק דין שניתן בעבר ,בית הדין חייב את הנתבעים

על כן בנידון שבפנינו ,צורת הבניין דהיינו היציקה בכל

להשתתף עם התובעים במחצית מהוצאות הבנייה

השטח ,אינה מוכיחה בהכרח שכוונת הנתבעים להוסיף,

ששימשה את שני הצדדים ,כיסודות ,עמודים תקרה

ויתכן שכוונתם היא אכן כפי שנאמר על ידם ,למנוע טרדת

וכיוצ"ב.
כעתעלינולפסוקבשאלתחיובהנתבעיםבהוצאותהנ"ל
גםבשארהשטח,שעליוהנתבעיםרקיצקואךעדייןלאבנו.

הכנסת החול לביתם ,בכה"ג אמרינן  -דלמאי דסמך סמך
ולמאידלאסמךלאסמך.
והנה בביאור מחלוקת רב הונא ורב נחמן כתב בספר

במשנה במסכת בבא בתרא דף ה .שנינו – "כותל חצר

דברות משה להג"ר משה פיינשטיין ז"ל עמ"ס ב"ב )עמ'

שנפל ,מחייבין אותו לבנותו עד ארבע אמות  ...מד' אמות

קכט(,וז"ל– "פליגיר"הור"נבסמךלפלגא...ואיירידליכא

ולמעלן ,אין מחייבין אותו .סמך לו כותל אחר ,אע"פ שלא

היכראאיךיעשה,דבאיכאהיכראמודו,דהואכפיההיכרא

נתןעליואתהתקרה,מגלגליןעליואתהכל".

כמפורשבגמ'.וצריךלהביןבמאיפליגי.

ובגמרא בדף ו" – .סמך לו כותל אחר ,מגלגלין עליו את

והנכוןלענ"ד,דהנהזהודאיבאםאמרשיותרלאיעשה,

הכל כו' .א"ר הונא סמך לפלגא סמך לכולה ,ורב נחמן אמר

לאגרעמהיכרא,שלאשייךלחייבועלמהשלאסמךכלזמן

למאי דסמך סמך ,למאי דלא סמך לא סמך .ומודה רב הונא

דלאיבנהיותר.וא"כצ"לשפליגיכשגםהואעצמואינויודע

בקרנאולופתא.ומודהרבנחמןבאפריזאובקבעתאדכשורי".

אםיבנהיותר,דמסופקאולייצטרךליותר,אושמסופקאם

ופרשרש"י–"ומודהרבנחמןבאפריזאובאקבועיכשורי.

יהיולומעותעלהוצאהדלבנותיותר.ולכןתליאזהבחיוב

לעניןגובהדקאמררבנחמןדלמאידלאסמךלאסמך,מודה

דסמך.דהאמסתברדמהשבנההיותרמד'אמותשהואעל

הוא שאם עשה בכותל שסמך מקום הנחת ראשי קורות

מקום שניהם ,נחשב שבנה גם עבורו והוי כיורד לתוך

עלייה על פני כולה ,סופו להגביהו עוד כשיעור גובה עלייה

חורבתושלחבירוובנאהשלאברשות,שודאיבנהזהעבור

וניחאליהבגובהדכותלראשוןונותןחלקבכלגובהו".

בעל החורבה ,וכמו כן הכא שבנה על מקום תרוייהו ,הוא

עטרתדבורה
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נמצא שבנה לתרוייהו .וכן מפורש ביד רמ"ה בסי' ח' בד"ה

הכותל ,לפי שזכתה לו חצירו ,שהרי הכותל בנוי על חצי

ושמעינןנמי,ומטעםזהכתב דיכולבע"כלשלםלודמיחצי

חלקו בקרקע  ...וכל זמן שיחפוץ להשתמש בו יזכה בחציו,

הכותלולהיותשותףבכותלעיי"ש.אךשכלזמןשלאסמך

...דקניהליהחצר".וכןכתבהרשב"א בתשובהחלק ב' סי'

לו כותל שאין לו צורך ביתרון ,אינו יכול לתבוע ממנו בעד

רמו – "דכיון שבנה כותל אחד שכנגדו ,ונתרצה בקניית

השבח אף לא כשיעור היציאה ,כדבארתי לעיל בסוגיא

האבנים ,והבניין שבנה חבירו ,מיד קנתה לו חצרו .ואותן

דהמקיףדאיןצריךלשלםבעדמהשהושבחלמכירה,משום

אבניהבניין,שבנוייןבחלקו,ונתחייבבדמיהן".

דאפשר לא ימכור כלל ,אלא בעד מה שהושבח לעצמו,

וכןכתבבחידושי הריטב"א )ב"בדףה"(.דכיון דברשותו

שכיון שלא יסמוך כותל נמצא שלא הושבח לו כלום .ולכן

עומד כיון דגלי דעתיה דניחא ליה זכתה לו חצרו ונתחייב

כשסמך כותל ,שעתה הושבח לו חייב .וכשסמך לפלגא

בו,שנעשהלוכשדההעשויהליטע".וכןבנימוקייוסף.

וברור לו שלא יסמוך יותר כגון שעשה היכר או שאמר

ולפי זה נראה שאליבא דפירוש החזו"א והגר"מ

בפירושכן,הריברורשלאהושבחלורקלמהשסמך,וא"כ

פיינשטייןז"ל ,נידוןדנן שנויבמחלוקתרבהונאורבנחמן,

הוארקבברורלושליסמוךיותר.אבלבמסופקבעצמושמא

מאחר שגם במקרה זה ,אמנם הנתבעים מהבחינה

יצטרך לסמוך עוד ,נמצא שזה גופיה הוא שבח גם היום

העקרונית מעוניינים בעתיד להרחיב את דירתם ,אך זהו

לעצמומהשבידולסמוךכשיצטרך....וזהוטעמאדר"ה,לכן

רצון גרידא שאינו מוכיח על כוונה מעשית במועד קרוב

סוברדבלאהיכראהואכסמךלכולה.

להמשיך את הבניה ,ויתכנו גורמים רבים שבסופו של דבר

אבל י"ל דכיון דמתחילה שלא חשב לבנות כותל ,לא

יביאואותםלידיהחלטהלהימנעמהשלמתהבניה,בעיית

היה לו שום שבח בהגבהת הכותל ,ואינו יכול לתבוע ממנו

מימון ,או בעיות אחרות .בנסיבות אלו ,יש להורות שדינם

אףלאדמיהיציאה,שייךהיתרוןרקלהבונה,וצריךכשסמך

של הנתבעים כמי שסמך לפלגא ואינו כמי שסמך לכולה,

כותל ,לקנות מהבונה מחדש  ...ולפי זה אין צורך לו לקנות

כל עוד מעשיו כעת אינם מוכיחים שכבר כעת בכוונתו

קודםשצריך,דרקכשיצטרך,יקנה.וכשהואמסופקנמי,כיון

לקנות מחצית מהיסודות והעמודים שהתובעים בנו בשאר

שאפשר שלא יצטרך ,למה לו לקנות קודם שיודע בבירור

השטח ,לצורך המשך ההרחבה בשטח זה ,שהרי מדוע

שצריך.דאףלטעםהראשוןשהספקעצמונחשבלצורךנמי,

ירצהכברכעתלקנותחלקביסודותועמודיםכשקייםספק

אין לו למהר לקנות בשביל צורך זה ,דהרי יכול לחכות

אםאכןישתמשבהם.

לקנותכשיבוררלובודאישצריך,וכ"שלטעםב'שמספקאין

ונראה שאליבא דהלכתא דקיי"ל כרב נחמן ,הבעת רצון

לחייבו לקנות .וזה סובר רב נחמן ,ולכן למאי דלא סמך לא

להמשיך לבנות אין בה ממש ,כל עוד לא נעשו פעולות

סמךופטור".עכ"להגאוןרבימשהפיינשטייןז"ל.

ממשיות בשטח המבטאות המשך הבניה .דומיא דהמבואר

ועייןבחזו"אבבאבתראסי'ב'ס"זשכתבבביאורשיטת

בגמ'המקריםשבהםמודהרבנחמןלרבהונא,בהםקיימות

רב הונא – "דעל הרוב אין בני אדם מפיקים רצון מקנין

פעולותשלהמשךבניה,מלבדחלקהכותלשכברנבנה,ולא

לחצאין,ואםמוכרחלקנותחלקבכותלחבירו,רצונולקנות

מצינו ,בש"ס ופוסקים ,שכתבו לחייב את השותף עקב

מחצית הכותל לגמרי ,וזה שאמר שאין רצונו אלא למחצה

אמירה גרידא ,שבה הוא מודיע על רצון להמשיך לבנות

טועןמלתאדלאשכיחא...ולפיזהאיןהטעםדסמךלפלגא

בעתיד,כלעודלאהחלבעבודותמעשיותבשטח.

סמך לכולה משום דאנו מחליטים שדעתו לגמור עכשיו,

והטעם מפני שאליבא דרב נחמן אין די באמירה בלבד

אלא דאמרינן דניחא ליה בכולו כיון דאפשר דלאחר זמן

המבטאתרצוןלבנות,אלאישצורךבמעשים,שהםלמעשה

ירצהלגמור".

המשך עבודות בניין המוכיחות שבעתיד ישלים את

ולפי זה סברת רב נחמן היא ,שהטענה שאין בכוונתו
לקנותאלאחלקמהכותל,היאטענההמתקבלת,כלעודלא
הוכחלהיפךממעשיםבגוףהכותלשממנומוכחשכברהחל
להמשיךלבנות.
יצוייןשביאורהחזו"אוהגר"מפיינשטייןז"למיוסדיםעל

העבודות ,על כן עם תחילת עבודות אלו ברצונו לקנות את
חלקובמהשכברבנהחבירובחצרהמשותפת.
אך אין סברא שכבר כעת ירצה לקנות בקניין חצר עקב
רצון שאין לאחריו כל פעילות מעשית בשטח המוכיחה
התחלתהשלמתהבינוי.

ביאור רבינו יונה בסוגיא וכן הרשב"א בתשובה ,הריטב"א

מסקנת הדברים  -אין לחייב את הנתבעים כעת ,עבור

ונימוקי יוסף שכתבו בטעם החיוב לפי שזכתה לו חצירו

היסודותוהעמודיםשלשארהשטחשלאנבנהעדיין.לאחר

משעה שקבל עליו והוי שלו ומשלם על מה שקנה .ולהלן

שיתחילו לבנות על אותו שטח ,יחוייבו בתשלום ,כפי

דבריהם,בספרעליותדרבינויונה)ב"בה(.כתב– "קנהחצי

שחוייבועלהשטחשכברבנו.
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דרכיהפעלתסמכותהציבורכנגדתושבהקהילה
איירתשס"ו
בפני בית הדין תביעה שהוגשה על ידי א .ממושב ב.

החיצונית של המושב ,ולעניין זה אין חילוק בין אם לשלט

כנגד שני חברי המושב .וכן בפנינו תביעה שהוגשה על ידי

אופישלפרסוםמסחריאוהנצחתנופליםבמערכותישראל.

יו"רועדהמושבכנגדא.

וזאת מפני שאין המדובר במעשה שאדם עושה בביתו בלא

תביעתו של א .מתייחסת לשלט – אנדרטה ,שהציב
בחלקה חקלאית המצויה ברשותו ,והוסר תוך גרימת נזק
ישירועקיףוכןעגמתנפש.
תביעתיו"רהוועדהיאתביעהלהסרתהשלטוהאנדרטה
שהציבא.בחלקתו,
בית הדין שמע את הטענות המפורטות של הצדדים,
ועייןבחומרהכתובשהוגש.

שתהיה למעשיו השלכה על הציבור ,על כן הציבור רשאי
לקבועכיצדיראופניוהחיצונייםשלהמושב.
ב .במידה ולאחר עיון בתקנון המושב יתברר שתחום
סמכותו של הועד ,מצומצם לנושאים ידועים ומוגדרים,
ומהתקנוןעולהשהנושאהנ"לאינובכללסמכותו.ישמקום
לכנס אסיפה כללית ולהסמיך את הועד לקבוע הוראות גם
בנושאיםאלו.

בטרםנכנסלהכרעהלגופןשלתביעות,נצייןשהתרשמנו

אך במידה שהתקנון אינו מתייחס לנושא זה ,הרי שדינו

שבכל הקשור לאירוע הצבת השלט והסרתו ,כל אחת

של ועד המושב כשבעה טובי העיר המוסמכים לתקן תקנה

מהצדדים הנוגעים בדבר פעל בתום לב ועפ"י מיטב הכרתו

ציבורית ,הנוגעת לזכותו או אי זכותו של החבר והתושב

ושיקול דעתו ,אך עקב תפיסה שונה של הדברים ,אירעה

להציבשלטיםוכיוצ"ב.

ההסתבכות ,שתמצא את פתרונה בקביעת כללי התנהגות

בכל מקרה מזכיר המושב ,אינו מוסמך לקבוע הוראות

המחייבים את כל הנוגעים בדבר ,והפעלת הסמכות

המתייחסות להצבת שלטים על דעת עצמו ,גם אם הדבר

הציבוריתבדרךהנכונה.

נעשה לאחר התייעצות עם הרב .אלא במידה והוא הוסמך

נקדיםכמהקביעותעקרוניות,הנוגעותלמערכתהיחסים
שבין הציבור באמצעות נציגיו הנבחרים והמוסמכים ,ובין
החברבמושב.

בפירוש על ידי הועד לפעול כך עפ"י החלטה מפורשת של
הועד.
המקורות ההלכתיים לקביעות הנ"ל הם כדלהלן  -עיין

א .חברי המושב ,רשאים לבחור ועד מושב ולהסמיכו

תשובת מהר"י בן לב חלק א' סי' פ' במש"כ " -על הטענה

לקבוע את כללי ההתנהגות במושב ,ואת מערכת הזכויות

שטען הקונה שזה האיש המוכר היה לעולם ראש וממונה

והחובותשלכלאחדמחבריהמושב.

מהקהל והוה ליה כמו בית דין שמכרו שפשיטא שממכרן

במסכת בבא בתרא דף ח .נאמר " -רשאין בני העיר

ממכר ,אף על זאת הטענה לא הייתי סומך עליה .לפי

להתנותעלהמידותועלהשערים,ועלשכרפועלים,ולהסיע

שסתמא של ממונים בזאת העיר היא ,לצאת ולבא בקהל

עלקיצתן".ובתשובתהרשב"אחלקד'סי'קפהנקבע"-דבר

בענייניהמסיםוהארנוניות,ולאלפקחעלעסקייתומים".

ברור הוא ,שהציבור רשאים לגדור ולתקן תקנות ולעשות

ובספר מטה שמעון )להג"ר מרדכי שמעון ז"ל מחכמי

הסכמות ,כפי מה שיראה בעיניהם ,והרי הוא קיים כדין

קושטא לפני מאתיים וחמשים שנה( ח"ג חו"מ סי' רלא

התורה .ויכולים לקנוס ולענוש כל העובר בכל אשר יסכימו

הגה"ט אות יז כתב " -במקום דממנים פרנסים לזמן לפקח

ביניהם".

בענייניהעיר,איןכחבידםלתקןדברחדשאםלאבהסכמת

אין צורך שכל הציבור יתכנס לאישור התקנות אלא די

כל אנשי העיר .דעד כאן לא אמרו הני רבוותא ז"ל אלא

באישור נציגיו שהוסמכו לכך .וכמ"ש בחידושי הרמב"ן

היכא דנהגו לסמוך על פי ז' טובי העיר בכל מה שיתקנו

במסכתמגילהדףכה"-מאידאמרינן)ב"בח'ב'(רשאיןבני

ויגזרו אומר עליהם ,ואפילו שלא התנו בפירוש סתמו

העיר לעשות קופה תמחוי ולהתנות על השערים ועל

כפירושו ,והרי הם כגדולי הדור ויש בידם כח לתקן דבר

המידות ולהסיע על קצתן .דשבעה טובי העיר הםהמתנים,

חדש בהסכמת רוב אנשי העיר .משא"כ היכא דהם ממונים

ואפילושלאבמעמדאנשיהעיר".וכןהביאבתשובתמהר"ם

פרנסים לזמן לפקח בענייני הציבור לגבות המס ולהוציא

אלשיך סי' נט בשם הרשב"א שטובי העיר בתקנתם כבני

הוצאות העיר בדברים הנהוגים ,ועל כל צרה שלא תבוא.

העיר,גםאםישמיעוטמבניהעירהמתנגדלמעשיהם.

לאוכלכמינייהולתקןולחדשאיזהדברחדשולהפקיעממון

ועדהמושבהנבחרעלידיכללהתושביםמוסמךלקבוע

אפילו בהסכמת רוב אנשי העיר ,ואפילו אם הסכים עמהם

האם התושב או החבר רשאי להציב בחלקה הפרטית שלו

חכם העיר המורה צדק ,כיון דעינינו הרואות דמה שקבלו

שלט הנראה בפרהסיא ,ושיש בהצבתו השפעה על חזותו

אנשי העיר לחכם העיר ,היינו לדון את דיניהם כו' ,ולא

עטרתדבורה
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המחום עליהם לא להמורה צדק ולא לפרנסים לסור אל

חוקים חילופית לדין תורה ,כמבואר בשו"ע חו"מ סי' כו

משמעתםבכלאשריגזרואומרבתיקוניהעיר...מעולםלא

סעיףא'.

נתנו להם כח לעשות דבר חדש אלא למאי דנהוג  ...וכי

אך עפ"י ההלכה לא ניתן לתקן תקנה המסמיכה את

איתמרהאידינאדשבעתטוביהעירהיינוכגוןקושטאיע"א

אותו גורם שיפוטי לשמוע צד אחד בלבד ,ולפסוק בהעדר

דמלבדהממוניםלפקחבענייניהציבוראיכאראשיםעליהם

הצדהשני,עייןשו"תמהר"םשיקחלקחו"מסי'ב'.

ונקראים טובי העיר והם רשאים לתקן ולחדש ככל אשר

ה.טענת"עבידאינישדינאלנפשיה"שעלתהבדיוןאינה

יוכשר בעיניהם בהסכמת רוב בנין אנשי העיר ומלכם

במקומה .הלכה זו נאמרה כשאדם מבקש להוציא את שלו

בראשם הרב המורה צדק דכך נהגו בקבלתם מימי עולם,

מיד חבירו ,עיין שו"ע חו"מ תחילת סי' ד' שאדם רשאי

וכה"ג אמרינן דסתמו כפירושו .לא כן במקומות דממנים

ליטול ממונו שנגזל על ידי אחר ,ועיי"ש ברמ"א בשם י"א

פרנסיהזמןומתחלפיםמזמןלזמןכאמור",עכ"ל.

דלאאמרינןעבידאינישדינאלנפשיהרקבחפץהמבוררלו

מבואר בדבריהם שקיימת הבחנה בין סמכותו של בעל

שהוא שלו כגון שגזלו וכו' ,אבל אם כבר נתחייב לו מכח

תפקידציבורי,שנקראבזמנופרנסהעיראוהקהילה,והיום

גזילהאוממקוםאחר,לא.ומקורומהמרדכיב"קסי'ל'בשם

נקרא מזכיר המושב ,ובין סמכות שבעת טובי העיר ,שהם

רבינומאיר,הובאבתשובתמיימונינזיקיןסי'יד.
לפי האמורלעיל ,מטעם נוסף אין מקום לטענה זו .מפני

בימינוחברימועצתהעיראוועדהמושב.
ג .לאחר שיוחלט על ידי ועד המושב על כללי הצבת

שבהעדר הוראה מוסמכת מטעם הועד ,לא היה כאן "דין"

שלטים וכיוצ"ב ,ולמרות זאת אחד מהחברים אינו מציית

שהיה ניתן לעשותו ,ולהיתלות בטענת עביד איניש דינא

להוראה זו ,יש לזמנו לבירור ולשמוע את טענותיו ,ובמידה

לנפשיה.

שטענותיו אינן מתקבלות ,ניתן להורות על הסרת השלט

עלכןבהתאםלעקרונותהנ"לאנופוסקיםכדלהלן

בידי המזכיר או אדם מטעמו ,ובלבד שיקפידו להימנע מנזק

א .במקרה הנוכחי לא הוצגה בפנינו החלטה מוסמכת

שאינוהכרחילהסרתהשלט.

של ועד המושב השוללת הקמת שלט ואנדרטה ,על כן אם

ד .יובהר בזאת ,כאמור עפ"י ההלכה ,החלטת הועד
מחייבתאתכללהציבור,אךהיאאינהעדיפהעלכלהוראה

התובע יו"ר הועד ,מבקש לאכוף הסרת השלט והאנדרטה,
עליולפעולבהתאםלאמורלעיל.

אחרתהקבועהבהלכה,שבמידהוקייםסכסוךביןשניצדדים,
לא ניתן לעשות מעשה באופן חד צדדי עפ"י הלכה כזו או

ב .האדם שהזיק לא .בהסרת השלט והאנדרטה מחוייב
בתשלוםהנזק.

אחרת הפסוקה בשלחן ערוך ,בלא לקיים בירור בין שני

על פי ההלכה אין שליח לדבר עבירה )לרבות נזק

הצדדיםבפניגוףשיפוטימוסמךשישמעאתטענותהצדדים,

לרכוש( ,ומעשי השליח אינן מחייבים את המשלח ,לכן יש

ורקלאחרמכןיפסוקופסיקתומחייבתאתשניהצדדים.

לחייב את המזיק ולא את שולחו .לעת עתה לא ידוע לבית

עלכןאםהועדאוהמזכירסבורשהוראהמסויימתשל

הדיןמיהאדםשנהגבטרקטורוגרםאתהנזקהנטען,עלכן

הועדאינהמבוצעתכמתחייב,עליולזמןאתהנתבעלבירור

לא ניתן לחייבו .אך מאחר שהנתבע נטל על עצמו את

בפני גוף שיפוטי מוסמך שישמע את טענות הצדדים .אין

האחריות לנזק שהזיק נהג הטרקטור ,עליו לשלם את הנזק
שנגרם.

מקוםלנקיטתצעדחדצדדי,המסבנזקלצדהשני.
גוףזהיכוללהיותביתדיןאוהרבהמקומיאוגורםאחר

ביה"ד ממליץ לצדדים למנות אדם מקצועי המקובל על

שנקבע מראש על ידי הועד ,לרבות אנשים מתוך ועד

שני הצדדים שיעריך את שיעור הנזק ,והערכתו תחייב את

המושבשהוסמכולכך,אךלאערכאותהדנותעפ"ימערכת

הצדדים.
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שניבניזוגלאחרגירושין,וכלאחדמהםתובעלרכושאתהביתהמשותף
כגכסלותשס"ד
לצדדים חלקת קרקע בשטח של דונם אחד ,עליה נבנה
המקרההנידון
הצדדים היו זוג נשוי עד לפני כשנה .לפני כן הבעל עזב
את דירת המגורים המשותפת ,עזיבתו נעשתה תוך כדי

ביתהמגורים.הצדדיםהתגוררובביתזהבתקופתהנישואין,
ובפסקדיןקודם,ביתהדיןקבעשנכסזהשייךלשניהצדדים
בחלקיםשוים.

הדיונים בתביעת הגירושין ,ומאז הוא מתגורר מחוץ לדירה

בפניביתהדיןתביעתהבעל)לשעבר(,לקבועאתזכותו

זו.האשהמתגוררתכעתבדירה,וזאתעדשתתקבלהכרעה

לרכוש את חלקה של גרושתו בבית המשותף .הנ"ל תובע

בשאלתחלוקתהרכושהמשותף.

לאפשר לו לרכוש את חלק האשה בנכס ,וזאת מפני
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שבסמוך לבית ,נמצאת חלקת קרקע חקלאית השייכת לו

תרווייהו .אבל אלו אמר ליה חד מנייהו לחבריה גוד או

מקדמת דנא ,חלקה שקבל בירושה מהוריו ,וברצונו לצרף

איגוד ,הכי נמי דכייפינן ליה לחבריה עד דאגיד להו או עד

ולאחד את אותו דונם שעליו בנוי הבית עם שאר החלקה,

דמוגדלתרווייהו".

כפישהיהקודםלבנייתהבית.

והמאירי בבית הבחירה עמ"ש ב"ב )שם( כתב " -כל
שהתובע אומר גוד או איגוד אין משגיחין בנתבע כמו

זכותושלאחדהצדדיםלרכישתהבית

שביארנו,אבלכלשהתובעאומרגודולאאמראואיגוד,או

התובע טען ,מאחר שחלקת הקרקע עליה נבנה הבית

שאמראיגודולאאמרגודר"לשלאנתןהברירהלחברו,אין

היתה נחלתו ,ירושה מאביו ואמו ,מן הדין כעת ,לאחר

משגיחין בו כלל .הילכך אם שניהם אומרים זה לזה גוד

שהתגרשו ונפרדה החבילה ,להחזיר את המצב לקדמותו.

מוכריןאותהואםשניהםאומריםאיגודואיןרוצים למוכרה

בנוסףטעןלהעדיףאתזכותולרכישתהביתמאשתובהיותו

מניחים אותה כמו שהוא  ...וכיצד הם משתמשין בדבר זה

ברמצרא.

אם הוא חצר העומדת לשכירות משכירין אותה וחולקין

מאידך,הנתבעתתובעתלאפשרלהלקנותאתחלקושל

השכרביניהםואםעומדתלדירהואיןהאחדרוצהלדורעם

בעלה לשעבר ,ולהשאר לגור בבית כפי שהיא מתגוררת בו

חברו מצד הזק ראייתו ,כתבו גאוני ספרד שדר זה בה שנה

כעת.

וזה שנה ,ואין כופין זה את זה לדור מחדש לחדש שהרי

בהעדרהסכמהביןהצדדים,עלינולבררכיצדלחלקאת
השותפותבנכסהמשותף.
קיי"ל בשו"ע חו"מ סי' קעא  -דנים דינא דגוד או איגוד.
אך במקרה הנוכחי שבו שני הצדדים תובעים "איגוד",

אמרו כל תלתין יומין לא מצינא דאטרח וגדולי המפרשים
חולקין לומר שאין כופין זה את זה לפנות אלא כל אחד
אומרלחברואומכורחלקךאוסבולהזקראיה".
ובטור חושן משפט סי' קעא כתב " -ואם אין שום אחד

דהיינו לקנות את הנכס במלואו ,ואינם מציעים לצד השני

מהן רוצה למכור ,אלא לקנות  ...ישארו שותפין ,והוי דינא

"גוד" ,בנסיבות אלו אין דינא דגוד או איגוד ,וכמו שיבואר

הכי אם הוא דבר שאינו ראוי לשניהם להשתמש בו יחד

להלן.

ישתמשבוכלאחדיומואוישכירוהוויחלקוהשכר".

הרמב"ם בהלכות שכנים פרק א' הלכה ב' פסק " -אמר

וכן פסק להלכה בשו"ע חו"מ סי' קעא סעיף ח' )וכתב

כל אחד מהם איני מוכר ,אלא כל אחד מהן רוצה שיקנה

כלשון הרמב"ם( " -אמר כל אחד מהם איני מוכר אלא כל

חלק חבירו ,או שאין אחד מהן רוצה לא לקנות חלק חבירו

אחד מהם רוצה שיקנה חלק חבירו  ...ישארו שותפים .אם

ולאלמכורחלקואלאישארושותפיןבגוף .היאךהןעושין,

היה המקום עשוי לשכור שוכרין אותו וחולקים שכרו .ואם

אם היה המקום עשוי לשכר ,משכירין אותו וחולקין שכרו,

איןהמקוםעשוילשכור,אםהואחצר)אוחנותאוביתשאי

ואם אינו עשוי לשכר אם חצר הוא ,שוכנין בה שנה שנה

אפשר להם לדור ביחד( )טור( ,שוכנים בה שנה שנה ,שאי

שאי אפשר שישכנו שניהם כאחת מפני היזק ראייה שהרי

אפשר שישכנו שניהם כאחד ,מפני היזק ראייה ,שהרי אין

אין בה דין חלוקה ,ואין אדם עשוי לטרוח כל שלשים יום

בהדיןחלוקה".

לפנותמחצרלחצראלאמשנהלשנה".

העולה מדברינו  -מבואר בדברי הר"י מגאש שבמקום

וכתב המגיד משנה שמקור דברי הרמב"ם בדברי רבו

ששניהם אומרים "איגוד" בלבד" ,שבקי ליה כדאיתנהו,

הר"ימגאש.בשיטהמקובצתמסכתבבאבתראדףיג:הביא

ומשמשיבהותרווייהו".ברמב"םבטורובשו"עהוסיפושדרך

את דברי הר"י מגאש .דבריו נסובים על דברי הגמ' )שם( -

השימושתהיהחלוקהלזמנים,ואםהנכסמתאיםלהשכרה,

"אמראמימרהלכתאאיתדינאדגודאואגוד...והארביןבר

ישכירוהוויחלקובפירותהנכס.

חיננא ורב דימי בר חיננא שבק להו אבוה תרתי אמהתא,

במקרה דנן שני שותפים ,איש ואשה לאחר גירושין ,אין

חדא ידעא אפיא ובשולי ,וחדא ידעא פילכא ונוולא ,ואתו

מקום להורות על חלוקה לזמנים או על השכרה וחלוקת

לקמיהדרבאואמרלהוליתדינאדגודאואגוד.שאניהתם,

שכרהדירהמאחרובדרךזו שניהםימשיכולהיותשותפים

דלמרמיבעיליהתרוייהוולמרמיבעיליהתרוייהו,כיקאמר

בעיסוק קבוע ומתמשך לאורך שנים רבות ,בניגוד להלכה

ליהשקולאתחדאואנאחדאלאוגודאואגודהוא".וכתב

המבוארת בשו"ע אה"ע סוף סי' קיט "ובלבד שלא יהא לו

על זה הר"י מגאש " -ואמר להו רבא לית דינא דגוד או

עסק עמה") .וכן נקטו בפשיטות בפד"ר ח"ג עמ'  73בפס"ד

איגוד,אלאישתמשובהותרווייהובהדדי.אלמאכיוןדלית

מביתהדיןהגדול,יעוי"ש(

בהודיןחלוקה,דהאכלמנייהולתרווייהובעי,ולאסגיליה

בגמ'במסכתכתובותדףכח .נאמר" -מינדחהמפנימי

בחדא מנייהו בלא חברתה ,קאמר דלית בהו דינא דגוד או

ת"ש דתניא היא נדחית מפניו ,ואין הוא נדחה מפניה ,ואם

איגוד.ושניהכאדלמרמבעיליההאיוהאיולמרמבעיליה

היתהחצרשלההואנדחהמפניה .איבעיאלהוהיתהחצר

האי והאי ,דאשתכח דכל חד מנייהו אנא איגוד קאמר,

של שניהם מהו .ת"ש היא נדחית מפניו ,במאי עסקינן

וליכא בהו מאן דאמר גוד או איגוד ,וכיון דכל חד מנייהו

אילימא בחצר שלו ,פשיטא .ואלא בחצר שלה ,והתניא אם

אנא איגוד קאמר ,שבקי ליה כדאיתנהו ומשמשי בהו

היתהחצרשלההואנדחהמפניה.אלאלאוכיהאיגוונא.

עטרתדבורה



דלמא דאגיר מיגר .מאי הוי עלה ת"ש הנה ה' מטלטלך
טלטלהגבר.ואמררבטלטולידגבראקשיןמדאיתתא".
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וז"ל שער משפט " -לכאורה יש לתמוה על האי דינא
דש"ס דגרושה נדחית משום דטלטולי דגברא קשה

ובתשובתמהר"םחביב)לבעלהגטפשוט(סי'קעחכתב

מדאיתתא ,וכי משום זה מפקינן זכות האשה  ...ע"כ נראה

לברר את פשט מהלך הסוגיא ,והקשה " -איכא למידק,

דטעמא דהש"ס הוא כיון דהם אסורים לדור ביחד ,וע"כ

דמתחילה בעי מי נדחה מפני מי ,ובודאי דבשניהם שקולים

צריך לידחות מפני חבירו ,לכן בסברא מועטת דטלטולא

מיירי דיש שני בתים לשניהם שם ,לכל אחד בית אחד,

דגברא קשה מדאיתתא מייפינן כח האיש .וכה"ג מצינו

ולהכיבעימינדחהמפנימי,ופשטמרישאדברייתאדתניא

בש"ס דסנהדרין ריש פרק אחד דיני ממונות דאיתא התם,

היאנדחיתמפניוואיןהואנדחהמפניה,והיינוודאידמוקי

צדקצדקתרדוףאחדלדיןואחדלפשרה.כיצדשתיספינות

לה בחצר של שניהם שיד שניהם שוה בחצר  ...וכיון שכן,

עוברות בנהר ופגעו זה בזה ,אם עוברות שתיהן שתיהן

מאיהאידבעיתוהיתהחצרשלשניהםמהו...מאיאיכא

טובעות ,בזה אחר זה שתיהן עוברות .וכן שני גמלים שהיו

ביןבעיאקמייתאלבעיאבתרייתא".

עולים במעלות בית חורון ופגעו זה בזה ,אם עלו שניהן

בתשובתוכתב" -יראהדהבעיאקמייתאמינדחהמפני

שניהן נופלין ,בזה אחר זה שניהן עולין .הא כיצד טעונה

מי,היינודהחצראינהשלהםמאחוזתאבותיהם,אלאדיש

ושאינה טעונה תידחה שאינה טעונה מפני טעונה .קרובה

להם שני בתים בשכירות ,בית לכל אחד  ...ופשט דהיא

ושאינה קרובה תידחה קרובה מפני שאינה קרובה .היו

נדחית מפניו  ...ועל כרחך בשניהם שקולים איירי כדאמרן.

שתיהן קרובות ,שתיהן רחוקות הטל פשרה ביניהן ,ומעלות

ואיבעיא להו תו היתה חצר של שניהם מהו  ...בחצר של

שכר זו לזו .ורש"י פרש קרובה לעירה וגרס תידחה שאינה

שניהם שהוא מאחוזת אבותיהם מי נדחה מפני מי ,דהיא

קרובה מפני קרובה כמ"ש הטור בסי' ער"ה ,והטעם כמ"ש

אינהרוצהלזוזמביתה,ואיכאלמימרדהיאתשכוןשםשנה

הסמ"עבס"קכדשם,דכיוןשקרובהלעירהשרוצהלילךשם

והואישכוןבמקוםאחר,ולשנהאחרתישכוןהואשםוהיא

אינו מן הסברא שתידחה הקרובה לעירה מפני שאינה

תלך לשכון במקום אחר ,כדין חצר השותפין שאין בה דין

קרובה ,יע"ש .אלמא דכל היכא דע"כ אחד צריך לידחות

חלוקהשנתבארבחו"מסי'קעאסעיףח'.ופשטולהךבעיא

ממקומואזיבסבראוטעםמועטאחדנדחהמפניחבירו,ואין

דחצר של שניהם דהיא תדחה מפניו ,מרישא דברייתא

צריךלהעלותשכרלחבירו.וא"כה"נכיוןשהגרושהאסורה

דקתניהיאנדחיתמפניו,דמשמעליהדאייריברייתאבחצר

לדור עמו בחצר ,וע"כ אחד צריך לידחות מפני חבירו ,לכך

שלשניהם,משוםדאיאייריבחצרשלו,פשיטא",עכ"ל.

משום סברא מועטת דטלטולא דגברא קשה מדאיתתא

מבוארמדבריהגטפשוט,שאמנםהיתההו"אבגמ'שאם

האשה נדחית מפניו" ,עכ"ל השער משפט ,ועיי"ש שמצא

החצרשלשניהם,הפתרוןיהאכפיהמבוארבחו"מסי'קעא

סברא נוספת היכולה להכריע את הכף ולדחות את הבעל

ס"ח ,דהיינו חלוקת שותפות לזמנים ,שנה לכל אחד .אך

מפניה ,במקרה שבעקבות הוצאתה מהחצר יתבטל שידוך

מסקנת הגמ' ,שאין מקום לחלוקה כזו אלא יש למצוא דרך

שכבר עשתה עם אדם אחר הדר באותה חצר) ,אך עיי"ש

להכריעביןהכוחותהשוויםשישלכלאחדמהםבנכס.

שמטעםאחרלאפסקכןלמעשה(.

דהיינו ,לעומת ההכרעה בשותפים בעלמא שאינה

ובנוסף כתב השער משפט שאם האשה תובעת גוד או

מביאהאתהצדדיםלידיחלוקהסופיתשלהנכסהמשותף,

איגוד ,סברא זו עדיפה ולא מבטלים זכות זו מפני סברת

אלא קובעת הסדר לשימוש נפרד בין הצדדים או השכרת

טלטולאדגבראוכו'.

הנכסוחלוקתהפירות.הרישביחסלבניזוגלאחרהגירושין,

מתורתו של השער משפט למדנו שהלכה זו דטילטולי

ההכרעה חייבת להיות בדרך שלא תשאיר אותם קשורים

דגברא וכו' היא הכרעה המיוסדת על העיקרון המצוי

בשיתוףכלשהואלאחרהגירושין.

בהלכהזושלשתיספינותושניגמלים,דהיינו -במקוםשבו

ההכרעה היא מכח סברא " -טילטולי דגברא קשה

כחשניהםשוה,ישלהכריעביניהםעלפיעדיפותמסויימת

מדאיתתא" .סברא זו התבארה בתשובת מהר"ם חביב ז"ל

שנמצאה לאחד מהם ,ואפילו היא סברא קלה וקלושה,

כדלהלן  -מכיון שהאשה עתידה להנשא לאחר גירושיה,

בכוחהלהכריעביןהכוחותהשווים.

הבעל שישאנה יסדיר עבור מקום מגורים ,לעומת הבעל,

מפשט לשון הגמ' עולה שההוראה " -הטל פשרה

שלאחר שינשא מחדש לאשה אחרת יהא מוטל עליו

ביניהן" ,מתייחסת לסיפא ,דהיינו ההכרעה המוגדרת

להסדירלאשתומקוםמגוריםעמו).ועייןבספרגטפשוטסי'

כפשרה היא " -מעלות שכר זו לזו" ,אבל ברישא שבו אחת

קי"טס"קנטשרמזלתשובתוזו(.

נדחית מפני השניה ,עקב עדיפות מסויימת ,דחיה זו היא

ועיין בספר שער משפט סי' קעא סק"ד דפשיטא ליה

בהתאם ל"דין" .והיינו פירושא של "צדק צדק תרדוף אחד

שסברא זו דטלטולי דגברא קשה מדאיתתא ,היא "סברא

לדין" ,הנאמר בפתיחת המימרא בגמ' .ה"דין" הוא כשקיים

מועטה" ו"טעמא קלישתא" .אעפ"כ מועיל טעם זה להכריע

שיקוללהעדיףצדאחד,והפשרהכשלאנמצאהעדיפותכזו.

בין שני צדדים שכחם וזכותם בנכס שוה ,כשלא נמצאה

אךקייםהכרחבהכרעה,בנסיבותאלוישלכפותפשרהשל

הכרעהאחרת.

"מעלותשכרזהלזה".וכןעולהמפשטלשוןהתוספתאב"ק

856חושןמשפט

עטרתדבורה

פרק ב' הלכה ח' המובאת להלכה באותו סגנון ברמב"ם

אך גם כשאין אנו מתחשבים בסברא זו של טילטולי

הלכות רוצח פי"ג הי"א והי"ב ,עיי"ש שאיזכור הפשרה

דגברא וכו' ,מאחר וכוחם של הגרוש והגרושה בזכויות

מופיע רק לאחר שלא נמצאה עדיפות לאחד על פני השני.

הממוניותבנכסהואכחשוה,הרישבכל מקרהלגופומוטל

ומוכח שאם לאחר מהצדדים עדיפות ,הרי שהכרעה מפני

עלביתהדיןלבחוןהאםניתןלפסוקלהעדיףכוחושלאחד

עדיפותזו,מוגדרתכהכרעהמכח"דין".

מהם,ולהכריעבהכרעההמיוסדתעלסברותאחרות.יעויין

משמעות ההוראה " -הטל פשרה ביניהן" ,הנזכרת בגמ'

שםבשערמשפטשדןלהכריעלטובתהאשהכשקייםחשש

וברמב"ם בהלכה יב ,היא שבית הדין כופה את הפשרה,

לביטולהשידוךאםתאלץלהידחותמפניו,והסתייעמהלכה

פשרהזואינהדומהלפשרההמקובלתבדיניממונות,שהיא

באו"ח סי' תקנ"א בהלכות תשעה באב שם מבואר שעל פי

מיוסדת על הסכמת הצדדים בקנין ,מאחר וכאן זו פשרה

סברא של "שמא יקדמנו אחר" מתירים אירוסין בתשעה

שבית הדין כופה על הצדדים ,למרות שהם לא קבלו את

באב,ועיי"שבמסקנתו.עכ"פמבוארשאיןמניעהשביתהדין

בית הדין לפשרה ,וכן כתב הנצי"ב בשו"ת משיב דבר ח"ג

יסתייע בסברות חיצוניות ,בעת ההכרעה בין שני השותפים

סי' י' ,וכן בספר תורת חיים עמ"ס סנהדרין )שם( שהביא

שכחםשוהבנכס.

בספרמרגליותהיםעמ"ססנהדרין)שם(.
)אמנם מדברי הנצי"ב היה נראה שגם דחיית אחד מפני

נראהשבמקרההנוכחיישלהעדיףאתכוחושלהגרוש,
מפניארבעהטעמים.

חבירו מטעם כלשהוא מוגדר כפשרה ,מאחר שהדין הוא

א .בסמוך לנכס הנידון ,קיימת חלקת קרקע חקלאית

שילכו שניהם ויטבעו או מי שיגבר יעבור ,אך כאמור ,אין

השייכת לו ושירש מאבותיו ,ויקשה עליו בעתיד להכנס

משמעותהגמ'התוספתאוהרמב"םכן(.

לעבדחלקהזוכלעודגרושתומתגוררתבתוךהנכסהנמצא

הליך זה של כפיית פשרה על הצדדים הוא צעד חריג

בקצה אותה חלקה .לטענתו בשנים האחרונות לא נכנס

ונעשה רק במקום שלא נמצאה הדרך לכפות את הפתרון

להפעילחלקהחקלאיתזועקבהסכסוךעםאשתו,אךבאם

בדרךשלעשיית"דין".עכ"פסדרהדבריםהואשבטרםבית

יתאפשרלולשובולגורבדירהיחזורלהפעילחלקהזו.

הדין נקט בדרך זו של כפיית הפשרה בעל כרחם ,מוטל על

אמנם על פי הדין אין מקום לטענת הבעל לזכות מכח

בית הדין לבחון האם ניתן להכריע בין הצדדים בדרך

דינא דבר מצרא ,דהיינו לחייב את האשה למכור לבעלה

של"דין".

לשעבראתחלקהבנכסמפנישברשותוחלקתקרקעסמוכה.

"דין"זהנקבעגםעלפיהעדיפותהקלהשישלאחדעל

וזאת מפני שדינא דבר מצרא נאמר רק כשאחד מוכר את

פני חבירו .כגון השיקול של הקירבה לעיר .ועל פי הסוגיא

נכסיו ,מרצונו ,ואז מוטל עליו להעדיף את בר המצרא .אך

במסכת סנהדרין באר השער משפט שההכרעה "טילטולי

לאמצינועלפיהדיןלחייבאדםלמכוראתנכסיובעלכרחו

דגברא קשה מדאיתתא" ,היא הכרעה המבססת "דין",

לברמצרא.ונצייןלתשובתמהר"אששוןשכתבסבראזו.

הנובעתמהעדיפותהקלהשלהאישעלפניהאשה.

בספר תורת אמת למהר"א ששון סי' קכט הביא מדברי

לכאורה ,יש מקום לומר שאותה סברא הקובעת

התוס' בב"ק דף כ' ד"ה הא איתהנית  -וכתב בביאור

שטילטולי דגברא קשה מדאיתתא ,טעונה עיון מחודש

דבריהם" -כונתםלומר,שכלשהאדםמוחזקבווהואשלו,

במציאותהחייםבימינו,ובכלמקרהלגופו.

אפילו שיתנו לו במקומו דבר אחר שוה לו ,אין בו משום

אם ננקוט בביאור סברא זו כדרכו של הגט פשוט

מדתסדום,ואיןבומשוםזהנהנהוזהאינוחסרולאמשום

בתשובה ,המובא לעיל ,הרי שבימינו ,תנאי החיים הם

ועשיתהטובוהישר.וכיהישרהואשיסתלקוהאדםמנכסיו

שאשה גרושה יכולה להסתדר היטב לאחר הגירושין בלא

בע"כ,והתםלאאמרושיכולאדםדעבידלמיגר,לדורבחצר

להנשא מחדש ,ועל כן אינה ממהרת להנשא מחדש ,ואינו

חברו שלא מדעתו אע"ג דלא קיימא לאגרא ,דזה ודאי אינו

דומה למציאות החיים בתקופות קודמות בהם הנשים לא

ואין בזה מדת סדום ,אלא אמרו היכא שכבר דר .והשתא

היו מסוגלות לפרנס עצמן בכוחות עצמן והזדרזו להנשא

ע"כ לא פליגי כל הני רבוותא ,אלא היכא שהאחין באים

מחדש .וכן היה לחץ חברתי חזק שאשה גרושה לא תשאר

לחלוק ולהטיל גורל או כשהם שוים יאמרו לו כיון שיש לך

זמןרבבלאנישואיןמחדש.

לחלוק ולקחת חלק א' ,תן לזה חלק זו הסמוך לשדה שלו.

ובנוסףישלבחוןכלמקרהלגופו,ואינודומהמקרהשבו

אבלכשהםשותפיןואינםחולקים,כו"עמודושאיןשומעין

האשהבעתהגירושיןעדייןבגילצעירלמקרהשהאשהבגיל

לו .וכי יבא אדם ויאמר לאחר ,תן לי שדך שהוא סמוך לי

יותר מבוגר .במקרה הנוכחי האשה בגיל חמישים ומטופלת

ואתן לך אחרת שוה כמוה ,זה אינו .ודאי שלא תקנו דינא

בילדה בגיל  11וחצי ,ובדרך כלל במקרים כאלו אשה לא

דברמצרארקבלוקח".

נשאתמחדשבסמוךלאחרגירושיה.עלכןמאחרולסבראזו

אך במקרה שעלינו לשקול שיקולים שיקבעו עדיפות

של "טילטולי דגברא קשה מדאיתתא" ,היה בזמן הגמרא

מועטה וקלושה בין הצדדים השוים ,הרי שסברת "בר

משקל יותר משמעותי מאשר כיום ,יש לדון האם ניתן

מצרא" ,יכולה להכריע את הכף לטובת זכותו של הבעל

להסתמךעלסבראזוולהכריעלטובתהבעלמכוחה.

)לשעבר(לרכושאתהנכס.
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ב .החלקה עליה נבנה הבית היתה נחלת אבותיו של
הבעל)לשעבר(ואםנכפהאותולמכוראתחלקו,הרישאנו

סימןלב857

לבעלים הראשונים היא יותר ראוי בעשיית הישר והטוב
ממהשיקחאותהבןהמצר".

כופין אותו למכור מנחלת אבותיו לגרושתו .וידוע ומקובל

הש"ךבחו"מסימןקעהסק"ל ,לאראהתשובהזו,וכתב

שמכירהכזוהיאגנאיגדוללמוכר.יעוייןברמב"ןעלהתורה

מסברא"-צ"עלדינאבאחדשמכרקרקעשלולבנוובאבעל

ספר בראשית פרק כג פסוק ח' שכתב בלשון זו " -וטעם

המצרלסלקואייכוללסלקו,דהבןיכוללומרדזהויותרטוב

ופגעולי,כיהיהעפרוןעשירונכבד,כאשראמרביניוביניך

וישר שאני מחזיק אחוזת אבותי ,ולזה הדעת נוטה וצ"ע

מה היא ,ולא יהיה לו לכבוד למכור נחלת אבותיו ,כענין

עכ"ל .ועיי"ש בבאר היטב וכן בפת"ש ס"ק יג שהביא

נבות היזרעאלי ,על כן לא הלך אברהם אליו להרבות לו

מתשובתהרי"ף.

מחירהשדה,ובקשמאנשיהעירשיפגעובעבורודרךכבוד".

מבואר מתשובת הרי"ף ומדברי הש"ך שקיים משקל

הרישקייםהגיוןאנושיפשוט,שאדםאינומוכרמנחלת

להשאיר אדם בנחלת אבותיו ,והלוקח שקנה נחלת אבותיו

אבותיו ,גם אם ירבו לו מחיר עבור נחלה זו .ועיין בספר בן

עדיף מלוקח שקנה שדה אחרת ,ואין דנים בו דינא דבר

אישחי)שנהב'פרשתפנחסאותיג(שכתבבלשוןזו" -לא

המצרא).אמנםסבראזואינהאלאכשהאדםמוחזקבקרקע,

טובלאדםלמכורנחלתאבותיווכמ"שנבותלאחאב".ושם

אך לא מצאנו שעל פי סברא זו בלבד ,יוציאו את הלוקח

נאמר )מלכים א' פכ"א פ"ג( "ויאמר נבות אל אחאב חלילה

שכבר קנה נחלת אבותיו של חבירו ,וכפי הדין שנקבע בבר

לימה'מתתיאתנחלתאבותילך".

מצרא(.

על כן מאחר ועבור האשה אין גנאי במכירה זו ,ואילו

ומאחרובנידוןדידןאיכאתרתיגםסברתברמצראוגם

עבור הצד השני מכירה כזו היא דבר הראוי לגינוי ,יש

סברת נחלת אבותיו ,הרי ששתי סברות אלו מכריעות את

להעדיףלאפשרלולרכושאתחלקהאשהבנכס.

הכףביןהכוחותהשויםשישלכלאחדמהםבנכס.

אמנם בעבר הבעל מכר חלק מהחלקה לאדם אחר,

כאמור ,אילו כעת כל הנכס היה שייך לאשה ,לא היה

ולדבריו הדבר נעשה עקב מצוקה כלכלית קשה ,אך אין

בכחסברותאלולהוציאה מנחלתה .משא"כבנדוןזהששני

בעובדהזוכדילשנותאתהאמור,ועדייןהמכירההנוכחית,

הצדדיםשותפיםבנכסולשניהםכחשוהבו,הרישהסברות

של חלקו לגרושתו ,אם תיעשה ,ושלא מתוך מצוקה

הנ"למכריעות.

כלכלית,תחשבלבעלכמעשהשאינולכבודו.

ועיין בספר גט פשוט סי' קיט ס"ק נט ממנו משמע שאם

ומלבד זאת ,מצאנו ששיקול זה שיש להמנע ממכירת

שניבניהזוגשותפיםבביתאובחצראךבעתרכישתהנכס,

נחלת אבות הוא שיקול שמתחשבים בו בהלכה ,והוא גובר

אחדמבניהזוגקנהאתהנכסלפניהשני,אותובןזוגשקדם

על העדיפות שיש לבר מצרא בקניית הנחלה העומדת

לשני,עדיףעלפניחבירו,והשניידחהמפניו.

להמכר.
בשיטה מקובצת מסכת בבא מציעא דף קח :הביא
מתשובת הרי"ף מועתק מלשון ערבי .וז"ל " -וששאלת

לכאורה לפי דעה זו ,במקרה הנוכחי ,מאחר שחלקת
הקרקע היתה קודם של הבעל ,והאשה נכנסה לשותפות
בשלביותרמאוחר,דיבכךכדילהעדיפו.

יעקב היו לו שלשה בנים ראובן ושמעון ולוי ,ויש לו בירה

אך בספר גט מקושר להג"ר יונה נבון ז"ל דחה דבריו,

גדולה נתן ממנה בית אחד לשמעון בנו ,ונתן שמעון הבית

וכתבשכלשהםשותפיםבעתהגירושין,איןנ"ממיהקדים

הנתון לו לשרה אשתו ונפטר שמעון והניח מאשתו בת.

לקנות חלקו בנכס .מפני שהקדמה זו שארעה זמן מסויים

ונשארה הבית לבת מצד ירושת אביה ונשאת לחנוך

קודםהגירושיןאינהמקנהעדיפותכעתבעתהגירושין.

והוציאה לו הבית בנדוניא ,ונפטרה הבת והניחה הבית

מעיון בדברי הגט פשוט עולה שלא עלה על דעת הגט

ירושה לבעלה חנוך ,ויעקב הנזכר עודנו חי .ואחר כך נתן

פשוטלכתובסבראזושייחסלובספרגטמקושר.הגטפשוט

יעקב הנזכר שארית בירה זו לבני ראובן בנו ולבן לוי בנו

איירי במקרה שלאחר הגירושין אחד מהם עבר להתגורר

במתנה...וטועןחנוךהנזכר,לימשפטבןהמצרבכלהבית

במקום אחר והשני עבר אחר כך להתגורר באותה חצר.

ואתן לכם הדמים ואוציא אתכם ממנה  ...טענה זו שטוען

בנסיבותאלו ,קבעהגטפשוטשלאתאמרהסברא"טילטולי

חנוך מדין בן המצר על בניו של נותן היא טענה בטלה

דגברא"וכו',אלאהכלהולךאחרמעיקרא,ומישנכנסלגור

וגרועה ,ועל כיוצא בזה יאמר יציבא בארעא וגיורא בשמי

באותה חצר לאחר שכבר גר השני ,הוא נדחה מפני חבירו.

שמיא .וזה שהעיקר בדין בן המצר הוא משום שנאמר

אמנםמלשונושלבעלהגטפשוטלכאורההיהמקוםלהבין

ועשית הישר והטוב ,ואי זוהי הדרך הנכונה והישרה

כפי שסבר הגט מקושר ,אך הגט פשוט כתב בסיום דבריו -

בעשייתהישרוהטובלהשאירהקרקעבידבעליוהזוכיםבו

"ואניכתבתיתשובהבעניןזהבאריכות".ומעיוןבתשובהזו

מצדאביהןאולהוציאםממנוולתתולזולתם,איןבקדקוד

הנמצאת בספר תשובות מהר"ם חביב סי' קעח )שהוזכרה

מישעלהבדעתודברזהמוחלהבחיןבוביןטובלרע,ואין

לעיל(עולהכמושפרשנו.

בזהצדועשיתהישרוהטוב.ולאאמרולבעליםהראשונים

ג .יתירהמזאת ,אותו נכסהיה מלכתחילהחלקמאותה

לית ביה משום דינא דבר מצרא לפי שראו שחזרתה

חלקה גדולה ,שהיתה בבעלות בלעדית של הבעל שירש

858חושןמשפט
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מאבותיו ,אלא שבמסגרת הנישואין הבעל הקנה לאשתו

אגוד אנא בהו ,דכי האי גוונא ודאי אי ניחא ליה לחבריה

מחצית מהנכס הנוכחי ,ולמטרת הנישואין .אמנם כעת

למיגדבהנידמילאמציהאילמימרליהאנאניחאלילמיגד

שנתפרדה החבילה ,לא נשללת זכותה של האשה לבעלות

בהנידמי,דא"כבטלליהדינאדגודאואגודדהאאגודאיכא

עלמחציתהנכס,אךעכ"פישמשקללהשתלשלותעניינים

גוד ליכא .והכי נמי מסתברא מדקרי ליה גמרא להאי דינא

זו,כסבראנוספתהמכריעהאתהכףבמקרהזה.

דגודאואגודדמשמעאיניחאלךלמיגדבהנידמיגודואילא

ד .בצידי הנכס הנידון שהוא כעת נכס משותף ,קיימות

אגודבהואנא...דלאמתוקםדינאדגודאואגודאלאהיכא

שתי רצועות קרקע הגובלות בחלקה המשותפת .במידה

דאמרליהגודאואגודבחדעילויא.והואהדיןהיכאדחייבוה

והאשהתקנהאתחלקובנכס,אותםרצועותקרקעשישארו

בי דינא לנתבע למיצת לדינא דגוד או אגוד בחד עילויא

בבעלותהגרושיאבדואתערכן.

ואירצי ליה לתובע למיגד או לאוגודי ליה בהנך דמי ולבתר

האשה טענה לזיקה שיש לה ולילדיה לדירת המגורים
הנוכחיתבפרט,ולישובשבוהםגריםבכלל.

הכי קא בעי תובע למיהדר ביה מעילויא ,דאע"ג דאילו בעי
למהדרביהמדינאדגודאואגודלגמריאפילולבתרדגמרוה

ביחסלזיקהלזיקהלישובזה,איןמניעהשבסכוםהכסף

לדיניה הדין עמו כדבעינן לברורי לקמן )סי' קעג ד"ה כללא

שישולםלהעלידיהצדהשני,כתשעיםאלףדולר ,תרכוש

דמילתא( אבל למיהדר איהו גופיה בדינא דגוד או אגוד

דירה מתאימה באותו ישוב .וביחס לזיקה למגורים בנכס

מעילוייאלעילוייאאחרינא,לאוכלכמיניה,דכימחייבנתבע

הספציפי,בנקודהזושניהצדדיםשוים.

מדינא למיצת לדינא דגוד או אגוד משום דקא מיבחר ליה

אין מקום לחשב בשיקול הדעת את העדיפות שיש לצד

תובעלמיגדאולאוגודיהוא,דכיוןדמיבחרליהוקאמשויידו

המחזיק בילדים ,שהם אינם צד בשאלת חלוקת הרכוש.

על העליונה לאו לאפקועי מיניה קא בעי ,אלא לאסתלוקי

מלבדזאתנציין,שהן אצלהבעלוהןאצלהאשהנמצאילד

מהדדיבאנפאדניחאליהלנתבעטפיקאבעי,והכאכיוןדקא

אחדקטין,ושארהילדיםהינםמעלגיל.18

בעי לאשתמוטי להו מעילויא לעילויא מחמת דחזא דניחא

חובת האב במדור הקטינה שאצל האם ,תוכל להפתר

ליה לנתבע למיגד בעילויא קמא וקא בעי השתא לעלויי

בדרךבהנפתרתשאלתחיובובמזונותיה,ואיןקיימתחובת

עלויה בדמי יקרי ,אי נמי מחמת דהוה ניחא ליה לנתבע

"מדורספציפי"עבורה.

לאוגודהלתובעבעילויאקמאוקאבעיתובעהשתאלעלויה

עלתה סברא ,שההכרעה במקרה הנוכחי היא  -להביא

אנפשיה בבציר מהכין ,לאו לאבחוריה לנתבע למיגד או

את הצדדים למכרז פתוח ,בו המרבה במחיר יזכה בנכס

לאוגודיבחדעילויאקאבעיאאלאלאפסודיהלנתבעקאבעי

)כעיןמכירהפומביתביןשניהם(.

דאיאגידלאליגודאלאבדמיםיתריםואימוגידליהלתובע

נראה שאין לנהוג כן .ראשית יצויין שלא מצינו בגמרא

לוגיד ליה בדמים פחותים ,וכי האי גוונא לאו גוד או איגוד

ובפוסקים שהעלו אפשרות זו במקרה שבו שני שותפים

הוא ,ודינאהואדלאמחייבינןליהלנתבעלמיצתלדינאדגוד

מבקשיםלרכושאתמלואהנכס.יעוייןבשו"עחו"מסי'קעא

אואגודאלאבעילויאקמא".עכ"להרמ"ה.

ס"ח שהפתרון שנקבע היה חלוקה לזמנים או השכרה,

וכן מבואר בדרישה סי' קעא ס"ק לב ובסמ"ע סוף ס"ק

והאפשרות הנ"ל לא הוזכרה .וכן בשאלת הגמ' בזוג גרוש,

מא ,שאם התובע אומר גוד או איגוד בסכום מסויים ,אינו

מי נדחה מפני מי בחצר של שניהם ,לא עלתה האפשרות

יכוללהעלותולאחרשהצדהשניאומראיגוד,אלארקיכול

שאםהביתוהחצרשלשניהםשנוציאאתהנכסלמכרז,וכל

לבקש להשאר שותף בלא חלוקה ,ורק לאחר זמן שחזרו

המרבהבמחיריזכה.

להיות שותפים ודרו יחד יכול להגיש תביעה חדשה בה

ומצאתי בספר יד רמה מסכת בבא בתרא דף יג) :סי'

יקבעסכוםגבוהיותר.ועייןבחזו"אעמ"סב"בסי'ט'סק"ח

קסט( שכתב לשלול דרך זו של מכרז פתוח שבו כל אחד

שכתב שלדעת הרמ"ה גם לאחר זמן אינו רשאי לתבוע גוד

מעלהאתהמחיר,והמרבהבמחירזוכה.ולהלןדבריו-

אואיגודבסכוםגבוהיותר.

"ת"שזההכללכלשאלויחלקושמועליוחולקיןואםלאו

דהיינו ,לא רק שנשללה האפשרות להתמכרות כזו שכל

מעלין אותו בדמים  ...ומאי מעלין אותו בדמים דקתני,

המרבהבמחירזוכה,אלאאףנשללההאפשרותלמכרזשבו

אילימאדכלחדמינייהומוסיףאעילויאדחבריהומאןדיהיב

כל צד מציע בפירוש לשני לרכוש ,כגון שאחד יציע מחיר

ביה טפי שקיל ליה ,ולא מוגד ליה חד מינייהו לחבריה אלא

ויאמר גוד או איגוד ,ולאחר שהשני יסכים יחזור הראשון

עד דמוסיף על עילויא דידיה .אם כן לאו גוד או אגוד הוא,

ויציעהצעהגבוהה.

דהאלאניחאליהלאוגודילחבריהבהנידמידקאבעיאיהו

בעיקרדיןזהשלהרמ"הוהסמ"עכתבהחזו"א" -אמנם

למיגד ומצי חבריה למימר ליה מאי חזית דאגדת את בהני

איןלדברזהמקורבגמ',וי"לשיוכללתבועבתחילהשיתחרו

דמי,איגודאנאבהנךדמיגופייהו.דכיהאיגוונאאגודאיכא

זה עם זה ,ומי שיעלה בדמיו הוא יזכה בחלק חבירו ,וצ"ע,

גודליכא.ולאמיתוקםדינאדגודאואגודאלאהיכאדאמר

עכ"ל.

ליה גודאואגודבחדעילויא.אלאמאימעליןאותובדמים,

אך נראה שאין לזוז מדבריהם הברורים של הרמ"ה

דמעלי ליה בדמים ידועים עילויה וא"ל גוד את בהני דמי או

והסמ"עמפניספיקושלהחזו"א.והטעםבזה,מפנישהלכה

עטרתדבורה
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זו של "גוד או איגוד" היא תקנת חכמים ,שתיקנו שלא מן

וע"ע בספר תורת חיים )עמ"ס סנהדרין שם( שפרש את

הדין ,להמנע מחלוקת דבר שאין בו כדי חלוקה או חלוקת

דברי הגמ' "מעלין שכר זה לזה" ,שלא כרמ"ה ,אלא אחד

ימים וכיוצ"ב ,וכמ"ש בתשובת הרשב"א ח"א סי' תתקנ"ו.

מעלה שכר לשני ,ואם אין הסכמה יכרעו על ידי גורל.

ובתקנה זו קבעו חז"ל דרך מוגדרת לפירוק השיתוף ,דרך

לשיטתו ,אף במקרה בו שניהם שוים לחלוטין ,אין מקום

שבה התובע מאפשר לנתבע לקנות במחיר שהוא מציע.

לשיטתהמכרזהפתוח,בוהמרבהבמחירזוכה.

ולנתבע זכות ראשונה לרכישת הנכס .התקנה קיימת דוקא

)ויעויין בפד"ר ח"ג מעמ'  66והלאה ,ואין ללמוד

במתכונתזושבהנשמרהלנתבעהזכותלהשארבנחלתו,או

מדבריהם לנ"ד ,מאחר שבאותו מקרה ,בהסכם שבין בני

בקניינו אם ירכוש את כולו במחיר המוצע .אין בידינו

הזוג נכתב שהצדדים מקבלים כל פשרה שיקבע בית הדין,

להמציאתקנהחדשהשאינהנזכרתבגמ' .איןיסוד לדרךזו

על כן היה מקום להורות כי המרבה במחיר יזכה .מה עוד

של מכרז פתוח בו המרבה המחיר זוכה ,מכיון שבדרך זו

שיתכןושםלאנמצאהעדיפותלאחדמהצדדים(.

הנתבע מורחק מרכושו יותר ממה שהורחק בתקנת גוד או

במקרה שלא נמצאה עדיפות לאחד מהצדדים ,וגם

איגוד .ומאחר שאין תקנה במתכונת כזו ,וחזרנו להלכה

שניהםאינםמסכימיםלהעלותשכר,ובהתאםלפי'הרמ"ה,

שהורו הפוסקים כיצד לנהוג במקום שאין תקנת גוד או

ישלעשותביניהםגורל,וכמ"שבספרערךשיחו"מסי'קנד

איגוד.

ס"גד"ההג"ה,שכןהדיןאףבשתיספינותאםקבעופשרה

בספר שיעורי רבי דוד פוברסקי זצ"ל עמ"ס ב"ב דף יג

של "מעלין שכר זה לזה" ,ושניהם ממאנים לעלות שכר,

הביא מדברי הרמ"ה ,וכתב – "צ"ב בסברא זו ,מ"ט בעינן

יעשו גורל ,אלא שעניין הגורל לא הוזכר בגמ' ,מפני שזהו

שיאמר את שניהם "גוד" או "אגוד" ,סוף סוף כיון דבלא"ה

מצב שאינו שכיח שלא יעלה אחד שכר יותר מחבירו .אך

איןחבירורוצהלקנות,מ"טלאמהנימהשאומראגודלחוד

בספריביעאומרחלקו'חו"מסי'ד'אותב'כתבשישמקום

בלא גוד .ונראה בזה דיסוד גוא"א הוא שתובע שאינו רוצה

לגורלרקבקביעתחלקושלשותףבשותפותבעתהחלוקה,

אתהשותפות,וא"כזהדוקאכשאומרשניהם,גודאואגוד,

אךלאלהעדיףאחדעלפיגורל,וז"ל" -מצאתיבספרחדרי

אבל אם אומר רק אגוד ,הרי אין זה משום דרוצה ביטול

דעה על יו"ד )סי' קנז( שהביא דברי התפארתלמשה ,ודחה

השותפות ,אלא דרוצה הוא את החפץ ,ובכה"ג אין דין גוד

ראיותיו...וסיים-ולפעד"נשחז"ללאסמכובשוםמקוםעל

אואגוד"

גורל ,שהרי בסנהדרין )לב (:ב' ספינות שפגעו זו בזו )בנהר

בגמ'במסכתסנהדריןהנזכרתלעילנאמר" -היושתיהן

צר( ,ושתיהן טעונות וכו' הטל פשרה ביניהן ויעלו שכר זה

קרובות,שתיהןרחוקותהטלפשרהביניהן,ומעלותשכרזו

לזה ,ולא אמרו יטילו גורל .ובגיטין )ס (:גבי השקאת שדות,

לזו" ,ופרש הרמ"ה בספרו יד רמה " -הטל פשרה ביניהן

כלדאליםגבר,ולאסמכועלגורל.עכת"ד".

ומעלותשכרזולזו,כלומרהרוצהלעבורתחילהיעלהשכר

לעילהבאנומספרשערמשפט,שאםאחדתובעגודאו

לחבירו כפי מה שנתעכב על ידו ,והמרבה בשכר הוא עובר

איגודשומעיןלו,והיינומפנישתקנתגודאואיגודגוברתעל

תחילה" ,דהיינו אליבא דפירוש הרמ"ה  -המרבה המחיר

העדיפות שיש לבעל מפני "טילטולי דגברא" וכו' ,או על

זוכה.

עדיפותאחרתשישלאחרהצדדים.

אך היינו ,במקרה שאין ניתן לפסוק "דין" בין הצדדים,

במקרה הנוכחי אין תקנת גוד או איגוד ,וזאת מפני

מפני שלאחר שנבחנו כל השיקולים הגענו למסקנה שכח

שתקנה זו נאמרה רק כשאחד מהשותפים תובע "גוד או

שניהםשוה.עלכןבהעדריכולתהכרעהעלידי"דין",אנו

איגוד",משא"כבמקרהשלפנינושניהםתובעים"איגוד".

נזקקין ל"פשרה" .הפשרה היא בדרך של "מעלין שכר זה

במקרה הנוכחי אילו אחד מהצדדים,היה תובע "גוד או

לזה".אךבמקרהשעדייןניתןלפסוק"דין",כגוןבמקרהשל

איגוד" ,עדיין לא היה מקום לתקנה זו ,מאחר שהתברר

שתי ספינות שאחת קרובה לעירה והשניה רחוקה ,אין

ששניהםאינםיכוליםלשלםלאלתראתסכוםהכסףהנדרש

נזקקיןלפשרהכזושל"מעליןשכרזולזו",אלאפוסקין"דין"

לקנייתחלקושלהשני.יעוייןבשו"עחו"מסי'קעאסעיףטו

הנקבעבהתאםלעדיפותשישלאחתעלפניהשניה,אףאם

שפסק" -ישאומריםדלאאמרינןגודאואגוד,אלאבנתינת

היאעדיפותקטנה.
על כן גם בנידון חלוקת שותפות ,שבו אחד מהשותפים
דורש לרכוש את מלוא הנכס ,ואין כל אפשרות להשאירם

דמיםמיד,אבלאםאמרגודואמתיןלךהמעותשלשיםיום
או אגוד ותמתין לי המעות שלשים יום ,אין שומעין לו,
שיכוללומרלואנינוחלךואתהקשהממני".

שותפיםכגוןבבעל ואשהלאחרגירושין,רקאםלאנמצאה

ולכןגםאםהאשהתשנהאתעמדתהותודיעלביתהדין

לאחדמהםעדיפותעלפניחבירו,ישלקבועשיזכההמרבה

שהיא תובעת גוד או איגוד ,לא תחול כאן תקנה זו ,מאחר

במחיר.ועלכןבמקרההנוכחישקיימתלבעלעדיפותברורה

ולכו"ע התובע גוד או איגוד צריך להציג אמצעי תשלום

כמבוארלעיל,איןמקוםלנקוטצעדחריגשלהכרעהבדרך

בעתתביעתודוקא,ובזהכו"עמודים,לארקהשו"עהנזכר

שלכפייתפשרהעלהצדדים,בניגודלהסכמתם.

אלאגםהרמ"ה)שהובאבטורובסמ"ע(.

860חושןמשפט

עטרתדבורה

ואין לומר דשאני הכא שאין אפשרות להחזירם לשיתוף

שלאחרשתקבלאתהזכותלרכושאתמלואהנכס,ולרושמו

בנכס ועל כן יש לקבוע כללים יותר נוחים לקיום הלכה זו

על שמה תפעל להסדרת משכנתא בכוחה תממן את

של"גודאואיגוד",מאחרשבהלכהזואיןלכךמקום.ונצטט

התשלום המחוייב עבור חלקו של הצד השני ,וכפי שנאמר

מפסקדיןמביתהדיןהגדולבהרכבהדייניםהגר"עהדאייה

בדיון האחרון .בנסיבות אלו לא יתקיימו התנאים להחלת

ז"לוהגרי"מבןמנחםז"לוהגר"יעדסז"ל)פד"רח"געמ'(73

תקנתגודאואיגוד.ועלכןחזרנולדיןהקייםבמקרהששני

שכתבו בנידון הדומה לנדון דנן .במקרה שלפנינו האשה

הצדדים מעוניינים לרכוש את הנכס ,ויזכה בנכס הצד

טענהשאםתקבלאתהזכותלרכושאתהביתולרשוםאותו

המועדף,ובהתאםלמבוארלעיל.

על שמה ,תעשה מאמץ להסדיר משכנתא ולשלם את
הסכוםהנדרשלצדהשני.ובאותופסקדיןטענהכזונשמעה
מצדהבעל,ולאהתקבלה.

מסקנתהדברים
א .חלוקת שותפות הקבועה בשו"ע חו"מ סי' קעא ס"ח,

וז"ל בפסק הדין הנ"ל " -מה שטען לפנינו ב"כ המשיב

דהיינו חלוקת השותפות לזמנים או השכרת הנכס לאחר,

התובע סדור חלוקה בדרך גוד או אגוד לפי העילוי בדמים

אינה מעשית כשהשותפים הם בעל ואשה לאחר הגירושין,

שהעלה ,שהסכום של ארבעת אלפים ל"י תקבל המערערת

מפנישישלמנועביניהםכלעיסוקמשותףלאחרהגירושין.

לאחרשהביתשבעירר'יועברעלשמושלהמשיבבטאבוכדי

ב .כשיש לכל אחד מהם בית באותה חצר ,אך החצר

שיוכל לקבל משכנתא ותהיה לו האפשרות לתת לה הסכום

משותפת ,או שהבית והחצר משותפים ,ואחד מהם תובע

הנ"ל,אףלאקבעכללזמןלנתינתהכסף...זהונגדיסודהדין

"גודאואיגוד",שומעיןלו.

שלגודאואגוד.ועייןבשו"עחו"מסי'קע"אסעיףט"ושכותב

ג .במקרה ששניהם טוענים "איגוד" ,דהיינו שניהם

י"אדלאאמרינןגודאואגודאלאבנתינתדמיםמיד...ויוצא

מבקשיםלרכושמהשניאתחלקובנכס,איןדרךלפתוראת

לפי"זמבוארשהתובעגודאואגוד,לאיכוללטעוןאגודאלא

הבעיה כפי שנפסק בשו"ע חו"מ קעא ס"ח ביחס לשני

בנתינתדמיםמיד.ואםדבשו"עמובאזהכי"א,לאנזכרבדבריו

שותפים בעלמא ,דהיינו חלוקת זמנים או השכרת הנכס,

מדעה אחרת בזה .ועיין בסמ"ע סי' ט"ו סק"ח שכותב דיש

אלא אחד נדחה לגמרי מפני חבירו ,ומאחר ששניהם שוים

שהמחברלאכווןלכתבישמישאומרמשוםדישפלוגתאבזה

בזכותםעלגופושלהנכס,ישלבחוןלמימהצדדיםעדיפות

אלאכלמקוםשמצאדיןשאינונזכרג"כבשארפוסקיםכתב

כלשהיאעלפניחבירו.

עליו ויש מי שאמר וכן מוכח בדברי המחבר בכמה מקומות.

ד.בגמ'נאמרשישלבעלעדיפותמסויימת,מפניהסברא

אמנםכאןלאצריכיםלכך,שמהשכתבי"אכו'הועתקמדברי

הקובעת "טילטולי דגברא קשה מדאיתתא" .מהר"ם חביב

הטור שם סעיף ל' ובטור מובא זה בלשון י"א לעומת דברי

בתשובה פרש הטעם בעדיפות זו ,שקיימת הנחה שבמועד

הרמ"ה שמביא אח"כ דחילק בזה בין התובע האומר גוד או

קרובהצדדיםיבקשולהנשאבשנית,ואזהאשהתמצאאת

אגודלהנתבעעלכך...ואיןלקבועולומרדדיןזהשהתובעלא

מקומה בבית בעלה החדש ,ולא תידרש להסדיר עבורה

יכול לומר אגוד אלא בנתינת דמים מיד הוא רק באופן

מקוםמגוריםאחר,ואילוהבעלידרשלהסדירמקוםמגורים

דלהנתבעלגודאואגודלאאיכפתלהשארבשותפות,ואפשר

עבוראשתוהשניה.

שישארו שותפין יחד ,ומשום כך יש לדרוש מהתובע נתינת

ה.בספרשערמשפטקבעשבמקרהשלשניהצדדיםכח

דמיםמיד,ואףלהי"אהיאהדעההמובאתבשו"ע,דלאמחלק

שוה ,העדפת האחד על פני השני היא הכרעת הכף ,אף

לענין זה בין תובע לנתבע ,ובלי הסכמת הצד השני א"א גם

בהתאם לסברא מועטת וקלושה המחזקת טענת אחד

להנתבע לומר אגוד בלי נתינת דמים מיד ,היינו ג"כ ,משום

הצדדים .בארנו שהכרעה כזו מוגדרת כהכרעה של "דין",

דאפשר שישארו שותפין  ...אבל בנ"ד שא"א שישארו שניהם

ועדיפה על "פשרה" .רק במקרה שלא נמצאה עדיפות לצד

בדירה שבעיר ר' לאחר שיסודר הגט ביניהם ,וההסדר היחידי

אחד ,יש להכריע בפשרה ,אף שזו פשרה שבית הדין כופה

הוא שתהא חלוקה ביניהם לפי הכלל של גוד או אגוד וכנ"ל

עלשניהצדדים,בלאשהסכימומראשלקבלאתביתהדין

יכולאףהתובעלומראגודגםבלינתינתדמיםמיד.כיברמן

לפשרה.

דיןשאיןזהמוכרחואיןלקבועכןמסבראבעלמא,נראהיותר

הפשרה היא מכרז פתוח בו המרבה במחיר זוכה .אך

לפי ההלכה דאין כלל הזכות של למי שירבה במחיר באם

כאמור,במקרהשקיימתלאחרמהצדדיםעדיפות,איןמקום

ההצעה לריבוי המחיר הוא בתנאי של אי נתינת דמים מיד,

להוציאאתהנכסלמכרזפתוחשבוהמרבהבמחירזוכה.

ואם מטעם שאי אפשר שישארו שותפין ומן ההכרח שתהא

ו .נראה שבמציאות החיים בזמנינו לא ברור שקיימת

הכרעה ,הרי כבר כתב ביה"ד בפס"ד ובסעיף ד' במקרה של

סברא של "טילטולי דגברא קשה מדאיתתא" ,ולא ניתן

הצעהדומהמשניהצדדיםיכריעביה"ד",עכ"לבאותופס"ד.

להכריע על פי סברא זו בלבד .אך במקרה שבפנינו ,יש

העולהמדברינו  -מאחרשבנידוןדידן,לאנשמעהטענת

לבעל )לשעבר( עדיפות ,ומהטעמים המפורטים לעיל ,ויש

"גוד או איגוד" ,אלא רק "איגוד" ,ואף אם האשה תהפוך

להורות שהוא זכאי לרכוש את חלקה של גרושתו בנכס

מנתבעת לתובעת ותתבע גוד או איגוד ,הרי שכוונתה היא

המשותף.

עטרתדבורה



ועיי"ש בקצות החשן בשם תשובת מהרשד"ם דה"ה

חובתהבעלבתשלוםחובהמשכנתאששולםעלידיאשתו
ביחסלפרעוןחובהמשכנתא -החובמלכתחילההיהחוב

סימןלג861

בשכירות הבית ששכרו הבעל ואשתו יש לו דין איש ואשה
שלוו.

משותףשלשניהםוהיהמוטלעלשניהםלפרועחובזה.
בשו"ע סי' עז ס"א נפסק " -שנים שלוו כאחד  ...שניהם

ולפי"ז נראה שאין חילוק בין הלואה לצורך שכירות

ערבים זה לזה אע"פ שלא פרשו  ...ואם פרע אחדמהםכל

הביתאוהלואהלצורךקנייתהבית,ובהלואהזודינםכאיש

החובחוזרוגובהמחבירוחלקו".ועייןבש"ךסק"השהקשה

ואשתושלוו,ואםאחדמהםפרעחוזרוגובהמהשני.

על פסק זה של השו"ע ,ובתוך דבריו כתב " -לדידן דקי"ל

עלכןישמקוםלקבועקביעהעקרונית-שכלסכוםכסף

דאינן רק ערבין זה לזה ולא קבלנים א"כ לא היה יכול

שהאשה שילמה מכספה לפרוע את חלקו של הבעל בחוב

המלוהלגבותכלחובומהאחדולאהיהמוכרחלשלםהכל,

המשכנתא,עליולהחזירולה,וכןלהיפך.
אךעייןבמש"כבפד"רכרךטזעמ' 250בפס"דשלבית

הוי כמו פורע חובו של חבירו לקמן סי' קכח דהפסיד
מעותיו".

הדין נתניה בדברי הג"ר מרדכי פרבשטיין שליט"א שפסק

אך בנ"ד שתנאי הלואת המשכנתא ,ודאי מאפשרים לבנק

ככל הנ"ל רק ביחס לתקופה בה הצדדים גרו בפירוד.

למשכנתאות לגבות את החוב במלואו מכל אחד מהם לחוד,

ונראה הטעם מפני שכל עוד בני הזוג גרים יחד ומנהלים

ונידוןכערבקבלן,לכןבכה"גגםהש"ךמודהלפסקהשו"ע.

את ההוצאות וההכנסות בחשבון בנק משותף ,או עכ"פ

ובתומים )סי' עז סק"ד( ובנתיבות המשפט סק"ג דחו את

הכל נעשה במשותף ללא כל התחשבנות אחד עם השני.

דבריהש"ךאפילוביחסלשותפיםשלוובסתמא,וכןהסכים

בנסיבות אלו לא ניתן להגדיר את פורע החוב כמי שפרע

בביאורהגר"אלפסקהשו"ע,וכןפסקפסקערוה"ש)ס"א(.

עבורחבירואלאהכלנעשהבשותפות,גםאםבפועלאחד

עלכןבשותפיםשלווופרעאחדמהםאיןאומריםדהוי

מבני הזוג שלם את פירעון החוב מכספו .על כן המועד

כפורע חובו של חבירו שלא מדעתו דהניח מעותיו על קרן

הקובעלתחילתתקופתחיובושלהבעלבהחזרהמשכנתא

הצבי.והטעםמבוארבתומים,וז"ל" -דדרךשותפיםלפרוע

ששולמה על ידי האשה הוא  -החל מהיום שהצדדים

בשביל חבריהם וחוזרים ונפרעים מהם  ...כיון דדרך כך,

נפרדו בניהול ענייניהם הכספיים והחלו לנהל בנפרד את

מתחילהכשקבלוהלואהביחדאדעתאדדרךשותפיןקבלו,

ההוצאות וההכנסות .עד לאותו מועד גם אם ההסדר
הפנימי שקבעו ביניהם היה שהאשה תשלם את

והו"לכאומרלוערבניושלםדחייבלשלםלכו"ע".
ואיןלומרדשותפותשלבעלואשתושאני,ומסתמאאם

המשכנתא ,עכ"פ כל הוצאה נחשבת כהוצאה שיצאה

אחדמהםפרעאתהחובכוונתולפרועעלדעתמתנהושלא

מהקופה המשותפת .ומלבד זאת ,אם הכסף הועבר

לחזור ולתבוע לשני .דבשו"ע סי' עז סעיף י' מבואר להדיא

ממשכורתה לפירעון חוב המשכנתא ,הרי שמעשי ידיה

להיפך .וז"ל השו"ע שם " -איש ואשתו שלוו מאחר היא

לבעלה ,ואף דנקטינן שבהעדפת מעשי ידיה שעל ידי

חייבתלפרועהחצימכתובתהואםהבעלאויורשיופרעוכל

הדחק,איןמוציאיןממנה,עייןח"מסי'פ'סק"ב,אךגםאין

החובחוזריםונפרעיםממנההחצי".

מחייביםאותוורשאילטעוןשהןבכללמעשיידיה.

סימ לג

תשלוםדמישימושבנכסלשותףשנמנעממנוהשימוש
הנושאהנידון
במקרה שבפנינו בני הזוג נפרדו ,הבעל עזב את דירת

אךבזוגנשוי,מלבדהיותםשותפיםבדירההרשומהעל

המגוריםהמשותפתוהאשהנשארהלגורבדירה.לאחרפרק

שם שניהם ,ומפני כך יש לדונם בהתאם להלכות שותפים.

זמן מסויים ,הצדדים התגרשו והאשה נשארה לגור בדירה

בנוסף ,יש להתחשב בזכויות הנובעות מהנישואין ,כגון

לפרק זמן נוסף .הגט סודר בלא שנחתם בין הצדדים הסכם

זכותה של האשה למדור )כחלק מזכותה למזונות עבורה(,

גירושין שיסדיר את חלוקת הרכוש ותשלום שכר הדירה

ובזכותושלהבעללפירותנכסימלוג.

לבעלבגיןמגוריהאשהבדירה.
כעת עלינו לפסוק בתביעת הבעל לחייב את אשתו,
שאח"כ נעשתה גרושתו ,בתשלום שכר דירה עבור חלקו
בדירההמשותפת.

שיטתהרשב"א
בשולחן ערוך חושן משפט בהלכות שותפים ,סי' קעא
סעיף ח' ,פסק " -אם הוא דבר שאין יכולין להשתמש בו

נושא זה יוכל להיות נידון בין שני שותפים שאינם בני

כאחד ,חולקין אותו בימים" .וכתב הרמ"א " -לא חלקו,

זוג,כשאחדמהםלבדוגרבנכסהמשותף,והשניתובעאותו

והשתמשבואחדמןהשותפיןכמהשנים,לאיוכלאחרכך

בדמישימושבנכס,מפנישהואלבדועשהשימושבנכס.

האחר לומר ,אשתמש ג"כ זמן שנשתמשת ,דכל זמן שלא

862חושןמשפט

עטרתדבורה

חלקו,כלאחדבשלוהואמשתמש".

למימר דעד כאן לא אמרה הרשב"א אלא דוקא בשותפים

לכאורה,בנידוןשבפנינוהיהמקוםלומר,שהאשהיכולה

שקנודברשאיןבודיןחלוקה...כברביררדבריוהרשב"א,

לומר שהשתמשה בחלק שלה בדירה ,ואינה מחוייבת

דאפילובדברדישבודיןחלוקהפטור,מטעמאדיהיבדבשלי

בתשלום שכר דירה לבעלה השותף עמה בדירה .אך עלינו

אנידר,ולאמחוייבלתתלחבירוחלקומדמיהשכירות,ולא

לבררמהמקורההלכהזוואתטעמה.

אמרינןמאןפלגלךוכטעמושלהרבמהר"ין'מיגאש,אלא

מקור דינו של הרמ"א הוא תשובות הרשב"א ח"ב סי'

משמעדפליגעליה".

קמא .וז"ל הרשב"א " -ואם אירע שישב בו האחד ,שתים

בתשובת משנת ר' אליעזר הנזכרת הביא גם מתשובות

ושלששנים.נראיןלידבריםברורים,שאינוחייבלהעלותלו

התשב"ץ ובנו הרשב"ש שנקטו בפשיטות שלא כסברת

שכר .דכל שלא חלקו ,בשלו הוא משתמש .ואפילו בחצר

הרשב"א.

שישבהדיןחלוקהנמי.וכלשכןבחצרשאיןבהדיןחלוקה.

התשב"ץ בחלק ג' סי' רח נשאל בשני שותפים שאחד

דלא דמי לדר בחצר חבירו שלא מדעתו .וה"ה דאינו יכול

מהםגרבחצרהמשותפתוהשניהלךלמקוםאחר,וכשחזר

לומרלוכדרךשנשתמשבושתישנים,אשתמשבואנילבד

תבע את השותף שדר בחצר מחצית שכר דירה או שידור

כנגדן .דכל שלא חלקו ,בשלו הוא משתמש .ואלו רצה

בחצר כימים אשר דר בו חבירו .וחבירו השיב שלא מנע

חבירו,היהמשתמשבו".

מהתובע לגור בחצר כמוהו .התשב"ץ השיב שאין לחייב

תשובהזוהובאהבב"יבקצרה.

מפני שחצר זו לא היתה עומדת להשכרה ,ודינו כדין "זה

יצויין שהרשב"א אינו מחלק בין חצר שיש בה כדי

נהנהוזהלאחסר"הפטורמלשלם.

חלוקה לחצר שאין בה כדי חלוקה .למרות שהסברא בגמ'

וכתב על דבריו בתשובת משנת ר' אליעזר שמפשטות

)נדריםדףמו(.בדעתראב"ישיכוללומרלו"לתוךשליאני

לשון התשב"ץ עולה שאילו חצר זו היתה קיימא לאגרא

נכנסואינינכנסלתוךשלך"נאמרהרקבחצרשאיןבהכדי

הנתבעהיהחייבלשלםשכרוולאהיהנפטרבטענה"בשלי

חלוקה)כמבוארשםבדףמו.(:עכ"פלדעת הרשב"אכלעוד

גרתי".

השותפות קיימת ,אין שותף אחד מחוייב בתשלום עבור
מגוריובנכסהמשותף.

וכןהרשב"ש סי' סז הלךבשיטתאביוהתשב"ץ ,וכתב–
"אפילו היתה חצר עשויה להשכיר ודר האחד בכולה כך

עלינולבררשנינושאים.

היה דינו לדור כנגדו ,וכ"כ הר"מ ז"ל בפ"א מהלכות שכנים

א.האםדינושלהרשב"אמוסכםעלשארהראשונים.

בחצר השותפים שהאחד אומר לחבירו נדור שנה .ומשמע

ב .באילו נסיבות פוטר הרשב"א את השותף שעשה

דזהו לכתחילה ,אבל אם כבר דר בה ה' שנים ידור האחר

שימוש בלעדי בנכס .האם הרשב"א יפטור מתשלום גם
כשעקבמגורישותףאחד,חבירומנועמלגורבמקום.

כן".
ובספר זרע יעקב סי' יז )יובא להלן באריכות( וכן בספר
ערך שי סי' קעא ס"ח ,הביאו מתשובת הרשב"ש סי' קלט

דעתשארהראשונים

שנקט בפשיטות דלא כרשב"א ,ולכן הורה בשני אחים

בספר משנת ר' אליעזר )להג"ר אליעזר טולידו ז"ל( חלק

שירשו שני בתים ,אחד קטן ואחד גדול ,שאם האחד דר

חו"מ סי' נט כתב שהר"י מגאש בתשובה סי' קצו חולק על

בגדול,והשניבקטן,רשאיהשנילקבלאתהגדוללפרקהזמן

דינושלהרשב"א.

שדרבואחיו.

באותה תשובה השיב הר"י מגאש אודות בת יורשת,

אמנםביחסלשיטתהתשב"ץעייןבמהרש"םח"אסי'ח'

שדרה לבדה במדור שהותיר האב ,וכתב " -הכלל העולה

שדחקבלשונושלהתשב"ץלפרשובדרךשאינהחולקתעל

שאין לקטנה מזונות ולא מדור ,ומחשבין עמה על שכירות

תשובת הרשב"א ,וכתב – "ומ"ש מתשובת תשב"ץ ח"ג סי'

המדור ששכנה בו מקרקעות אביה ,ואינה יכולה לומר

ר"ח ,דמוכח דאי היה עומד להשכיר חייב לשלם ,לא קשה

בחלקידרתי,לפישאומריםלהמאןפלגלך.והלכתאברירא

מידי .שכבר העלו האחרונים ,דבעומד להשכיר והשכיר

לן ,הואיל והדבר מעורב ,אין שום אחד יכול לומר בחלקי

השותף הבית ,צריך ליתן לחבירו חלקו  ...א"כ לזה כתב

דרתיובונתהניתי".
וכתבעלדבריובתשובתמשנתר'אליעזר–"הריבהדיא

התשב"ץ שלא היה עומד להשכיר ,ר"ל לאפוקי אם היה
עומדלהשכירוהשכירוזהלאחר".

דטענההלזודבשליאנידר,לאמכרעאלפוםדינא,כלעוד
שלא היתה חלוקה ביניהם ,אלא הנה הינם משותפים

דעתהסובריםשישלחייבלדעתהרשב"אכשנמנעהשימוש

הבתים והקרקעות ביניהם וכל פסיעה ופסיעה שמשתמש

מאחדהשותפים

האחד יש לו לחבירו חלק בזה ,ובדין תובע שכר חלקו
מחבירו .איברא דאי דינו של הרשב"א הוה מתאמרא דוקא

הרשב"א סיים את דבריו וכתב "דכל שלא חלקו ,בשלו
הואמשתמש.ואלורצהחבירו,היהמשתמשבו".

בדבר שאין בו דין חלוקה ,היה אפשר לומר שאין כאן

מפשטות לשון הרשב"א נראה ,שכל עוד השותף השני

מחלוקת בין הרשב"א עם מהר"י ן' מיגאש ,מטעמא דאיכא

היהיכוללהשתמשיחדעםהראשוןבחלקו,לאהיהמקום

עטרתדבורה
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לטענה שמבקש להשתמש בשותפות לבדו כדרך שחבירו

שם לעיתות שהמקום פנוי ,מבלי שימנע לזה להשתמש כל

השתמש ,וכן אין מקום לתביעה שישלם לו שכר דירה.

צרכושהרישניהםיכוליםלהשתמשבכליוםכמושאמרנו.

מאחרשהשותףשהשתמשבנכסהמשותף ,נחשבכמשתמש

וא"כ למה יתן לו שכר דמאי הנאה הו"ל לזה כדי שיתן לו

בנכס שלו ,ואלו רצה חבירו ,היה יכול לבוא ולהשתמש,

שכראולמהיסתלקזהב'שניםדלמהיפסידמלהשתמשבו

בחלקו.אבלבתקופתהזמןשהשניאינויכוליותרלדורעם

אלו השתי שנים ,שהרי אלו בא השני להשתמש בשנים

הראשון ,יש מקום לתביעה שמבקש להשתמש זמן דומה

שעברו לא היה מגרע לראשון כלום מלהשתמש ,ואם כן

כנגדוולחילופיןיוכללתבועתשלוםשכרדירה.

מאיזה טעם יבא עליו השני לתבוע ממנו שכר או זמן אחר

ולפיזה,אםהשותףשדרבנכסהמשותףמנעאתחבירו

כנגדו.אבלבנידוןדידןשאיאפשרלהשתמששניהם,שאלו

ממגוריםעמו,יחוייבבתשלוםאולתתלחבירולגורתקופה

היה ראובן קיים ובא להשתמש שם היה צריך שמעון

דומה.

להסתלק שנה כנגד שנה כמ"ש הרמב"ם ז"ל והיה צריך

וכן כתב בשו"ת בית שלמה חלק חו"מ סי' מח ,וז"ל -

לקנותאולשכורלובמעותבמקוםאחר,ועתהשנשתמשבו

"אמנם כיון  ...שפעם אחת לפני כמה שנים שרצה שמעון

כלאלו השניםהרויחכלמהשהיהצריךליתןבמקוםאחר,

ג"כ להיכנס לבית ולא הניחו ראובן ,נראה דלפי"ז הדין עם

צריךלעלותשכר".

שמעון  ...מבואר  ...מסיום דברי הרשב"א שהטעם הוא

בסיום דבריו דייק הרב בית דוד כסברא זו מסיום לשון

משוםדבלא"ההיההביתפנוי,ואילוהיהרוצהחבירוהיה

הרשב"א שסיים – "ואלו רצה חבירו היה משתמש בו",

משתמשבוולאמיחהבוחבירו.אבלבנ"דדפעםאחתרצה

משמעשאיןשימושהאחדמונעאתשימושהשני.

שמעון להכנס ולא הניחו ראובן ,בכה"ג ודאי דצריך ראובן

ובאר הבית דוד – "כל עיקר שזה פטור מלעלות לו שכר

לשלם שכירות לשמעון עבור חלקו ,וכמבואר מדברי

הוא משום שהיה יכול גם שכנגדו להשתמש בו בזמן

הרשב"אעצמו,כנ"ל.וגםזהדברברורופשוט,דכיוןשראובן

שנשתמש הוא .הא אם לא היה יכול להשתמש שם ,חייב

לאהניחלשמעוןלהכנסבו,לאוכלכמיני'להשתמשבחלקו

להעלותשכר".

שלשמעוןבעלכרחו...עכ"פבנ"דשלאהניחראובןליכנוס

וכןבספרזרעיעקב)להג"ריעקבחייםנאים,מחכמיצפון

את שמעון בבית ,והשתמש בו הוא לבדו בע"כ של שמעון

אפריקה מלפני מאתיים ושלושים שנה( ,סי' יז הסכים עם

בכלהבית,נלע"דשחייבראובןלשלםלשמעוןדמישכירות

דברי הבית דוד ,וכתב " -בשמים עדי ,שכל ימי הייתי

בעדהשניםשאח"כ,שדרבחלקשמעון".

מצטערעלהגה"הזושהגיהמור"םבסתם,דמשמעכלשלא

וכןמהרש"םבתשובהחלקא'סימןח'כתב" -בדברמה

חלקו ,אפילו חצר בכללותה ,בין אין בה דין חלוקה בין יש

שתבע ראובן מיהודה ,שזה ב' שנים תבעו לדין לחלוק כפי

בהדיןחלוקה ונשתמשבכולה,זכהמןההפקרמפנישיכול

הכתב.ויהודהסירבמלצייתד"ת,ותובעשישלםשכרדירה

לומר בשלי נשתמשתי .ובשלמא אם היה מרחץ ובית הבד,

מהששוהחלקויותרמחלקראובן.יפהכתברו"משמחויב

מצי אמר כן משום שבאותה שעה שנכנס למרחץ יכול

יהודה לשלם .דכל טעם הרשב"א שאם רצה חבירו היה

שותפו ליכנס עמו ,ובבית הבד נמי ,כשאחד גומר מלאכתו

משתמשג"כ,וזהלאשייךבנ"ד ,וכברהעלהכןבשו"תבית

יכול השני לעשות גם הוא מלאכתו  ...אבל בבית ובחצר

שלמהחו"מסימןמ"ח".

שהוא דירה תמידית ואי אפשר לדור בבת אחת ,שהרי אנו

הבית שלמה השיב במקרה ששותף אחד מסרב לאפשר

רואים שאחד מהם מלא כל החצר והבית ,איך יזכה מן

לחבירולהשתמשבחלקו.וישלדוןמההדיןכשהמקוםאינו

ההפקר בדבר שאינו הפקר .ובשלמא בתשובת הרשב"א

מתאים למגורי שניהם יחד ,ומפני מגורי האחד ,השני מנוע

דמיירי במקום ישיבה אחת בבית הכנסת ,מצינן לומר נמי

ממגוריםבמקוםזהיחדעמו.

דמיירי במקום שיוכל לישב במקום אחר בבית הכנסת בלי

ישאומריםשהרשב"אלאאייריבכה"גשהשותפותהיא

שכירות,וא"כמצילומרכיוןשהיהפנויישבתיבוואםאתה

בדירתמגורים,שמעצםטיבעהאינהמאפשרתמגוריםלשני

היית בא לישב אני מוצא מקום זולתו לישב בו ,והו"ל כזה

בניאדם.

נהנה וזה אינו חסר .אבל מור"ם שהגיה בסתם ולא פירש,

כןכתבבתשובתביתדודחחו"מסי'נהוז"ל " -לאאמר

הואנגדהשכל...אח"כמצאתילתשובתהרשב"אהלאהיא

הרשב"אז"לשאינוחייבלהעלותשכר,אלאבדברשיכולין

כתובהבתולדותאדםסי'קמ"אוהאריךבדברוהביאראיה

שניהם להשתמש כאחד ,כגון חלל חצר המשותף ,בין שיש

מדין שותפין היה אחד מן השוק מודר הנאה מאחד מהם

בהדיןחלוקהביןשאיןבה,שזהמשיםבוכליואוחבילתו

וכו' ,ע"ש ובסוף התשובה כתב כמו שהביא מרן בב"י ,אלא

לשעה ,וכשמסתלק זה משתמש בו השני .וכן מקום ישיבה

שסייםדכלשלאחלקובשלוהואמשתמשואלורצהחבירו

בבית הכנסת ,זה יושב לשעה וכשמסתלק יושב בו השני,

היה משתמש בו ע"ש .נראה פשוט כמו שכתבנו בדבר

קדםזהוישבבוהיום,יקדיםהשנילמחרוישבבו.בכיהא

שיכולין שניהם להשתמש או בבת אחת או לשעות או

קאמר הרשב"א שאינו חייב ,משום דאיכא טעמא רבה

לימים .ועם כל זה פשטן של דברים בתשובת הרשב"א

דבשלוהואמשתמש,שהריהיהיכולהשנילבואלהשתמש

מוכיחין דלא שנא בית ולא שנא מרחץ ,דהא מקום ישיבה

864חושןמשפט
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אחת בבית הכנסת בלא"ה מוכרח כשזה יושב זה עומד

קל"טשכתבבפשיטותשהשותףמעלהשכרומחשבעמועל

בחוץ ,ולא באר הרב בדבריו שיוכל לישב במקום אחר בלי

כל הימים שדר או שידור גם הוא כנגדם .ולפי דברינו לא

שכירות,דהאמדיןנדריםאתיעלהוהתםמייריבחצר.והן

מתוקמא מלתייהו בפלוגתא ,דנידון הרשב"א מיירי כגון

אמת שמה שכתב הרשב"א ואפילו בחצר שיש בה דין

חללהשלחצר,ומילתיהדהרשב"שבביתהמיוחדלדירה".

חלוקהיכוללומרבשלינשתמשתי,הואתימאבעיני,דא"כ

ונציין שעל הכרעת הזרע יעקב כרשב"ש כפי שהבאנו

אמאיבמודרהנאהפסקינןדוקאבחצרשאיןבהדיןחלוקה

לעיל ,תמה בספר פני הבית )להג"ר אברהם ענתיבי ז"ל(

אבלישבהדיןחלוקהלאמצילמימרבשליהואנכנס,ואם

חו"מ סי' קעא ,שכתב – "ולא דק בזה כלל ,דהא דקי"ל

איתא אפילו יש בה דין חלוקה מצי למימר כל זמן שלא

דהלכתא כבתראי היינו היכא שהביא דבריו של הראשון

חלקו ,בשל חבירך אני נכנס .ואפשר דטעמא דאין בה דין

ודחהאותוולאנראולודבריו.אבלהיכאשלאהביאדבריו

חלוקה ,כיון דאי אפשר על כרחך אמרינן כל אחד מקנה

ופסק היפך ממנו ,בזה אנו אומרים אדרבה יתכן אלו ראה

חלקולחבירו,אבלהיכאדאפשרלחלוקהמיהכריחנולזה,

דבריוהיהחוזרומבטלדעתומלפניו,ואיךלאיאמרהנתבע

ואיןדניןאפשרמשאיאפשר.אבלהיכאדכברדריכוללומר

קים לי כהרשב"א .שהרי ידוע מ"ש מרן ז"ל בכ"מ שדעת

בשליהואמשתמש,וכןנראהלהדיאבתשובהזו".

הרשב"א שקולה כרוב הפוסקים ואפילו באלף לא בטיל,

בתשובת זרע יעקב הביא מתשובת הבית דוד הנזכרת

ואיך יוציא ממון נגד דעתו של הרשב"א .ולדידי אפילו אם

לעיל,והסכים לביאור הביתדודבתשובתהרשב"א.והוסיף,

היהרואההרשב"שדבריהרשב"אופליגעליהיוכלהמוחזק

שאף את"ל שהרשב"א לא כיוון לחילוק זה ,אלא אף בבית

לומר קים לי כהרשב"א ז"ל .גם מש"כ דמרן לא ס"ל ההיא

שאינו ראוי לשנים שידורו בהם יחד ,אינו צריך להעלות

דהרשב"א מדהשמיטה בש"ע ,ליתא ,דאדרבה מכיון שלא

שכר ,הרי מצינו לתשובת הרשב"ש סי' קלט שחלק בזה על

הביא שום חולק עליו ש"מ דהכי ס"ל ,וממה שלא הביאה

הרשב"א וסובר שלא יוכל לטעון שדר בשלו וכאמור לעיל,

בש"ע אינה ראיה ,דכמה חידושי דינין הם הלכתא נינהו

וכתב הזרע יעקב "הרי מצינו להרשב"ש הפך זה ,ובתראה

והשמיטםוסמךעלחיבורהב"ישלו,ולאהביאבש"עכיאם

הוא לגביה רשב"א ונקטינן כוותיה ,וחזינן למרן בקצר

דבריםהמפורשיםבגמ'ובהרמב"םוהטורעלהרובכידוע".

שהשמיטהולאפסקהאלמאדלאס"ל".
עלפיהאמור,פסקבתשובתזרעיעקבשאםשנישותפים
לאיכלולהשתמשיחד,עלהשותףשהשתמש,לשלם לשני
שכרדירה.
בספר תוספת ירושלים ובתשובת מהרש"ם ח"א סי' ח'
הביאומדבריהזרעיעקב.
בספרתוספתירושליםעלחו"מסי'קעאס"חכתב" -כל
אחדבשלוהואמשתמש.בתשובתזרעיעקב)סי'יז(העלה

דעתהסובריםשאיןלחייבגםאםהשותףמנועמלהשתמש
בנכסהמשותף
יש שבארו שלשיטת הרשב"א גם אם מגורי האחד
מונעיםאתהשניממגוריםבנכסהמשותף,אמנםהשנייכול
לדרוש חלוקת שותפות מכאן ולהבא ,אך אינו זכאי לקבל
תשלום שכר דירה עבור תקופה שעברה או לקבל זכות
מגוריםלפרקזמןדומהכפישגרחבירוהשותף.

דהיינודוקאבאופןששניהםיכוליןלהשתמשבבתאחתאו

בתשובת דבר משה )להג"ר משה אמריליו ז"ל( ח"ב סי'

לשעות ,דמצי אמר אלו באת אתה ,אני הייתי משתמש

מ' פסק שאם שותף אחד דר בחנות כמה שנים בעת

בחלקי או ביומי .אבל בבית או בחנות שאי אפשר לשניהם

שהשותף השני במדינת הים ,אין השני יכול לתבוע לדור

להשתמשכאחד,צריךלהסתלקשנהכנגדשנה".

בחנות כנגד אותו זמן או לקבל שכר דירה ,למרות שבזמן

ואמנםיששהלכובדרכושלהביתדודוהזרעיעקבועפ"י

שהאחד משתמש בחנות ,השותף השני מנוע מלהשתמש

דרכם קבעו שאין מחלוקת בין הרשב"א לרשב"ש .בספר

עמו),בספרדבריגאוניםכללק'סעיףה'הביאמתשובהזו(.

שו"תנפתצופים)להג"רפ"מבירדוגוז"ל(חלקחו"מסי'ריא

בטרם נביא מתשובת דבר משה הנזכרת ,נקדים שמעיון

כתב שדינו של הרשב"א לא נאמר ביחס לשותפים בדירה,

בתשובת הרשב"א במלואה ,עולה שביאור זה מוכח מתוך

מכיון שאין דרך שני בני אדם לגור יחד באותה דירה ,אלא

עיוןבכלהתשובה.

דבריו נאמרו רק ביחס לחצרמשותפת ,וז"ל – "אפילו בבית

הרשב"א כתב בלשון השאלה ,כדלהלן – "שאלת ,שנים

גדול  ..אין דרך בני אדם לדור יחד .ומשל הדיוט אומר

שלקחו מקום ישיבה של בית הכנסת .כל זמן שאינן רוצין

הדירהוהקבורהלאישתתפולאדםבחברה.ובודאיכלשדר

בדין גוד או איגוד ,היאך עושים .ישתמש בו כל אחד לפי

בבית כמות שהוא ,כיון דלא יתכן להו לדור יחד ,הרי זה

שיזדמן ,או יש ביניהם דין חלוקה לזמנים ידועים  ...ואם

מעלה שכר לחלק שותפו .ומילתיה דהרשב"א לא אמרה

אירע הדבר שהאחד ישב שם חמש שנים ,יכול לומר לו

אלא בכגון אמצעה של חצר שהוא משותף ביניהם שאינו

חברואשבאנישםכמושישבתאתה,אויעלהלושכרכנגד

מיוחד לדירה ,אלא שזה מניח חבילתו בה לשעה וכשיהיה

הימיםשהיהראויבו.אודילמאמציאמרלואידך,כלשלא

פנוי משים חבירו ,ועל זה קאמר דמצי חבירו למימר מי

חלקנו,לאהיהלילימנעמלישבשםכלזמןשהואפנוי.ע"כ

מעכב על ידך שלא לעשות גם אתה ...ועיין הרשב"ש בסי'

תורףדבריך".

עטרתדבורה
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התשובהמחולקתלשניחלקים,בתחילההרשב"אחולק

לאחר שהרשב"א סיים להוכיח שאם אין חלוקת גוד או

על הרמב"ם הסובר שאם אין גוד או איגוד ,יש להורות על

איגוד ,אין חלוקה לזמנים ,דן הרשב"א כיצד ינהגו בנידון

חלוקה לימים ,ומבאר שיטתו ומביא ראיות לדבריו .וז"ל

המבואר בשאלה ,דהיינו במקום של בית הכנסת ,וכתב –

הרשב"א – "תשובה ,מסתברא שאין דין חלוקה לזמנים

"אפילו במקום ישיבה של בית הכנסת ,שא"א לשניהם

ידועים כלל ,למ"ד אית דינא דגוד או איגוד .ובדברים שיש

להשתמש בו כאחד,כשיסתלק זה,ישב בו זה.קדם וישב בו

בהם דינא דגוד או איגוד ,א"נ למ"ד אית דינא ,במידי דאי

היום ,יקדים השני למחר ,וישב בו .ואפילו בחצר שאין בה

אפשר בגוד או איגוד ,כגון מי שחציו עבד וחציו בן חורין.

דיןחלוקה,כך הוא ,שבמקום שזה משים בו כליו אוחבילתו

ונ"ל טעמא דמלתא ,משום דדינא דגוד או איגוד ודינא

לשעה ,א"א להשתמש זה בחבילתו וזה בחבילתו כאחד.

דחלוקה לזמנים ידועים,תקנתא נינהו.דאילו מדינא הוה לן

לעתים שא"א ,אלא כשמסתלק זה לשעה ,משתמש בו שני

למימר דאפילו חצר דלית ביה שיעור חלוקה ,אילו רצה זה

לשעה".

ליטול חלקו ,יטול .אלא משום עשיית הישר והטוב ,אי

דהיינו הרשב"א הורה שאין חלוקה מסודרת לימים

אפשר .ולפיכך תקנו להם או דינא דגוד איגוד ,או דינא

ידועיםמראש,אלאכלהקודםרשאילישבבמקוםזה,והיינו

דחלוקת זמנים ידועים .כדי שלא יפסידו זה על זה חלקם.

מפנישאיןתקנתחלוקתזמנים,אליבאדשיטתו.

ובעיקר תקנתא פליגי.דמר אמר דינא דחלוקת זמנים ידועים

ועל זה כתב את סיום דבריו " -ואם אירע שישב בו

עדיפא ליה לנתבע ,משום דהדרא ליה .ומר אמר גוד או

האחד ,שתים ושלש שנים .נראין לי דברים ברורים ,שאינו

איגוד עדיפא ליה לנתבע,משום דידו על העליונה.וכי היכי

חייבלהעלותלושכר.דכלשלאחלקו,בשלוהואמשתמש.

דלמרליתליהאלאתקנתאחדאכו'.

ואפילובחצרשישבהדיןחלוקהנמי.וכלשכןבחצרשאין

ותדע לך ,דאם איתא דמאן דאית ליה גוד או איגוד,אית

בה דין חלוקה .דלא דמי לדר בחצר חבירו שלא מדעתו.

ליה תקנתא אחרינא ,מאי קא מקשה ליה ממי שחציו עבד

וה"ה דאינו יכול לומר לו כדרך שנשתמש בו שתי שנים,

וחציו בן חורין,וממרחץ דעני ועשיר הא איהו,הא והא אית

אשתמש בו אני לבד כנגדן .דכל שלא חלקו ,בשלו הוא

ליה .אלא ודאי ש"מ דגוד או איגוד בלחוד הוא דאית ליה.

משתמש.ואלורצהחבירו,היהמשתמשבו".

אלא דהוה טעי וסבר דאפילו במידי דלא אפשר למימר ביה

הרי שדברי הרשב"א בסיום התשובה באו בהמשך

גודאואיגוד,אלאגודלחודיהאואיגודלחודיה,עבדינןלהו

לדבריו הקודמים ,שבהם קבע שמאחר שאין כל הסדר ידוע

תקנתא אחריתי .ואהדר ליה ,דלא  ...ונראה לי עוד ראיה

ומוסכם מראש לשימוש במקום המשותף ,או הסדר אחר

מדתנן בפרק השותפין שבנדרים היה אחד מן השוק מודר

המחוייבעפ"יההלכה,עלכןביןאםהאחדישבשםיוםאו

מאחד מהם הנאה ,לא יכנס לחצר .רבי אליעזר בן יעקב

יומיים ובין שנה או שנתיים ,הרי הוא משתמש בתוך שלו,

אומריכולהואלומרלו:לתוךשלחצריאנינכנס.אינינכנס

ואיןחבירויכוללתבועממנודמישכירותאולתבועלאפשר

לתוך שלך .ואסיקנא בגמרא דבחצר שאין בה דין חלוקה

לו להשתמש במקום זה לפרק זמן דומה .מפני שאלו הם

פליגי.ופרשובב"קטעמאדרביאליעזרמשוםברירה.כלומר

כללי השותפות ,שכל אחד יכול לבוא ולשבת במקום זה

כיון דאין בה כדי חלוקה ,וא"א להם שלא ישתמשו בה

אימתישירצה,ביןמעטוביןהרבה,ואיןמקוםלחישובזמנו

שניהם ,כל אחד מקנה חלקו לחברו ,כל זמן שמשתמש

של זהכנגדזמנושלהשני,דלאקיי"לכמאןדאמרשתיקנו

לשעה בו ,הוא ,או מי שנכנס לחצר מחמתו .שיהא שלו

חלוקתזמנים.

לאותה שעה .וכן זה לחברו .וכל שזה משתמש בו לשעה,

עפ"י זה באר בתשובת דבר משה ,שגם אם חבירו אינו

הוברר הדבר דבשלו הוא משתמש .אבל בחצר שיש לו בה

יכול להשתמש בשותפות ,אינו צריך להעלות לו שכר ,כל

דין חלוקה,אף על פי שלא חלקו,כיון דאפשר להם לחלוק,

עודאינותובעחלוקתהשותפות.

ושלא יהא לזה רשות ליכנס לתוך חלקו של זה ,מעתה
אסורים.דלאאצטריכולשעבדחלקןזהלזה.וליכאברירה.
ואם איתא ,אף בחצר שאין בה דין חלוקה לא נימא בה

הדבר משה השיב במקרה של ראובן ושמעון ולוי שיש
להם חנות ועסק בשותפות ,ופירקו את השיתוף בעסק,
ונשארה להם החנות בשותפות ,ודרו בה ראובן ושמעון ד'

ברירה.ואילו רצה,זה מסלק את חברו מן החצר לגמרי,עד

שנים,ואחרחלוקת העסק הלךלוי לארץאחרת .בזה ופסק

זמן ידוע.ואף על פי שיש לחברו עדיין בגופו של חצר.דהא

שלאיוכללוילומראדוראנישםכמושדרוהםבחנות,ואף

הדרא ליה .מכל מקום ,אילו חלקו בכך ,בלי ספק היה יכול

דמיהשכירותאיןחייביםלתתללויבעדאותוזמןשדרוהם,

זה לאסור על אחד מן השוק,כל אותו זמן ,דלא גרע משוכר.

ויש מקום לדברי השותף שהשתמש בחנות ,הטוען לפוטרו

ואפילו השתא נמי יהא אסור .והואיל ואפשר להם בחלוקה

מתשלוםמפנישהשתמשבחלקו.

זו ,אמאי אמרינן דשעבד חלקו לחברו ,והוברר הדבר .אלא

הדבר משה הביא מדברי הבית דוד הנזכר ,וחלק עליו

משמע מכאן לכאורה שא"א לחלוק לזמנים.ולפיכך א"א לו

וכתב " -לשיטהזודקאיהרשב"אז"לדלמ"דאיתדינאדגוד

לאסוראפילועלאחדמןהשוק.דהשתאהואדאיכאלמימר

או איגוד ,לית ליה חלוקה לזמנים ידועים כלל ,בא ללמדנו

ישברירה".

ז"לדאםאינםרוציםבגודאואיגוד,כךהואהדין,דאםהוא

866חושןמשפט
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מקוםשאפשרלהשתמששניהםכאחדישתמשו.אלאאפילו

וכןבשו"תתשורתשיסי'תרחכתבשקשהלומרשהב"י

במקום שאי אפשר להשתמש שניהם כאחד ,כגון במקום

והרמ"אהשמיטואתסיוםדבריהרשב"אשכתב"ואלורצה

ישיבת בית הכנסת ,כל הקודם וישב זכה ואינו יכול חבירו

חבירו ,היה משתמש בו" ,למרות שיש נ"מ לדינא מדברים

להוציאומשםעדשיסתלקזה,וז"שהרשב"אוכשיסתלקזה

אלו.וכתבהתשורתשי" -גםקשהלומרדהרמ"אלאראה

ישבבוזה,קדםזהוישבהיוםיקדיםהשנילמחר.ועלדרך

בשו"תהרשב"אעצמו,דבכלדוכתימביאבדרכימשהדברי

זומתנהגיםעדשיבואאחדמהםויטעןגודאואיגודשהוא

הרשב"א ,ואיך כתב הרמ"א דין זה על דברי המחבר בבית,

הדיןהגמור.וכןהדיןבחצרשאיןבודיןחלוקה,שאיאפשר

דאי אפשר לדור ביחד ... ,אף דבבית יוסף הביא מתשובת

לשניהםלהשתמשכאחד,כשמסתלקזהישתמשהשני,ואם

הרשב"א לענין מקום בית הכנסת ,סתם הרמ"א והביא על

האחד מהם לא יוכל לעמוד בזה יטעון גוד כו' כאמור ,כיון

ביתשאיןבודיןחלוקהואיןיכוליןלהשתמשביחד".והיינו

שאין דין חלוקה לזמנים ידועים כלל .ומעתה לפי זה אם

מפנישעיקרהסבראברשב"אהיאדכלשלאחלקו,הריהוא

ארע שישב בו האחד ב' וג' שנים ,פשיטא דלא יוכל השני

משתמשבשלו.

לטעוןשיעלהלושכראושישתמשבוב'וג'שניםכנגדאותן

מסקנתהתשורתשי" -אםהזרעיעקבוביתדודחולקים

שנים שנשתמש הראשון ,דאע"ג דהיתה לו הנאה ותועלת

על הרמ"א ,מאן ספין ומאן רקיע לפסוק להוציא נגד דעת

לזה ,מ"מ יוכל לומר בשלי נשתמשתי ,ואם היית בא גם

הרמ"א,וגםהסמ"עוהש"ךלאעירערועליו".ואמנםמדברי

אתההייתמשתמשבשעהשהייתימסתלקגםאני,אוהיית

הרשב"שסי'קלטעולהשאינוסוברכסברא זושלהרשב"א,

קודםביוםהשנילהשתמש...ישלעמודדדינושלהרשב"א

שכל עוד לא חלקו בשלו הוא משתמש ,אך כתב על זה

לחוד ודינו של הרמב"ם לחוד .דלהרשב"א דאית ליה למ"ד

התשורתשי"-והרשב"ש,אילוראהדבריהרשב"אי"לדלא

גוד או איגוד לית ליה חלוקה לזמנים ידועים ,וכן הוא

היהפוסקשלאכוותיה".

האמת,ועלזהכתבבנידונוואפילובישיבתביתהכנסתכו'

לפי דרכו של הדבר משה בביאור שיטת הרשב"א ,יש

שאיאפשרלשניםלהשתמשכאחדכו'כלומרדבכה"גכיון

מקום לתמיהה על דברי הרמ"א שהביא מדברי הרשב"א

שאינן רוצים בגוד או איגוד ,סד"א דיחלוקו לזמנים ידועים,

להלכה .שהרי הרשב"א הורה כן דוקא לשיטתו שחלק על

קמ"ל דלא ,אלא כשיסתלק זה ישב זה כו' .א"כ לשיטה זו

הרמב"ם ,ונקט שאין תקנה לחלוקת זמנים כשאין גוד או

ה"הודאיבחנותוכיוצאדאיאפשרלשניםלהשתמשכאחד

איגוד .אבל מאחר שהשו"ע פסק בזה כשיטת הרמב"ם,

דינא הוא ,דמי שקדם וישב זכה ,וכשיסתלק זה ישב בו זה

והרמ"אאינוחולק,הרילשיטהזוישמקוםלחלוקתזמנים,

כו' ,א"כ לשיטה זו ודאי ה"ה בחנות וכיוצא דאי אפשר

ואם אחד ישב בנכס המשותף שנה ,יש לתת גם לשותף

להשתמשכאחד,דינאהואדמישקדםוישבזכה,וכשיסתלק

השני לשבת במקום זה למשך שנה כנגדו .ומדוע הרמ"א

זהישבבוהשני,עדשיתרצה,מישלאיוכללהקדיםולישב,

שהסכיםדלהלכהנקטינןכשיטתהרמב"ם,הביאבסתמאגם

בגודאואיגוד,כיוןדליתדינאלזמניםידועיםכלל".

את דינו של הרשב"א שיכול לומר בשלי השתמשתי ,ולא

בספר שו"ת פני יצחק )להג"ר יצחק אבועלפיא ז"ל( ח"ג
חחו"מ סי' א' )דף ב (.כתב ,וז"ל – "מצינו להרב דבר משה

העירשהלכהזובמחלוקתשנויה.
ואמנם מבואר בתשובת הרשב"ש סי' קלט ,הנזכר לעיל,

ז"לבח"בסי'מ'הפליגעלהרבביתדודז"לבחילוקוהנ"ל...

שכתבבפשיטותדלאכסברתהרשב"אופסקשלאיוכללומר

וז"ל..לדעתהרשב"אז"להנזכרכלאפייאשויןואיןחילוק

בשלי השתמשתי ,והסתייע משיטת הרמב"ם .ומבואר

כלל דבכל גוונא פטור מלהעלות לו שכר ומלתת לו הבית

דהרשב"ש פשיטא ליה ,דלשיטת הרמב"ם קיימת תקנת

לדור בו כנגד השנים שעברו ,מטעמא דאמרן דבשלו הוא

חלוקהלזמנים,הןמכאןולהבא,והןביחסלתקופהשעברה,

משתמש ,יעש"ב .גם מצינו להרב אדרת אליהו ז"ל בסי' יח

שאם אחד מהשותפים כבר דר בנכס המשותף שנה ,רשאי

דנקיט בפשיטות כסברת הרב מה"ר משה אמריליו הנזכר

השני לקבל את הנכס המשותף למגורים של שנה כנגדו.

ודלאכהרבביתדוד".

ולפי דרכו של הרשב"ש עולה בהכרח ,דלמאי דנקטינן

מסקנת הפני יצחק שהמוחזק יכול לטעון טענת קים לי
כסברתהדברמשהוספראדרתאליהו.

כשיטת הרמב"ם ,ה"נ לא קיי"ל כסברת הרשב"א גם ביחס
לתקופהשעברה,ולאיוכללטעוןבשליהשתמשתי.

וכןבספרפניהבית)להג"ראברהםענתיביז"ל(ח"מסי'

והדברים התבארו היטב בספר ישמח לב )להג"ר שמ"ח

קעא סק"ג הביא את תשובת הבית דוד וכתב על דבריו –

גאגין ז"ל( חחו"מ סי' א' בתשובת הג"ר משה פארדו ז"ל,

"והרבדברמשהח"בסי'י"חחלקעליוודחהדבריובראיות

ששיטת הרשב"א היא – "דסוף דינא דיינינן כתחילת דינא,

נכונות ,וס"ל דאפילו בכה"ג פטור ,ואומר לו בשלי דרתי

מהתחילתדינאאםלארצובגוא"אוטעןחלוקהלזמניםלא

והיה לך לבא ולדור ,עי"ש בדבריו .והכי משמעות כל

הוה צייתינן ליה ,אלא ישתמשו כאשר עלה בדעתם

הפוסקים שהביאו תשובה זו של הרשב"א בסתמא ,ולא

בתחילה להשתמש ,דכל הקודם לישב זכה וכשזה מסתלק

חילקו כחילוק הרב בית דוד .ובודאי שהנתבע מצי למימר

יושב זה ,ה"ה בסוף דינא ,מהיכי תיתי שישב זמן כנגד זמן,

קיםליכהרבדברמשהודעימיה".

כיון שאין שם חלוקת זמנים כלל ,ומי שישב תחילה יטעון

עטרתדבורה
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היהלךלבאוהייתימסתלקכפעםבפעם".ובדעתהרמב"ם

השותפות ,ולהלכה דנקטינן כרמב"ם ,הדין עמו לחלק

כתב–"אבלמאןדאיתליהחלוקתזמנים,אמרינןדמתחילה

חלוקתזמנים.אםלאחרמכןשותףאחדשההבמקוםשנה,

כשקנודברבשיתוףהיהבדעתםלהשתמשלזמנים,ואםבא

עליו לאפשר לשני לשהות שנה במקום או לשלם דמי

לבית דין דיינינן ליה שיחלקו לזמנים כיון שאין רוצים בגוד

שכירות.

אואיגוד,א"כגםאםישבאחדמהם,יטעןזהאשבגםאני
כנגדו,דסוףדינאכתחילתדינא".

ואכן ,בתשובת הרשב"א מפורש שדן במקרה שבו
השותפיםמעונייניםלהמשיךבשיתוףביניהםבנכסים,אלא

ולפי זה באר את דעת הרשב"ש – "יליף לה דישב זמן

שהתעוררה שאלת בירור זכויות כל אחד מהם בנכס

כנגדזמן,מדבריהר"מפ"אמשכניםשכתבדאםאיןרוצים

המשותף.כךעולהמדבריו בלשון השאלהבה נאמרבלשון

בדינא דגוד או איגוד שחולקים לזמנים שנה שנה .והמעיין

זו " -שנים שלקחו מקום ישיבה של בית הכנסת ,כל זמן

יראה דהר"מ לכתחילה קאמר ,אבל כשכבר דר לא גילה

שאינן רוצין בדין גוד או איגוד היאך עושין ,ישתמש בו כל

דעתו אי אמרינן שידור זה כ"כ שנים כמו שדר זה ,אלא

אחד לפי שיזדמן או ישביניהם דין חלוקה לזמנים ידועים".

שהרבפשיטאליהדסוףדינאכתחילתדינא".

הרי שתשובה זו עוסקת בשותפים שאינם מעוניינים בפירוק

ולפי דרכו באר הטעם שמרן הב"י השמיט דינו של
הרשב"א מהשו"ע ,ותמה על הרמ"א שהעתיקו .אך בסוף

השותפות.
וכן בתשובת אהל יצחק )להג"ר יצחק הכהן חסיד ז"ל(

דבריו כתב ,דהלכה למעשה קשה לדחות מהלכה דברי

חחו"מ סי' נד כתב " -בנידון דידן הרי אמר לו ראובן לשמעון

הרמ"אשנכתבובסתמא,ובודאיהמוחזקיוכללטעוןקיםלי.

גוד או אגוד ,דבזה אפילו שיכולין שניהם להשתמש כאחד

אבל בספר ערך שי )חו"מ סי' קעא ס"ח( לא הסכים

ויכול לטעון דבשלו הוא משתמש ,יכול ראובן לומר גוד או

שדברי הרמ"א אינם מתאימים עם שיטת הרמב"ם ,וכתב -

אגודכמ"שבש"עשם,ואינויכוללומרדבשלוהואמשתמש".

"ברמב"ם שם ,לא כתב רק לכתחילה חולקים לזמנים ,וכ"כ

וכן בספר פני הבית )הנזכר לעיל( כתב – "אף דאם דר

הרא"ש בתשובה כלל צ"ח ס"ד .אבל כשכבר נשתמש בו

בחלק חבירו ,יכול לומר בשלי אני דר ,זהו דוקא אם דר

אחד ולא מיחה בו חבירו לא פליגו על הרשב"א .ועל כן

בחלק חבירו ולא היה שם חבירו כדי לעכב עליו ,ואחר כך

הרמ"א כאן אחר דברי הרמב"ם ורא"ש דחולקים בימים,

בא על העבר ,אינו יכול לטעון .אבל על מכאן ולהבא יוכל

כתבלאחלקווהשתמשבואחדמןהשותפיןכמהשניםלא

לטעון ולומר לו או הסתלק מחלקי או תן לי שכירות חלקי,

יוכלאח"כלומראשתמשג"כזמןשנשתמשת".

אפילולהרשב"א".

דהיינו ,אמנם דברי הרשב"ש אינם כתשובת הרשב"א,

וכן הבית דוד בתשובתו הנזכרת דייק הלכה זו מלשונו

אך הרמ"א סתם כדינו של הרשב"א ,מאחר שאין הכרח

של הלבוש .בלבוש סי' קעא סעיף ח' כתב " -אם הוא דבר

לסברת הרשב"ש שנקט בפשיטות שהרמב"ם והרשב"א

שאין יכולין להשתמש כאחד בכל יום ,חולקין אותו בימים

חולקיםגםעביחלתקופהשעברה,ונחלקוגםכששותףאחד

שלימים,וכל זמן שלא חלקו והשתמש בו אחד מן השותפין

כברגרבנכסהמשותףאםיוכללטעוןבשליהשתמשתי.

לבדו אפילו כמה שנים ,והשני לא היה כאן או היה ושתק,

ואמנםמסתברכסברתהערךשישיסודדינושלהרשב"א

אינו יכול לומר אח"כ אשתמש גם אני לבדי כך זמן כמו

שהביא הרמ"א ,נובע מכך שחלוקת השותפות אינה דבר

שנשתמשת אתה,שזה יאמר לו כל זמן שלא חלקנו אני לא

הנעשהמעצמו.ועקרוןזהמקובלגםלשיטתהרמב"םשפסק

נשתמשתי אלא בחלקי ,ואתה מה לי ולך למה לא באת

שיש מקום לחלוקה בדרך של חלוקת הזמנים ,מאחר

ונשתמשת אתה בחלקך ,ואם רוצים לחלק תתחיל החלוקה

שבעודם מחזיקים בשותפות אין תקנה הקובעת את דרך

מהיום ,ומה שדר בו זה לבדו לא יחשב .וכן הדין במקום

חלוקת השימוש ביניהם ,ופסיקת הרמב"ם מתייחסת רק

בבית הכנסת כשישב עליו זה אפילו כמה שנים ,והשני לא

לתקנה שהותקנה כדרך לחלוקת השותפות ,והותקנה רק

היה בעיר או היה בעיר ושתק ,אין מנכין לזה מה שישב

לאחרשבאהדרישהמצדהשותףהשנילחלוקתהשותפות.

עליה,דבשלוהואמשתמשכלזמןשלאחלקו".

על כן הרמ"א פסק הלכה זו ,המבוארת בתשובת

וכתבהביתדודעלדבריו"-קצתקשהלכאורהעלהר"ב

הרשב"א ,גם אליבא שיטת הרמב"ם ,שכל עוד לא עלתה

הלבוש ז"ל דהוסיף מדיליה על דברי הרשב"א וכתב דהשני

דרישהלחלוקתהשותפות,לכו"עכלאחדמהשותפיםיוכל

לא היה כאן או היה ושתק ,דמה לנו ולשתיקתו ,ואפילו

לטעוןבשליהשתמשתי,ודלאכדעתהרשב"ש.

עומד וצווח שלא ישתמש חבירו או שיעלה לו שכר מאי
אהני ליה ,הלא זה יכול לומר בשלי אני רוצה להשתמש

תשלוםשכרדירהלאחרתביעהלחלוקתהשותפות

ובואאתהוהשתמשגםכן.

לפי המבואר ,הלכה זו שפסק הרמ"א בשם הרשב"א

ונראה דכוונתו לומר ,שיכול להתרות בו ולומר גוד או

נאמרה בשותפים שלא בקשו לחלוק את השותפות ,לא

איגודואלתשתמשאתהלבדך,שאםתשתמשתתןלישכר

בדרך של גוד או איגוד ולא בחלוקה לזמנים )אליבא

הראוי ,דבזו הדין עמו ,כיון שאומר גוד או איגוד ,והוא לא

דהרמב"םוהשו"ע(.אבלאםאחדהשותפיםתובעלחלקאת

אגידולאמוגיד".
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וכןמבוארבספרכסףהקדשיםעלחו"מסי'קעאשכתב
בביאור שיטת הרשב"א " -טעמו משום שכן הוא דרך קנין

שבוהואהשתמש,וכמו כןאינומחוייבבתשלוםשכרדירה
לחבירועבורהזמןשגרבמקוםזהלבדו.

דשותפות ,שבזמן שישתמש בו אחד מהם יהיה כאילו

לדעת הרבה האחרונים ,אין חילוק בין שותפות בחצר

איגלאימילתאלמפרעשהקניןחללולבדלזמןהזה...עיקר

הראויה לשניהם יחד לשותפות בבית שאינו ראוי למגורים

טעמיהדהרשב"אבזהנראהדהיינומצדשהיהלולהשותף

שלשניהשותפיםבעתובעונהאחת.וכןנראהעיקרבשיטת

השנילעשותחלוקהאוסדרשימושזמןאחרזמן,וכלשלא

הרשב"א.

עשהכןהניחאתמהשישתמשחבירועלכפימהשהואעל

אבלאםאחדהשותפיםתובעחלוקתשותפותבכלדרך

פי ההלכה ,והרי ההלכה דיש ברירה בזה ,וכנ"ל .משא"כ

שהדיןנותן,דהיינובדרךשלגודאואגוד,אואףבדרךשל

כששותףאחדברחע"יאונסאוכדומהאיזהטעות...מודה

חלוקת זמנים אליבא דהרמב"ם ,כיון שהדין עמו ,מכאן

הרשב"א שיוכל אח"כ השותף השני להשתמש לבדו

ולהבאכברלאיוכלחבירולטעוןבשליהשתמשתיולהפטר

במקומות ההם כעין הזמן שנשתמש בו חבירו ממש ...

מתשלוםשכרדירהאולאפשרלחברומגוריםכנגדו.

הרמ"א בהג"ה כתב דגם היכא דלא שייך גוד או אגוד רק

לדעתהרשב"ש,הלכהזושלהרשב"אשלאלחייבשכר

שנהאחר שנה שייך ,בחלקי נשתמשתי',צריך לומר דאיירי

דירהאומגוריםכנגדואינהמוסכמתעלהרמב"ם,אלאבכל

שהלך ברצון ולא ע"י אונס וכנ"ל ,וכשהיה סדר של שנה

עת רשאי כל שותף לדרוש מכאן ולהבא חלוקת זמנים,וגם

אחר שנה גם שלא היה כן על פי הרשאה מהשותף ,מכל

בלא דרישה כזו ,אם חלוקה זו כבר החלה להתבצע באופן

מקום נראה דלא שייך שנתרצה שיאמר חבירו בחלקי

חדצדדיעלידיאחדמהשותפים,רשאיהשנילדרושלקבל

נשתמשתי,וכנ"ל".

אתחלקובפרקזמןדומהכנגדמגוריהראשון.

מבואר בכסף הקדשים כמו שכתבנו ,שחלוקת הזמנים
אינה דבר הנעשה מעצמו ,אלא רק כשאחד מהשותפים

לדעת הרמ"א הלכה זו שכתב הרשב"א ,היא אליבא
דכו"ע,וכןהסכימוכמהאחרונים.

תובע זאת ,הדין עמו ,ובלא תביעה אינו מחוייב להעלות
שכר,דמטעםמחילתהשותףהשניאתינןעלה,וכלעודהיה
יכול לתבוע חלוקה ,לכל הפחות חלוקת שנה שנה ,ולא

חיובדמישימושבדירהשלבניזוגשרקאחדמהםגרבדירה
לפי האמור ,יש לקבוע את הכללים בשאלת חיוב דמי

תבע,הרישמחלעלזכותו .למרותזאת,סוברכסףהקדשים

שימושראוייםבדירההמשותפתלשניבניזוג,אךאחדמהם

שבמקום שבנסיבות המקרה מוכח שהשותפים אינם

מתגוררמחוץלבית.

מסוגלים לממש את השותפות באותו זמן ,כגון כשאחד

ראשית נציין ,שאין מעמדם של בני זוג כשני שותפים

מהשותפיםנאלץלברוחעקבאונסשמנעולדורכאןולממש

בעלמא .בשותפים אחרים ,מגורי האחד בדירה מפריעים

את חלקו בשיתוף ,דינו כתובע חלוקת שותפות ולאחר

למגורי חבירו ,עיין לעיל בלשונו של תשובת נפת צופים,

שהראשוןדרבביתבמשךשנה,השניזכאילדורשנהאחרת

משא"כ בבני זוג שהשיתוף נועד למגורים משותפים .מלבד

כנגדו.

זאת ,יש להתחשב בחובת הבעל למדור לאשתו ובזכותו

ולפידרךזוישמקוםלפסקדינושלהביתשלמההנזכר,

לפירותבנכסימלוגשלה.

שהורה שאם האחד מנע מחבירו שימוש בשותפות ,צריך

בזוג נשוי הנמצא בסכסוך זמני ,והבעל או האשה

להעלותלושכר,אךלאמטעםשאנונוקטיםלדינאכסברת

נמצאים לתקופה מסויימת מחוץ לבית ,לא תהיה עילה

הבית דוד ,אלא מפני שבאותה עת ששותף אחד מונע

לתביעהלתשלוםשכרדירה,שהריבכלשעהשימצאלנכון

מחבירו ,נעשה חבירו כמי שתובע חלוקת השותפות ,ואינו

יכוללחזורלביתו,ולאנדוןאתהשיתוףביניהםכמפורק.

מוחלעלזכותו.

כשהאשה גרה בדירה המשותפת בלא בעלה ,גם ללא

מסקנתהדברים  -לשיטתהרשב"א ,להלכהפוסקים דינא

זכותה כשותף בנכס ,בסתמא האשה יושבת במדור מכח

דגודאואיגוד,אךכלעודשהשותפותשרירהוקיימת,ואין

זכותה למזונות ומדור עבורה .וכן אם האשה עזבה ,והבעל

תביעה לפירוק השותפות ,אין מקום לחלוקת זמנים ,הן

מתגורר לבדו בדירה המשותפת ,גם בלא זכותו כשותף

כדרך להנהגת השותפים מכאן ולהבא והן ביחס לתקופה

בנכס ,בסתמא הוא גר בדירה כבעל הזכאי לפירות נכסי

שכבר עברה .על כן אין מקום לתביעת אחד השותפים

מלוגשלאשתו.

הדורש לקבוע את השימוש בשותפות בדרך של חלוקת

עלכןהתנאיהראשוןלחיובדמישימושהוא -שיתברר

זמנים ,אלא כל הקודם בנכס המשותף זוכה ,ולאחר שיֵצא

שהנתבע לתשלום אינו זכאי למגורים בדירה המשותפת

האחד,יוכלחבירולהכנס,וזודרךהשימושבנכסהמשותף,

מכחהזכותהנ"ל.דהיינואםהבעלהואנתבע,הבעל אינו

אך אין מניעה שכל שותף יתבע בכל עת פירוק השיתוף

זכאי לפירות נכסי מלוג .ואם האשה היא הנתבעת ,אינה

בדרך של גוד או איגוד .אבל כל עוד אין תביעה לגוד או

זכאיתלמזונותמבעלה.

איגודולאחלקואתהשותפות,כלאחדמשתמשבשלו.ואין

כמו כן במקרה שהבעל והאשה כבר התגרשו ,הדבר

אחד מחוייב לאפשר לחבירו שימוש בנכס לפרק זמן כזמן

פשוט שגם לשיטת הרשב"א אין מקום לטענה "בשלי

עטרתדבורה
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השתמשתי" ,מאחר שעפ"י ההלכה בן הזוג השני מנוע

שלא התגורר בדירה עזב את בן הזוג ובקש לפרק את

ממגורים באותה דירה ודינם כשותפים שתבעו לפרק את

השיתוףואףקבלפס"דלחלוקתהרכוש,ובסופושלדברבני

השיתוף ביניהם ,ולא גרע מההלכה המבוארת בכסף

הזוגהתגרשו,והביאולסיוםפרקהשותפות,שבנסיבותאלו

הקדשיםבשותףשנאלץלברוחמחמתאונס.

גם הרשב"א מודה שגם כל עוד לא פורק השיתוף ,קיימת

ועייןבפד"רכרךיחעמ'300בפס"דשלביתהדיןהאזורי

זכותלכלשותףלתבועחלוקתזמניםאושכרדירה.

ירושליםשהגר"ששפיראשליט"אכתבכדברפשוט,שלאחר

ועייןלעילשהבאנומכמהפוסקים,שדיבתביעהלפירוק

גירושין מאחר שהזוג מנוע ממגורים משותפים יש חובת

השיתוף על מנת שכבר לא יהיה מקום לדון את דינו של

תשלוםשכרדירה,מפנישאינםיכוליםלהשתמשבשותפות

הרמ"אבשםהרשב"א.ואמנםלאיהיהמקוםלומרכןבבני

במקוםזה.

זוג שקיימים ביניהם שעבודים הדדיים ,דהיינו אם למרות

אך עיין בפסק הדין שם שדייק דבריו מלשון הרשב"א

שהאשה עזבה את הבית עדיין קיימת לבעל הזכות לפירות

שכתב "ואילו רצה חבירו היה משתמש בו" ,ולפי המבואר,

נכסי מלוג ,או אם הבעל עזב ועדיין קיימת לאשה הזכות

דיוק זה אינו אליבא דכו"ע ,אבל הדין כן מפני שכבר כלה

למזונותמבעלהלרבותהזכותלמדורבדירתהמגורים.

זמןהשותפות.
אךביחסלתקופתהפירודבטרםגירושיןולאחרשהאשה

וישלהוסיףבזה,אםהאשהעזבהאתהביתבטענתמאיס
עליבאמתלאמבוררת,נקטינןשאינהחייבתלהיותעמו,וזאת

טענה "מאיס עלי" ,כתב בפסק הדין שם להסתפק האם

עלפיהוראתהרא"שבתשובהכללמג סי'ידשהורה" -זאת

לאחר שכלתה האישות ביניהם כלתה השותפות .עיי"ש

האשה ,שטוענת מאוס עלי ,אין כופין להיותה עמו ,וגם אין

שלאהביאמהמקורותהנזכרים.

כופין את הבעל לגרש".וכןפסקוהטורסי'עזוהרמ"אבסעיף

ונראהשאיןמקוםלספק,וישלדוןאתבניהזוגכשותפים

ג' .ויתירהמזוכתבהב"יסי'ע"זבשםהר"ןבתשובהסי'יג–

שסיימו את תקופת השותפות ,וזאת לאחר שאנו פוסקים

"אבל האומרת מאיס עלי ...הרי היא מבטלת תנאי האישות

להם דינא דמתיבתא המבואר בסי' עז ס"ג ברמ"א ,שבו

מיד,והפסידהכלשישלהעלהבעל".

נקבעהחלוקתרכושאףקודםהגירושין),לרובהפוסקים(.או

ובפד"ר חלק ג' עמוד  328בפסק דין מבית הדין הגדול

לפידרכושלהביתיעקבסי'עזשהובאבפד"רכרךיבעמ'

בהרכבהדייניםהגאוןרבייעקב הדס ז"ל,יבל"אהגאוןרבי

 ,373שאין מניעה שהאשה תקבל את חלקה בנכסיה ,אף

יוסף שלום אלישיב שליט"א ,והגאון רבי בצלאל זולטי ז"ל

קודםהגירושין,כשאיןלבעלזכותלפירותנכסימלוג,דהיינו

כתבו – "והואיל ולפי ההלכה אין חוסמין אותה לפניו והיא

בטוענתמאיסעלי,לשיטתהרא"שלאחרי"בחודש,ולשאר

זכאית ,להני קדמאי הנ"ל ,להוציא מן הבעל גם לפני מתן

הפוסקיםגםקודםלכן.

הגט כל מה שהכניסה לו ,או עכ"פ להחזיק במה שתפסה

ועיין בספר בית אב )להג"ר אליהו בקשי דורון שליט"א(

מבעלה,לפידעתהט"זוהב"ש,וכלשכןגופהשהיאמוחזקת

ח"ב סי' עא ,שדן במקרה שהאשה עזבה את הבית עקב

בעצמה,לכן נראה שאין זכות לבעל ,במקרה דנן ,לעכב את

סכסוכים הבעל טען שאשתו אסורה עליו ולאחר זמן

יציאתאשתומןהארץ".

התגרשה מבעלה וניתן פס"ד לחלוקת הרכוש .עקב דיונים

הרי שאשה האומרת מאיס עלי ובאמתלא מבוררת,

ממושכיםגםכעבורמספרשניםהאשהעדייןלאקבלהאת

ביטלה מיד את תנאי האישות ,אינה משועבדת לגור עם

חלקהבדירה.

בעלה ואף אין מניעה שתצא לגור בארץ אחרת ,בנסיבות

באותו נידון ,בית הדין האזורי בחיפה ,בהרכב הג"ר

אלו ודאי שיש לקבוע שהשותפות ביניהם הסתיימה ,ויש

אליהו בקשי דורון שליט"א והג"ר שמואל דיקמן ז"ל ,פסק

מקום לדונם כשותפים שאחד מהם דורש לסיים את

שלא לחייב את הבעל בשכר דירה ,גם לאחר שניתן פס"ד

השותפותשבנסיבותאלולאאמרהרשב"אאתדינו.

לחלוקת הרכוש ,וגם לאחר הגירושין .ומאידך בית הדין
הגדול ביטל את פסק דינם וקבע לחייבו בשכר דירה מיום

מסקנה

עזיבת האשה את הבית ,ועוד טרם הגירושין ,ולפי המבואר

ביחסלתקופתהזמןשלאחרהגירושין,איןספקשהאשה

לעיל ,היינו מפני שהיה דינה כאומרת "מאיס עלי" ,ודנו

מחוייבת לשלם לבעל תשלום עבור מגורים בדירה שחציה

שמיום עזיבתה את הבית נחשבת כדורשת פירוק השיתוף

שייכתלו.

ובכך הבעל כבר אינו יכול לטעון "בשלי השתמשתי" ,ופסק

וביחס לתקופה הקודמת לגירושין ,באותו פרק זמן

הדין של בית הדין הגדול מכוון להלכה ,ובמחילה מכ"ת

שהבעל מחוייב לזון את אשתו ,ומחוייב במדור עבורה ,אין

חברי בית הדין האזורי ,אין דבריהם מחוורים .מפני שלא

מקוםלתביעתשכרדירה.

היה מקום ללמוד מדינו של הרשב"א העוסק במקרה שאין

אבל החל מהמועד שעל פי ההלכה האשה כבר אינה

אחד מהשותפים תובע גוד או איגוד ,ובנסיבות ששני

זכאית לתשלום מזונות מהבעל ,אם הבעל תובע גירושין,

השותפים מסכימים שמסגרת השותפות שרירה וקיימת,

ותביעתו מתקבלת ,ממועד זה על האשה לשלם לבעל שכר

ולהקיש מדבריו למקרה הנידון באותו פסק דין ,שבו הצד

דירהעבורחלקובדירההמשותפת.אבלאםתביעתונדחית,

870חושןמשפט
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ובית הדין מורה לו לשוב לביתו לשלום בית ,ובדרך כלל

ותביעתה מתקבלת ,או עכ"פ כשבית הדין אינו מורה לה

בנסיבותאלוהאשהשומרתעלזכותהלמזונותעבורה,אין

לשובלבעלה,וכפסקהרמ"אסי'עזס"ג,אםהאשהתובעת
דמי שימוש בדירה ,מכאן ולהבא ודאי שיש לחייבו בשכר

מקוםלחייבהבשכרדירה.
וכן במקרה שהאשה עזבה את דירת המגורים ,והבעל

דירה.אךגםעבורהתקופהשבטרםהתביעהלתשלוםשכר

לבדומתגוררבדירההמשותפת,כלעודהבעלזכאילפירות

דירה ,יש לחייבו החל מאותו מועד שאנו דנים אותם

נכסימלוג,איןמקוםלחייבובשכרדירה.אבלמאותומועד

כשותפיםשנפרדודהיינולאחרפסיקהשלביתהדיןשאינה

שכבראינוזכאילפירותנכסימלוג,והאשהתובעתגירושין

משועבדתלשובלבעלה.

סימ לד

טענתשוכרלמנועהחלפתובשוכראחרמפניזכותוכ"ברמצרא"
בפנינו תביעת עמותה פלונית ,שהיא מנהלת קריה
חרדית בעיר צפת ,באמצעות נציגיה שהופיעו בבית הדין,

הנתבעיעבירלביתהדיןאתהחומרהמבוקשעדיוםא'
טבתתשס"ה.

כנגדהנתבעא.
בחדש טבת תשמ"ו הנתבע שכר מבנה הנמצא בבעלות
התובעיםונחתםחוזהשכירותביןהצדדים.המבנהמשמש
כמינימרקטבשכונהפלוניתבצפת,המופעלעלידיהנתבע.
ביום כו סיון תשנ"ט ניתן פס"ד בורר של הג"ר לוי

טענתהנתבעלזכותומכחדינאדברמצרא
הנתבע ,באמצעות ב"כ ,העלה טענת זכותו להשאר
במקום מכח דינא דבר מצרא ,ובכך הוא עדיף על שוכר
פוטנציאליאחרשיבואבמקומו.

ביסטריצקי ז"ל שבו נקבע גובה שכר דירה בסך  1500דולר

לכאורההיהמקוםלטענהזועלפידבריהט"זחו"מסוף

לחדש,וכןנקבעשעלהצדדיםלחתוםעלחוזהחדשלמשך

סי' קעה .בטור סוף סי' קעה הביא מחלוקת הרמב"ם

חמש שנים .לא נחתם חוזה בכתב ,אך הנתבע המשיך

והרא"ש אם בשכירות נאמר דין בר מצרא .וז"ל הט"ז -

להפעילאתהמקוםבתנאישכירות ,וכעתכעבורחמשוחצי

"ולעניין שכירות אותו הבית עצמו ,ודאי השוכר הראשון

שניםהתובעיםמבקשיםלהורותעלפינויהנתבעמהנכס.
הנתבע טוען כי רשאי להמשיך להשאר בנכס ,בהתאם

מסלק את השוכר שישכור אחריו הבא לדחותו אחר שכלה
זמןהשכירותהראשון.ונראהשבזהמודהגםהרמב"ם".

לסיכום שהושג בעל פה בין הצדדים ,וכן טוען להשקעות

אךמכמהטעמיםאיןמקוםלטענהזו.

רבותשנעשועלידובנכס.

ראשית ,אף לשיטת הט"ז שדן בכה"ג דינא דבר מצרא,

נקדים ונקבע שפסק הדין של הג"ר לוי ביסטריצקי ז"ל

איןלחרוגמכלליההלכהשנקבעובדיןברמצרא.ובהלכהזו

מחייב את הצדדים .במסגרת הדיון הנוכחי ,בית הדין אינו

הדבר פשוט שאין מקום לתביעה של המצרן כנגד המוכר,

פותחלדיוןמחודשאתההוראותשנקבעובפסקהדיןהנ"ל,

אלא התביעה היא תביעת המצרן כנגד הלוקח .על כן נקטו

אלא יתקיים דיון ביחס לנושאים שלא הוסדרו באותו פסק

הפוסקים בלשונם שבמקום שדנים דינא דבר מצרא המצרן

דיןאושהתחדשולאחרמתןפסקהדין.
בית דין קבע כי הדיון בתביעה הנוכחית ,יתקיים בשני

מסלק ללוקח ,ואין עילת תביעה כנגד המוכר ,עיין רמב"ם
שכניםפי"בה"ה,ועוד.

נושאים בנפרד .א .בירור פרקהזמןשהנתבע רשאי להשאר

ובחי'הרמב"ןעמ"סב"מדףקח:כתבבתוךדבריו"דהאי

בנכס .ב .הפיצוי שיוטל על התובעים עם עזיבת המקום.

דינא דבר מצרא לאו למוכר חייבוהו רבנן אלא ללוקח",

במסגרתפסקהדיןהנוכחינתייחסלנושאהראשון.
ראשית נציין כי מוטל על הנתבע לברר טענתו ,מתי
וכיצדבוצעהסכםהארכתהשכירותלפרקזמןנוסף.
עקב הכחשת הנתבעים קיומו של הסכם כזה ,יוטל על
הנתבע להוכיח טענותיו ,ועליו להודיע לבית הדין מה
הראיותשברשותו.

עי"ש.
וכן בשטמ"ק עמ"ס ב"מ דף קח :הביא מדברי הרשב"א
שכתב ,וז"ל " -וכן כתב גם הרמב"ן ז"ל דדינא דבר מצרא,
לא למוכר חייבו רבנן" .דברים אלו הובאו בספר אבן האזל
הלכותשכניםפי"גהי"א,עיי"ששהאריךלבארהלכהזו.
ובמרדכי ב"מ סי' שצג " -כתב רבינו שמחה וז"ל לפי

נצייןשעלפיההלכהבחילוקידעותשביןשוכרומשכיר,

עניות דעתי ,אין למוכר עסק עם המצרן" .אמנם ביחס

המשכיר נידון כמוחזק ,וחובת ההוכחה מוטלת על השוכר,

להמשך דבריו דאפילו נעשה ביניהם קנין לא מהני ,הביא

יעויין שו"ע חו"מ סי' שיב סעיף טו ,ובסי' שיז ס"ב במחבר

הב"יסי'קע"ה)אותלא(שהרמ"החולק,אךבלאקנייןדברי

וברמ"א ועיי"ש בנתיבות המשפט סק"ב ,דהרמ"א איירי

רבינושמחהמוסכמים.

בחילוקי דעות על מועד סיום תקופת השכירות שהמשכיר
יחשבכמוחזק.וכןבשו"תמהר"םפאדווהסי'לט.

וכן בספר חוות יאיר סי' פז בתשובת בעל ספר עבודת
הגרשוניכתב" -מעיקראדדינאפירכאשמכ"תתפסבמושלם

עטרתדבורה
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שם בשאלתו שאם זבן שוה ק' בר' והלוקח לא נתן עדיין

שהשלים זמנו ולהשכירו למי שירצה" ,עכ"ל .הרי מבואר

המעותשצריךהמוכרלישבע.ולענ"דשזהאינו,כיאיןלמוכר

שאם השוכר השלים את תקופת השכירות ,רשאי המשכיר

עסקעםהמצרןכללאע"פשלאקיבלעדייןהמעות,רקהמוכר

להשכיראתביתולאחר,ואיןלראשוןטענתברמצרא.ועיין

תובעאתהלוקחשיקייםמקחוויתןלומעותיווהלוקחמחויב

בנתיבותהמשפטבסוףסי'קעה)חי'ס"קסה(.

ליתןלו,ואח"כישדיןביןהלוקחוהמצרןוזהנלענ"דפשוט".

ועיין בשו"ת בית שלמה חחו"מ סי' צח שדן באריכות

בספרחי'הגר"חהשלםעמ"סב"משי"ללאחרונה)מכון

בשיטתהט"ז,והעלהשדבריומפוקפקיםמאחרשאיןלשוכר

אורייתא שנת תשנ"ה( כתב בסי' ריט לבאר הלכה זו – "דין

הראשוןכחאלאביחסלתקופהבההואעדייןנמצאבמקום

בר מצרא שתקנו חז"ל ,וסמכו על הכתוב ועשית הישר

מכח הסכם ההשכרה ,אך לא ביחס לתקופה שלאחר תום

והטוב,הוארקשישזכותלבןהמיצרלקנותשדהעלמיצרו,

מועדההשכרה,עיי"ש.

ואיסור על אחר לקנותו .אבל אין איסור על המוכר למכור

ובשו"ת בית יצחק חחו"מ סי' מו כתב " -אם המשכיר

לאחר שבא לקנות ,לכן אי קדם אחר שאינו בר מצרא וזבין

אינו רוצה בראשון שהשכיר לו מכבר ,אך בראובן ששכר

סלוקי מסלקינן ליה ,דאין איסור על המוכר למוכרו לאחר

עתה ,הדבר ברור דאין שמעון יכול לדחותו כמבואר

שאינובןהמצר,רקדיןעלהלוקחשאסורלקנותשדהשיש

בתשובתשבותיעקבח"גסי'קסה,דאדםיכוללעשותבשלו

בהבןמצרללאקבלתרשותממנו.וראיהלכךמהאשאמרו

מה שירצה .כיון שהבית נשאר שלו יכול המשכיר לומר

בגמ' בזבין לעכו"ם ,דעכו"ם לאו בר ועשית הישר והטוב

דניחא ליה בשוכר אחר שישמור הבית יותר או שהשכירות

הוא.ואםהיההדיןעלהמוכרשאסורלמוכרולמישאינובר

מובטחלויותר,וכןמבוארבזכורלאברהםח"גאותמצרנות

מצרא,א"ככיוןדקיי"לסלוקימסלקינןליהדהיינודמבטלינן

סי'ל"ה,ואיןהספקרקאםהמשכיראומרדלדידי'שויןהם,

את המקח משום השגת זכותו של הבר מצרא ,א"כ ליבטל

ובזהנ"להדיןדהשוכרהראשוןיכוללדחותלהמצרן".

המקחמשוםשישאצלהמוכרהשגתזכותושלהברמצרא.

ובשו"ת תשורת שי ח"א סי' קכ )בהוצאות אחרות סי'

אלאע"כדדיןברמצראהוארקעלהלוקחולאעלהמוכר.

קכא(דןבשאלהדומהלנדוןדנן,במקרהבואישאחרהחזיק

וכן כתב רש"י שם  ...ואין לנו לומר על דינא דבר מצרא

בשכירות מרחץ מהקהל כמה שנים ,ועתה הקהל מבקשים

ועשית הישר והטוב אלא ללוקח ,שהמוכר אומר לו מה

לעשות מכרז על הפעלת המרחץ ,והראשון טוען לזכותו

עשיתי לך אם ארצה לא אמכרנה לך ותהא בידי .אבל

מכח דינא דבר מצרא .וכתב התשורת שי לדחות טענה זו

ללוקחנאמרמשוךידךויקחנהזה,ע"כ".

מכמהטעמים.בתחילהדןהאםבצבורנאמרההלכהזושל

עלכןגםאליבאדשיטתהט"ז,הרישהט"זדקדקבלשונו

דינא דבר מצרא ,וזאת עפ"י המבואר בשו"ת הב"ח סי' יח.

וכתב " -השוכר הראשון מסלק את השוכר שישכור אחריו

אך אכמ"ל בנידון שלפנינו בנקודה זו ,מאחר ויש לדון

הבא לדחותו" .אך אין מקום לתביעה ישירה בין השוכר

שלעניין זה בעינן דוקא כח שבעה טובי העיר ,ויתכן שאין

למשכיר.

לתובעים כח זה .אך בתשובת תשורת שי כתב טעמים

אמנם אילו היה ברור שקיים בסיס הלכתי לתביעה

אחרים השייכים בנ"ד ,וז"ל " -סתם שכירות מרחץ יש בו

עתידית ,בהתבסס על דינו של הט"ז ,היה מקום לשקול

תנאיםבהתנהגותהמרחץ.ומכירהבתנאיליתבהדינאדבר

להורותלפניםמשורתהדין,למנועהטרחההכרוכהביציאת

מצראכמ"שבחו"מסי'קעהס"י,ועודהשבותיעקבח"גסי'

השוכרהנוכחיולקייםאתהדיוןבינולשוכרהבאעודבטרם

קסה פסק דבשכירות ליכא דינא דבר מצרא דיכול המשכיר

יטרח לצאת .אך אין הכרח שיהיה מקום לתביעה כזו על

לומראחרישגיחיותרעלקרקעשלי.ולענ"דדעתהחולקים

בסיסדינושלהט"ז,וכפישיבוארלהלן.

משום דאין זו טענה דהא השוכר בית יכול להשכיר לאחר

כאמור ,דינו של הט"ז יעלה לדיון בין הנתבע לשוכר

ואיןיכולהמשכירלומראיןרצונישיהאביתשליבידאחר

השני,אךלאכעתבהעדרשוכרחילופיבפנינו.בטרםהחל

כדאיתאבחו"מסי'שטז,וסברתהשבותיעקבנוטהלסברת

הליך תביעה כזה ,לא ניתן לדון ולפסוק בשאלה זו ,אך

הישמישהורהשברמב"םפ"המשכירותהלכהה'.אךבנ"ד

מאחר שהזכרנו את דברי הט"ז כיסוד לכאורה ,לטענה

ודאי לכו"ע יש קפידא בין בלן לבלן לסבול דעתו וכהנה

עתידית,נצייןכמהנקודותביחסלשיטתהט"ז.

רבות ,וכמ"ש הרב המגיד לעניין ספינה ,ואם כן אין ספק

מדברי הב"י נראה להיפך מהט"ז .הבית יוסף בסוף סי'

דאין במרחץ דינא דבר מצרא כיון דמשכיר גופא צריך

קעה הביא מתשובת מהר"י בן שושאן שכתב בדין זכות בר

לרחוץ בו .אלא שיש לעיין דהתינח אם טוען המשכיר כן,

מצרא בשוכר ,ובתוך דבריו כתב " -אם השלים ראובן זמן

אבל כשאינו טוען ,הרי לא קפיד  ...אלא דמ"מ י"ל דוקא

שכירותווהואחפץבו,והמצרןחפץבו.אםכברהסכיםבעל

ביחידמועילהשתיקתו,אבלבשלרביםמאןמחילכדאיתא

הבית לתתו לו והמצרן בא להוציאו ,היינו דין ראשון .אמנם

בחזקת הבית דף ס' ועיין ביאור הגר"א חו"מ סי' תיז

כל זמן שעדיין לא הסכים בעל הבית להשכירו לו ,ובאין

דשתיקתרביםלאהוימחילה,וא"כהיהכאילוטועניםנגד

שניהםכאחד.נראהשהכלתלויבדעתבעלהבית,ולאנאמר

השוכר...ומתוךכךלאיהאלודיןברמצראויקפצושוכרים

כאן כמו במשכנתא דשכונה גביה ,אלא יכול להוציאו כיון

אחרים",עכ"ל.
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גםבמקרההנוכחיישלמשכירתנאיםברוריםלהשכרת

ונוטלו דנקרא רשע כדאיתא בקידושין ר"פ האומר אכן

הנכס לנתבע ,וגם הציבור הבא מכוחם של התובעים

מאחרשעלהרובישריוחגדולבחכירותאורנדרישוטשפאוי

משתמשים בנכס המשמש כצרכניה לצורך עריכת הקניות,

כל זמן שאין יד המקלקלים שולטים להוסיף תמיד על

ואינו כמשכיר בעלמא שאין לו דריסת רגל בנכס המושכר.

הקצבה להוציא מיד החוכר הראשון א"כ כיון דאיכא ריוח

ועלכןבנקודותאלודומהנידוןדנןלנידוןבתשובתתשורת

גדול דלא נמצא במקום אחר חשיב כהפקר ומציאה דבזה

שי בה נשללה טענת השוכר הראשון שהפעיל את המרחץ

אינונקרארשעוכדפסקר"תלשםכתוספתאואשר"יובח"מ
סי' רל"ז וע"ש וכבר נמצא למהרש"ל בתשובה שתופס כך

למנועמהציבורלאפשרהשכרתהנכסלאדםאחר.
מסקנת הדברים  -אין מקום למנוע מבעלי הנכס להביא

וכללהעולהדמדינאאיןכאןתורתחזקהולאדיןרשעאלא

לסיום השכרת הנכס לנתבע ,ובתביעה נוכחית אין מקום

שמצדתקנתהמדינהנדוןדיןחזקהבאורנדאאבלבטשפאוי

לעכבאתההליךמכחטענתברמצרא.

אין בו תקנה וכן דנתי הרבה פעמים בצירוף המנהיגים

אמנם בדין ודברים שיהיו בעתיד בין הנתבע לגורם

היודעים התקנה על אמיתתה  ...ובר מן דין לא דמיא

שיפעיל את המקום בעתיד ,יהיה מקום לדון האם יש

לאורנדריש שהחוכר הראשון מוציא הוצאות בבניינים

בהוצאתהנתבעמהמקוםוהפעלתהחנותעלידיאדםאחר,

ובכמהדבריםלצורךהאורנדא...ובצירוףשעלהרובנשארו

משום יורד לאומנות חבירו .עיין פת"ש חו"מ סי' קנו סק"ג

לחוכרהראשוןחובותאצלגויםומלציןוייןשרףוהנלוהאל

במה שהאריכו הפוסקים בשכירות הארינד"א )חכירת זכות

האורנדאדבליספקהיהמגיעהיזקגדוללחוכרהראשוןאם

מהמושל למזיגת יין ומכירת שיכר וכיוצ"ב( שדנו אם בא

היה נדחהממנו,הלכך הכרח גדול הוא לתקן התקנה שלא

אחרבגבולוומבקשלקבלזכותזומהמושלבמקוםהראשון.

יהיה נדחה הראשון ואין כל זה נופל בחכירות טשאפאווי

ויש כמה חילוקים בין הנושאים .באותו נידון רק אדם אחד

ולפיכךאיןשםתקנהכלל",עכ"להב"ח.

היה רשאי לקבל חכירה זו באותו מקום ,והשני דוחה אותו

דברי הב"ח הובאו בקצרה בתשובת הגרצ"ה אורנשטיין

לגמרי מיכולתו להתפרנס .משא"כ כאן שהנתבע יוכל

ז"לנכדושלהישועותיעקבמח"סברכתרצה,שהובאהבספר

לפתוח חנות דומה בכל מקום שיראה לנכון ובכל מבנה

ישועותיעקבחו"מסי'קנו,וז"ל" -כברנודעדהסכימוחכמי

שיוכל לרכוש או לשכור ,בכפוף לכך שיעמוד בתנאים

הדורות והתקינו שאסור לכל אדם להשיג גבול בחכירות

לקבלת רישיון עסק ,ואינו דומה לנידון שבתשובת חת"ס

הראנדעס,אחריאשרהראשוןכברהחזיקבה,ולקפחמחייתו

חו"מסי'סאשהובאבפת"ש,עיי"ש.

של חבירו,ואולםהב"חז"לבתשובותיוסי'סאלעניןחכירת

בנוסף נציין למש"כ המשאת בנימין סי' כז בדעת

הטשעפווא כתב והעלה דרק לגבי חכירת הראנדעס היתה

מהרש"ל שאין מניעה לשכור את זכות הארינד"א לאחר

התקנה,יעןהשוכרהראשוןהוציאהוצאותוישלוג"כחובות
מכבר בעד יי"ש וכדומה ויגיע לו איפוא היזק כשידחה

שכלהזמןחכירותושלהראשון.
ונציין למש"כ בשו"ת ב"ח סי' סא .הב"ח נשאל האם
בחכירת הטשפאוי אם יש בו דין חזקה מצד הדין או מצד

מהעסק,והכרחגדולהיהבזהלתקןתקנותהשגתגבול,אבל
היכישאיןלראשוןהיזקהוצאותאוחובותלאתקנו".

התקנה כאשר הוא בכל האורנדיש שדנין בהם דין חזקה.

על כן בנידון שלפנינו ,אמנם מצד הדין ,נידון זה אינו

ובתשובתוכתב"-מדינאאיןתורתחזקהלאבאורנדישולא

בכלל גדרי התקנה הנזכרת ,אך עכ"פ ככל שהדבר נוגע

בטשפאוי כי המלך והבאים מכחו מחכירין לכל מי שימצא

לטעםהתקנהששקדוחכמיהדורותעלזכויותיושלהראשון

לו מעות וכל הקודם זכה זריז ונשכר וכן באורנדריש

שלאיארעלונזקעקביציאתומהמקום,גםבמקרהדנןבית

שמחכיריןהשריםוהבאיםמכחןוברשותןואיןלדוןבזהדין

הדין הורה לבחון באמצעות שמאי את כל ההשקעות שהיו

חזקה אלא נוגע קצת בדין עני המהפך בחררה ובא אחר

לראשוןעלמנתלפצותובטרםיצא,עלמנתשלאינזקמכך.

סימ לה

פסקדיןבתביעההדדיתשלשותפים
טאדרתשנ"ט
לביתהדיןהוגשמסמך"זכרוןדברים"שנערךביןשלושת
הרקעהעובדתיבקצרה
בביה"ד מתקיים דין תורה בין שלשה שותפים ,ולהלן
פרטיהמקרהבקצרה.

השותפים על מנת להסדיר בין השותפים את כללי
השותפים .השותפות נקבעה כשותפות שוה בין שלושתם,
שוה בחלוקת הרווחים או ההפסדים ,ונקבעה חלוקת

שלושת השותפים הם א .ב .ג .וכן קיימת בפנינו תביעת

העבודה בין שלושת השותפים כדלהלן  -א .קבל על עצמו

ד .שהינו שותף בבעלות המבנה שנשכר על ידי השותפים,

לבצע את הזמנת הסחורה מהספקים ולהיות עמם בקשר

ותובעתביעהלתשלוםדמישכירות.

בנושא תנאי התשלום וכיוצ"ב ,ב .קבל על עצמו להיות

עטרתדבורה



אחראילניהולהחנות,ג.קבלעלעצמולטפלבענףהפירות
והירקותבחנותלרבותהבאתהסחורה.
בהסכם שנערך בטרם הופעלה החנות נכתב ) -להלן
מקצתמסעיפיההסכם(-
 .2הצדדים הנ"ל מתחייבים להיות אחראים על העסק
וזאתבמידהשוהביןהשלושה.

סימןלה873

ג .הופיע בבית הדין וטען כי בעקבות פרישת א .נאלץ
לפרוש ולעזוב את העסק ,וכי ערך הסכם עם ב .על עזיבת
העסקללאכלהתחייבויות.
ד.הופיעבביתהדיןוהציגאתחלקובבעלותעלהמבנה
בו התנהל העסק ותבע מ-א .תשלום שכר דירה כמוסכם
ביניהם.

א .כל פרעון הקשור בעסק זה יחול על השלושה שוה
בשוה.
ב .כל התחייבות שהעסק מחוייב ויחוייב ישאו הצדדים
בהתחייבותזו.
ג.כלתשלוםו/אואגרהו/אוחובכלשהואיהיוהשלשה
ערביםוישאובתוצאותשוהבשוה.
 .6שכרו של כל אחד מהשותפים בעסק יהיה  20%מעל
שכרהמינימום.

פסקהדיןונימוקיו
פסק הדין במקרה שלפנינו תלוי בשאלה כיצד להתייחס
לצעד החד-צדדי שנעשה על ידי א ,.צעד שנעשה ללא
הסכמתשארהשותפיםוהביאלקריסתהעסק.
יש לציין שבמקרה זה ,היה ברור מלכתחילה שאין כאן
שלשה שותפים שוים ,שאם אחד פורש יוכלו האחרים
להמשיךבניהולהעסק.השותפותהושתתהמלכתחילהעל

 .7לאור האמור בסעיף  6לעיל ,מוסכם בזאת כי התשלום

הניסיון והכישורים של א .והאחרים אמנם מילאו את

יהיהלאחרניכויכלההוצאותוההתחייבויותהקשוריםבעסק.

תפקידם כמסוכם מראש ,אך היה ברור שאין להם יכולת

 .10כל ההשקעות השייכות לעסק זה יהיו שייכים

להמשיךלנהלאתהעסקבלאא,.מהעודשמלכתחילהא.

למשקיעים בלבד ,דהיינו המבנה יהיה שייך ויהיה שייך

שהתקשר עם הספקים ,השקיע את רוב ההשקעות

לבעל המבנה ,הציוד שמושקע בעסק יהיה שייך למשקיעו

וההוצאות שהוזקקו להוציא בפתיחת העסק ,ושאר

וכו',ומוהרבזאתכילאיהיהכלחלקבכךלצדהשני.

השותפיםרקמלאואתחלקםבעבודהאךלאבהשתתפות

 .11מוצהר בזאת כי באם אחד משלושת השותפים

שוה בהוצאות .ועל כן בהחלטתו של א .לפרוש ,הוא

מחליט לפרוש מעסק זה יוכל לקבל את כל השקעותיו

למעשה קבע חד צדדית שפירוק העסק הוא עובדה

מהצדדיםהנותרים.

מוגמרת.

הסכם זה לא נחתם אך בדיון שהתקיים בביה"ד כל

אמנם היה ניתן לקבוע בחוזה שא .הינו המנהל הבלעדי

הצדדים הודיעו שהוסכם ביניהם שהשותפות תפעל בהתאם

של העסק ובידו לקבוע את מועד פירוקו ,לפי שיקול דעתו,

לתנאיההסכם.הנקודהבההיוחילוקיטענותהיאהאםנקבע

אךבהסכםשנערךוהוסכםמראשביניהם)אףשלאנחתם(

מראשפרקזמןקצובמינימאלילהפשלאנקבעכלפרקזמן,וב.

נכתב בפירוש להיפך  -וכך נכתב בסעיף מס' " - .2הצדדים

טעןשנקבעפרקזמןשלשלששנים.

הנ"למתחייביםלהיותאחראיםעלהעסקוזאתבמידהשוה

למעשה העסק פעל כשלשה שבועות ,ולאחר שלשה
שבועותממועדהפעלתו,הודיעא.לשניהשותפיםהנותרים
כי החליט לצאת מהשותפות .בדיון שהתקיים בבית הדין
הבהיר א .את צעדו זה בכך שהתעוררו חילוקי דעות בינו
לבין ב .וכי סגנון עבודתו והתנהגותו של ב .בניהול החנות
לאנראתהלו,ולטענתואףהיהחשוףלאיומים.
א .הציג לבית הדין פירוט הוצאותיו במסגרת עבודתו

ביןהשלושה.
א .כל פירעון הקשור בעסק זה יחול על השלושה שוה
בשוה.
ב .כל התחייבות שהעסק מחוייב ויחוייב ישאו הצדדים
בהתחייבותזו.
ג.כלתשלוםו/אואגרהו/אוחובכלשהואיהיוהשלשה
ערביםוישאובתוצאותשוהבשוה".

כשותףבחנות.בסיכומושלדברא.רכשעבורהעסק,סחורה

ועל כן בפנינו עסק שהיה צריך להתנהל בתיאום

בסך 326,374.45ש"חוקבלהחזריםמהקופהבסך103,537.45

ובשיתוףמלאביןהשותפים.ברורשלאהיהמקוםלצעדזה

ש"ח והחזרים נוספים בסך  67,042.33ש"ח ,ועל כן לטענתו

של א .לפרק מיידית את העסק שלשה שבועות לאחר

העסק נותר חייב לו  155,794.98ש"ח .ותביעתו היא לקבלת

שנפתח לקהל .בודאי לא היה לו מקום בעיתוי ובדרך

סכוםזהבצרוףהצמדהוריבית,והוצאותהמשפט.

שנעשה .מאחר והצרכניה החלה לפעול לקראת חג הפסח,

לטענת א .גם לאחר שהוא פרש ,ב .המשיך לנהל את

ונרכש מלאי מסויים של מוצרים .גם אילו היינו קובעים

העסק ומכר את הסחורה שנותרה בחנות ונטל לעצמו את

שמבחינה עקרונית שותף זכאי לפרוש מהשותפות) ,ונברר

הכסףשהתקבלממכירתהסחורה.

את הנושא מבחינה הלכתית להלן( עכ"פ היה מוטל על א.

לעומתו תובע ב .את א .על הנזק שגרם בעצם פרישתו,

לבצע את הפירוק בהדרגה ,כך שהעסק ימשיך לעבוד

ועלכךשגםבכךלסגירתהעסקעםעלהמשמעותהכרוכה

ובהדרגה להיפטר מהמלאי הנותר בחנות ,ולמכרו בדרך

בכך עבורו ועבור בני משפחתו .לדבריו לאחר פרישת א.

שלאיגרמונזקים,כפישלמעשהנגרמו.ובמידהואיןהסכמה

נאלץלמכוראתהסחורהשנותרה,במחיריהפסד.

לכך ואין שיתוף פעולה ,היה מקום לתבוע הדבר במסגרת

874חושןמשפט

עטרתדבורה

תביעהבדיןתורה,אךעדלהכרעהבדיון,היהעליולהמשיך

שאר השותפים .היה מוטל על א .לבדוק את טיבם של

להשתתףבניהולהעסקכפישנקבעמראש.

השותפיםבטרםיכנסעמםלעסקמשותף.

אמנם סעיף  11בהסכם קבע " -מוצהר בזאת כי באם

במסגרת החוזה שנערך ,בטרם הופעל העסק ,היה ניתן

אחדמשלושתהשותפיםמחליטלפרושמעסקזהיוכללקבל

להתנות ולקבוע את דרך פירוק השותפות ,ולקבוע מהן

אתכלהשקעותיומהצדדיםהנותרים".

העילות הראויות לפירוק .ומשלא אוזכר העניין ,גם אם

ולכאורה לפי סעיף זה היה רשאי א .כאחד מהשותפים

העובדותהןבדיוקכפישתוארוע"יא.במהלךהדיונים,אין

לפרוש ולקבל את השקעותיו בעסק .אך נראה דהיינו דוקא

לו להלין אלא על עצמו ,שניהל את עסקיו ברשלנות.

במקרהבופרישתואינהמבטלתאתקיומושלהעסק,ויתכן

)רשלנות שבאה לידי ביטוי נוסף באי חתימת הצדדים על

ולאחרתקופהממושכתשהעסקהיהמתפקד,פרישתא.לא

החוזה שנערך ,דבר שהוא אלמנטרי אפילו בהתקשרויות

היתה מבטלת את כל העסק .אך בנסיבות המקרה ,ובעיתוי

בעלותהיקףקטןמהתקשרותזו(.

של העסק ,ועל כן לא היה מקום לצעד כזה בהסתמך על

נימוקיםהלכתיים

המוקדםשלו,פרישתא.אינה"פרישה"אלא"פירוקמיידי"
סעיף11בהסכם.

בשו"עחושןמשפט)סי'קעוסעיפיםטו-טז(פסק-

בעדותו אמר הרב ה) .לאחר שהצדדים קבלוהו כשני

"השותפין שהתנו ביניהם שיעמדו בשותפות זמן קצוב,

עדים( " -ודאי שהיה מדובר על כך שהשותפות תהיה על

כלאחדמהםמעכבעלחבירו,ואינויכוללחלוקעדשיגיע

תקופה ,לא ידוע לי מה משך הזמן ,לא ידוע לי שסוכם

הזמן או עד שיכלה ממון השותפות ,ואין אחד מהם יכול

מראשבהסכםעלפרקזמןקצובמראש".גםבהמשךעדותו

ליטולמהקרןולאמהשכר,עדסוףהזמן.

העיד הרב ה .דובר על זמן אך לא ברור לי לאיזה תקופה.

נשתתפו סתם ,ולא קבעו להם זמן ,הרי אלו חולקין כל

יעקבהשכיראתהמבנהשנהאחתחינם...זהזכורלי,היה

זמןשירצהאחדמהם,ויטולכלאחדחלקומהסחורה.ואם

מובןשהשותפותלתקופה".

לא היה באותה סחורה דין חלוקה ,או שהיה בחלוקתה

ועל כן דינה של שותפות זו כשותפות לזמן מוגבל ,ובא

הפסד,הריאלומוכריםאותהוחולקיםהדמים".

אחדמהשותפיםפרקהבטרםהגיעזמןהפירוק,ולהלןנבאר

בנידוןדידןגםאםנקבלאתטענתא.שלאנקבעמראש

בהרחבה שבמקרה כזה ,אותו שותף אינו זכאי לעשות

פרק זמן מוסכם לשותפות זו ,עכ"פ בודאי שמלכתחילה

מעשהחדצדדישלפירוקהשותפות.

כשקנו את הסחורה שהיתה בחנות ,היתה כוונה לשותפות

א .טען שבמו"מ שהתנהל לאחר שהחליט לפרוש הוא
הציע לב .שיבחר בין אחת שלשת האופציות  .1 -שב .יתן

לפרקזמןמינימאלי,ולפחותעדלסיוםמכירתהסחורהשקנו
מתחילה.

לא .את הסחורה כפירעון לחובות של העסק .2 .שב .יקבל

ובשו"תמהרי"טח"אסי’קמכתב"-מדאמרינןבהמקבל,

אתכלהכסףשהצטברמההכנסותויקחעלעצמולפרועאת

הנהוביתרידעבודעסקאאמרליהחדלחבריהתאונפלוג

כל החובות כלפי הספקים וכו' .3 .א .ימשיך להפעיל את

...התםמייריבשלקחושניהםעסקאמבעלהביתלזמןידוע.

העסקלאחרשב.יצאמהעסק.

וכתבהרי"ףז"לוהיכאדידיעמילתאלפוםמנהגא...אלמא

אךכלשלושתהצעותאלוהןהצעותהבאותלאחרשכלה

אף בסתם ,כגון שהדבר ידוע לעולם שכך רגילים לעשות

ונחרצה עמו שהשותפות פורקה .ועל כן מאחר ואנו קובעים

הוה ליה כמפרש זמן .והוא הדין כאן דמסתמא אין להם

בפסק דין זה שלא היה מקום לפרוק השותפות בנסיבות כפי

לחלוק עד שיביאו הסחורות לרודיס מקום שלשתם ,דומיא

שנוצרו ,היה רשאי ב .להמנע מלקבל אחת מהצעות אלו,

דסוף כל הגט דתנן בשלשה פרקים בודקים את היין למאי

וטענתולהמשיךבשותפותהיאטענההמתקבלת.

נפקאמינהלשותף,ופי'ר"חור"תבשנישותפיםשנשתתפו

במידה והתגלו חילוקי דעות היה עליהם למנות בורר

סתםאינםיכוליםלחלוקעדהזמןהזהשהואזמןהמכר,וכן

מוסכםאולהגיעלדיןתורהמיידי.כפיהנראההרבה,.לא

כתבה הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות שותפים דהיכא

מילאתפקידכזה.מעדותועולהכיניסהלהביאםלהסכמה,

דקבעוזמןאינןיכוליםלחלוקעדסוףהזמן.אףכאןסתמא

אך לא ראה עצמו מוסמך להכריע הכרעה שאינה מוסכמת

כפירושן .דמסתמא אין השותף מוסר את שלו ביד חבירו

עלשניהצדדים.

שיוליכהולמרחקים,אםלאעלדעתשיחזורהכלבשותפות,

מטענות הצדדים בי"ד התרשם שהמצב בצרכניה לא
היה מצב בלתי נסבל ולא חרג מויכוחים המקובלים

שישגיחו שותפים עליו כמו שהם משגיחין על שלהן ,אבל
לאשיחלוקושםויניחוחלקו".

במקומות כאלו .וגם אם התעורר חשד שנעלם סכום של -

מבוארבדברימהרי"ט,ומוכחמהראיהשהביאמהגמרא

 500.ש"חמהקופה,לאניתןלהסיקמסקנותמכחחשדשלא

בגיטין סוף פרק כל הגט ,שגם אם השותפים לא סיכמו

התברר.

מראשבפירושמהוהזמןהקצובלשותפותזו,מ"מאםמוכח

הטענהשלאחרזמןקצרהתבררלושב.אינושותףהגון
אינה מתקבלת ,ואינה מצדיקה פירוק מיידי ללא הסכמת

מתוךהענייןאומתוךהמנהגשהתכוונולזמןמוגדרמראש,
אמרינןדסתמוכפירושו.

עטרתדבורה
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ולכן ה"ה בנידון דידן ,גם אם לא סוכם מראש על זמן

הרמב"םבהלכותשלוחיןושותפיןפרקד'הלכהד'פסק

מסוים לשותפות זו ,מ"מ ודאי סתמו כפירושו ,ולא עלה על

" -השותפין שהתנו ביניהם שיעמדו בשותפות זמן קצוב כל

דעת אחד מהם לעשות ממאמץ רב והשקעה רבה לפתיחת

אחדואחדמהןמעכבעלחבירוואינויכוללחלוקעדשיגיע

החנותולקנותסחורהבכמותגדולה,ולהיפרדלאחרשלושה

הזמן או עד שיכלה ממון השותפות ואין אחד מהן יכול

שבועות מתחילת מועד פתיחת החנות .לכל הפחות יש

ליטולחלקומןהקרןולאבשכרעדסוףהזמן".

לקבוע כי פרק הזמן הנחוץ למכירת הסחורה שבחנות הוא

הבית יוסף חו"מ סי' קעו ,לאחר שהביא את שיטת

פרקזמןהמוסכםמראשלשותפותזו.וכךעולהמעדותושל

הרמב"ם ,כתב " -אבל התוספות )מסכת ב"מ דף קה .ד"ה

הרבה.בביה"דשפרקזמןמינימאליבודאינקבעמראש.

הני( כתבו  ...שהמקבל יכול לחזור קודם הזמן ולומר לא

וכתב בספר כסף הקדשים סי' קעו סעיף יז " -שותפים

אטרחעודואטולמהשיגיעלידיעדהנהדפועליכוללחזור

בחנות בסחורה שהדרך למכרה רק בחנות מעט מעט,

בואפילובחציהיום)שםי(.אבלבעלהעיסקאיכוללהיות

לשיהיה שם הרבה סחורות שונות על ידי זה לא שייך בכך

שאין יכול לחזור שהרי פלגא הוא מלוה ביד המקבל וגם

חלוקה,גםבישהרבהמהםשויםזהלזהכמהחתיכות,ולא

פלגאדפקדוןנתןלוזכותוהשליטולהשתכרבועדהזמןוזה

שייך למכרה תיכף בגוד או איגוד או במקח תוספות זה על

לא היה שום חידוש להשמיענו דמעכב המקבל .וכן פסק

זה .והו"ל כזמן ידוע למכירת הסחורה ההיא שאין יכולים

הרא"ש)סי'ט(דיחידשקיבלעיסקאמבעלהביתלזמןקצוב

לחלוקקודםזמןההוא.וגםשאיןזמןמסויםלהמכירה,מכל

המקבל יכול לחזור בו כדין פועל שיכול לחזור בו אפילו

מקום כיון דצ"ל הרחבת זמן למכור מעט מעט בחנות ,הו"ל

בחצי היום ,אבל הנותן אין יכול לחזור  ...ולפי זה שותפין

כזמןמסויםלהמתין".

נמי,אףעלפישקבעוזמןיכולכלאחדמהםלחזורבוקודם

והנה לפי פסק השו"ע שבתוך זמן השותפות אין אחד

הזמן .וכן דעת בעל נמוקי יוסף )סג .ד"ה ואמר( שכתב על

השותפים יכול לפרק את השותפות בלא הסכמת שאר

ההיא מימרא דרבא  -אמר המחבר מהכא דמוקמינן

השותפים ,עלינו לפסוק במקרה שלפנינו ,שאין להתחשב

בשותפין שקיבלו עיסקא מבעל הבית משמע דהני בי תרי

בהודעת א .על הפסקת השתתפותו בעסק המשותף ,אך כל

דעבדי שותפותא ,אף על גב דקבעי זמן לא מעכבי אהדדי

הפעילותשפעלב.בעסק,נידונתכפעילותבמסגרתשותפות

למיפלג ,ונראה לי טעמא משום דלא גרע מפועל שיכול

זו ,ואם התקבלו רווחים הרי הם רווח של כלל השותפים

לחזורבו,ואםהואאינומשתעבדנכסוהילאמשתעבדיטפי

ולחילופיןבמקרהשלהפסד,ההפסדנופלעלכולםיחד.

דמכחולאמשתעבדי.ותמיהנימרבינושכתבדבריהרמב"ם

ולכן אין מקום לתביעת א .לקבל החזר הוצאותיו על פי
הפירוטשהגישלביתהדין.אלאשבמידהויתבררשממכירת

סתםולאכתבשהרא"שחלוקעליו".
וכתב הטור בסי' קעו " -וכתב ה"ר ישעיה דוקא

הסחורההתקבלהתמורהמספיקהלתשלוםהחזרההוצאות

שהשלימושותפותןאבלאםשמומעותבשותפותלהתעסק

א.יוכללקבלאתההחזרבהתאם.אלאשב.יהאזכאילקבל

בהם לזמן אין אחד מהם יכול לחלוק וליטול זוזיו ולומר כל

תשלום שכר על עבודתו ובהתאם למה שנקבע בהסכם

מהשאשתכרבהםיהיהשליעדשיודיעלחבירואולשלשה

השותפות,דהיינו שכרמינימום ועוד.20%אךמאחר וברור

שהן ב"ד ע"כ .ומשמע מדבריו שכל אחד יכול לכוף חבירו

שלא היו הכנסות ,וטענתו של ב .על כך שהסחורה נמכרה

לחלוק אפילו בתוך זמן השותפות ,ואין זה כדברי הרמב"ם

במחיריחיסוללאהוכחשה,נותרלנולקבלטענתוזושלב.

ז"ל שכתב שכל אחד יכול לעכב מלחלוק בתוך הזמן ,וכ"כ

אילו העסק היה במצב תקין ,היה מקום לתבוע מכירת

הראב"דשאיןאחדמהםיכוללעכבמלחלוקתוךהזמן".

הסחורהבמחירסביר,אךמאחרוהעסקהיהבהליכיחיסול

וכתב על זה הב"י " -ומ"ש ואין זה כדברי הרמב"ם.

עקב פרישה שא .פרש בתוך הזמן ובניגוד למתוכנן ,ועל ידי

בפרק ד' מהלכות שותפין )ה"ד( .כבר כתבתי לעיל בסימן

כך חיסל את העסק בעל כרחם של שאר השותפים ,על כן

זה,שנראהבעינישהתוספותוהרא"שחולקיםעלהרמב"ם

אין מקום לטענתו שהסחורה היתה צריכה להימכר במחיר

וסובריםדיכולהשותףלחלוקקודםשיגיעהזמןשקבעו,וכן

המקובל .ומאחר וב .נשאר לעבוד בעסק ,מסתבר שהיה לו

דעת בעל נמוקי יוסף בהמקבל .אבל המרדכי במי שהיה

אינטרס למכור את הסחורה במחיר המכסימאלי שניתן

נשוי)כתובותסי'רלח(כתבכללושלדבראיןהשותףיכול

לקבלבנסיבותשנוצרו.

לסלק שותף חבירו קודם הזמן כל זמן שלא שינה התנאי

טענת א .שהציע למכור את הסחורה בחנות אחרת ,אינה

שביניהם .וזה כדעת הרמב"ם היכא דלא שינה התנאי,

מתקבלתמאחרונקבעפרקזמןלשותפותזו,ותביעתולפירוק

ובהיכא דשינה התנאי צריך עיון אם סובר הרמב"ם

השותפותלאחרשלושהשבועותאינהטענההמתקבלת,וכמו

שיסלקנו ,ויותר נראה לי שלא יסלקנו ויפרע ההפסד

שפסק בשו"ע שהבאנו ,על כן מן הדין היה ב .רשאי לתבוע

שנמשךמביטולהתנאי".

המשךהפעלתהעסק,למרותשהעסקנקלעלקשיים.
אמנם בעיקר הדין ,שכתבנו בשם השו"ע שהשותף אינו
יכוללחזורבובתוךהזמן,ישמקוםלהרחיבבנקודהזו.

אמנם השו"ע פסק כרמב"ם ולא חש לשיטת התוס'
והרא"ש ,וזאת עפ"י מש"כ הב"י בבדק הבית שם בסי' קעו,
וכמושיתבאר-
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הטור כתב " -וכן כתב א"א הרא"ש ז"ל המקבל עסקא

וכתב בשו"ת מהרש"ך ח"א סי' לב ,וז"ל " -לפי שיטת

מחבירולזמןקצוב,המקבליכוללחזורבוכדיןפועלשחוזר

רש"יז"לשם,משמעדשותפיןשנשתתפולאמיבעיאבסתם,

אפילובחציהיום,אבלהנותןאינויכוללחזורבו".

אלא אפילו בקביעות זמן ,יכול כל אחד מהם לחזור בו,

וכתב הב"י " -תמיהני מרבינו שכתב סתם ,וכן כתב

מטעמאדקי"לבעלמאפועליכוללחזורבו,משוםהכיפרש

הרא"ש ,דמשמע דאין שום חילוק בין הרמב"ם להרא"ש

ההיא שמעתא דמיירי בשני קבלנים שקבלו עסקא מבעל

ולגבימקבלמחולקיןהם,כמושכתברבינולעיל)סכ"ג(בשם

הביתבשותפות".

הרמב"ם ,שותפין שהתנו ביניהם שיעמדו בשותפות עד זמן

ויש לציין מש"כ בשו"ת מהריט"ץ החדשות סי' קד

קצוב ,כל אחד מהם מעכב על חבירו ואינו יכול לחלוק עד

בביאור מחלוקת רש"י והרמב"ם ,וז"ל " -ועוד אני אומר,

שיגיעהזמןההוא".

דהרמב"םז"לאינומפרשכפירושרש"יבההיאדרבאדהנהו

אך הב"י ישב קושיא זו בהגהתו בבדק הבית ,וז"ל שם -

בי תרי דעבוד עיסקא בהדי הדדי ,שפרש"י שקבלו מבעה"ב

"ואפשר לומר דלהרמב"ם דבכי האי גוונא נותן הוא דאינו

ממוןבתורתעסקא.אלאהרמב"םמפרששעשושנתעסקזה

יכוללחזורבואבלמקבליכוללחזורבו,והכידייקלישניה,

עם זה בממונם ,שכל אחד הוציא ממון משלו ונשתתפו,

והיינו כהרא"ש .ומה שכתב הרמב"ם דשותפים שקבעו זמן

ובהכי מיירי כל החלוקות ההם .דייקא נמי דקאמר דעבוד

קבועכלאחדמהםיכוללעכבהתםשאנידשותפיםהם".

עסקא ולא קאמר דקבילו עסקא ,כמו שתפסו התוס' בגמ'

ולפי זה פסק השו"ע בסעיף טו כרמב"ם דאחד

לשון זה דקבילו עיסקא .אמנם בדפוס שלנו לא נמצא אלא

מהשותפים אינו יכול לחזור בו בתוך הזמן ,ובסעיף כג פסק

דעבוד עיסקא .ומפרש הרמב"ם שעשו שותפות בממונם.

השו"ע " -המקבל עסק מחבירו לזמן קצוב ,המקבל יכול

ראיה לדברינו ,דהא מייתו בגמ' רב ספרא ואיסור עבוד

לחזורבוכדיןפועלשחוזרבואפילובחציהיום,אבלהנותן

עיסקא בהדי הדדי וכו' ,והתם מיירי בממון עצמן ,כמו

אינויכוללחזורבו.והוסיףהרמ"א" -מהשאיןכןבשותפין

שהכריחהרי"ףמלשוןהגמ'עייןעליו,והואפשוט.וא"ככי

שקבעוזמן,וכמושנתבארלעילסעיףט"ו".

היכי דהתם אמר עבוד עיסקא ומיירי שנשתתפו בממונם

ועייןבסמ"עס"קמדוס"קנחשבארדינושלהשו"עדהא

יחד,הכינמימפרשהרמב"םדברירבא".

דפועל יכול לחזור בו בחצי היום היינו משום דכתיב "כי לי

אךהחיד"אבתשובה)בשו"תחייםשאלח"בסי'יג(כתב

בניישראלעבדים"ואםלאיוכללחזורבובאמצעהיום,הרי

בתוךדבריו" -ישלדקדק על מהרש"ך ז"ל שכתב בפשיטות

הוא כעבד כלפי בעל הבית .אך היינו דוקא במקבל מעות

דרש"י ס"ל דשותפין שנשתתפו אפילו לזמן לא מעכבי

להתעסק בהם דאם לא יוכל לחזור הרי הוא כעבד כלפי

אהדדי ,ואלו המרדכי פרק איזהו נשך סי' שכ"ו והגהמי"י

הנותןאתהמעות.משא"כבשותפיםששניהםשויםזהכנגד

פ"ד מהלכות שותפין הביאו תשובת רש"י ז"ל שכתב וז"ל

זה ואין על אחד שם עבד ולשני שם אדון ,בכה"ג אינו יכול

אם אדם חולק שלא לדעת חבירו לא הויא חלוקה וכו'

לחזורבו.

ואעפ"י שחבירו מודה לו שחלק יפה אפ"ה כיון דלא ניחא
ליה דתיהוי חלוקה לא הוי חלוקה וכו' ע"ש .ולפום ריהטא

העולהמדברינו
מצינובראשוניםשנחלקובשאלההאםאחדמהשותפים

נראין הדברים הללו שס"ל לרש"י ז"ל כדעת הרמב"ם ז"ל
דשותפיןלזמןמצולעכבאהדדי".

יכול לחזור בו בתוך הזמן שנקבע לשותפות ,ושורש

והנמוקי יוסף בב"מ )שם ,והובא בב"י( כתב " -אמר

מחלוקתםהיאהאםגםביחסלשותפיםנאמרדדינםכפועל

המחבר מהכא דמוקמינן בשותפין שקיבלו עיסקא מבעל

היכול לחזור בו בחצי היום ,ומטעם "כי לי בני ישראל

הבית משמע דהני בי תרי דעבדי שותפותא ,אף על גב

עבדים"וכו'.השו"עפסקשאינויכוללחזורבו.ומבוארבב"י

דקבעיזמןלאמעכבי אהדדילמיפלג,ונראהליטעמאמשום

שגם אם השותף האחד לא עמד בתנאים שסוכמו מראש,

דלא גרע מפועל שיכול לחזור בו ,ואם הוא אינו משתעבד

אין זו עילה לביטול השותפות אלא לתביעת ממון להחזר

נכסוהילאמשתעבדיטפידמכחולאמשתעבדי".

תשלוםעקבהפסד,וכדומה.

ובתחילת סי' קעו כתב הב"י " -כתב הריב"ש בסימן

אךמצינובכמהמהראשוניםשכתבולהדיאדלאכסבראזו.

תע"ו ,שהרמב"ן והרשב"א כתבו בפרק קמא דבתרא )ט(.

הב"יכתבעלדבריהרמב"םשהוציאדיןזהדשותףאינו

דשני שותפין שנשתתפו באומנותם לזמן ידוע שכל מה

יכול לחזור בו בתוך הזמן מהסוגיאבב"מ דף קה" - .הני בי

שירויחו יהיה לאמצע ,נעשו שכירים זה לזה כדאמרינן

תרי דעבדי עיסקא בהדי הדדי ורווח ואמר ליה חד לחבריה

בפועל ששכרו ללקט מציאות ,ואין צריכין קנין אלא

תאניפלוג,איאמרליהאידךנרווחטפידינאהואדמעכב".

שיתחילו במלאכה .לפי שכל אחד מתחייב לחבירו בשכר

והנה רש"י פרש שם הסוגיא וכתב " -שני קבלנים שקבלו

מהשחבירועושהבעדו,והלוכןודבורןהיינושכרן,וכלמה

עיסקא מבעל הבית בשותפות שימכרוהו ויסחרו במעות עד

שירויחו תוך הזמן ההוא הוא לאמצע .אלא שתוך הזמן

זמן פלוני  ...דמעכב לי עד שיגיע הזמן שקבעו לבעל הבית

יכוליםלחזורבהםלהבא,כדיןפועלשיכוללחזורבואפילו

שיחזרולואתשלווהמותריחלוקו".

בחצי היום ,אבל במה שהרויחו כבר אין אחד מהם יכול

עטרתדבורה
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לומר לעצמי הרוחתי ,שאם כן פועל ששכרו ללקט מציאות

שוהלחבירו,אלאבכלגווניאמרינןדדינושלכלאחדמהם

יאמרכן.וגםבתשובהכתבהרשב"אכןעכ"ל.

הוא כפועל שיכול לחזור בו אפילו בחצי היום דהיינו בתוך

וז"ל הרמב"ן בחידושיו על מסכת בבא בתרא דף ט- .

זמנו.ולשיטהזואףשקבעומראשזמןקצובלשותפותזו,כל

"אבל שותפים שאמרו כל מקח שיבוא לידנו יהא הריוח

אחד מהשותפים יכול לחזור בו .אמנם בחי' הרמב"ן ובחי'

בינינו במאיקנו,שאילו במתניןבאומנותן לאמצע י"ל נעשו

הרשב"אוכןבחי'הריטב"אוהר"ןלא הזכירולהדיאדאיירי

שכירין זה לזה כדאמרי' )ב"מ י"ב ב'( בפועל ששכרו ללקט

אףבכה"גשקבעובפירושזמןקצובלשותפותזו,עכ"פמהא

מציאות,והואשנתקבלושכרזהמזהאוהתחילובמלאכה.

דתלו הדין בהא דפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום,

ויכוליםלחזורבהן".

מוכח להדיא דאין נ"מ לענין זה במה שקבעו מראש זמן

וכן כתב בלשון זו הרשב"א בחידושיו שם .וכן בתשובה

קצוב לשותפות זו ,וכמו שכתב הריב"ש להדיא בדעת

שבשו"ת הרשב"א ח"ב סי' פז כתב " -שאלת מי שבא

הרמב"ן והרשב"א ,וכמ"ש הנמוקי יוסף .ולדעת מהרש"ך

להשתתף עם חברו בכל מה שירויחו בענין סרסוריה ,או

ומהריט"ץכךהיאשיטתרש"יבסוגיא,וכןישלצרףלשיטה

במלאכות אחרות כחטיה ורצענין וכיוצא בהן ,היאך יעשו

זואתדעתרבינוישעיהשהובאבטור.

אם יכולין הם להשתתף בענינין אלו  ...ואם לאחר
שישתתפוחזרבואחדמהם,אםהרשותבידו,אםלאו.

והנהבהכרעת הדין בשאלה זו אם שותף יכול לחזור בו
בתוךהזמן,בשו"תמהרש"ךח"אסי'ע'פסק,וז"ל" -איברא

תשובה .כל מי שבא להשתתף עם חברו בכלל ענינים

דלענין פסקא דמלתא לא נפקא לן מינה מידי ,דמכל מקום

אלו ,רשאין הן ,וקיים .וזה מדין שכירות .לפי שכל אחד

הךמלתאהויפלוגתאדרבוותאכמושכתבתי,ואםכןבנדון

ואחד מהם נעשה שכיר אצל חברו .ויכול אדם להשתכר

דידן כיון ששמעון הוא המוחזק בנכסים והם תחת ידו

אצל חברו ללקט לו מציאות  ...ואלו המשתתפין הרי הם

ורשותו,יכוללעכבעלראובןמלחלוקהשותפות,ויאמרקים

משכיריןעצמםזהלזה,להשתדלולהרויחולעשותמלאכות

ליכהנךרבוותאדסביראלהושאנייכוללעכב".

אלולצורכוולצורךחברו,וקים.ומ"מ,רשאיןהןלחזורבהן

וכןבשו"תלחםרבסי'ק'כתב"-וביןכךוביןכךלאנפיק

כל זמן שירצה אפילו האחד .וכן פועל .כדאמר פועל חוזר

מידיספיקאופלוגתאדרבוותא,וא"כיכולהמוחזקלומרקים

אפילו בחצי היום .דכתיב כי לי בני ישראל עבדים ,ולא

לי ,וכיון שכן אם מעות השותפות ביד שמעון ולא ירצה

עבדים לעבדים .ולא עוד אלא אפילו עבד עברי שגופו קנוי,

לחלוקיוכללומרקיםליכהנידמרידאינויכוללחלוק".

מגרע פדיונו ויוצא .ומיהו ,דוקא כשחזר בו קודם שהרויח.

אמנם דינם של מהרש"ך והלחם רב דיכול לומר קים לי

אבללאחרשהרויח,אינויכוללחזור לכלמהשכברהרויח.

דשותף אינו יכול לחזור בו הוא פשוט לאחר שכך פסק

לפי שבשעה שנעשה אותו הריוח עדיין שכיר הוה .וזכה

בשו”ע ,וכמו שהבאנו לעיל ,ונראה מדבריהם דה"ה להיפך

חברובחלקו...וכגוןזה,שותףחולקשלאמדעתחברו...ואם

וגם השותף המבקש לחלוק בתוך הזמן יוכל לומר קים לי,

רצו שלא לחזור בו אחד מהם ,אין להם תקנה אלא בחיוב

וכן כתב בנתיבות המשפט סי' קעו סק"ה שאם השותף

ובקניןגמור.כגוןשיכתבושכלהחוזרבויתחייבלחברובכך

שרוצה לחזור באמצע הזמן מוחזק ,יוכל לומר קים לי

וכך".

כרמב"ןוהרשב"אשלענייןלהבאיכוללחזורבו.

ובחידושי הריטב"א עמ"ס ב"ב דף ט .כתב " -ושותפים

אך בספר ערך שי חו"מ סי' קעו סעיף טו כתב בזה -

שאמרו  ...הסכימו רבותי משמו של הראב"ד דכל זמן שלא

"בזל"א הביא מתשובות דיכול לומר קים לי .וצ"ע לפמ"ש

חזרו בהם קנו ,שנעשו שכירים זה לזה ,ושכיר לא בעי קנין.

תומים ונתיבות המשפט בקונטרס התפיסה דדבר שסתמו

ומיהו אין מסיעין על קיצתם ,ויכולים לחזור בהם כפועל

המחברורמ"אאינויכוללומרקיםלי".

דיכולחזורבואפילובחציהיום".

ובשו"תדבריחייםח"אחלקחו"מסי'כוכתב" -בודאי

ובחידושיהר"ןעמ"סב"ב)שם(כתב" -ומיהואפילותרי

דלא יוכל לחזור לפי מאי דקיי"ל דשותפין אינם יכולים

אותלתאדאתנושכלמהשישתכרובאומנותןיהאלאמצע,

לחזור בתוך הזמן ,ולא דמי לפועל ,דכל אחד נשתעבד

קנו ,שנעשו שכירין זה לזה .וכן אם אמרו כל מקח שיבוא

לחבירו,והואהלכהפסוקהלדינא,ובשו"עלאנמצאעלזה

לידינו נהיה שותפין זו ,קנו שכל אחד ואחד זוכה לעצמו

חולק ,בודאי לא יוכלו לחזור אפילו להבא .ולפע"ד בזה

ולחברו ,והו"ל כמגביה מציאה לחברו עד שיחזרו בהם,

אפילוהרשב"אז"לשס"לדהשותפיםיכוליםלחזורבלהבא,

דודאיאםרצולחזוררשאיןהןבכך,שהריפועליכוללחזור

בכה"ג לא שייך חזרה ,ודמי למשך כלי אומנות .והרבה יש

בואפילובחציהיום".

לפלפל בזה .אך בלא"ה דעת הרשב"א יחידאה ולא קיי"ל

העולה מדברינו  -מצינו מפורש ברמב"ן וברשב"א
ובריטב"אובר"ןובנמוקייוסףובריב"ששהדיןהנאמרבפועל

כוותיה בשותפים ,וכן נהוג עלמא וכל בתי דינין בישראל
שלאלחזוראפילובלהבא".

שיכול לחזור בו באמצע היום נאמר גם ביחס לשותף ,ולא

ומאחרוהשו"עפסקשלאיוכללחזורבתוךהזמן,וכןנהוג

סבירא להו לחלק בין פועל שהוא כעבד ביחס לבעל הבית

עלמא ובכל בתי דינין שבישראל ,וכמו שהעיד הדברי חיים,

לביןשותפיםשהשתעבדוזהלזהוכלאחדמשועבדשעבוד

על כן גם במקרה שלפנינו ,אנו קובעים כי פרק הזמן
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המינימאלי היה לכל הפחות משך הזמן הדרוש למכירת

לקבלאתהתמורההנדרשתלכיסוי החובותלספקים,ולמנוע

הסחורהשהצטברהבחנות,וכמושכתבבכסףהקדשים,ועל

מצבבוהסחורהנמכרתללאביקורתוללאכלרוח.

כןהיהמוטלעלשלהשותפיםלהמשיךלשתףפעולהבניהול

עלכןנראהשבנסיבותהנוכחיות,עלב.לנכותמהתמורה

החנות בדרך מסודרת לכל הפחות עד למכירת כל המלאי

שהתקבלה אצלו ממכירת הסחורה שהיתה בחנות דהיינו

במחיר סביר ,ויתכן מאד שקיימת אומדנא שפרק הזמן

מסך  18,000ש"ח שתי משכורות חודשיות עבורו בסך

המינימאלי הוא הרבה מעבר לפרק זמן הנ"ל .ועל כן כל

משכורתמינימום)המתאימהלאותםימים(בצירוף , 20%וכן

ההפסדיםשנגרמולעסקעקבצעדוהחד-צדדישלא.נזקפים

להעבירלא.סךשלמשכורתאחתכנ"לעבורהפועלשלא.

לחובתו.ומאחרוקיימתהערכהברורהשהעסקלאהיהעסק

)דהיינו הסכום שסוכם עבור חודש עבודה( והיתרה תשולם

מפסיד,וכפישהעלתהספירתהמלאישנערכה,עלכןמסתבר

לטובתפירעוןלספקים.אתההפרשששלםא.עבורהספקים

שאילו היו ממשיכים לנהל את החנות כנ"ל היה א .מצליח

מכיסו,הואיאלץלספוגעלחשבונו.

סימ לו

דיןתורהשביןועדמושבמקומילתושבהחברבמושב
ביחסלטענהשאיןהחלטתאסיפה,מטעםהועדהמקומי,
המקרההנידון
בפניביתהדין ,תביעהשהוגשהע"יא.יו"רועדמקומי-
מושבג.כנגדב.

הקובעת שיש להגיש תביעה בנושא זה ,השיב התובע
שקיימת החלטה עקרונית שניתן לתבוע לדין תורה סרבן
מסים.

הנתבעמתגוררבמושבג,.ומזהכשנהשאינומשלםאת

בעניןזהראוילצייןלמש"כהגהותמיימוניות)בתשובות

תשלומי המס שנקבעו על ידי הועד המקומי .התובע מבקש

השייכותלספרקניןסי'כז,שהובאבחלקוברמ"אחו"מסי'

שינתן פסק דין הקובע שעל הנתבע לשלם את התשלום בו

קסג ס"א( ,וז"ל " -נראה בעיני שיש להושיב כל בעלי בתים

חוייב.הנתבע,באמצעותבא-כחו,טעןמספרטענות,עליהם

שנותנים מס ויקבלו עליהם ברכה שכל אחד יאמר דעתו

נסמךלדחייתהתביעה,וכפישיפורטלהלן.
א .נטענה טענה שהתובע אינו מוסמך לתבוע את
התביעההנוכחית,מאחרשאינויו"רהועד.

לשם שמים ולתקנת העיר ,וילכו אחר הרוב ,הן לברור
ראשים  ...ואם ימאנו המיעוט ויעמדו מנגד מלעשות ככל
הכתוב ,יש ביד הרוב או ביד מי שימנו הרוב עליהם

ב .נטענה טענה שהתובע אינו מוסמך לתבוע את

לראשים ,להכריחם ולכופם בין בדיני ישראל בין בדיני

התביעה הנוכחית מאחר שלא התקבלה החלטה מתאימה

האומותעדשיאמרורוציםאנחנו,ואםיצטרכולהוציאממון

בישיבתהועדהמקומי.

על ככה ,המה המיעוט יתנו חלקם באותו ממון  ...סוף דבר

ג .נטענה טענה כי לא התקבל אישור מתאים ,מטעם
הממונהעלהמחוז,להטלתהמס.
ד .נטענה טענה שאין סמכות להטיל מס בלא הסכמת
הרב המקומי ,וכי על הרב מוטל לבדוק האם קיימים
קריטריוניםצודקיםבקביעתתשלומיהמס.

כופין בני העיר זה את זה לכל צרכי העיר שהם צריכים
הרבה...וכופיןבנימבויזהאתזהלעשותלהםלחיוקורה
למבויוכו'אע"פשאיןזהצורךגדולכ"כ,אפילוהכיכופין,
כלשכןשארהענייניםהצריכיםלהםיותר".
מבואר מתשובה זו ,שלאחר שנבחר יו"ר ועד) ,אחד או

ה.נטענהטענהשהתובעאינועובדלפרנסתו,אלאיושב

כמה " -ראשים" ,כלשונו של הגהות מיימוניות( ,אותו יו"ר

ולומד ,אין לו הכנסה ומתקיים מתמיכות ,על כן לא ניתן

מוסמך להכריח ולכוף את הסרבן עד שיציית להחלטות

לחייבולשלםמסים.

הועד ,וזאת באמצעות תביעה משפטית לדין תורה .ואם

ו.נטענהטענהשהתובעאינומאפשרלעייןבספריהועד,

יסרב לדין תורה יוכל לפנות לערכאות ,והסרבן יחוייב

ועל כן לא ניתן לבחון האם כל התושבים שוים בחובתם

בהוצאות הכרוכות בכך ,וכן פסק הרמ"א בשו"ע חו"מ סי'

לשלםמס.

קסגס"א.
על כן נראה שאין צורך בהחלטה ספציפית שיש לתבוע

הטענהלחוסרסמכותהתובע

את סרבן המס לדין תורה ,ותביעה כזו היא מסמכותו של

ביחס לטענה המקדמית ,שהתובע אינו מוסמך לתבוע

יו"רהועד.לכןאיןצורךלדרושמהתובעשיוכיחאתטענתו

תביעה זו ,מאחר שאינו משמש יותר כיו"ר הועד המקומי,

שקיימתהחלטהעקרוניתשלמליאתהועדהמקומי,להגיש

בית הדין דחה טענה זו,מאחרשגם הנתבע מודהשהתובע

תביעהלדיןתורהכנגדסרבניהמס.ולהלןנביאמדבריושל

נבחרליו"רהועד,ואינומביאאסמכתאלטענתושפוטר,על

הגר"ש ואזנר שליט"א בעל שבט הלוי ,שהביע דעתו כי

כןטענהזונדחית.

"אפשר ,דאפילו יחיד יכול לתבוע לדין את חבירו שאינו

עטרתדבורה



משלםמיסים,משוםשכתוצאהמאיתשלוםהמיסיםנמצא
הואמקופחמכלמינישירותיםאחרים".
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ובחלקד'סי'רסכתבהרשב"א" -דיניהמסבכלמקום,
איןיסודתןבהרריקודשהתלמוד.ובכלמקוםומקום,תמצא
בו דינים מחולפים על פי הנהוג ,והסכמת גדוליהם ,אשר

דיוןבשאלתחיובמסבפנידייןמאותומקום

גבלוראשונים.ורשאיןהןבניהעירלעשותתקנותקבועות,

לכאורהבנדוןשלפנינוקיימתבעיהמקדמית,בטרםנכנס

ומנהגיםידועין,כפימהשירצושלאע"פההלכה,שזהדבר

לגופושלדיון,והיאשמאחרשאחדמדייניביתהדיןמתגורר

שבממוןהוא.ועלכן,אםישמנהגידועלהםבדברזה,הלך

במושבג,.הרישישלונגיעהאישיתעקיפהלכלהנושא.
אך כפי שיבואר אין מניעה לקיים דיון וליתן פס"ד
בנושא.

אחרהמנהג,שהמנהגמבטלאתההלכה,בכיוצאבזה".
ומהרי"ט צהלון בתשובותיו החדשות סי' קפט כתב -
"כתב הרב מה"ר איסרלאן זלה"ה בתרומת הדשן סי' שמ"ב

בשו"עחו"מסי'ז'סעיףיבפסק" -כלדברשישלדייןבו

וז"ל נראה דהני מילי ,טפי תלי במנהג ,ממאי דתלי בדין

צדהנאה,אינויכוללדוןעליו...ולפיכךעסקיהמסאיןדנין

תורה .וכן מצאתי בתשובה הועתק מתשובת גדול הנקרא

בדייניאותההעיר,מפנישישלהםאולקרוביהםחלקבו...

רמ"מ דכתב בהדיא דרוב ענייני המיסין תלויים במנהג .וכן

ואם עשו תקנה ,או שיש מנהג בעיר שדייני העיר ידונו אף

במרדכיפ"קדבבאבתראכתבעלענייניהמס,דמנהגמבטל

על ענין המסים ,דינם דין" .וכתב בדרכי משה סי' ז' סק"ז -

הלכהודיןחכמיהתלמודאעפ"ישמצאולוסמךמןהמקרא.

"וכתבהרשב"אבתשובהסי'תר"פדהמנהגבכלמקוםלדון

וכתב נמי דלאו דוקא מנהג החכמים ,אלא אפילו מנהג

צרכי ציבור בדייני העיר ועידי העיר" .וכן כתב בחת"ס

חמריםוספניםישלסמוךעליהםוכו'.ובאורזרועכתבדלא

חחו"מסי'קסג)שהובאבפת"שס"קכח(שכברנהגוכן,וכן

אמרינן מנהג מבטל הלכה אלא אם כן הוא מפי חכמים.

בערוךהשלחןסי'ז'סעיףכבכתב"-אםעשותקנהאושיש

ומרדכי ריש פרק הפועלים הוסיף לפרש בשם אור זרוע,

מנהגבעירשדייניהעירידונועלכלהדבריםהנוגעיםלעיר,

דדוקא מנהג ותיקין מבטל הלכה ,אבל מנהג שאין לו ראיה

דיניהםדין,וכןהמנהגפשוט,ומימינולאראינוולאשמענו

מןהתורהאינואלאטועהבשיקולהדעת.מכלמקוםנראה

שבעסק הנוגע לעיר לא ידונו דייני העיר ,וכיון שהמנהג כן

לומר,דבעניינימסיןלבני העירוכןחמריםוספניםוכלדבר

הויכקבלועליהם,ויכוליםהדייניםשבעירלדוןעלכלענייני

שרביםמצורפיםיחד,צריכיםלמיזלבתרמנהגבניהעיראו

העיר,מיהואםרואיםשלפינושאהענין,מוטביותרשידונו

בני המדינה שנהגו בו מקדם ,אפילו אי לא הוקבע על פי

עלפידייניםאחרים,יעשוכןולאידונודייניהעיר".

חכמים.כדמייתיהר"אכ"ץראיהברורהמההיאדפרקהגוזל

ובלא"ה אין צורך להזקק למנהג דהוי כקיבלו עלייהו

בתרא .ונראה דיפה יש לחלק ,דענייני מיסין לבני העיר

קרובאופסול,מאחרשבנידוןדידןבעליהדיןקבלובפירוש

וספנים וחמרים למהלכי שירה שלהם וכל דבר שרבים

את שלשת הדיינים הדנים בענין זה ,למרות שידעו כי אחד

מצטרפים יחד צריכים למיזל בתר מנהגא .דאי מצרכו להו

מהם מתגורר במקומם ,ויעויין בשו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף

למיזלבתרדיןתורהבכלדבר,לעולםתהאמריבהביניהם.

פה)יא(שכתב" -מאידאמרינןאיןדניןבדייניאותההעיר,

משום הכי מעיקרא מחלו לוותר על דין תורה לגמרי ומקני

הנ"מ בשלא קבל עליו היחיד ,אבל אם קבלוהו עליהם

למיזל בתר סדר מנהג דידהו .וכעין זה כתב מהר"ם זלה"ה

יכולים .וחכמי ירושלים הוו כאלו קבלום עליהם ,שהרי כל

דשותפים קונין ומקנין ומתני בהדי הדדי באמירה בעלמא

אחד דן שנה אחת וחוזרים חלילה ,ומעשים בכל יום

בלא קנין ,משום דבההיא הנאה דצייתי אהדדי גמרי ומקני

במצריםובכלהמקומות,שהדייןהממונהוכלשכןהנגידדן

וכו' ,עכ"ל .הא קמן דכתב והכריע דבענייני המסים הולכין

בין תביעות יחיד לצבור בלי סילוק ,והוא מן הטעם

אחר המנהג אפילו מנהג שלא על פי חכמים ותיקין .שלא

שכתבנו".

כדברי אור זרוע דכתב דדוקא מנהג ותיקין מבטל הלכה,
אבל מנהג שאין לו ראיה מן התורה אינו אלא כטועה

סמכותבניהעירלהטילמסים

בשיקולהדעת.וכפיהאמתישלומרדגםאורזרועיודהבזה

לעניין עצם הסמכות של בני העיר לקבוע תשלום מס

דאפשרדלאאמרכןאלאבשארמנהגים,אבלבעניינימסין

המוטלעלכליושביהעיר.ראשית,ישלצייןשתשלוםמסים

ודומיהם שהם צרכי רבים מודה אור זרוע ,מן הטעמים

מוניציפאליים ,הוא דבר המקובל בכל מקום ,וגם בקהילות

שכתבמה"ראיסרלאןזלה"הוהםנכונים".

שליהודיםשומריתורהומצוות,ולאשמענומישיערערעל
עצםהסמכות.

והנה מעיון בדברי הפוסקים שדנו בשאלת גביית מסים
עולה כי קיימים שני סוגי מסים .קיים סוג אחד של מס,

בעיקרו של דבר ,הכללים בזה נקבעים על פי מנהג

שהצורךבגבייתונובעממהשהמלךהטילעלהקהילהסכום

המדינה .הרשב"א בתשובה ח"ג סי' תיב כתב " -דיני המס

מסויים ,בלא לקבוע את גובה המס שיוטל על כל יחיד.

בכל מקום ומקום יש להם עניינים משתנים ,כפי השתנות

והציבורגובהמסמהיחידיםעלמנתשיוכללשלםאתהמס

המקומות.ואיןהקהילותנוהגיןבהםכדיניהתורהבמשאות

למלך .וקיים סוג שני של מס ,והוא מס הנחוץ לממן את

ומתנותדעלמא,ובכלמקוםדניןבהםלפימהשנהגו".

צרכי הקהילה .כפי הנראה ,התשובות הנ"ל שהזכרנו,
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שהוזקקו לדון מכח מנהג המדינה ,מתייחסות למס מהסוג

מאנשי ותושבי העיר לדאוג על כל צרכיה הכלליים שעיר

הראשון,שבוהמסאינומנוצללטובתבניהעיר,אלאמועבר

ישראליתנצרכתלהם".

ישירות למלך ,אך במס המיועד לצרכי בני העיר ,יסודו
מפורשבמשנהופוסקים,וכדלהלן.
שנינו במשנה במסכת בבא בתרא דף ז" - :כופין אותו

וע"ע בפד"ר חי"ד מעמ'  254בפס"ד מבית הדין באשדוד
שפסקו בפשיטות לתת סמכות להטלת המסים ,על פי דין
תורה.

לבנות בית שער ודלת לחצר ,רבן שמעון בן גמליאל אומר

ובספר "קונטרס חיובי שכנים ותקנת הקהילות מרבינו

לאכלהחצרותראויותלביתשער.כופיןאותולבנותלעיר

שבט הלוי" )המביא כלשונו את שיעוריו של הגר"ש ואזנר

חומה ודלתים ובריח ,רשב"ג אומר לא כל העיירות ראויות

שליט"א(כתב)בעמ'סג(,וז"ל"-והנהלעניןהמיסיםהנהוגים

לחומה.כמהיהאבעירויהאכאנשיהעירי"בחדש.קנהבה

בזמן הזה ,שהעיריה והרשות המקומית גובה ארנונה מאנשי

בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד" ,וקיי"ל כת"ק ולא

העיר,נראהפשוטדעיקרהחיובבזהמוטלעלכלאנשיהעיר,

כרשב"ג.

ביןעלעשירוביןעלעני,ואיןמקוםלפטורלגמריחלקמאנשי

ובשו"עחו"מסי'קסגס"אפסק" -כופיןבניהעירזהאת

העיר  ...ואפשר דאפילו יחיד יכול לתבוע לדין את חבירו

זה),אפילומעוטכופיןאתהמרובים(,לעשותחומה,דלתים

שאינו משלם מיסים ,משום שכתוצאה מאי תשלום המיסים

ובריח לעיר ולבנות להם בית הכנסת ולקנות ספר תורה

נמצא הוא מקופח מכל מיני שירותים אחרים ,וכ"ש אם על

נביאיםוכתובים,כדישיקראבהםכלמישירצה,מןהצבור.

ידיכךשפוטריםהאחדממסים,נגרםשיגבומהשנייותרכסף.

הגה .וה"ה לכל צרכי העיר  ...וכופין בני העיר זה את זה

אכןמאידךגיסאנראהדעלהעיריהמוטללדאוגשלאיקרה

להכניס אורחים ולחלק להם צדקה וליתן בתוך כיס של

שעשרות אלפי אנשים לא ישלמו מיסים בגלל כל מיני

צדקה" .ובסעיף ג' פסק הרמ"א " -כל צרכי העיר ,אע"פ

חשבונות ושיקולים אישיים אל האחראים ,וכן שלא לפטור

שמקצתן אינן צריכין ,כגון בית חתנות או מקוה וכדומה,

לגמריאנשיםשלאעובדים,וכןשלאלפזרכספיםעלדברים

אפילוהכיצריכיןליתןחלקן)מהר"ימינץ(.

שאין הציבור צריך להם ,דכל הדברים האלו הם הגורמים

ופירוש ,בני העיר' המוסמכים להטיל מסים ,היינו בין

בעיותבהנהלתהעיר".

אסיפה של כלל התושבים ,ובין טובי העיר שנתמנו ע"י
הקהל ,כמבואר בשו"ת הר"א מזרחי סי' נ"ג ,דפירוש טובי

דינםשלבניהעירכשותפים

העיר בכל מקום אינו רוצה לומר היותר חכמים או היותר

בשו"תדברימלכיאלח"אסי'להכתבשהיסודלהלכהזו

זקנים או היותר עשירים ,אלא היותר משתדלים בצרכי

הקובעת את סמכותם של בני העיר לגבות מסים למימון

ציבור שכל צרכי הקהל נעשים על ידם ועיני כל הקהל

צרכי הציבור ,נובעת מהלכות שותפים ,מאחר ולענין צרכי

תלוים בהם לכל צרכיהם ונקראים בעבור זה ראשי הקהל

העיר דינם כשותפים ,הרי שמעיקרא נשתתפו על דעת

מאחרשכלצרכיהםנעשיםעלפיהם.

שינהגו זה עם זה בהתאם לכללים מסויימים שנקבעו .וכן

ובשו"ת ציץ אליעזר ח"ב סי' כב כתב " -קביעת חיוב
מסים לאורה של התורה  ...דבר ברור הוא שבני העיר

החתם סופר חלק או"ח סי' קצג כתב בפשיטות " -בני
הקהילהדיןשותפיםישלהם".

יכולים לכוף זה על זה לתת מס על כל צרכי העיר כדתנן

וכןבשו"תמהר"םשיקחלקאו"חסי'לדכתב" -בחו"מ

בבבא בתרא )דף ז' ע"ב( .כופין אותו לבנות לעיר חומה

סי'קסגמבוארדקהילהאחתמקרישותפין...כיוןדכלקהל

ודלתים ובריח וכו' ,ובגמ' הכל לאגלי גפא וכו' הכל לכריא

שנשתתפו ,מסתמא על דעת המנהג נשתתפו שיש להם כל

פתיאוכו',וכןתניאבתוספתא)פי"אדב"מהי"ב(:כופיןבני

הזכויות,ודיןבעליבתיםשלאותועירהויליהכאילוהותנו

העיר זה את זה לבנות להן בית הכנסת ,לקנות להן ספר

כאשר הוא המנהג כל זמן שהם בעיר צריכים להיות כמו

תורה ונביאים .והרמב"ם )פ"ו מהלכות שכנים ה"א( מסיים

שאראנשיהעיר".

בלשון כדי שיקרא בהן כל מי שירצה לקרות מן הציבור.

ומש"כמהר"םשיקשהמקורלסבראזוהיאבשו"עחו"מ

והמרדכיפ"קדב"ב)סי'תע"ח(כותבבשםרבנומאירדהוא

סי'קסג,כוונתולהמבוארברמ"אשםבסעיףג'שכתב"-אם

הדין דכופין להכניס אורחים ולחלק להם צדקה ולכל מה

היורגיליןתחלהלתתע"פהערכה,יכוליןלשנותולתקןעל

שיש להם צורך גדול .וכזה כדברי הגמ' והתוספתא הנ"ל,

פיהשבועה,דהווכשותפיןזהעםזהשיכוליןלהשביעאחד

נפסק ברמב"ם שם ,ובחו"מ )סי' קס"ג סעי' א'( .והרמ"א

את חבירו בשבועת השותפין" ,הרי דפשיטא ליה לרמ"א

מוסיף שה"ה שכופין לכל צרכי העיר .למדנו מכל זה ,שבני

לדוןאתבניהעירכשותפים.

העיר יש להם הרשות והיכולת לכוף זה על זה להשתתף

העולה מכל הנ"ל  -אין ספק שעל פי הדין ,בסיס מוצק

לסידור כל הצרכים החיוניים הדתיים והסוציאליים שהעיר

לגבייתהמסעלידיהועדהמקומי,כשםשכלרשותמקומית

נצרכתלהם,וה"הומכ"ששישהתוקףלכךבידנבחריוטובי

רשאיתלגבותמסיםלמימוןהצרכיםהקהילתיים.

העיר שנבחרו ע"י אנשי העיר לשם שמירה ודאגה לצביונה

ובישובים קטנים ,אמנם התושבים משלמים מסים

ושכלולה של העיר ,כי חוב קדוש מוטל על כל אחד ואחד

למועצה האזורית ,אך מוסכם ומקובל בכל הישובים הללו
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שמוטל מס נוסף מטעם הישוב עצמו ,ולמעשה כשם שאדם

מונהגים ביושר ,דבר הניתן לבחינה במסגרת תביעה לדין

המתגורר בעיר מפצל את תשלום המס בין המס המשולם

תורה,וכפישאמנםנעשהבמקרההנוכחי.

אחרת ,המס לעיריה משולם למימון שירותי העיריה ,ואילו

האםישהכרחלקבלהסכמתהרבלכלליגבייתהמס

לעיריה למס המשולם לועד הבית .וכל מס מיועד למטרה
המס לועד הבית מיועד למימון הוצאות הועד לתחזוקת

ב"כ הנתבע העיר על כך שיש צורך בהסכמת הרב

הבית .כך בישובים קטנים ,קיים פיצול בתשלומי המסים,

המקומי שיסכים לתקנת אנשי העיר ,וזאת עפ"י המבואר

המס למועצה האזורית מיועד למימון פעילות השירותים

במסכתבבאבתראדףט".היכאדאיכאאדםחשובלאוכל

הניתנים על ידי המועצה האזורית ,והמסים לועד המקומי

כמינייהודמתנו".

מיועדיםלממןאתהשירותיםהניתניםעלידיהועדהמקומי.

אך נראה שאין מקום לטענתו .נהגו בכל מקום שבו

וראוילהבהירכיההלכההנידונהברמ"אבחו"מסי'ב',

קהילות של שומרי תורה ומצוות שהרב המקומי אינו

אינה שייכת לענייננו .הרמ"א כתב שם " -וכן נוהגין בכל

מתערבבשאלותשלתקנותהמס,הןמפנישבדרךכללהוא

מקוםשטוביהעירבעירןכב"דהגדול,מכיןועונשין,והפקרן

אינו מעוניין בכך ,והן מפני שמלכתחילה הרב התמנה על

הפקר כפי המנהג .אעפ"י שיש חולקין וס"ל דאין כח ביד

מנת שיפסוק בשאלות הלכה וירביץ תורה ברבים ,ובכל

טובי העיר באלה ,רק להכריח הצבור במה שהיה מנהג

נושא רוחני ,אך אינו מיועד לפקח על ענייני הכספים

מקדם או שקבלו עליהם מדעת כולם ,אבל אינן רשאים

המקומיים.

לשנות דבר במידי דאיכא רווחא להאי ופסידא להאי ,או

וכתב בשו"ת מים עמוקים לראנ"ח חלק ב סימן נג )ד"ה

להפקיע ממון שלא מדעת כולם ,מכל מקום הולכין אחר

עודצריך,הובאבכנסתהגדולהחו"מסי'רלאהגב"יסי'יח(,

מנהגהעיר,וכלשכןאםקבלוםעליהםלכלדבר,כןנ"ל".

וז"ל" -קהלאשרמנהגםלתקןכלתקוניהקהל,זקניהקהל

וברורכיתשלוםהמסיםאינונחשבכענייןשישבורווחא

וממוניהם ,ואין מקפידים מעולם על הסכמת הת"ח עמהם,

להאי ופסידא להאי ,שנחלקו בו הראשונים אם בעינן דעת

איןלת"חשביניהםדיןחברעיר" .וכןבשו"תפנימשהח"א

כולם ,ובלבד שהמס מוטל בשוה על כולם .אלא רק אם

סי'ד'.

קיימת תקנה שיש בה הפקעת רכוש או ממון מיחידים

מלבד זאת לפי המבואר בתשובת דברי מלכיאל בטעמא

לטובת צרכי הקהילה ,הענין נידון כרווחא להאי ופסידא

דבעינן הסכמת אדם חשוב ,נראה שבנידון דידן אין לזה

להאי ,או כשיש תקנה בענייני מסים המקילה עם חלק

מקום .הדברי מלכיאל )ח"א סי' לה( כתב " -נראה יסוד

מהקהל על חשבון חלק אחר ,וכנידון שבנודע ביהודה

סבראזודדיןבניהעיר,הואכדיןהשותפים,ורקשנשתתפו

מהדו"קחחו"מסי'כ'יעוי"ש,וכןמבוארבסמ"עסי'ב'ס"ק

על דעת שילכו אחר הרוב" .וכתב עוד שם בתשובה -

יא.

"ראיתי בשו"ת חתם סופר חחו"מ סי' סא  ...שכתב שם

וכן מבואר מתשובת הדברי מלכיאל ח"א סי' לו ,וז"ל -

דאחרי רבים להטות אינו רק בדיינים ,אבל בציבור בעי

"בתשובתהרא"שהובאהבשו"עחו"מסי'קסגשאםהקהל

מדינא שיסכימו כלם ,רק שנהגו שיתנהגו ע"פ הרוב,

צריכיםלהוציאעלגביתחובות,אותםשאיןלהםחובותאין

ואדעתאדהכינשתתפוע"ש...בהנהגתהעיר...אםלאנלך

צריכיןליתן,דהו"לרווחאלהאיופסידאלהאי,שצריךדעת

אחרהרוב,לאיסכימולעולםלדעתאחת,מעיקראאדעתא

כולם להרבה פוסקים  ...בשו"ע חו"מ סי' קסג סוף סעיף ג'

דהכי נשתתפו שמה שיסכימו הרוב כשישבו לפקח בצרכי

בהגה"ה הובא ממהר"י מינץ דלענין צרכי רבים כמו בית

ציבור כן יקום ,והו"ל כדאמרי בי תלתא והותנה בפירוש

חתנות ומקוה יתנו אף מי שאינן צריכים לזה ,ע"ש בסמ"ע

שילכו אחר הרוב ,ולזה אין שוקלים הדיעות מי שדעתו

שחילק בין הך דתשובת הרא"ש גבי גביית חובות ,דכאן

רחבהכנגדהאחרים,לפיכשקבלוםכולםיחדלאשייךזה.

שהוא צרכי רבים הקבועים שאני .ונראה סברתו משום

ולזהג"ככשישחברעיר,איןהסכמתםכלוםבלאהחברעיר

דבדברים ההכרחיים אדעתא דהכי נשתתפו שיתנו כולם,

כדאיתא בב"ב ח' וכן הוא בפוסקים ,משום דודאי אדעתא

וממילא אזלינן בתר רובא בזה ,כיון שמחוייב ליתן והדבר

דהכינשתתפושאםישחברעירשתהיההסכמתו,שבודאי

נצרך לרבים ,א"כ לא מיקרי רווחא להאי ופסידא להאי,

הוא יורה אותם בדרך הישר והטוב ,וזה כעין אמרם כל

משא"כבגבייתחובותשהואתקנהחדשה".

הנודרתעלדעתבעלההיאנודרתוכה"ג".

וה"ה לעניין תשלום מסים למימון צרכים קהילתיים,

ולפי זה ,אמנם במקום שהרב המקומי לקח על עצמו

אדעתא דהכי נשתתפו במגורים המשותפים באותו מקום,

להיותמעורהגםבענייניהממוןשלהעיר,ולפקחעלענייני

מאחרוהמסמוטלבשוהעלכלם,אינונחשבכהפקעתממון

המסים ,הרי שמלכתחילה כשבני העיר התכנסו לבחור את

מחלקמהציבורלטובתהכלל.

טובי העיר ,אדעתא דהכי בחרו בהם שיקבלו הסכמת הרב

ולפי האמור נראה ,שעל פי ההלכה סמכות הועד

לתקנותיהם,אךבמקוםשקיימתהפרדהביןהתחוםהכלכלי

המקומי להטיל מסים ברורה ,ואין צורך באישור נוסף של

שלהמקוםלתחומיםרוחניים,הפרדההמוסכמתהןעלבני

הממונה על המחוז ,או מי מטעמו ,ובלבד שענייני העיר

העיר והן על הרב המקומי ,והרב אינו עוסק בעניינים אלו,
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כפישמקובלבכל קהילותישראלבימינו,איןהכרחשיבקשו

חתנותלבנו,איזוהיאנטיעהשלשמחהזההנוטעאבוורנקי

הסכמתו כשקובעים את כללי גביית המס ,דבכה"ג לא

של מלכים" .וכתב הר"ן ,וז"ל " -מדאמרינן בירושלמי הדא

שייכתהסבראדאדעתאדהכיהתנו.

דתימא בבנין של שמחה אבל אם היה כותלו גוהה סותרו

וע"ע בפד"ר חי"ד עמ'  254-259בפסק דין מבית הדין

ובונהו ,משמע דכי אמרינן איזהו בנין של שמחה זה הבונה

באשדוד שקבעו את חובת תשלום המסים העירוניים גם

ביתחתנותלבנו,דלאודוקא,אלאהואהדיןלכלבניןשאינו

ללאהסכמתתלמידיהחכמיםשבמקום.

צריך,דאינונעשהאלאלנויולהרוחהבעלמא".
הרי שבשו"ע סי' קסג הרמ"א פוסק לחייב את הציבור

עבוראילומטרותניתןלגבותאתהמס

בבנין בית חתנות ,למרות שאינו הכרחי לחלוטין ,ונעשה

ביחסלמטרותשעבורןנגבההמס,כתבהרמ"אבסי'קסג

"לנוי ולהרוחה בעלמא" ,כלשון הר"ן .אך כפי הנראה ,הוא

סעיף ג' " -כל צרכי העיר ,אע"פ שמקצתן אינן צריכין ,כגון

דבר הלמד מעניינו ,וקיימת נחיצות רבה גם לבית חתנות

ביתחתנותאומקוהוכדומה,אפילוהכיצריכיןליתןחלקן"

ודומיא דמקוה וכיוצ"ב .ובתשובת הדברי מלכיאל ח"א סי'

וכתבהפת"שס"קכג" -משמעשאםהואדברשהרובאינן

להשהבאנולעיל,לאחרשיסדשהגדרלהלכהזוהואמכח

צריכיןלו,איןהרובצריכיןליתןסיועלזה,וכןמבוארבמקור

הלכות שותפים כתב " -הנה בשותפים נראה פשוט שאין

הדיןבתשובתמהר"ימינץסי'ז'".

יכולים לכוף זה את זה רק בדברים הכרחיים ,כמו דלת או

ועלכןכלעודאיןנשמעתטענהכיהמסמנוצללדברים

חפירת בור ולחי וקורה דבתוספתא  ...ע"כ לא נשתתפו על

שהינם צרכי מיעוט התושבים בלבד ,אין מקום לטענה של

דעת לילך אחר הרוב ,רק בעניינים הכרחיים להם ,משא"כ

אדם יחידי כי אינו נזקק לשירותים הניתנים על ידי הועד

בתקנה חדשה ,אף שיוצמח להם איזה טובה מזה ,מ"מ בעי

המקומי.

לזהדעתכולם".

ופעמים שהמיעוט יכולים לכפות את הרוב ,והיינו כגון

העולה מכל הנ"ל הוא ,שאם מכספי המסים מממנים

בעניינים הנחוצים ביותר לעיר המוזכרים בשו"ע ריש סי'

נושאים הנצרכים לרוב התושבים ,גם אם למעשה ניתן

קסג,וכןכשהדברנוגעלשמירתהמצוות,עייןבשו"תמנחת

להסתדר בלעדיהם ,מכיון שלפי דעתם יש בהם צורך

יצחק ח"ג סי' פח סק"ג שכתב " -ועל דבר שכתב הגרעק"א

ונחיצות רבה ,יש זכות לועד המקומי לממן נושאים אלו

ז"ל שם ,דאף המועט יכול לכוף את הרוב לזה ,צריך לומר

מכספיהמס,ובלבדשאין איסורבפעילויותאלו,ואפילואם

בטעמו ,דאף שבתשובת מהר"י מינץ שם ,כתב ,כל דבר

קייםאיסורמידתחסידותשלאלנהוגבפעילותכזו,לאניתן

שהוא תועלת או תיקון להקהל או לרוב הקהל וכו' אחרי

לכפות את מימון הפעילות על המתנגדים ,וכפי העולה

רבים להטות ,כמה שמסכימים הרוב אעפ"י שהמועט

מהסוגיאבב"בדףז":והאההואחסידא"וכו',וכתבהחזו"א

מתנגדים וכו' ,ונסתייע בזה דברי הרמ"א )שם בחו"מ סי'

ב"ב סי' ד' סק"ז שהעולה מסוגיא זו הוא "דכיון דממידת

קס"גסעי'ג'(,דדייקוכתב,אעפ"ישמקצתןאינםצריכיןוכו',

חסידותשלאלעשותביתשער,איןאחדיכוללכוףלחבירו

וכתב ע"ז הסמ"ע ,דוקא כהני דכל ישראל צריכין לבית

לעשותביתשער".

חתנותאומקוהוכו'עיי"ש,ומזההוכיחהפתחיתשובהשם

ובמידה שהתעוררו חילוקי דעות ביחס לנושאים אותם

שאם הוא דבר שהרוב אינם צריכים לו ,אין חייבים הרוב

ישלממןמתשלומיהמסים,כתבהרמ"אבסי'קסגסעיףא-

ליתןסיוע לזה עיי"ש,ולכאורה זה נגדדבריהרעק"אהנ"ל,

"כלצרכיצבורשאינןיכוליןלהשוותעצמם,ישלהושיבכל

אבלנראהדס"ל,דכלזהמייריבדברשהרובאינםצריכים,

בעלי בתים הנותנים מס ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר

מטעםשהוידברהרשות,אואינםצריכיםלזה,מפנישאינם

דעתולשםשמים,וילכואחרהרוב".

בגדרזה,אבלאםהיאדברמצוה,והרובהמהבגדרהחיוב,

ממוצא דברינו עולה שאין לנו מקור בגמ' ובפוסקים

ורק שרצונם להסיר מעליהם עול תורה ומצוות ,בודאי

לחייב את המיעוטלהשתתף בהוצאות המיועדותלהוצאות

המיעוט יכולים לכוף להרוב ,דלא תהי' אחרי רבים לרעות,

שאינן הכרחיות ונחוצות מאד אלא להרוחה בלבד ,כגון

ולזהשומעיןשאומרכהלכה)פאהפ"דמ"ב(".

גינון ,או לפעילות שאין בהם לא איסור ולא מצוה אלא

ויצוייןכיאחדמהשירותיםהמוזכריםהרמ"אהוא"בית

רשות,וכמופעילותהנקראת"תרבותהפנאי",ולכאורההיה

חתנות",למרותשודאיניתןלהסדירחופהוקידושיןגםללא

ראוי לקבוע כי התקציב לכך יגיע רק מאותם התושבים

בית חתנות מיוחד הממומן על ידי הציבור ,אך מאחר שכך

המעונייניםבכךוהנהניםבפועלמאותהפעילות.

הורגלו,ישמקוםלממןזאתמכספיהמסים.

אלא שלמעשה נהגו ברשויות המקומיות לממן הוצאות

ולביאור עניינו של אותו בית חתנות ,יש לציין את

גינון או פעילויות תרבות מכספי המס .כפי שראינו לעיל

האמור בגמרא במסכת תענית ואת דברי הר"ן שם .במסכת

בנושא של גביית מסים ,למנהג יש משקל מכריע ,ונראה

תענית דף יד :נאמר " -עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא

שנהגוכךמאחרשקיימתאומדנאשניחאלהולכלבניהעיר

ומתן בבנין ובנטיעה .תנא בבנין ,בנין של שמחה ,נטיעה,

כי מתקציב העיריה יממנו פעילויות המתאימות לכל אחד

נטיעה של שמחה .אי זהו בנין של שמחה זה הבונה בית

מהמגזריםבהתאםלחלקוהיחסיבאוכלוסיה.ועלכןבנידון
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שלפנינוביתהדיןאינומוצאלנכוןלהכנסלפירוטמדויקשל

נקראיםמוחזקיםלגביהיחיד,וצריךלתתלהםמשכוןקודם

היעודים השונים של ניצול כספי המסים ,והדבר נתון

שירדו עמו לדין ,והא דנקראים מוחזקים לגבי יחיד ,דווקא

לשיקולדעתהציבורונציגיו.

בעניינימסים,אבללאבשארדברים,ומכלמקוםצריךלתת

מלבד זאת נראה כי בנידון שלפנינו שהתובע נכנס לגור

משכוןקודםשירדולדיןעמו".ובסי'קסגס"א,לאחרשהובא

במושב ותיק שיש בו כבר דפוסי התנהגות המקובלים מזה

הדין שבני העיר מחוייבים בתשלומי צרכי העיר ,כתב

שנים,קיימתסבראכימעיקראכשנכנסלגור,אדעתאדהכי

הרמ"א" -ועייןלעילסימןד'וסימןז'בניהעירשישלהםדין

נכנס שיקבל על עצמו את החובות המוטלות על תושבי

עם יחיד אם יכולים לדונו ,ואם נקראים מוחזקין" .ומבואר

המקום .וגם אם בנדון זה אין הדבר כן ,והתובע מעיקרא

דמש"כ הרמ"א בסי' ד' ,שהציבור נידון כמוחזק בענייני

בטרםנכנסלגורבמושב,מסרמודעאשאינומקבלעלעצמו

מסים,מתייחסגםלמסהמיועדלמימוןצרכיהעיר.

התחייבותכזו,מ"מאנשיהמושברשאיםלהתנותהסכמתם

וכתב בשו"ת בנימין זאב סי' רצה " -ועל אשר שאל מר

למגוריו בתחום המושב בכך שיקבל על עצמו את החובות

עלעסקראובןהממאןלתתלממוניהקהלמהשהטילועליו

הבסיסיות המוטלות על כל תושב ,ועל כן אינו יכול לערער

ממסיםואומרשרוצהלעמודבדיןאםהטילועליוכהוגןואז

על חובת תשלום המס שהיתה מקובלת במושב ,ושהיתה

יפרע נראה לע"ד דיפרע תחלה מה שהטילו עליו ואח"כ

מיועדת לאותן מטרות שאנשי המושב יעדו את תשלומי

יזמינם לדין דכן מצאתי בתקנות שתיקן הגאון רבינו גרשון

המס.

מ"ה והביאו גם כן מהררי"ק בתשובותיו בשורש י"ז  ...וכן
מצאתימשםמהר"םדדיןהואשהיחידאינויכוללטעוןנגד

הטועןשאיןלואפשרותלשלםאתהמס
בספר "קונטרס חיובי שכנים ותקנת הקהילות מרבינו
שבט הלוי" )הנזכר לעיל( כתב בעמ' סג וז"ל " -והנה לענין

המטילים אלא דוקא אחרי שיפרע אבל חייב הוא לפרוע
מקודםשיטעוןהאקמןדצריךלפרועקודםהטלתוואחרכך
יזמינםבדין".

המיסים הנהוגים בזמן הזה ,שהעיריה והרשות המקומית

וכתב בשו"ת תורת אמת סי' סט " -גם ראה ראינו מה

גובה ארנונה מאנשי העיר ,נראה פשוט דעיקר החיוב בזה

שהעלו הפוסקים הראשונים ז"ל והאחרונים ובפרט מהר"י

מוטל על כל אנשי העיר ,בין על עשיר ובין על עני ,ואין

קולון והרב בעל התרומות ז"ל שהאריכו הרבה במאד מאד

מקום לפטור לגמרי חלק מאנשי העיר ,אלא דיש לחלק

בענין אם הרבים מיקרו מוחזקים כנגד היחידים ,וכתבו

בשיעור החוב כפי הדין ,דיש דברים שגובים לפי ממון ,וכן

תשובתמהר"םשכליחידהמדייןעםקהלועבורעניןמסים

החלקשנגבהלצורךשמירתהעירפטוריםממנוהת"ח.אבל

שהקהלגוביםממנומסואח"כאםירצוירדולדין,ואםנטלו

מיהא פטור גמור אין שייך  ...אכן מאידך גיסא נראה דעל

ממנו שלא כדין יחזרו לו ע"פ ב"ד ,והקהל רוצים להיות

העיריה מוטל לדאוג שלא יקרה שעשרות אלפי אנשים לא

מוחזקים ותופסים נתבעים ולא תובעים .דאל"כ לא יהיה

ישלמימיסיםבגללכל מיניחשבונותושיקוליםאישייםשל

תקנה לרבים שכל אחד יעשה עולה ויאמר מי יתבעני בדין

האחראים,וכןשלאלפטורלגמריאנשיםשלאעובדים,וכן

כו' ,ואם כן העלו כלם דלפחות בענין מסים הרבים הם

שלא לפזר כספים על דברים שאין הציבור צריך להם ,דכל

מוחזקיםכלזההואגלויונודעבספריהמפרשיםז"ל.ונפקא

הדבריםהאלוהםהגורמיםבעיותבהנהלתהעיר".
מבוארמדבריושאיןמקוםלפטורלגמריאדםענישמצבו
דחוק .ויעויין שם בעמ' פו שכתב כי מי שהוא עני ואביון
שאין לו ממון כלל ,אין לגבות ממנו מס .ונראה שהדבר
פשוט דלא גרע מכל חוב אחר שמי שאין לו יותר מסידור

מינה לנ"ד שאם הרבים הם מוחזקים יכולים לומר אנן קים
לן כרש"י ז"ל וסיעתו שאנו יכולים לתקן מחדש מה שאנו
רוצים".
ומבוארשמתוךהלכהזועולה,שהיחידאינויכוללטעון
טענתקיםלי,מכיוןשאינונידוןכמוחזק.

בעל חוב ,אין גובין ממנו עד שמצבו ישתפר .אך אין כאן

מסקנת הדברים  -כל טענה שטוען היחיד כדי להפטר

פטור מהחובה עצמה ,אלא דחיית התשלום שנזקף עליו

מתשלוםמס,אינהמתקבלתבלאשיוכיחאתדבריובראיות

בחובעדשתהיהלואפשרותלשלם.

מוצקות,ואיןמקוםלטענתהמוציאמחבירועליוהראיה,או

ונראה שראוי שתהיה ,בעיר או בישוב ,קופת צדקה
ממנהיוכלליטולהזקוקלכך,וממנהיוכללממןאתחובותיו

לטענתקיםלי,ויתירהמזוכתבוהפוסקיםשאםהיחידתובע
אתהציבור,קודםעליולשלםורקאח"כירדולדין.

לעיריהאולועדהמקומי.
אלא שבמקרה כזה שהתושב טוען שמצבו דחוק מאד,

הקריטריוניםלגבייתהמסים

ואינועומדבנטלהמס,חובתהראיההיאעלהתושב.וזאת

על פי ההלכה מצינו כמה כללים לקביעת הקריטריונים

מפני שהציבור נידון כמוחזק ,ועל כן בכה"ג לא אמרינן

בהטלתמס,אםלפינפשותאולפיממון,ויעוייןבשו"תציץ

המוציאמחבירועליוהראיה,אלאלהיפך.

אליעזר ח"ב סי' כב שסיכם הלכה זו ומקורותיה .כמו כן,

הרמ"א בשו"ע חו"מ סי' ד' פסק " -אבל יחיד נגד רבים,

מעיון בהוראות החוק עולה כי הועד המקומי מוסמך

והוא מבני העיר  ...אם יש חלוקים וטענות ביניהם ,הקהל

להחליט על קביעת קריטריונים המושתתים על מצב כלכלי

884חושןמשפט
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של משלם המס .אך מסתבר שמאחר ובנידון שלפנינו המס

לא ניתן לקבוע כי ביחס למס כזה קיים גיבוי של דין תורה,

הוא בסכום נמוך יחסית ,ואם יקבעו קריטריונים שונים

לאכוףאתגבייתו.

התלויים ברמת הכנסה ,או יכולת כלכלית ,זה עלול לסבך

וביחס לדינו של תלמיד חכם בתשלום מס ,יש מקום

מאד את נושא גביית המס ,רשאי הצבור לקבוע כי המס

לאריכות דברים ,אך כל עוד התובע אינו טוען כי הינו

יהיהאחידושוהלכולם,ואםאמנםכךנהגו,המנהגמחייב,

תלמיד חכם העומד בגדרים המבוארים ביו"ד סי' רמג סעיף

וכפישהבאנולעילמהרשב"אומעודפוסקים.

ב'ברמ"א,איןמקוםלדוןכעתבשאלהזו.

ויתירה מזו כתב הרמ"א בסי' קסג סעיף ג' "כל ענייני
מסים הולכין אחר מנהג הקבוע בעיר שעשו כן שלשה
פעמים ,אף על פי שהוא מנהג גרוע ,אין מדקדקים בענייני
המסים".

חובתהדיווחוהפרסוםלמעשישלוחיהציבור
השו"ע יו"דסי'רנז ס"בפסק" -איןמחשבין בצדקה עם
גבאי צדקה ,ולא בהקדש עם הגזברים ,שנאמר :ולא יחשבו

אמנםעיי"שבפת"שס"קטזשהביאמתשובתהר"רמשה

את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי

רוטנבורגז"לחחו"מסי'כ'שכתבבתוךדבריו" -ודאיעלפי

המלאכה ,כי באמונה הם עושים )מלכים ב ,יב ,טז( .הגה

דין תורה ראוי להיות המסים לפי ממון ,ואין לך עול גדול

ומ"מכדישיהיונקייםמה'ומישראל ,טובלהםליתןחשבון.

מזה שיהא העשיר והדל שוים כמעט במשא המסים ,ואף

וכל זה בגבאים הכשרים ,אבל מי שאינו כשר ,או שנתמנה

שהיה המנהג מכמה שנים אין להשגיח בו" .ועיי"ש שקבע

באלמות וחזקה ,צריך ליתן חשבון .וה"ה בכל ממונים על

שלעניןזהלאאזלינןאחרימנהגגרוע.

הצבור".

אךמאחרובכללנטלהמסהמוטלעלכלאדםלרשויות

מבוארשבכלהממוניםעלהציבור,מןהדיןקיימתחובה

השלטון השונות ,נקבעו מדרגות מס הנקבעות בהתאם

לתתדיןוחשבוןקבועומסודרעלפעולותיהם.ואפילוביחס

ליכולתוהכלכלית,וכךאמנםראוילנהוגכמבואר,אםביחס

לגבאי צדקה שעל פי דין אינם מחוייבים בכך ,עכ"פ מצד

למס מסויים שהינו תשלום של סכום קטן ,יחסית להכנסה

והייתם נקיים וכו' ראוי שיתנו דו"ח .שהרי אפילו במשה

הממוצעת ויחסית לשאר המסים המוטלים ,קבעו בני העיר

רבינושנאמר בו "בכל ביתי נאמןהוא" עם כל זה במלאכת

שמפני שיקולים מסויימים לא יקבעו מדרגות מס ,יש מקום

המשכן נאמר "אלה פקודי המשכן" ללמד שהציג חשבון

לקבל שיקול דעת כזה .וכן עולה מהפת"ש )שם( שבעת

ברור על כל פעולותיו .וכמבואר במדרש תנחומא פרשת

שהמס הנידון )בתשובת הר"מ רוטנבורג ותשובת אבן

פקודי סי' ד' " -אמר להם בואו ואעשה לפניכם חשבון,

השוהם שהביא הפת"ש( היה בסכום קטן ,הוסכם כי הן

נתכנסו כל ישראל עד שהוא יושב ומחשב שכח אלף ושבע

העשירים והן העניים ישלמוהו בשוה ,ומשמע בתשובות

מאות וחמשה ושבעים שקל ,שעשה ווים לעמודים ...

אלו,שביחסלהסכמהזולאעלתההטענהלשלולמנהגזה.

באותה שעה נתפייסו ישראל על מלאכת המשכן ,ומי גרם

אךאםיתבררכיתושביםמסויימיםנדרשיםלשלםיותר

לו ,על ידי שישב ופייסן ,אלה פקודי המשכן ,ולמה עשה

עבור הוצאות קהילתיות מאשר סוג אחר של תושבים ,יש

עמהם חשבון ,והקב"ה מאמינו ,שנאמר לא כן עבדי משה

הכרח לבטל מיידית חוסר שוויון כזה .המס הנידון בעיקרו

בכל ביתי נאמן הוא ,ומשה אמר בואו ועשו עמי חשבון,

מיועד לממן שירותים קהילתיים ,על כן כל הנהנים

אלא ששמע משה ישראל מדברים מאחריו ,שנאמר והיה

מהשירותיםהקהילתייםשמספקועדהמושב,חייביםלשלם

כצאת משה אל האהל וגו' והביטו אחרי משה )שמות

במידהשוה.תשלוםמסוייםהמשולםעלידיחבריהאגודה

ל"ג,ח( ,ומה היו אומרים ,ר' יצחק אומר לשבח היו אומרים

לועד האגודה והמיועד למימון הוצאות האגודה ,אינו

 ...ור' חמא אמר לגנאי ,היו אומרים  ...אוכל משל יהודים,

רלואנטי ,ואינו עילה להפחתה במסים לועד המקומי ,כשם

ושותה משל יהודים ,וכל מה שיש לו מן היהודים ,וחבירו

שמסהמשולםלועדהעובדיםבמפעל,שישלםתושבהמקום

משיבו אדם ששלט על מלאכת המשכן אין אתה מבקש

העובד במפעל מסויים ,לא ישמש עילה להפחתת שיעור

שיהא עשיר ,כיון ששמע משה כך אמר להן חייכם

המס לועד המקומי .ובמידה והאגודה מממנת מקופתה

משהמשכן נגמר אני עושה עמכם חשבון ,שנאמר אלה

שירותים קהילתיים ,עליה להגדיר את שיעור המימון,

פקודיהמשכןוגו'".

ולחייב בו את הועד המקומי ,במקום להפחית עקב כך,

וממשה רבינו ילמד ק"ו כל שליח ציבור העוסק בענייני

באופן שרירותי ,את המס המוטל על חברי האגודה ,שהרי

הציבור ,שלא יתן מקום לטענות וחשדות שהיו מנת חלקו

ההפחתה הכוללת אינה בהכרח כשיעור המימון הנ"ל,

של אדון הנביאים משה רבינו עליו השלום ,ועל כן עליו

ולמעשה בכך נפתח הפתח לקביעת נטל מס שאינו שוויוני.

לתת דין וחשבון תקופתי על ההוצאות וההכנסות ,וכן

וכשנטלהמסאינושוה),ולאעקבקריטריוןשלרמתהכנסה,

לאפשר למעוניינים ,לעיין בכל הספרים המרכזים את

גודלדירהוכיוצ"ב(,ומוטלעלהציבורבדרךשאינההוגנת,

פעילותהועדעלמנתשיתקייםבו"והייתםנקיים"וגו'.

עטרתדבורה
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בנייהבביתמשותףללאאישורשארהשותפים
בבית הדין התקיים דיון בין שני צדדים הטוענים אחד

משותפת לכל בעלי הדירות וכללי השיתוף בסתמא נקבעו

כנגד השני על נזק שנגרם כתוצאה מחריגת בניה ,אך עם

עפ"י הוראות החוק .על כן ראוי שגם אותם שכנים יצטרפו

פתיחתהדיוןהתבררשכלאחדמהצדדיםמודהשהואבנה
בנייה רחבה מאד בלא אישור מתאים ,וכתוצאה מכך
נכתבההחלטהכדלהלן-
במקרה שבו בוצעה תוספת בניה בבית משותף ,ק"ו
כשבעקבותפעולותהבינויצדאחדביצעפעולותבינויבקיר

להסכמהזו,וזאתעלמנתלהסירמכשולמהצדדים.
לחילופין ,אם אחד מהצדדים שבנה ,יוכיח לבית הדין
שבנייתונעשתהכדיןוברשות,תוסרההוראההנ"ל.
להלן נימוקים הלכתיים הבאים כתוספת להחלטת בית
הדיןהנזכרתלעיל.

משותף או ביציקה שהיא גג וריצפה משותפת ,כשכל זה

א .כאמור בהחלטה ,במסגרת הנוכחית אין אנו נוטלים

בוצע ללא היתר בניה וללא רשות השכנים ,מלבד הבעיה

עלעצמינואתהמשימה,שאינהמוטלתעלביתהדין,והיא

החוקיתשבפעולותאלו,ובבעיהזוביתהדיןאינועוסק,הרי

להביאאתהצדדיםלידיעמידהבהוראותהחוק,המחייבות

שקיימתבעיהחמורהיותרוהיאשימוששלאברשותבנכס

הוצאתהיתרבניהכחוקבטרםיעשועבודותבינוי.

שלהזולת,ואףשההלכהקובעתשקרקעאינהנגזלת,היינו

אך בית דין הדן עפ"י דיני התורה ,אינו מתכנס לדון בין

שאיןבהקנייניגזילה,אךעכ"פהשימושבנסיבותאלואסור

שני צדדים השקועים באיסור גזל המבקשים מבית הדין

באיסור גזל .אף שהתקרה שהיא ריצפה של השכן מעליו

להכריעבסכסוךנוסףהנובעכתוצאהממעשיהם.

נידוןכנכסישותפים,אךגםשותףאינורשאילחרוגמכללי

בנסיבות אלו ההוראה הראשונה המוטלת על בית הדין

השותפות ולעשות פעולות בינוי תוך כדי התעלמות מכללי

היאלהפרישאתהצדדיםמאיסורהשימושבנכסשלאכדין,

השותפות,המחייביםאתכלהשותפיםבשוה.

ולאחרמכןלהכנסלהכריעבסיכסוךשנותר.

עלכןאיןמקוםשביתהדיןיתמקדבשאלתהנזקבלבד,

ב.לפיהחומרשבתיקעולהשכלאחדמהצדדיםמתגורר

ויורהעל בדיקהמקצועיתהעשויהלעלות סכום כסף גבוה,

בדירה הבנויה בבניין שבו ארבעה שותפים .שניים

כלעודהדיןמחייבהחזרתהמצבלקדמותו.

מהשותפים ,הם התובע והנתבעים .כללי השותפות נקבעו

הדברים אמורים ,ביחס לכל פעולת בינוי שנעשתה

על פי העיקרון הקובע שבבניין כזה ,שלד הבניין מהיסודות

בשטח המשותף בניגוד לכללי השותפות ולהסכמת

ועדהגג,הכלרכושמשותףשלכלבעליהדירות.שיתוףזה

השותפים.

נקבעעלפימנהגהמדינהשהתקבלבעקבותחוקהמקרקעין

הדוגמאות לבינוי שנעשה ללא היתר בניה בשכונה זו,

פרקו'המתייחסלבתיםמשותפים,ובונאמרשכלאדםשיש

שצויינועלידיאחדהצדדים,מעידהעלהנוהגשלאלפעול

לו דירה בבנין משותף ,נעשה שותף בכל הרכוש המשותף

עפ"יהוראותהחוק.אךכאמור,הבעיההמוזכרתלעילאינה

המיועד לדיירי הבניין .סעיף  52לחוק המקרקעין ,קובע

בעיה חוקית גרידא ,אלא בעיה יסודית של חובתו של אדם

שהגג ,הקירות החיצוניים ,מתקני מים וכיוצ"ב המיועדים

מישראל ,עפ"י דיני התורה ,להמנע משימוש ללא רשות

לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם דינם כרכוש

בנכס שאינו שלו ,או שימוש בנכס משותף בניגוד לכללי

משותףאפילוהםבתחומידירהמסויימת.

השותפות.

הטעםלכךהואמפנישהקרקעשהבנייןעומדעליההיא

עלכןבמידהשכלאחדמשניהצדדיםיצהירבכתבוללא

קרקעמשותפתלכולם.והדברברורשבעתרכישתהדירות,

סייג ,שהואמוחללצדהשניעלהפלישהלרשותווכןעלכל

הוסכם על שיתוף זה ,שנקבע עפ"י המנהג .אין כאן פסיקה

פעולת בינוי שנעשתה ברכוש המשותף ללא רשות ,בכך

מכח חוקי ערכאות ,אלא בסתמא הסכמת השותפים לעניין

יוסראיסורהשימושבגזילה,מכלצדשפעלשלאכשורה.

תנאי השותפות ביניהם ,מתפרשת עפ"י החוק והמנהג,

לאחר מכן יהיה מקום לפתוח בבירור תביעת הנזיקין
לגופה ,ולקיים דיון ולבחון מינוי איש מקצוע לבירור
הגורמיםשהביאולנזילותוכיוצ"ב.

ולהסכמה כזו תוקף עפ"י דין תורה ,עיין חת"ס חחו"מ סי'
קמ"בד"הוהנהבקצה"ח.
וכן פסק בספר ציץ אליעזר חלק טז סי סט ,וז"ל – "אין

לעיל התייחסנו לשני הצדדים שבפנינו .אך בבניין זה,

חולק שיש לכל שטח המריבה דין של בעלות משותפת,

דירות נוספות ובעלי הדירות ג"כ שותפים בשטח המריבה

ככתוב ומבואר באר היטב בחוק "בתים משותפים" פרק ו'

דנן ,שיתוף הנובע מכוח חוק בתים משותפים הקובע שכל

סעי',52כיפרטלחלקיםהרשומיםכדירות,שכלאחדהוא

הדיירים שותפים במעטפת החיצונית של המבנה המשותף.

בעליםבדירהשלופנימה"כלחלקיהביתהמשותף,הקרקע,

לחוק זה משמעות עפ"י ההלכה מאחר שקרקע הבנין היא

הגגות ,הקירות החיצוניים המסד ,חדרי המדרגות ,מעליות,
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מקלטים וכו' אפילו הם בתחומי דירה מסויימת ,דין רכוש

אחרת .ואינו דומה למרפסת סגורה בבית משותף שבעל

משותף להם" ,וא"כ בודאי ובודאי שהמערערים יכולים

הדירה מבקש לסגור ולהופכה לחדר ובפעולתו אינו משנה

להתנגדלכלשינויברכושהמשותף...והאיסורבליהסכמה

בקירותהחיצונייםובצורתהבניין,בזהכתבבשו"תמשכנות

ברורגםבלאוהכי",עכ"ל.

ישראלסי'ז'שאיןמניעהבכך,ועייןבספרפתחיחשןחלקו'

וכעין זה פסק בספר משכנות ישראל )להג"ר ישראל

שותפיםפרקד'הערהט'.

גרוסמןז"ל(סי'א'שבסתמאכלדייררכשדירתועלדעתכן

אףלפידרכושלשו"תמנחתיצחקחלקו'סי'קעאותיז,

שינהגו ביניהם עפ"י חוק בתים משותפים לאחר שהרישום

שהורה שלא למנוע הוצאת מרפסת ,וסייעתא דיליה מהא

שלהדירהנעשהעפ"יכלליחוקזה.

דזיזהמבוארבשו"עסי'קנג,הכאגרעטפיוכו"עמודו.מפני

ג .המרפסת של משפחה פלונית ,המצויה על גבי דירת
התובעים ,קודם לפעולת הבינוי היתה מרפסת פתוחה עם
ריצפה ומעקה ,והנתבעים סגרו את המרפסת ובנו בה חדר
מגורים.

שהבנייה היתה כרוכה בפעולת בינוי וחציבה בגוף התקרה
שלהתובעים.
אךבלא"הדעתהמנחתיצחקלאהתקבלהלהלכה,עיין
הוראת הגרי"ש אלישיב שליט"א שהובא בקובץ מקבציאל

בפעולה זו קיימות שתי בעיות ,ראשית ,שינוי חזות

חלק כג שנה יג עמ' ריז שפסק למנוע הוצאת מרפסת בלא

המבנה וצורתו .אילו היו מביאים מבנה מוכן ומניחים אותו

רשותהדיירים,וטעמושאינודומהלחזקתתשמישיםמפני–

על גבי המרפסת ,זו היתה הבעיה היחידה ,אך מאחר

"דאף בניית מרפסת חשיב כלקיחת בעלות ,מאחר והאויר

ובבניית המרפסת נעשו פעולות בינוי וחציבה ברצפת

והקירות החיצוניות הוא רכוש משותף של כל השכנים על

המרפסת שהוא הגג של התובעים ,הרי שבכך הנתבעים

פי התקנון דבתים משותפים ,ובבניית המרפסת לוקח

פעלו שלא ברשות ברכוש שיש לתובעים חלק בו .עיין

בקביעות להשתמשות שבאותו מקום על ידי חפירה ובניה

בשו"ע חו"מ סי' קסד ס"א שפסק שהתקרה של התחתון

בקיר החיצוני המשותף ,ומההיא דזיז אין ראיה ,דזיז הוא

שייכתלתחתון,וגםהרמ"אאינוסובראחרת,עיי"שבסמ"ע.

דברקטןולאקבועכלכךבבניןגמורכמרפסתשבימינו".

בנידון דנן בכל הקשור לבנייה בקומה עליונה ,בניגוד

ובספר שבט הלוי חלק ח' סי' רצט כתב – "בדבר הספק

להסכמתבעלהקומההתחתונה,הביאהטורחו"מסי'קסד

האם שייך בכה"ג לכפות מדין כפי' על מדת סדום ,לדידי

" -הכי איתא בתוספתא ,בית לאחד ועלייה לאחד ,ורצה

פשיטא לי דלא שייך כופין על מדת סדום שיוותר אדם על

בעל העלייה לבנות דיוטא על גבה ,במקום שנהגו לבנות ב'

מה ששייך לו .ואינו דומה לסוגית ב"ק כ' ושו"ע חו"מ סי'

או ג' יעשו ,הכל כמנהג המדינה" ,ועיי"ש בטור שהורה

שס"ג ,ואינו דומה להאי דב"ב י"א ע"ב שהפנימי יסתום

למנועבנייהשישבהתוספתמשקליחסיתלמהשהיהקודם

המבוי ,כאשר הרגיש הכותב בעצמו דבמבוי אינם בעלים

לכן .עכ"פ מוסכם עפ"י התוספתא ,שמנהג המדינה מחייב

גמורים .וכן אינו דומה כלל להאי דב"ב י"ב ע"ב דבמקום

עפ"יההלכה.

שכ"א יש לו ומקבל רק האחד רוצה שיתנו לו קרוב למים או

התוספתאשהביאהטורנמצאתבמסכתב"מפי"אה"ה.

לשאר נכסיו.אבל אין שום טעם שיוותר אדם על שלו ממש

וכתבשםבפירושחסדידוד–"הכאאיירישקנוהקרקעיחד,

מטעם כופין על מדת סדום .וכי אדם עשיר ענקי שגם הרבה

ובנה האחד בית והאחד בא לבנות עליה על גביו .קמ"ל

דינרי כסף לא נחשבים אצלו כלל ,ושכנו האביון שחסר לו

שיכול בעל הבית למחות בידו שלא לבנות עליה דיוטא על

גם פרוטה וכי אנחנו נכוף ליתן לו מכספו בלי שורת הדין רק

גבידיוטאאלאכמנהגהמדינה".

מטעם כופין על מדת סדום ,אי לאו משום דין כפי' על

ובשו"עחו"מסי'קסדס"זפסק" -וכן בעל העלייה בונה

הצדקה.וה"ניאמרזהשהחצרמשועבדלו.

אותה ,אם רצה ,כשהיתה .ואם בא לשנות הכותלים

ובמה שרצית לדמות נדון זה להא דכתב הסמ"ע )קס"א

להרחיב ולהחזיק ,אין שומעין לו ,מפני שהוא מכביד על

סק"ז(דבדברים שהמנהג לעשותן בחצר הולכין אחריו ואינו

כותל התחתון" .ועיי"ש ברמ"א ובש"ך סק"ו שאם אין

יכול למחות בו .ואפילו העמדת רחיים שהוא דבר קבוע

השותפיםנוהגיןלהקפיד,אזלינןבתרהמנהג.

במקומו רשאי לעשות כדמשמע שם בשו"ע ,וה"נ דרך בנ"א

כפי הנראה המנהג היום שהשותפים נוהגים להקפיד,

להגדיל דירתם ואין בכח השותף לעכב בידו מעיקר דיני

שלא לבנות בניה מסוג זה בלא רשות ,אך כל הנ"ל עפ"י

השותפות.עדיין הדמיון לרחיים לא ברור לי כ"כ .דודאי מי

דינא דגמרא ,אבל בנידון כזה בימינו ,מלבד מנהג המדינה,

שגר בשותפות גר כדרך העולם שצריכים רחיים וכיו"ב ,אבל

הקובע עפ"י ההלכה ,וכפסק הטור והשו"ע ,בנוסף לכך ,לפי

אין זה מהשתמשות הבית להוסיף אצל מבנה הבית אם לאו

המבוארלעיל,קיימתשותפותשלאהיתהבזמןחז"ל,והיא

שישרגילותממשותקנתהעירוהואקנהע"מכן,וכןהמוכר

מחייבת את הצדדים גם בלא בחינת מנהג המדינה המוזכר

מכרע"מכן,ולכןטעםזכותהשותפיןצ"ע,אםלאשע"מכן

בתוספתאובטורושו"ע.

נחתםהחוזה".

והיינו בנידון דנן שבסגירת המרפסת משתנה צורתו

כאמור ,נידון דנן אינו עניין לחזקת תשמישים ,שיש

החיצוניתשלהבנייןובנייתהחדרהנידוןגרמהלצורתמבנה

אומרים דלאלתר הוי חזקה ,עיין שו"ע סי' קנג ס"ב .והטעם

עטרתדבורה
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מפני שאין כאן שימוש גרידא ,אלא לקיחת בעלות ,ואינו

מאי עשו תקנת השבים ,כדי שלא יעלים הגזלן שגזל ולא

רשאילעשותכןאלאאםכןרכשזכותזוכדין.

יעשהתשובה,ובקרקעלאשייךזה,דאיאפשרלהעלימה".

וכדמוכח מפסק שו"ע סי' קנה סעיף מב שזכות שימוש

והט"ז כתב – "נראה הטעם דקרקע אינה נגזלת ,ובעל

בחפירת בית הכסא בחצר חבירו אינה כהשתמשות דמהני

כרחויבואאח"כלידיהשבה,דמצוייםהםבעליזרועליפול,

בה חזקת השתמשות ,אליבא דשיטת המחבר בסי' קנג ס"ב

כמ"שהמחברבסי'קי"אס"ג,משוםהכילאעשותקנהבזה.

הנ"ל ,בלא טענה שרכש זכות זו אלא זוהי רכישת בעלות

משא"כבקורותשאפשרשיתרקבואושישרפוולאיבואלידי

דלאמהניאםלאקנהזכותזו,וכמבוארבשו"עסי'קנהשם,

השבה".

במש"כ"ואיטעיןדזבניהניהליה".

וע"עבשו"תאורשמחח"בסי'יאשכתבדלאעשותקנת

ד.כידוע,הגוזלמרישובנאובביתו,אינוחייבלפרקאת

השביםרקבמקוםדמתחייבמתורתגזלן,וברשותולקנותעל

ביתו כדי להשיב את המריש ,מפני תקנת השבים .אך אין

ידי שנוי ,בזה עשו חכמים כמאן דליתא בעינייהו משום

הדברכךבמישבנהבחצרחבירו.

פסידאדבירהומשלםרקדמים.אבלקרקעדאינהנגזלתלא

הרשב"א בתשובה חלק ג' סי' קפח כתב– "שאלת ,במסיג

עשותקנתהשבים".

גבול ובנה כותל בחצר חברו ,והכניס הקרקע בתוך שלו

ועיין בפת"ש סי' שס סק"א שהביא מתשובת המבי"ט.

כאמה,ובנהעלאותוכותלביתגדולשסמךעליו;ועכשיו,בא

וי"ל בזה שתי דברים ,ראשית ,דברי המביט נדחו על ידי

בעלהחצרלהרוסכלבנינו;אםנדיןבזהכדיןמריש,אולא.
תשובה .לא עשו תקנת השבים רק במטלטלין ,אבל
בקרקע,לאאמרושימכורזהאתשלו,וישחיתאתנחלתו.

המל"מ ,ומש"כ בספר שער משפט לתלות דינו של המבי"ט
בפלוגתאדרבוואתא,עי"ש,דחולנכוןבספרערךשיסי'שס
ובשו"תאורשמחח"בסי'יאעי"ש.

וכן פסק הרמ"א חו"מ סי' ש"ס ס"א – "גזל קרקע ובנה

מלבד זאת המבי"ט איירי שהבנאים השיגו גבול מבלי

עליה בניינים גדולים ,צריך לסתור הכל ולהשיב קרקע

ידיעת בעל הבית שהעסיק אותם ,ואינו דומה לנידון דנן

לבעלים,דלאעשותקנתהשביםבקרקע".

שהנתבעים בנו תוך ידיעה שבמעשיהם הם פועלים ללא

ובארהלבוש–"שלאעשותקנתהשביםבקרקע,דטעמא

רשותהתובעהמתגוררבדירההתחתונה.

סימ לח

עסקתתיווךבלאהסכםתיווךכחוק
בבית הדין התקיים דיון בין התובע ,מתווך דירות
במקצועו,וביןהנתבעשמכרדירהבאמצעותו.

ובביאור הגר"א חו"מ סי' פז ס"ק קיז כתבבלשוןזו – "דין
השדכנות,כתבמהר"םשהואמדיןהיורדלשדהחבירושלא

התובע פנה אל הנתבע והציג עצמו כמתווך ,והודיע לו

ברשות ,שאם היתה שדה עשויה ליטע שאומדין כמה אדם

על קונה המעוניין לרכוש את הדירה .ואמנם לאחר מכן,

רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה כמ"ש בב"מ ק"א א' ,והוא כמו

העסקה הושלמהוהדירה נמכרה לקונה באמצעות המתווך.

סרסור כמש"ל בסי' קפ"ה ס"י בהג"ה ,וכמו שצריך ליתן

עד להשלמת העסקה ,המתווךסייע לשני הצדדים להשלים

לסרסורכמ"שבב"מס"גב'ע"ש".

העסקה.

ובביאורהגר"א סי' קפה ס"ק יג,כתב– "פי'הר"מ טעמא

התובעדרשתשלוםעמלתתיווךבסךשניאחוזים,ואילו

דסרסור נוטל שכר ,אע"פ שלא שלחו והסרסור בא מעצמו,

הנתבע בקש לדחות את התביעה ,וטען שלא סוכם ביניהם

כמו יורד לשדה חבירו ונטעה ואמרינן בב"מ ק"א א'איתמר

על תשלום .וכן הוסיף לטעון ,שמאחר שהמתווך עבד עבור

היורד כו'ול"פ כאן כו'.וכן בסרסור כיון שהוא עשוי למכור

הקונה וכבר קבל את שכרו מהקונה ,סך אחוז וחצי ממחיר

ושםדההואכו'א"ללאבעינאכו'א"לגליתאדעתךכו'".

העסקה,איןלחייבובתשלוםנוסף.
בנסיבות אלו ,בשאלת חובת התשלום למתווך קיים

הרי מבואר שהסרסור יקבל את שכרו ,למרות שלא
נשלחעלידיהמוכר,אלאתיווךעלדעתעצמו.

הבדל מהותי בין ההלכה הפסוקה להוראות החוק .על פי

לעומת זאת מבחינת החוק  -ביחס לתיווך במקרקעין,

החוק אין חובת תשלום ,אם הזמנת התיווך נעשתה בעל

קייםחוק)חוקהמתווכיםבמקרקעין,התשנ"ו(1996-המסדיר

פה בלבד ,וללא הסכם בכתב .אך עפ"י ההלכה הפסוקה,

אתנושאהתיווךבמקרקעין.

המתווךזכאילדמיתיווך,גםאםהצדדיםלאסיכמומראש
תשלוםדמיתיווך,וכדיןיורדלשדהחבירוהעשויהליטע.

בסעיף  9לחוק נקבע כדלהלן – "מתווך במקרקעין ,לא
יהא זכאי לדמי תיווך ,אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה

הרמ"א בחו"מ סי' רסד סעיף ד' פסק " -וכן כל אדם

בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין ,שבה נכללו כל

שעושה עם חבירו פעולה או טובה ,לא יוכל לומר בחנם

הפרטים שקבע שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה ,חוק

עשיתעמדיהואילולאצויתיך,אלאצריךליתןלושכרו".

ומשפטשלהכנסת".
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בסעיף  14לחוק נקבע כי מתווך במקרקעין יהיה זכאי

דמלכותא דינא אלא בדברים שהמלך גוזר להנאתו כגון

לדמיתיווךמאתלקוחאםנתקיימוכלאלה-הואהיהבעל

המכסים והמסיות וכיוצא בהן ,אבל בדברים שבין אדם

רישיון לפי החוק בעת שעסק בתיווך או שחל עליו ,באותה

לחבירו אין לנו לדון אלא על פי תורתנו  ....אלא אפילו

עת ,פטור זמני בהתאם לאמור בסעיף  ;20הוא מילא אחר

לשאר פוסקים דסוברים דאמרינן דינא דמלכותא בכל דבר,

הוראות סעיף  ;9וכן הוא היה הגורם היעיל שהביא

היינו דוקא מה שאינו נגד דין תורתינו אלא שאינו מפורש

להתקשרותהצדדיםבהסכםמחייב.

אצלינו,אבללדוןבדיניהגויםבכלדברנגדתורתינו,חלילה,

עפ"י החוק ,דרישת הכתב בהסכם תיווך ,היא דרישה

ודאילאיעשהכןבישראל".

שאינה מותנית ,דהיינו שאין דרך להסכים על ויתור על

לפיזהבנידוןדנן,ישלתלותהלכהזובמחלוקתהרמ"א

דרישה זו ,ובלא שיעמדו בדרישות החוק .וגם אם המתווך

והש"ך .לפי דעת הרמ"א שהכריע בסעיף ח' כדעת היש

הביא לקיומה של עסקת מקרקעין ,הוא אינו זכאי לשכרו

חולקין ובצירוף דבריו בסעיף יא ,גם עפ"י ההלכה יש תוקף

בהעדרהסכםתיווךבכתב.

לחוק .מאחר שהחוק חוקק על מנת להנהיג כללים ברורים

יצוייןשבעקבותהחוק,המתווכיםבכלהארץמשתדלים

ולהסדיר סדרים מתוקנים בשוק התיווך ,ולמנוע טענות

להזהר שלא לעסוק בתיווך במקרקעין בלא חתימה

לזכויות בדמי תיווך במקרים בהם תרומתו של המתווך

מוקדמתעלהסכםבכתב,וזאתלאחרשבתיהמשפטאינם

להשלמת העסקה היתה שולית או אינה ברורה .ויש מקום

מחייבים תשלום תיווך בהעדר עמידה מלאה בתנאים

להגדיר את החוק ,כחוק שנקבע "לתקנת בני המדינה".

הקבועיםבחוק.

משא"כ לפי דרכו של הש"ך ,מאחר שההלכה בעניין זה

בנסיבות אלו יש לברר ,האם החוק משפיע על ההלכה

מפורשתוברורה,דינאדמלכותאאינוגוברעלההלכה.

ובעקבות החוק והמנהג ,גם על פי ההלכה אין חובה לשלם

יש מקום להוסיף טעם בהלכה זו ,עפ"י דברי הרשב"ם

דמי תיווך כשלא הושלמו התנאים הקבועים בחוק .כגון

במסכת בבא בתרא דף נד :שבאר את ההלכה "דינא

בנידון שבפנינו ,שהתובע לא נהג בהתאם להוראות החוק

דמלכותא דינא" וכתב – "דינא דמלכותא דינא ,כל מסים

ולאהחתיםאתהמוכרעלמסמךמתאים.

וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג

יש מקום לתלות שאלה זו במחלוקת הראשונים בגדרי
דינא דמלכותא שהובאה ברמ"א סי' שסט סעיף ח'  ,וז"ל –

במלכותם דינא הוא ,שכל בני המלכות מקבלים עליהם
מרצונםחוקיהמלךומשפטיווהלכךדיןגמורהוא".

"י"א דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא אלא במסים ומכסים

עפ"י דרכו ,יש להגביל את כחם של קבלת בני המלכות

התלויים בקרקע .כי המלך גוזר שלא ידורו בארצו כי אם

לקבל את דיני המלך ,בהתאם לעקרונות המבוארים לעיל,

בדרך זה ,אבל בשאר דברים ,לא .ויש חולקין וסבירא להו

ומחלוקת הרמ"א והש"ך היא להגדיר בדיני ממונות מהו

דאמרינן בכל דבר דינא דמלכותא דינא .ולכן המלוה על

היקףכוחםשלבניהמדינהלקבלעלעצמםחוקיםהנוגדים

המשכון ,יכול למכרו אחר שנה ,הואיל וכן דינא דמלכותא,

אתההלכה.

וכןהואעיקר,וכמושנתבארלעילסימןשנ"וסעיףז'".
ובסעיף יא כתב הרמ"א – "הנושא אשה במקום שדנין

ביחס להכרעה במחלוקת הרמ"א והש"ך ,בספר ערך שי
חו"מ סי' עג סעיף יד ,נטה להכריע כשיטת הרמ"א אך לא

בדיני עובדי כוכבים ,ומתה אשתו .לא יוכל אבי אשתו או

קבעמסמרות,וכתב– "ברמ"אס"סשס"טכתבהיכאדדינא

שאר יורשיה לומר  -כל הנושא אשה על דעת המנהג הוא

דמלכותא לתקנת בני המדינה אזלינן בתרי' ,והש"ך סי' ע"ג

נושא ונדון הדבר בדיני עובדי כוכבים דאם מתה לאיורשה

סי"ד חולק ,ובתומים ריש סי' כ"ו נוטה לדברי הרמ"א ,וכן

בעלה או כדומה לזה,וליכא בזה משום דינא דמלכותא )ב"י

בשו"תביתאפריםסי'ד'הביאדבריהתומיםונוטהלדבריו,

בסימן כ"ו בשם תשובת הרשב"א( .דלא אמרינן דינא

ובחתם סופר חו"מ סי' ס"ה כתב דהוי ספיקא דדינא ובחי'

דמלכותא ,אלא בדבר שיש בו הנאה למלך ,או שהוא

הרשב"א גיטין דף י' הביא דעות בזה עיי"ש  ...לענ"ד עיקר

לתקנת בני המדינה ,אבל לא שידונו בדיני עובדי כוכבים,

כהרמ"א ,דמבואר בפ"ק דב"ב ח :דרשאין בני העיר להסיע

דאםכןבטלוכלדיניישראל)מהרי"ק(.

עלקיצתן,ולעילסי'ב'מבוארדלכו"עאםקבלומדעתכולם

אך הש"ך סי' עג ס"ק לט חלק על הרמ"א ,וכתב – "לפי

בדיבור בעלמא נתקיים .וא"כ דינא דמלכותא שהוא לתקנת

ע"ד דברי הר"ב צל"ע בעיקר הדין שכתב הר"ב שלא יוכל

בניהמדינה,הויכהאדפ"קדב"מיב:עשושאינוזוכהכזוכה

למכרו בפחות משנה ,שהוא דבר תמוה מאד לפי עניות

מ"ט עניים גופייהו ניחא להוא עיי"ש .ה"נ ניחא לבני

דעתי ,דכיון דעל פי דין תורה יכול למכרו לאחר ל' יום,

המדינה ,והמלכות שליחותייהו עביד .אף דעכו"ם לאו בר

היאך נלמוד מדיני גוים לבטל דין תורה,ח"ו לא תהא כזאת

שליחות,כיוןדאיןצריךרקהסכמה...סגיבהסכמהונתינת

בישראל .ולא מיבעיא לאותן הפוסקים שסוברים דלא

רשות...וה"נהויכקבלועליהןמדעתכולן".

אמרינן דינא דמלכותא רק בדברים שהם להנאת המלך,ולא

ובספרו תשורת שי תניינא סי' נד חזר על דבריובספרו

בין איש לחבירו ,וכן הסכים בשלטי הגבורים פרק חזקת

ערךשי,וסיים– "אףדאיןדעתיהעניהמכרעתביןהרמ"א

הבתים סוף דף קפ"ט וז"ל ,ונראה בעיני שלא נאמר דינא

והש"ך ,מ"מ אם בא יבא הדין לפני דיין מומחה ויכשרו

עטרתדבורה
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בעיניו וידין כמו שכתבתי אין להשיב כיון דדעת התומים

נגדהדיןתורה,לאמהנידינאדמלכותאנגדמלכושלעולם

ובית אפרים כהרמ"א  ...ורש"ל כתב דהדיין יכול להכריע

לעקורדיןתורהח"ו".

בפלוגתא דרבוותא ,הובא באחרונים ובנה"מ בדיני
תפיסה".
יש מקום לומר ,שבנידון דנן אף לדעת הש"ך יש לחוק
מעמדמחייב,וזאתאםלמעשהנהגועפ"יהחוק.

וע"ע בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' קסז שכתב לבסס
המנהג לפסוק פיצויי פיטורין על יסוד דברי הרמ"א והש"ך
בסי'שנו,הנזכרים.
הביתיצחקבתשובתוהנזכרתכתבסברותנוספותלתת

ברמ"א חו"מ סי' שנו סעיף ז' כתב – "דהכי נהיגי עכשיו

תוקף לחוק שמירת זכויות יוצרים .סברא אחת כתב

להחזירכלגניבהאפילולאחריאושושינוירשות,מכחדינא

להסתמך על תשובת החתם סופר ,וז"ל " -ועיין חתם סופר

דמלכותא".וכתבעלזההש"ךסק"י"-דהכינהיגיעכשיוכו'

חחו"מ סי' מ"ד ,מבואר ג"כ דכל שהיא תקנה לטובת בעלי

מכח דינא דמלכותא כו' ,ואע"ג שהוכחתי לעיל סימן ע"ג

אומנים ,מחוייבים להחזיק בדינא דמלכותא ,וכ"ש הכא

סי"ד באריכות דלא אמרינן דינא דמלכותא מה שהוא נגד

שהואתקנהלטובתהמחברים".

דין תורתינו ,מ"מ דיינין הכי,ומשוםהכידייק שפיר בלישנא

יצויין שתשובת החתם סופר מתייחסת לחוקים

דהכי נהיגי עכשיו ,כלומר דגם בישראל נהיגי כן  ...ואע"ג

שהשלטונות קבעו להסדיר את סדרי העבודה והתשלום בין

דמנהג גרוע שהוא נגד דין תורה לא אזלינן בתריה וכמש"ל

המתווכים ,מכיון שזו תקנה לטובת בעלי האומניות .וה"ה

סי' ע"ב ס"ק ל"ה וכמה דוכתי ,י"ל דהאי מנהג הוא שנתקן

בנידון דנן החוק קבע סדרים מתוקנים לטובת הקונים

כך ופשיטא דיש ביד הדור לתקן תקנות ועוד דגם בדינא

והמוכריםשידעובאילונסיבותהםמחוייביםבדמיהתיווך.

דמלכותאהואכןודוק".

טעםנוסףכתבהביתיצחק– "גםי"ל,דדוקאמהשהוא

ובשו"תביתיצחקחיו"דח"בסי'עחכתבלאסורהדפסת

נגדדיןתורהלהפסידממוןעלידו,הדיןתורהבתוקף,אבל

ספריםבניגודלזכויותיוצריםמטעםדינאדמלכותאהאוסר

בדבר שדינא דמלכותא הוא להפסיד מניעת הריוח דלא

לפגוע בזכויות יוצרים .וז"ל– "מצד דינא דמלכותא אסור

מיקרי היזק .ההכרח מצד דין תורה ,לקיים דינא דמלכותא,

במדינתנו להדפיס .וכת"ה שאל אם נאמר בכגון דא דינא

מה"טדאבידהצריךלהחזיר".

דמלכותאהואילשסותרלדיןתורה.הנהבהלכותאבדהסי'
רנ"ט מבואר דמציל מזוטו של ים צריך להחזיר מצד דינא

גםסבראזומחזקתאת פסקהדיןבנידוןדנן,שלאלחייב
שכרטרחהלמתווךשלאעמדבתנאיםהקבועיםבחוק.

דמלכותא ,ובסי' שנ"ו מבואר דצריך להחזיר מכח דינא

העולה מכל האמור  -יש מקום לתת תוקף לחוק שעיקר

דמלכותא דהכי נהיגי .וכתב הש"ך דמצד המנהג חייב

מגמתו לתקנת בני המדינה ,ואף פשט המנהג בין הסוחרים

להחזיר .ולפי זה י"ל ה"ה בזה שכבר נהגו שלא להדפיס

לנהוגעפ"יהוראותהחוק.

מיראתהמלכות,חייבלהחזיקבדינאדמלכותא".

אמנםבהתאםלדרךזו,גםבחוקשעיקרמגמתולהסדיר

ובספרמקצועבתורה)להג"ראריהליבצינץז"ל(הלכות

סדרי מסחר וכיוצ"ב ,אם החוק ביסודו מיוסד על השקפת

הלואהסי'עגס"קכהדןבמחלוקתהרמ"אוהש"ך ,וכתב–

עולם מובהקת כחילופית להשקפה התורנית ,ועפ"י התורה

"אפשר דכל מה שיפעול המנהג יפעול דינא דמלכותא ג"כ,

לאהיהמקוםלהנהיגמנהגסוחריםבהתאםלתפיסתעולם

דאם נפסוק עפ"י דינא דמלכותא הרי ממילא שיהיה מנהג

כזו,לאיהיהתוקףלחוקכזה.וכמושכתבבתשובתחבצלת

קבועכשנפסוקכן,ואמרינןבענייניםשהםתקנתבניהמדינה

השרוןחחו"מסי'ח'ששללאתהתוקףשלחוקהגנתהדייר

יוקבעהמנהגכןבאמת.לכןבמקחוממכרושטרמתנההנה

וז"ל – "בשעת המלחמה דאז היה באמת עת לחץ ודוחק ...

מבואר בסי' ר"א דסיטומתא דהיינו רושם קונה באתרא

אבל עכשיו השכל גוזר להיפך שזה עוול גדול נגד בעלי

דנהיגילמיקניקני...א"ככשנפסוקדינאדמלכותא לאיהיה

הבתים שמתקיים שורך טבוח וכו' וזרים שולטים ברכושם

נגדדיןתורהשהריכשיהיהמנהגקבועיהיהעפ"ידיןתורה

ואין להם מושיע  ...ובפרט שידוע לנו שעיקר החזקת החוק

כן ,א"כ לא מקרי נגד הדת .אבל להאמין קרוב או פסול או

הזה הוא בא ע"י איזו נבחרים חפשיים שיש בהם דעות

עד אחד וכדומה ,לפי שהתורה פסלתן בזה לא שייך לומר

ושיטות הקאמוניסטען וסאציאליסטען ללחוץ את העשירים

שיכוליםלהתנהגשיהיהעדאחדנאמןאוקרובים...לעשות

ולקחת ממונם שכל אלו השיטות הם נגד דעת תורה,

חוקנגדהתורהשיהיהע"אנאמןאוקרוביםלאתהיהכזאת

וחלילה לומר בזה שזה יהיה מקרי דין גמור עפ"י דעת

בישראל,וכןלקבועחוקומשפטלבטלירושתהבעלחלילה

תורתינוהקדושה".

וכדומה יותר עניינים שמפורשים בתורה ואין טעם להנהיג
בעניןאחרלאמהנידינאדמלכותא".

אמנםביחסלחוקהגנתהדייר,בספראהליהושע)להג"ר
יהושע באמבאך( ח"ב סי' יא ,בתשובה מבן המחבר ,כתב

ובמסקנתו כתב הג"ראריה ליבצינץ ז"ל – "והגם שאיני

אודות חוק זה ,שאביו בתשובותיו סבר שלא לתת תוקף

כדאילהכריעביןהריםגדולים,מ"מהנכוןכמ"ש,דבדברים

לחוק עפ"י דין תורה ,עפ"י דברי הש"ך דלא מהני דינא

שיש יכולת לתקן לתיקון המדינה ,שפיר מהני דינא

דמלכותא לעקור דין תורה .אך חזר והוסיף – "אולם שמוע

דמלכותא שינהגו כן .אבל דברים שאין טעם לתקן שיהיה

שמעתי מאחי הרב הגדול שליט"א ,שאאמו"ר זלה"ה חזר
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מזה ואמר לו מילתא בטעמא ,כי דברי הש"ך לא נאמרו רק

דינאדמלכותא כיון שסו"ס עתה נהגו כולם בכך משום דינא

בדורות הראשונים שכל נימוסי המלכות נחתכו ונקבעו רק

דמלכותא,הדרדיניהכשארכלמנהגיהסוחריםדדינאיתיב

על ידי המלך יועציו .משא"כ בדורות הללו שכל מדינה יש

שמנהגם מנהג ולא מקרי נגד ההלכה ,מכיון דאף בלי טעם

לה בית הנבחרים מכל המדינה )פארלאמנעט( וכל החוקים

דדינא דמלכותא אם נהגו בכך מנהגם מנהג ,א"כ דינא

נחתכים עפ"י הנבחרים האלה ,מעתה כל מה שעושים

דמלכותאלאמגרעהמנהג,אלאאדרבהנותןלותוקףיותר,

ומתקנים לטובת המדינה הוה כקיבלו עליהם כל החוקים,

וזהפשוט".

יען שכל אנשי המדינה בוחרים צירים לבית הנבחרים

מסקנתהדברים

ושולחיםאותםלתקןלהםתקנותטובותומועילות,אשרעל

גם על פי ההלכה יש תוקף לחוק שנקבע להסדיר סדרי

כןבדבריםשבממוןאףשהואהיפךמדיןתורהישלהםהכח

מסחר מתוקנים ,אם למעשה כבר נהגו הסוחרים עפ"י חוק

והעוז לתקן תיקון המדינה ,וכל מה שעשו הנבחרים נחשב

זה ,והחוק אינו מיוסד על מערכת חוקים שנועדה להיות

כמו שעשו הקהל בעצמם תקנה דשלוחו של אדם כמותו",

חילופיתלדיניהתורה,אלאתפיסתהעולםהעומדתמאחרי

עכ"ל.

החוק היא לתקן תיקונים טובים ומועילים ,ולא באה

אך לפי האמור ,גם חוק שנחקק בבית הנבחרים של כל

להשליטתפיסתעולםהמנוגדתלהשקפתעולםשלתורה.

המדינה ,יקבל תוקף מחייב בכפוף לכך שהחוק מיועד



לתקנת בני המדינה ולא נועד להחליף דיני תורה ברורים

למרות האמור ,בנידון דנן אמנם אין למתווך את האחוז

כדיני ירושה או עדות ,אלא בא לתקן תקנות שאין עניינם

המקובל כשכרטרחהלמתווך,אךישלשלםלושטרטרחה

עקירתדיניתורההקיימים.בנסיבותאלולאיהיהכחהחוק

בהתאםלשעותהעבודהשהשקיע.

עדיף מתקנות קהל ,שאינם רשאים לתקן תקנות שביסודן
מיועדותליצורמערכתחוקיםחילופיתלדיניתורה.

מסקנה דומה מצאתי בשו"ת מים רבים )להג"ר רפאל
מילדולה ז"ל( ח"ד סי' כז שאמנם פסק לחייב שכר תיווך

אמנם ידועה שיטת הר"ן במסכת נדרים )כח (.שכתב –

בשיעור המקובל ,אך הוסיף – "מיהו ,באותם המקומות

"כתבו בתוספות ,דדוקא במלכי עובדי כוכבים אמר דדינא

שהסרסורים הם נקובים בשמות ופורעים מס למלך על

דמלכותא דינא מפני שהארץ שלו ויכול לומר להם אם לא

האמונותשלהם ,ושכרםקצובכךלמאה.ודאישהשדכןאם

תעשומצותיאגרשאתכםמןהארץ,אבל במלכי ישראל לא

אינו מהנקובים בשמות אינו יכול לתבוע כך למאה כפי

לפי שא"י כל ישראל שותפין" .אך כבר כתב בחתם סופר

קצבתהסרסור,אלאשמיןלושכרטורחוויפשרוביניהםעל

בתשובההנזכרת)חו"מסי'מד(עלשיטתהר"ן– "מ"מ נ"ל

שיעורשכרו,וכןמסתברוהדבריםפשוטיםהם".

דלא פליג אלא במסים ומכס שמטיל על כרחם ס"ל לא שייך

דהיינו,בתשובהזוקבעשאמנםהמתווךאינוזכאילשכר

לומר בני מדינה ניחא להו אלא משום שהוא אדון הארץ,

טרחה כפי האחוזים המקובלים לתשלום למתווך ,וזאת

וא"כ יש לחלק בין מלכי ישראל למלכי או"ה ,אבל במנהגי

בהתאםלחוקוהמנהגשנהגבזמנו,שרקמתווךרשוםומוכר,

ונימוסים כמו ב"ב נ"ד ע"ב מודה ר"ן ,דהטעם משום דניחא

המשלם מס על שכרו ,יקבל בהתאם לתעריף זה .אבל אם

להוואיןלחלקביןמלכיישראללאו"ה".

אדם שאינו מתווך מקצועי עשה פעולת תיווך ,אין חייבים

מלבד זאת ,הב"י בספרו לא הביא את שיטת הר"ן
להלכה ,ועיין בביאור הגר"א סי' שס"ט ס"ק לה שעל דברי

לשלם לו את שכר התיווך הנהוג ,אבל יש לשלם לו שכר
טרחתו,ועליהםלהתפשרבענייןזה.

הרמ"אבדעהראשונהשםדדינאדמלכותאדינארקבמסים

עפ"י סברת תשובת מים רבים הנזכרת ,גם כעת אמנם

ומכס התלויים בקרקע כי המלך גוזר שלא ידורו בארצו כי

החוק פטר מהחובה לשלם את האחוז המקובל ,למתווך

אם בדרך זה ,כתב הגר"א שדעה זו תואמת לסברת הר"ן.

שלא עמד בתנאי החוק .אך עדיין יש מקום לפיצוי עבור

ומשמע שלדעה השניה שהרמ"א הכריע כמותה ,דינא

הטרחה שטרח להשלמת העסקה .דהיינו ביחס למתווך

דמלכותאדינאבתוקףגםבארץישראל.

העומד בתנאי החוק ,יש לשלם לו כפי שסוכם מראש או

ובפד"רכרךה'עמ' 269בפסקדיןשלביה"דהגדולכתב

כמקובל ,בלא כל בחינה נוספת של היקף הטרחה וכיוצ"ב.

הגר"ע הדאיה ז"ל – "בעיקר הדבר ,אם יש במדינת ישראל

אך כשאינו זכאי לכך ,יש לשקול בכל מקרה לגופו לפצותו

הכלל של דינא דמלכותא דינא ,כבר הארכתי בספר ישכיל

בהתאםלטרחה.ובודאיכשביתהדיןהוסמך לפשרביניהם,

עבדי ח"ו סי' כ"ח ,ובאתי למסקנה שיש דינא דמלכותא

כפי נידון דנן ,ראוי לפשר בקביעת שכר טרחה בכל מקרה

במדינת ישראל ,ע"ש ואכמ"ל .אף דשם סיימתי בזו הלשון,

לגופו.

שזה רק בדבר שאינו נגד ההלכה ,הנה גם כאן לא היה זה

עלכןישלבררמההיההיקףשעותהעבודהשהמתווך

נגד ההלכה כפי שביארתי ושאבאר  -אם הסוחרים היו

טרח להשלמת העסקה ,לקבוע תעריף לכל שעת עבודה,

נוהגים בכך .ולכן אף שלא היה מנהגם בכך רק עתה ע"י

ולחייבאתהמוכרבהשתתפותבמחציתשכרו.

עטרתדבורה
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ביטולעסקהעקבאיעמידהבלוחהזמניםשסוכםמראש
כזסיוןתשס"ד
לסיימותוךשנה.לטענתוהואאכןסייםלכתובאתהספרלפני
המקרההנידון
בפני בית הדין תביעה שהוגשה על ידי התובע הרב מ.
כנגד הנתבע הרב א ,.הצדדים חתמו על שטר בוררות
כמקובל,והתקייםדיוןשבוהשמיעואתטענותיהם.

חדשאבתשס"ג,דהיינובפרקהזמןשנקבעמראש,כפיטענתו.
לדבריו ,גם בזמן שהתובע כבר קנה ספר אחר הוא אמר
לולהמשיךלכתוב,ושיעשהמאמץלמכוראותולאדםאחר.
לדבריהנתבע,התובעבקשממנולמכוראתהספרולכן

התובע ראש ישיבה בטבריה ,והנתבע סופר סת"ם .הורי

מכר אותו .לשאלת בית הדין מדוע מכרו במחיר מוזל ,ענה

התובע בקשו להכניס ספר תורה לישיבה עבורם .התובע

הנתבע "הוא אמר ,אם יש לי מישהוא שאמכור ,ולא נקב

טוען כי בחדש שבט תשס"ב עשה עסקה עם הנתבע וסוכם

סכום .לשיטתי הוא ביטל את העסקה ולכן הפסיד מכל

שהנתבעיכתובעבורוספרתורה,והכתיבהתסתייםעדלחג

העניין" .לדבריו ,מחירו הריאלי של הספר  26,000דולר ,אך

הפסח תשס"ג .לדבריו סוכם שיקבל את שכרו לאחר

מכיוןשהיהלחוץמכראתהספרבעשריםאלףדולר)סכום

השלמת כתיבת ספר התורה .לטענתו ,סוכם שהנתבע יקבל

זה כולל את כל הספר ,כולל הגהה ונרתיק ששולמו על ידי

עבור כתיבת הספר סך  20,000דולר ,כשכר עבור הכתיבה

הנתבע(.

בלבד .התובע קנה בנפרד את הקלף וכן היה אמור לשלם
בנפרדעבורהגהתהספר.
למרות שמלכתחילה סוכם על תשלום השכר רק בסוף
העבודה,התובענענהלבקשתהנתבעושלםלו 10,000ש"ח
באמצעהתקופה.

נחלקוהצדדיםבטענותיהםהאםסך20,000דולרשסוכם
היה עבור כתיבה מלאה ,כטענת התובע ,או עבור כתיבה
בלאתיוג,מאחרשאתהתיוגסוכםלתתלאדםאחרושכרו
עומדעלסך800דולר.
סיכומו של דבר .מוסכם שהנתבע התחייב לעבודה

לטענת התובע ,בסמוך לחג הפסח תשס"ג ,התקשר

קבלניתשלכתיבתספרתורה.נחלקובטענותיהםהאםפרק

לנתבעלבררהאםסייםעבודתו,ולדבריוהלההשיבכיסיים

הזמן לסיום העבודה היה שנה וחודשיים עד לפסח תשס"ג

רקשנייםשלשיריעותבלבד,והתובעבקשלקבלאתהספר

או שנה וחצי .לטענת התובע ,המועד לסיום העבודה היה

עדל"גבעומראועדחגהשבועותלכלהמאוחר,וזאתמפני

פסח תשס"ג ,והנתבע לא עמד בהתחייבותו .לעומת זאת

שרצהלערוךהכנסתס"תבחגהשבועות.

הנתבע טוען שההתחייבות היתה לסיים את העבודה תוך

בל"ג בעומר התובע התקשר לנתבע ,וכשהתברר לו

שנהוחציוהואעמדבהתחייבותזו.

שהלה כתב רק עד ספר ויקרא ,ונוכח שאינו עומד בלוח

יצויין שהעסקה בין הצדדים סוכמה בעל פה ולא נכתב

הזמניםשסוכםעםהנתבע,הודיעלושהואקונהספראחר

דבר ,על רקע זה התעוררו חילוקי הטענות ביחס לתנאי

מן המוכן ,ושכל אחד מהם ינסה למצוא קונה אחר לספר

העסקה.

שהתובע כותב .התובע ערך הכנסת ספר תורה באלול

אין חולק שהספר נמכר במחיר מוזל ,וכי בעת העסקה

תשס"ג ,וסרב לקבל את הספר שהנתבע כתב ,וזאת מפני

התובע לא ידע על כך דבר .התובע טוען שאמנם בקש

שלאעמדבהתחייבותולסייםאתהספרכמסוכם.

מהנתבעשימכוראתהספר,אךללאספקשלאהיהמסכים

התובעטען" -לאאמרתילושאנימבטלאתהמקח,רק

למכורבמחירמוזלכפישנמכר.הנתבעהודיעכימצאלנכון

אמרתי שזה ישאר השקעה ומתי שנמכור שיחזיר את

לעשות כך ,ולא חש להפסדו של התובע ,מפני שלטענתו

הכסף".
לבסוף,הנתבעמכראתהספרלאדםאחרתמורת20,000

הלה אשם בכל העניין ,כשסרב לשלם לו בסוף העבודה,
ורצהלמצואמקוםלגבותאתשכרו.

דולר .המכירה נעשתה שלא בידיעת התובע ,ובמחיר מוזל
מהערךהריאלישלהספר.

האםהעיכובבביצועהעבודהגוררביטולהעסקה

התובע דורש מהנתבע החזר סכומי הכסף ששולמו לו,

יש לדון ,אליבא דטענת התובע שהנתבע לא עמד בלוח

דהיינואתשכרהעבודהשכברשולםבסך 10,000ש"חואת

הזמנים שסוכם מראש ,האם עיכוב השלמת כתיבת ספר

הסכום ששולם על ידו עבור הקלף ,דהיינו  14,570ש"ח,

התורה בשלשה וחצי חדשים בקירוב ,גורר אחריו ביטול

סה"כ24,570ש"ח.

העסקה.

הנתבע טען שמלכתחילה הודיע לתובע שהוא מתחייב

מעיון בדברי הפוסקים עולה שאם שני הצדדים התנו

לסיים את כתיבת הספר תוך שנה וחצי ,ושיעשה השתדלות

בפירוש שיש לבצע את העסקה בפרק זמן מוגדר מראש,
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ושעיכוב בביצוע העסקה יביא לביטולה ,הרי שהעסקה

התנאי,איןהמקחמתבטלבכך.ומכ"שבנ"דשנראהשהזמן

מבוטלת אם אמנם ארע עיכוב ביצוע .אך אם לא נאמר

הקצוב ביניהם לא נעשה בדרך תנאי גמור ,דפשיטא דאף

בפירוש ,שביצוע העסקה בזמן הקבוע מראש ,הוא תנאי

הש"ךמודהלהט"זדבכלענין,אףאםנאנסהמוכרולאיכול

לקיום העסקה ,אין לבטל את העסקה עקב עיכוב ,אלא אם

להעמיד הסחורה ליום המוגבל ,דאם לא היה הזמן עיקר

יתברר שקיימת אומדנא דמוכח ,שאכן היתה כוונה לתלות

שהכל תלוי בו ,לא נתבטל המקח בשביל זה ,כמו שהביא

אתקיוםהעסקה,בעמידהבזמןשנקבע.

הט"ז ראיה מהאי דסי' ק"צ דעייל ונפיק אזוזי ,והש"ך

דוגמא לאומדנא דמוכח לביטול עסקה עקב אי עמידה

בנקודות הכסף דחה ראייתו משום דהתם לא פירש שמכר

בלוח הזמנים ,מצינו בט"ז יו"ד סי' רלו ס"ק יג " -כגון מי

על תנאי זה ,משא"כ הכא שמפרש כן ע"ש ,אבל אם לא

שעושה מקח עם חבירו שיעמיד לו סחורה פלונית ליריד,

פירש ,גם הש"ך מודה .דהא גם בהך דעייל ונפיק אזוזי ,אף

שאז זמן מכירתה ולא בתר הכי ,וארעו אונס למקבל שלא

שקצב זמן לפירעון בשעת המכירה ,כל שלא ידעינן בירור

יוכל להעמידה לאותו זמן ,אלא לאחר זמן ,פשיטא שפטור

דלא זבין אלא משום דצריך לדמי ,לא נתבטל המקח ,אף

אחרכךמלקבלה...זההעושהמקחגםכןלאהתקשראלא

שלא נתן המעות לזמנו ,ואין יכול המוכר לבטל המכירה.

אםיבואלאותוזמן,כיוןשהזמןגורםזה,והואעיקרבו".

ה"ה להיפוך ,דאם לא נתן המוכר ללוקח המקח לזמן

לעומת זאת ,כדוגמא למקרה שהעיכוב אינו גורר ביטול

המוגבל ,דאין יכול הלוקח לבטל המקח בשביל זה ,אם לא

העסקה ,כתב הט"ז " -אם התנאי אינו דבר עיקר כל כך,

היה הזמן עיקר שהכל תלוי בו ,כמו בענין שכתב הט"ז

ואירע אונס שלא יוכל לקיימו באותו הזמן ,ודאי לא בטיל

שיעמידלוסחורהעלירידפלונישאזזמןמכירתהולאבתר

המעשה בשביל זה  ...משום הכי נמי באיש ואשה שעשו

הכי".

שבועה לישא זה את זו ,והגבילו זמן לנישואין באותה

ובשו"ת בית אפרים חלק חו"מ סי' נו )הובא בקצרה

שבועה ,ואירעאונסבאותוזמןשלאיכולאחדמהםלעשות

בפת"שסי'רזסק"ב(כתבבגדרהחילוקביןמקרהשבוהזמן

הנישואין ,ודאי לא בטלה עיקר השבועה לישא זה את זו,

הוא עיקר או לא ,כדלהלן " -לענ"ד נראה שהחילוק הוא

כיוןשאיןעיקרהזיווגתלויבזמןההוא".

היכאשהתחייבאיזהדברנגדחבירו,כגוןפירעוןאוהזמנה

לפי דרכו של הט"ז ,יש לומר בנידון דידן שהזמן אינו

לנישואין ,שבאמת עיקר הצורך לחבירו הוא הפירעון או

מרכיבמהותיבעסקה.עיקרכוונתהתובעלרכושספרתורה

הנישואין ,אלא שהוסיף לה גבול איזה זמן ג"כ לזה .אז

עבור הוריו ,המבקשים שיכתב עבורם ספר תורה ,מפני

אמרינן דבשביל שבטלה השבועה על הזמן לא בטלה

המצוה הגדולה שבדבר זה .מצוה זו נשארת במעמדה ,גם

השבועה על גוף הענין ,וכמ"ש הט"ז שם סי' רל"ו .משא"כ

אםיחולעיכובבמסירתהספר.פשיטאשעיכובנישואיןגרע

היכא שנשבע על דבר לעצמו ,כגון שנשבע להתענות ביום

טפי ,ואפ"ה בעיכוב נישואין ,אין מרכיב הזמן גורר ביטול

פלוני ,אז שפיר אמרינן שהכוונה על היום  ...החילוק לפי

העסקה ,ובלבד שהעיכוב לא נעשה במכוון אלא מחמת

הענין ,שאם הענין שנשבע לעשותו ,עשיה זו נמשכת גם

אילוץ",אונס"בלשוןהט"ז.

אחרהזמן,כגוןבפירעוןחוב,שעלידיפריעהזונפטרמזמן

ועיי"ש בש"ך בנקודות הכסף ,שסבר שדברי הט"ז נאמרו

ההואוהלאהלדורותיו,אוהזמנהלנישואיןשעלידיהזמנה

גם במקרה שנעשה תנאי מפורש ,ולכן הש"ך חלק על דברי

זו שייך לומר שפטור להבא מן עשיה זו ,ואם אינו עושה

הט"ז .אך מסתבר ,כפי שהש"ך בעצמו כותב בסוף דבריו -

עדיין יש עליו חיוב זה להבא .משא"כ בנשבע לעשות דבר

"אפשר דגם בעל הטורי זהב מיירי בענין כזה ,שלא נתפרש

שאין הדבר עושה רושם רק ביום ההוא לבד כגון בנדר

מתחילהשעושהכןעלתנאיזה".אמנםהש"ךסייםשפשט

להתענותיוםזה,שאיןעניןהעשיהנמשכתלימיםשאחריו

דבריהט"זמשמעדמייריאףבתנאימפורש,אךעייןבחזו"א

כלל,רקליוםזהלבד".

חלק חו"מ ,ליקוטים ,סוף סי' טז ,שנראה שמסכים שהט"ז

לפי זה ,בנידון דידן ,גם אם נקבל את טענת התובע

איירי בלא התנו בפירוש .אך מסתימת האחרונים שנקטו

במלואה ,ואכן הנתבע לא סיים את כתיבת הספר בזמן

דברי הש"ך והט"ז כמחלוקת ,עיין פת"ש חו"מ סי' רז סק"ב

שנקבע מראש .אם הצדדים היו מסכמים מראש בתנאי

ובביתשלמהשיובאלהלן,נראהשהבינובדבריהט"זדאיירי

מפורש שאם הסופר אינו מסיים את כתיבת הספר במועד,

אףבתנאימפורש.

העסקה בטלה ואינו זכאי לשכרו ,היה מקום לבטל את

עכ"פ אם לא התנו להדיא לתלות קיום העסקה בזמן,

העסקהעקבאיעמידהבזמןשנקבע.אךמאחרשלאנטענה

והזמןאינומרכיבעיקריבעסקה,הןלדבריהש"ך והןלדברי

טענה שנעשה תנאי מפורש כנ"ל ,הרי שקביעת הזמן אינו

הט"ז,איןמקוםלבטלהעקבעיכוב,כלעודהזמןאינומרכיב

דבר עיקרי בעסקה .הדבר העיקריבעסקההואעצםכתיבת

עיקריבעצםהעסקה.

הספר והכנסתו לבית המדרש .מאחר שהנתבע עשה מאמץ

ובשו"תביתשלמהחחו"מסי'צהכתב,וז"ל"-גםהש"ך

לסיימו ועקב אילוצים אחרים שהיו מנת חלקו ולא הצליח

מודה דאם עשו תחילה המקח בסתם ,ואח"כ עשו תנאים

לעמוד במועד המוסכם ,אין העסקה מבוטלת ,והתובע

ביניהם ,ואירע אח"כ אונס למוכר שאינו יכול לקיים כפי

מחוייבבתשלוםמלואשכרוכפישנקבעמראש.

עטרתדבורה
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החזו"א )חלק חו"מ ,ליקוטים ,סוף סי' טז( נקט שאף אם

יש לציין שגם אילו העסקה היתה מבוטלת ,כטענת

לא התנו להדיא אלא שמתוך העניין נראה שכך היתה

התובע ,עכ"פ מאחר שהקלף היה שייך לתובע ,הרי שדינו

כוונתם ,נידון כתנאי מפורש .וז"ל החזו"א " -בזמן הכתוב

של הנתבע ביחס לכתיבת הספר לא גרע מדינו של יורד

בחוזה לקיום המקח ולא נכתב בלשון תנאי ,אלא פרטי

לשדה חברו ברשות .שהרי גם לאחר שהתובע קנה ספר

הפסיקה .ונאנס המוכר ולא כתב לו בטאבו בזמן הפסיקה.

חדש אמר לו שימשיך בכתיבתו ,והיה דינו ליטול כאריס,

אםהתרההלוקחבמוכרבזמןהאונסשאינומוחלעלהזמן

דהיינוכשכרהמקובללכתיבתספרתורה,וכפיהנראההיה

ומבטל המקח ,המקח בטל ,דאע"ג דלא נכתב בלשון תנאי

מעטפחותמהשכרשנקבעבמקרההנוכחיביניהם.

חשיבאומדנאדמוכחשלאנתרצההלוקחלהמתיןעלכרחו.

איןמקוםלקבלאתטענתהנתבעשישלהטילאלהתובע

אבלאםכברעברהאונסושתק,וכשהלוקחבאלבטלהמקח

את הנזקים שנגרמו עקב ביטול העסקה .למרות שהעסקה

המוכר מוכן לכתוב לו בטאבו ,כל שלא נכתב בלשון תנאי

בוטלה על ידי התובע שלא כדין ,היה מוטל על הנתבע

אין כאן תנאי ,ואיןזה אומדנאדמוכח שהוא תנאי .דהרבה

לפנות לבית הדין לתבוע את הצד השני ,ולא לעשות דין

אינןמקפידיןבכך".

לעצמוולמכוראתספרהתורהשאינושייךלו,במחירמוזל.

הרי מבואר בדברי החזו"א ,שגם אם לא נכתב תנאי

אמנם ביחס לשאלה אם התובע עבר על איסור "בל

מפורש שהמקח מותנה בהשלמת הרישום בטאבו ביום

תלין" הדבר שנוי במחלוקת ראשונים והפוסקים .בשו"ע

מסויים",אםהתרההלוקחבמוכרבזמןהאונס,שאינומוחל

חו"מ סי' שלט סעיף ו' פסק " -נתן טליתו לאומן לתקנה

על הזמן ומבטל המקח" ,בכך התבררה האומדנא שלא

בקבלנות ,וגמרה ,כל זמן שהטלית ביד האומן אינו עובר.

התרצהלהמתיןבעלכרחופרקזמןנוסףוהמקחבטל.אבל

נתנו לו אפילו בחצי היום כיון ששקעה עליו חמה עובר

בלאו הכי ,בלא שנכתב תנאי מפורש ,לא ניתן לבטל את

משוםבלתלין,שקבלנותהיאכשכירותלפורעובזמנו".

המקחמפניהעיכוב.מאחרואיןאומדנאדמוכחלדוןכאילו
התנולהדיאלבטלאתהמקחמפניעיכוב.

ובכה"ג שהאומן סיים מלאכתו ובקש לקבל שכרו ,אך
עדיין לא השיבו לבעה"ב ,כתב השטמ"ק ב"מ דף קיב בשם

דברי החזו"א מיוסדים על דברי הט"ז הנזכרים ,וכן על

רבינו יהונתן ,דכל עוד החפץ ביד האומן הוי כמשכון בידו,

דברי הש"ך יו"ד סי' רלו בנקודות הכסף שם ,וחו"מ סי' כא

ובעה"ב אינו עובר בבל תלין .וכן סתם במשנה ברורה

סק"ג,בהנחהשאיןמחלוקת ,אלאגםהט"זאייריבלאהתנו

בביאור הלכה סי' רמ"ב ,שכתב "דוקא אם כבר הביא

להדיא.ובזהחידשהחזו"אשקיימתאומדנאדמוכחלקיומו

הפעולה לבית בעה"ב וקבל ממנו דאל"ה יש לבעה"ב עצה

של תנאי "אם התרה הלוקח במוכר בזמן האונס ,שאינו

אחרת שלא לקבל ממנו ואז אינו עובר אפילו אם אמר לו

מוחל על הזמן ומבטל המקח" .אבל בלא"ה ,מאחר שעשו

הפועל בא וטול החפץ ממני ואיני רוצה לעכבו תחת

עסקה בלא תנאי מפורש ,אף שסיכמו פרטי לוח הזמנים

השכירות,וכמושכתובבשטהמקובצתבב"מדףקי"בבשם

וכיוצ"ב,איןהכרחשקביעתלוחזמניםיחשבלתנאימהותי

הר"ריהונתןע"ש".וכןפסקבספרקיצורשו"עסי'קפהסעיף

לעצם קיום העסקה .וזאת בהעדר אומדנא דמוכח לקיומו

ג' " -אבל כל זמן שהטלית ביד האומן אף על פי שנגמרה

שלתנאי.

וכלתה מלאכתו ,אין הבעל הבית עובר אפילו היא אצל

בדברי החזו"א התחדשה הלכה שלא הוזכרה באחרונים
שדנובדבריהט"זוהש"ך,והיא,שאםשהלוקחהתרהבמוכר

האומןכמהימים,ואפילוהודיעושיביאלומעותויטולאת
שלומכלמקוםאינועובר".

בזמןהאונס,שאינומוחלעלהזמןושמבטלאתהמקח,בכך

אך במאירי במסכת ב"ק )שם( כתב להדיא שאם השכיר

מתבררת למפרע האומדנא דמוכח לקיומו של התנאי,

תובע שכירותו ואינו מחזיר הטלית מפני שמתיירא שלא

והעסקהבטלהאםהצדהשנילאעמדבחלקוהעיסקה.ואף

ישלםלו,בעה"בעוברעלבלתליןלמרותשעדייןהחפץביד

אםהעיכובנבעמחמתאונס.

האומן .וכן פסק בספר ערוך השלחן חו"מ סי' שלט ס"ח

במקרה שלפנינו ,התובע טען שאכן לא הודיע בפירוש

ובספרדברימשפטסי'שלט.

לנתבעשהואמבטלאתהעסקה,וגםלפידרכושלהחזו"א,
בהעדרתנאימפורש,איןמקוםלטעוןלאומדנאדמוכח.

דינושלהנתבעביחסלספרהתורה

בהתאם למבואר ,אין צורך להכנס לבירור מי מהצדדים

כל עודהתובע לא שילם לנתבע אתשכרו,היההנתבע

דובראמתבשאלתפרקהזמןשנקבעלהשלמתכתיבתספר

רשאי להשאיר את ספר התורה ברשותו ,והטעם " -דתפיס

התורה ,וגם אליבא דטענת התובע ,אין לדון כאן דין ביטול

ליה אאגריה" כמבואר במסכת בבא מציעא דף פ .:אך לא

מקח.

היה רשאי לעשות דין לעצמו ולמכרו בפחות מערכו ,עיין

על כןבנסיבותאלו היהמוטלעל התובע לשלם לנתבע

במסכת כתובות דף צח" .דאמרי לה מאן שם לך" ,ולפירוש

אתמלואשכרועםסיוםעבודתו,ולאהיתההצדקהלהלנת

ריב"םוהריטב"אהיינומפנישישחששלטעותבשומא.וע"ע

השכר.

בשו"עחו"מסי'קגס"ח.
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התובע בקש מהנתבע שיעשה מאמץ למכור את ספר

אלא קציצה מדכר דכיר ,וכן בשו"ע סי' פט סעיף ט' פסק -

התורה,ועלכןמכירתהספרנעשתהברשותהתובע,שהוא

"בעה"באומרשתיםקצצתילךוהשכיראומרלאקצצתלי

בעל הספר .אך הנתבע לא היה רשאי למכור את הספר

אלא שלש ,לא תקנו חכמים שישבע השכיר כאן אלא

במחיר מוזל .בנסיבות אלו נראה שהנתבע מחוייב לשלם

המוציא מחבירו עליו הראיה" .וכתב בשו"ת הרשב"א ח"א

לתובעאתההפרשביןהמחירהאמיתישלהספרלמחירבו

סי'תתפאמישנתןלחבירועסקאו קרקעלתתלובכלשנה

הספרנמכר.

ושנה בשכר טירחא מאה דינרין ,והמקבל לקח מאתים

בשו"ע חו"מ סי' קפה סעיף א' פסק " -הסרסור ,שליח

ואומר מאתים קצצת לי והוא אומר מאה ,אחר שאין עדים

הוא ,אלא שנוטל שכר שליחותו .לפיכך אם שינה דעת

לא לזה ולא לזה כל שהכסף בידו ידו על העליונה ,ושכיר

הבעלים ,משלם מה שהפסיד .כיצד ,ראובן שנתן חפץ

הואשתפסנאמןונשבעהיסתונפטר.
על כן בשאלת התיוג הנתבע דינו של הנתבע להשבע

לשמעון הסרסור ואמר ליה מכור לי זה ואל תמכור בפחות

ולהפטר ,אך בית הדין נוהג שלא להשביע ,אלא לפשר

ממאה,והלךומכרובחמישים,משלםהחמישיםמביתו".
אמנם במקרה הנוכחי ,התובע לא אמר בפירוש בכמה

במקום השבועה .ונציין כי טענת התובע מתקבלת כטענה

למכור את הספר ,אך בודאי היתה כוונתו למחיר הקרוב

אמינה יותר מטענת הנתבע ,ועל כן כדי להיפטר משבועה

למחירהאמיתי.

הנתבעיחוייבבתורתפשרהבמחציתשכרהתיוגשעלה800

וכתב בספר נתיבות המשפט סי' קפה סק"ב על דברי

דולר.

השו"ע הנזכרים " -משלם החמישים .קשה ,דהיה לו לומר

סיכומושלדבר-התובעחייבלהשליםלנתבעאתמלוא

שוייה ,דלא יהא אלא מזיק גמור דאינו משלם רק שוויה.

שכרו כפי שסוכם ביניהם ,ובכך יצא ידי חובתו בתשלום

ודוחק לומר דמיירי ששוה מאה ,והוא באופן שאי אפשר

שכרו.וכןעליולשלםעבורשארההוצאותשהוציאהנתבע

להחזיר המקח מצד האונאה .ולכן נראה דהטעם הוא ,כיון

עבור ספר התורה ,כגון הגהה ומחצית משכר התיוג .ביחס

דכל המשנה מדעת בעה"ב נקרא גזלן ]ב"מ ע"ח ע"ב[ ,לכך

לנרתיק ,מסתמא התובע הסכים לקניית הנרתיק על מנת

אמרינן מסתמא היתה כוונת השליח לתקן העיוות בכדי

שיוכלו למכור את הספר תורה בשלימותו ,מאידך המחיר

שלא יקרא מזיק וגזלן ,מה שאין כן בגזלן ומזיק גמור דודאי

המוזלשנקבעלכלהספרמתייחסגםלנרתיק.עלכןבהתאם

כיון להזיק ולגזול ,אינו משלם רק כשעת הזיקו וכשעת

לכך הצדדים יקבעו את ההשתתפות של כל צד בערכו.

הגזילה  ...וכשלא יתקן העיוות ממילא הוא כגזלן במה

מאידךהנתבעמחוייבלשלםלתובעאתהעלותהמלאהשל

ששינה מדעתו של בעל הבית ,לכן תלינן שבודאי היתה

ספר תורה כפי ערך הספר שנמכר .ונראה שתשלום 25500

דעתולתקןהעיוותכנ"ל".

דולרכערךהספרשקנההתובע,משקףאתהמחירשלספר

עלכןמסתמאהנתבעלארצהלהחשבכגזלןעלכןעליו

תורהרגיל.
מאחר שלא הובא לידיעת בית הדין מחיר ההגהה

לשאתבהפרשהמחירשהוזילאתהספרלקונה.
ביחס לחילוקי הטענות בשאלה האם שכרו של הנתבע
נקבע עבור כתיבה כולל תיוג או בלא תיוג .נראה שדינם

והנרתיק ,החישוב המדוייק יעשה על ידי הצדדים בהתאם
לעקרונותשנקבעובפסקדיןזה.

כנחלקים בקציצה ,ובזה אין אומרים בעה"ב טרוד בפועליו,

סימ מ
י'אבתש"ס

התחייבותלפיצוימופרזעקבהפרתהסכם
ומוערך מראש וללא צורך הערכת או שומת הנזק שנגרם
המקרההנידון
בפני בית הדין תביעת ממון של התובע א .מהנתבע ב..

לצד הנפגע .וכן נקבע פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך 50
דולרליום,עלכליוםאיחורבמסירתהחזקהבגג.

התובע הציג בפני בית הדין "הסכם מכר" שנחתם לפני

התובע אינו מבקש לבטל את ההסכם עקב הפרת

שנתייםביןהנתבעלתובע.ברשותושלהנתבעשטחשלגג

ההסכם ,אלא מבקש שבית הדין יקבע שהנתבע מחוייב

בית בצפת ,ובהסכם זה הנתבע התחייב למכור לתובע את

לשלם סכום כסף בסך  55,500דולר ,הסכום שהצטבר עד

הגג ,ולהסיר ממנו את העיקולים הרובצים עליו .כמו כן,

היום עקב הפרת החוזה והעיכוב בביצועו ,וכפי הקבוע

המוכרהתחייבלהעביראתהרישוםבטאבועלשםהקונה.

בהסכם.

בהסכם )סעיף  (7נכתב כי המפר הסכם זה בהפרה

מאידך ,הנתבע טען שכל העיכובים נבעו מגורמים

יסודית יחוייב בסכום של  10,000. -דולר כפיצוי מוסכם

שאינם תלויים בו ,ועיקרם הקושי ברישום בטאבו על שם

עטרתדבורה



סימןמ895

הקונה ,עקב בעיות משפטיות שאינו יכול לפותרן באופן

להתחייב בתשלום הנזק בלבד ,ויכול להוסיף כי ישלם

מיידי .לדבריו נעשה מצידו כל מאמץ לפתור בעיות אלו

"במיטבא".

בהקדם.
השאלה העומדת בפנינו היא ,האם בנסיבות אלו
ובהנחה שההסכם אכן הופר ,האם יש מקום לתביעת
תשלוםהקנסותשנקבעובהסכם.

אך בספר מנחת פיתים )חו"מ סי' שכח בשיירי מנחה
ס"ב( העלה לדינא ,שמשמעות כל הפוסקים שאפשר
להתחייבבסכוםקצוב,כלעודאינוסכוםמופרז.
במקרהשלפנינוהסכוםשנקבעבאופןשרירותי 50 ,דולר
לכליוםאיחור,הואמופרז,כלעודהוארחוקמאדמלשקף

התחייבותלפיצוימופרזדינוכאסמכתא

נזק בסדר גודל העומד בסכום כזה ,והתוספת שנרשמה

ראשיתעלינולברראתתוקףההתחייבותלפיצוימופרז.

בחוזה שזהו הסכום שנאמד מראש כפיצוי מוסכם ,אינה

בגמרא במסכת בבא מציעא דף קד :נאמר ,שהאומר

פוטרת את הבעיה .על כן אין תוקף לסעיף זה .ומה שכתבו

לחבירו "אם אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי" ,זוהי

בהסכםשהסכוםהנזכרמוערךכפיצויקבועומוערךמראש,

התחייבות של אסמכתא ואינה מחייבת .אבל אם מתחייב

מאחרוברורלכלשלאהיהנזקבסכוםכזה,הרישאיןבכח

"לשלם במיטבא" ,דהיינו תשלום ההפסדים שנגרמו לצד

ניסוחכזהלפתוראתבעיתהאסמכתא,כלעודלאהתחייבו

השני עקב הפרת ההסכם ,ומתחייב תשלום "מיטבא" ,יש

בדרךשאיןבהמשוםאסמכתא.

תוקףלהתחייבותזו.

וכן כתב בספר עמק המשפט )להג"ר יעקב כהן שליט"א(

הרא"ש בתשובה דן בשאלת התחייבות ממון עקב הפרת

ח"א דיני חוזים והסכמים סי' לא – "זה פשוט לענ"ד,

הסכם לפרוע חוב בזמן .וז"ל הרא"ש )כלל עב סי' ז'( -

דכשמתחייב סכום מופרז אז אע"פ שבחוזה הוא מגדיר את

"ששאלתשטרשכתובבואםלאיפרעלזמןפלוני,שיפרעכך

הקנס "כפיצוי" ומוסיף "שסכום זה הוערך מראש בין

וכך ממון לקנס ,וכתוב בסוף השטר דלא כאסמכתא ודלא

הצדדים כסכום השווה לערך הנזקים וההפסדים שייגרמו

כטופסידשטרי,אםאותוקנסיגבהבביתדין.תשובה.דע,כי

כתוצאה מהפרת החוזה" ,מ"מ נראה דהוי אסמכתא .שהרי

אסמכתא הויא כל היכא דגזים ,כגון אם אוביר ולא אעביד,

באמת ובמציאות זה לא ההפסד האמיתי והנזקים בפועל

אשלםאלפאזוזי)בבאמציעאקד.(:אואפילולאגזיםוליתא

שנגרמו ,וסוף כל סוף הוי כהתחייבות "לשלם אלפא זוזי".

בידיה ,הוי אסמכתא ,כדאיתא בפרק איזהו נשך )עג :(:האי

שהרילאהפסידוסכוםזה ,אלאשמקבליםעלעצמםלשלם

מאן דיהיב זוזי לחבריה למזבן ליה חמרא ,ופשע ולא זבין,

סכום זה ,וא"כ דמיא לקבלה על עצמו לשלם אלפא זוזי.

ומסיק,דביןבייןזהביןבייןסתם,לאמשלםליהמידי,ומ"ש

וברורשאםאדםהיהאומראשלםאלפאזוזישזהוההפסד

מאםאובירולאאעביד,אשלםבמיטבא,התםבידוהכאלאו

המוערך זה לא יועיל ,וזה הוי כל שכן מהתם ,וזה שהם

בידו .כללא דמילתא ,לעולם הוי אסמכתא ,עד דאיכא תרתי

מגדיריםזאת"כהפסד"עדייןלאהופךאתזהלנזקוהפסד".

לטיבותא,לאגזיםואיתיהבידיה.ובנדוןזהגזים,שקבלעליו
קנס אם לא יפרע בזמנו ,והוי אסמכתא .ואסמכתא לא קניא

המנהגהמקובלבבתיהדין

אלא בקנין מעכשיו ובבית דין חשוב ,כדאיתא בנדרים )כ"ז,(:

בטרם נכנס לבירור ההלכתי בשאלה זו ,נציין כי סוגיא

וכן פסק ר"ח בשם רב האיי גאון ור"ת ור"י ז"ל בעלי

דעלמא בבתי הדין שלא לחייב תשלום פיצוי מופרז הקבוע

התוספות.אמנם,רבאלפסכתבבשםגאון,דלאבעיביתדין

בהסכם ,כל עוד לא הוכח הנזק הממשי ,נזק הראוי לחיוב

חשוב,ולאכתבלאטעםולאראיה,וכיוןדרובחכמיישראל

מצד עצמו ,גם בלא ההתחייבות שבהסכם ,או כשהתחייב

ז"ל כתבו דאסמכתא לא קניא אלא בבית דין חשוב ,לא

בפירוש לשלם את הנזקים הממשיים שיגרמו ,לרבות נזקי

מפקינןממונאאפומאדרי"ף,והיכאדקיימיזוזיליקיימו".
ולפיזהבמקרהשנקבעסכוםמופרזכקנסאוכפיצוי,אין
לכךכלתוקף,דהויאסמכתאולאקניא.

גרמא.
להלן נביא כמה דוגמאות לכך ,ונקדים שגם בבית הדין
האזורי כאן בצפת פסקנו כך בעבר מספר פעמים .באחד

ויתירה מזו ,הב"י חו"מ סי' רז )עמ' נז במהדורת מכון

המקרים הוגש עירעור על פסק הדין שניתן בבית דיננו,

ירושלים(כתב"-כךליפוסקעלעצמועשרהזוזי,כמופוסק

ובתאריך ז' תמוז תשנ"ד ניתן פסק דין בבית הדין הגדול

על עצמו אלפא זוזי ,משום דהוי אסמכתא גמורה שהיא

בירושלים)בתיקמס'\621נג(ע"יהדייניםהג"רמשהטופיק

בדרך גוזמא ,שאומר אם אוביר אתן כך ,והוא סומך בעצמו

שליט"א והג"ר יוסף נדב שליט"א והג"ר שלמה בן שמעון

שלא יוביר ,ולא גמר ומקני .אבל כשאומר אשלם במיטבא,

שליט"א ,ובו נכתב " -האשה ערערה לפנינו על פס"ד של

אע"פ שהיא אסמכתא אינה כל כך דרך גוזמא כמו

ביתהדיןהאזוריבצפתמיוםידבאיירתשנ"געלהנאמרבו

האסמכתא הגמורה ,ודרך בני אדם הוא דכל כי האי גוונא,

בסעיףא'שהבעלפטורמהקנסשל10,000דולר...ביתדיננו

אע"פשהואאסמכתאגמרומשעבד,ולפיכךתקנושישלם".

החליט ביום כב בטבת תשנ"ד להחזיר התיק לבית הדין

הרי שלפי דעת הב"י בכל מקרה אין לקבוע סכום קצוב

האזורי לנמק מדוע הבעל פטור מהקנס  ...ראינו את נמוקיו

מראש לפיצוי ,אף כשאינו סכום מופרז ,אלא אפשר

של בית הדין האזורי באריכות בענין פטור הבעל מהקנס,
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והם ברורים ונכונים .לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון

ביטול החוזה או אחד מהסעיפים שבו ,לתשלום קנס כספי.

בחומר שבתיקים מחליטים  -דוחים את עירעור האשה על

נראה פשוט שכל תנאים אלה דינם כאסמכתא ,ואין הם

סעיףא'שבפסקהדין".

גורמים לחיוב כלשהוא ,ואף שלפעמים מכנים התשלומים

ולהלןמספרדוגמאותנוספותשלפסקידיןדומים.

כפיצוי ,אם יש באמת נזק שחייב לפצותו ,הוי כאשלם

בספר מנחת יצחק ח"ו סי' קע אות כג כתב בפסק דין

במיטבא ,אבל אם אין נזק ,או אפילו יש נזק אלא שסכום

במקרהשנידוןבביתדינו" -ע"דטענתהמוכרהיותשבשטר

הפיצוי הוא יותר מהנזק ,הוי כאשלם אלפא זוזי ,ושוב יש

מכירה הנקרא הסכם ,יש סעיף בזה הלשון  -במידה

בזה אסמכתא ,דהוי כגזים ,ואע"פ שכותבים שהסכום נקבע

והמוכריםיפרוהוראותהסכםזה,אושלאימסרואתהדירה

כסכום מוערך מראש שזהו הנזק ,נראה דלא נפיק מכלל

ביום וכו' יהא עליהם לשלם להקונה סכום מסוים כפיצוי

אסמכתא ,אלא שאפשר שאם הסכום המוערך מראש הוא

קבוע ומוסכם מראש כנזק שיגרם כתוצאה מאי מילוי

בסכוםסבירויתכןשיהיהנזקכזה,אע"פשלמעשהלאהיה

הוראותהסכםזהוישלמוזאתללאכלההתנגדות...בנוגע

נזק בסכום זה ,מועילה הקביעה מראש לעשות כלא גזים,

לחייב את המוכר בקנס של כו"כ סכום גדול על שלא מסר

וצ"ע".

הדירה בזמנו ,אין לחייבו ,דל"א נעשה בקנין באופן דלא
יהיהכאסמכתא,דבודאיסכוםהנ"לליתןרקמשום איקיום

חיובתשלוםפיצויגבוהמכחסיטומתא

מסירת הדירה בזמנו וכיב"ז ,הוי כמו אם אוביר ולא אעביד

התובע צרף לתיק והציג לבית הדין תשובה של הרב

אשלם אלפא זוזי ,כיון דגזים הוי אסמכתא ולא קניא,

שלמה זעפרני שליט"א מירושלים שהודפסה בקובץ "אור

כמבואר)בחו"מסי'ר"ז(עיי"ש,ורקאםהיינואומריםדבזה

תורה" תמוז תש"ס סי' קיט ,ומסקנתו לקיים חובת הקנסות

הסכוםנפטרמכלהחיובל"שבזהאסמכתאכמבוארבדברי

הכתובים בחוזים משני טעמים .ראשית ,דמאחר ותוקף

הח"מ וב"ש ונתיבות הנ"ל ,אבל כיון דאמרינן דהמכירה

החוזה מכח קנין סיטומתא ,י"ל דבסיטומתא ליכא משום

קיימתבודאיהויאסמכתא".

אסמכתא ,וכפי העולה מתשובת החת"ס חחו"מ סי' סו,

וכן בפסק דין של בית הדין הגדול בירושלים בהרכב
הדייניםהגר"עהדאיהז"לוהגרי"מבןמנחםז"לוהגר"יהדס
ז"ל ,הודפס בפד"ר ח"ג עמ'  ,131-154פסקו שלא לחייב קנס
בסכוםגבוהשנקבעבהסכםשידוכין.

ושנית,מכיוןשבקבלתהקנסניצלמלטותאדמישפרע,גמר
ומקנה.
אך לאחר העיון בדבריו ,נראה שאין מקום לחייב קנס
מופרזהקבועבחוזה.אמנםמדינא,עיקרושלהחוזההואבר

וכןבפד"רחי"דעמ'30-42בפסקהדיןמביתהדיןהאזורי

תוקף וקונה מכח מנהג הסוחרים  -קנין סיטומתא ,מ"מ

ברחובות פסקו שלא לחייב בתשלום הפיצויים והקנסות

לסעיף הפיצוי אין תוקף כשהוא פיצוי מופרז ,ונבאר את

הקבועיםבהסכםעקבאימילויתנאיההסכם.

הדברים.

ובספר פסקים וכתבים  -שו"ת בדיני חו"מ להגרי"א

הבסיס לתת תוקף לאסמכתא כשנעשה במסגרת קנין

הרצוג,בסי'נטדןבשאלהזו,במסגרתדיוןבערעורשהוגש

סיטומתא ,יסודו בתוספות במסכת בבא מציעא דף סו .ד"ה

על פס"ד של בית הדין האזורי בת"א ,ובתוך דבריו כתב -

ומניומי ,שכתבו בלשון זו " -בשאר אסמכתות אפילו

"הריאיןלךעסקשישלואיזוחשיבותשהיא,שאיננונעשה

מעכשיו ,לא קני ,אלא דוקא בבית דין חשוב .ומיהו קנס

בחוזהושאיןבוסעיףהמחייבפיצויים,ובכגוןזהדעתינוטה

שעושיןבשעתשידוכיןמהניאפילולאקנובביתדיןחשוב,

דלית דינא דאסמכתא ,וכאילו מפורש שנעשה בבי"ד חשוב

כיוןשנוהגיןבוכלהעולם,מידידהויאסיטומתאדלקמן)דף

)עיין סי' ר"ז סט"ו( ,ועדיף מסיטומתא .אולם יש לי הרושם

עד (.דקניא .ועוד דבדין הוא להתחייב כל החוזר בו כיון

שגם בדינא דמלכותא אין מחייבים בסכום המלא של

שמבייש את חבירו" .הרי שלפי הטעם הראשון בתוס',

הפיצויים ,כשהוא גבוה מדי ,ועל כן יש מקום גם בדיננו,

לכאורהאםאמנםהסוחריםנוהגיםלהתחייבבקנסותכאלו,

להבדיל ,להפחית את הפיצויים במידה המתקבלת על

ישתוקףלהתחייבותכזו.

הדעת,אףאםבטלהטענתאסמכתא...ואע"פכן,לאמפני

וכתבהחתםסופרחלקחו"מסי'סווז"ל" -ומ"שמעלתו

שאנו מדמים נעשה מעשה לדון לודאי שאין כאן הריעותא

דליקני מטעם סיטומתא ,כמ"ש תוס' ב"מ ס"ו ע"א ד"ה

של אסמכתא ,עד שתתברר יפה נקודה זו ,ותבוא עליה

ומניומי וכו' דקנס שעושין בשידוכין מהני כיון שנוהגין

הסכמתהמורים".

העולם ,הו"ל כסיטומתא ,וה"נ דכוותיה .בודאי כן הוא

הבאנו חמישה פסקי דין שונים שפסקו למעשה שלא

דבאסמכתא מהני מנהג העולם ,וק"ו הוא מדבר שלא בא

לחייב תשלום של פיצוי מופרז) .גם הגרי"א הרצוג ז"ל,

לעולם שכתב הרא"ש בתשובה כלל י"ג סי' כ' דמייתי ליה

למרותשצידדלחייב,עכ"פבסיכומושלדברנמנעמלפסוק

מעלתו דאם מנהג העולם להקנות בשטרי חכירות דברים

כן( .וכן בספר פתחי חושן חלק ז' )קניינים( פרק כא בהערה

שלאבאולעולםמהנימטעםסיטומתא.ומ"שבמרדכיפרק

כה כתב " -בזמנינו מצוי שבחוזים למכירת דירה או כיוצא

ר"אדמילהבשםרבינויחיאלבמישנדרלתתבנולמולמהני

בזה כותבים תנאים שונים ובהם מתחייבים במקרה של

מטעםסיטומתאשכןנהגואבלאםעדייןלאנולדהנערלא

עטרתדבורה
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מהנידאיןסיטומתאמועיללדברשלבל"ע,היינומפנישלא

אינו מעשה קנין על פי ההלכה ,אלא שנהגו בו הסוחרים,

נהגו לדור למוהל טרם שבא הנער לעולם ,וזה ששינה

מועיל להחשב כקנין ,מאחר ובמעשה זה המוכר והקונה

מהמנהג לדור למוהל טרם בואו לעולם לא מהני סיטומתא.

גמרו בדעתם ,לקנות ולהקנות ,ויעויין בלשון הפרישה חו"מ

אבל הרא"ש בתשובה מיירי שנהגו לחכור דברים שלא באו

סי' רא סק"ב " -ושם סיטומתא לפירוש רבינו חננאל נראה

לעולם ,משו"המהני ,וה"ה וכ"ש באסמכתא .וק"ו כזהכתב

ששרשו ,טם' והוא לשון נהרא טמימא )מו"ק ד (:שפירושו

מהר"מ במרדכי פרק שור שנגח דו"ה סס"י מ"ד יע"ש ,דכל

סתום ,כלומר בזה נגמר ונסתם הקנין" .וכתב הג"ר שמעון

טעמאדלאקנימשוםדלאסמכאדעתיהומכיוןשנהגושפיר

שקאפ ז"ל במערכת הקניינים סי' יא " -כל חפץ שנקנה ע"י

סמכאדעתיה,וקני.אךכלזה,איהוהמנהגכהאיאסמכתא

מעשה קנין דרבנן מועיל גם מן התורה דקנינים אינם גזירת

דנידוןשלפנינו,אךאנילאשמעתימנהגזהמעולם,אדרבא

הכתוב,וישמןהאחרוניםדסברידסיטומתאבאתראדנהיגי

בכל כיוצא בזה מדיינים עליו בדינא ודיינא ,הא לן בדיננו

למיקני ביה מהני גם מהתורה ,ועיין בפת"ש חו"מ סי' קצח

והאלהובפליליהםוא"כלאקניהיהודיהשני".
בהסתמךעלתשובתהחתםסופר,עלתההמחשבהלתת
תוקףלקנסותעקבהפרתההסכם,הנהוגיםכיוםבחוזים.
אף לאחר העיון בדברי התוספות והחתם סופר נראה
שאיןמקוםלחייבבתשלוםפיצוימופרז.

סק"ג ,וכן משמע מחי' הרשב"א ב"ק ק"ב דענין קנין הוא
גמירותדעתשלהקונהוהמקנה,רקשקבעושתהאההוכחה
הזאת על ידי מעשה ,ועל כן אם הסוחרים קבעו מעשה,
מועיל המעשה הזה גם מהתורה ,ולא גרע מה שקבעו חז"ל
מקביעתהסוחרים".

במש"כ התוס' לחייב בקנסות העושין בשידוכין אפילו לא

לפי זה כל מעשה ,שבהתאם למנהג ,בעת עשיית אותו

קנובבי"דחשובכיוןשנוהגיןבווהויכסיטומתא,יעוייןבפת"ש

מעשה ,נגמר המקח ,מועיל להחשב כקנין מכח ההלכה

אה"ע סי' נ' סק"ט שהביא מהבית מאיר דאין לחייב אלא

דסיטמתא קניא .וזאת מאחר ובאותו רגע הושלם המעשה

כשהוסיפומעטעלהנזקהאמיתישנגרםדאזהויכמוהמתחייב

המוכיחאתגמירות הדעת ,ובמעשה זה המוכר גמרבדעתו

לשלם במיטבא ,אך אם גיזם וקבעו תשלום פיצוי של אלפא

להקנות ,והקונה גמר בדעתו לקנות .אבל אם גם לפי מנהג

זוזי,אינומחוייב,דהויכאסמכתא,וע"עבאוצרהפוסקיםסי'נ'

הסוחרים ,בעצם עשיית אותו מעשה עדיין לא הושלם

ס"ק מא סק"ד שהביא מכמה אחרונים שהסכימו עם הבית

מעשה קנין או מעשה ההתחייבות ,ובאותה עת לא ניתן

מאיר .ויעויין בבית מאיר שהביא את סברת התוס' בתי'

לדעתמהושיעורההתחייבות,האםבהתאםלסכוםהנקוב,

הראשון דהוי סיטומתא ,ודבריו הנ"ל שהובאו בפת"ש ,נאמרו

אובהתאםלהערכהאחרתשתיעשהבהליךהשיפוטי,אלא

אליבא דשני התירוצים בתוס' ,ולדעת הבית מאיר לא תועיל

שיעור החיוב תלוי ועומד וממתין להכרעת גורם שיפוטי

סברת סיטומתא לחייב סכום מופרז ,כעין "אשלם אלפא זוזי",

נוסף,אשרלפיחוקהמדינהלונתונההסמכותלקבועהאם

אלארקסכוםהגבוהמעטיותרמערךהבושתשנגרמה,וכעין

יש מקום לממש התחייבות זו ,כולה או מקצתה ,הרי

"אשלם במיטבא" .וכך עולה מסתימת דברי שאר הפוסקים

שמלכתחילה ידוע ומוסכם שחתימה על הסכם כזה אינה

)הנזכרים(שהסכימולדינאעםהביתמאיר.

השלמתגמירותהדעתלהתחייבותזו,ואיןבמעשהחתימת

וכןמדוייקבלשוןהרא"שבתשובה כלללדסי'ד'שכתב

החוזהמשוםסיטומתא.

" -פסק רבינו יצחק הזקן ז"ל ,דכל קנס של שידוכין לא הוי

מאחר ולפי הוראות החוק )חוק החוזים  -תרופות בשל

אסמכתא ,דקיי"ל לא הוי אסמכתא אלא היכא דאין בידו

הפרתחוזהפרקג'(רשאיביתהמשפטלהפחיתאתשיעור

לקיים,אוגזים.אבלהיכאדלאגזים,לאהויאסמכתא.וכל

הפיצוייםבמידהונקבעוללאכליחססבירלנזקשניתןהיה

קנס של שידוכין לא הוי אסמכתא ,דאין כאן גוזמא ויתרון,

לראותומראשבעתכריתתהחוזה,הרישמלכתחילהמנהג

אלאדמיבושתוהואנותןלו".
ושם בסי' ב' כתב הרא"ש " -ואסמכתא לא שייך
בשדוכין,דלאחשיבכגזים,כידמיבושתוהוא".
ולפיזהגםבשידוכין,אםקבעוסכוםקנס,סכוםהנחשב

הסוחרים ושאר החותמים על חוזים אלו ,בהם הוסכם על
סכום פיצוי גבוה ,מושתת על תפיסה זו שביחס לסעיף
הפיצוי,החתימהעלההסכםאינהגומרתאתההתחייבות.
לכאורה היה מקום לתת תוקף לחתימה על ההסכם,

מוגזם ,מעל הפיצוי המקובל לתשלום עקב הבושה שנגרמה

בטענה שמעשה קנין הסיטומתא הוא בחתימה על ההסכם

בביטולהשידוך,התחייבותזותחשבכאסמכתא,ולענייןזה

ובצירוף החלטת הערכאה השיפוטית הדנה בנושא ,ומכח

לאתועילטענתסיטומתא.

הטענה שכך מקובל בין הסוחרים .אך אין מקום לסברא זו,

ועוד מלבד הנ"ל יש לציין שכפי הנראה מנהג העולם

מאחר שעצם החתימה על סעיף כזה אינה מביעה גמירות

שלאלשלםבפועלסכומיכסףמופרזים,מכחהסעיףהקובע

דעת ,פשיטא שגם לאחר החלטת השופט לא הושלמה

פיצויגבוה,אךנקודהזוטעונהבירורעובדתי.

למפרע ,גמירות הדעת להתחייבות .וכמו שהבאנו לעיל,

ביחס טענה המבקשת לתת תוקף מחייב לחתימה על

מדבריהפרישהבשםר"ח,שקניןסיטומתאביסודוהינוקנין

הסכםזהמכחההלכהדסיטומתאקניא,ראוילהוסיףולבאר

הנעשה על ידי מעשה הקובע את גמירות הדעת הסופית,

-ההלכהדסיטומתאקניא,קובעתכיגםמעשהשמצדעצמו

באותומעשהעצמו.
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אך עלינו לציין ,שדברינו אלו מתייחסים לסעיף הפיצוי
בלבד ,אך בשאר סעיפי ההסכם ,מקובל בין הסוחרים כי
חתימה על הסכם גומרת את ההתחייבות ,ועל כן שאר
סעיפיההסכםמחייביםמכחההלכהדסיטומתאקניא.

שאין כאן הריעותא של אסמכתא ,עד שתתברר יפה נקודה
זו,ותבואעליההסכמתהמורים".
העולה מדברי הגרי"א הרצוג ז"ל הוא כי מבחינה
עקרונית היה מקום לקבל את הסברא כי מאחר ויש תוקף

וכן פסק בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' קע אות כ' ,ובתוך

לחוזה מכח סיטומתא או מכח דינא דמלכותא ,על כן אין

דבריוהתייחסלדבריהתוספותבב"מוהחתםסופרשהוזכרו

לפסול את תוקף ההתחייבות בטענה דהוי אסמכתא דלא

לעיל ,וז"ל המנחת יצחק " -ויש לדון עוד ממש"כ התוס'

קניא,אךהיינודוקאאםאכןכךמחייבדינאדמלכותא,וכך

)ב"מס"וע"אד"הומניומי(שכתבווז"ל,ומיהוקנסשעושין

נוהגים הסוחרים ,ובכה"ג דיינינן לחוזה כחוזה שכתוב בו

בשעתשידוכיןמהניאפילולאקנובב"דחשובכיוןשנוהגין

דלא כאסמכתא ושנעשה בבית דין חשוב ,אך במקרה בו

בוכלהעולםמידידהויאסיטומתאדלקמן)ע"דע"א(דקניא

נקבע סכום פיצוי מופרז ,ליכא לדינא דמלכותא וליכא

עכ"ל ,ואולי גם בנד"ד שייך מנהג העולם ,אבל לדעתי

למנהג הסוחרים להתחייב בזה ,ועל כן אין בסעיף זה כל

אדרבה המנהג אצל בתי דינים לכתוב בכל כה"ג בכל לשון

תוקףמחייב.

המועיל שלא יהיה בו אסמכתא ,ושייך בזה מש"כ החת"ס

והנהישלדוןדמש"כהגרי"אהרצוגז"לביחסלהסכמים

)חו"מ סי' ס"ו( ,בנדון כהאי גוונא דנעשה באופן דהוי

הנעשים כמנהג הסוחרים ובדרך המועילה בדינא דמלכותא

אסמכתא,והשואלכתבדליקנימטעםסיטומתא,וע"זהשיב

" -בכגון זה דעתי נוטה דלית דינא דאסמכתא ,וכאילו

דבודאיבאסמכתאמהנימנהגהעולםוכמבוארבתוס'הנ"ל,

מפורש שנעשה בבי"ד חשוב )עיין סי' ר"ז סט"ו(" ,דבריו

וק"ו הוא מדבר שלא בא לעולם דמהני סיטומתא ,וכ"ש

יתכנובשיטתהרמ"אחו"מסי'רזסעיףטושפסק" -י"אאף

אסמכתא דלא קני משום דלא סמכא דעתיה .ומכיון שנהגו

על גב דלא התפיס זכיותיו מהני ,הואיל וקנו ממנו בב"ד

שפירסמכאדעתיה,אךכלזהאיהוימנהגבהאיאסמכתא

חשוב ,וכתב הרא"ש דהכי נהיגי עלמא" .ולשיטה זו כתב

דנידוןשלפנינו,אךאנילאשמעתימנהגזהמעולם,אדרבה

הרמ"א שם " -אם צוה לכתוב בשטר שקנו ממנו בבית דין

בכל כיוצא בזה מדיינים עליו בדינא ודיינא הא לן בדיננו

חשוב ,אף על גב דלא קנו ,מהני ,דהודאת בעל דין כמאה

והאלהובפליליםעכ"ד.וגםנידוןדידןלאיצאמכללהנ"ל".

עדיםדמי".

מסקנת הדברים  -למרות שלשאר סעיפי ההסכם תוקף

אךשניהצדדיםבדיןתורהשלפנינוהםמאותםקהילות

מחייב כקנין סיטומתא ,אפ"ה אין תוקף לאותו סעיף הקובע

שקבלו עליהם פסקי מרן ,ולשיטה זו גם אם קנו ממנו בפני

תשלום קנס מופרז ,העומד היום על סך של כחמשים אלף

בית דין חשוב לא מהני ,וממילא לא תועיל סברת הגרי"א

דולר.יצוייןשסכוםזהגבוהבהרבהמערךהנכסנשואהדיון.

הרצוג שנאמרכאילומפורששנעשהונכתבבביתדיןחשוב.
מאחר ולדעת מרן אין דרך להתגבר על הריעותא של

דיוןבתשובתהגרי"אהרצוגבעניןזה

אסמכתא,בקניןשנעשהבביתדיןחשוב,וכמושנבאר.

להלןמש"כבזהספרפסקיםוכתבים -שו"תבדיניחו"מ

בשו"ע חו"מ סי' רז סט"ו פסק מרן המחבר " -אסמכתא

להגרי"א הרצוג בסי' נט )שהבאנו מקצת דבריו לעיל( -

שקנועליהבבי"דחשובהריזהקנה,והואשיתפיסזכויותיו

"הרמ"אז"ל)סי'ר"זסעיףטו(מביאבשםהרשב"אז"לשאם

בביתדיןוהואשלאיהיהאנוס,כיצדהרישהתפיסשטרואו

הדברקייםבחוקהממשלה,דינאדמלכותאדינא,וליתכאן

שוברו בב"ד וקנו מידו שאם לא יבוא ביום פלוני ינתן שטר

משום אסמכתא ,וכאן הרי החוזה על סעיף של הפיצויים

זה לבעל דינו והגיע היום ולא בא הרי אלו נותנים והוא

תקף בדינא דמלכותא ולית כאן אסמכתא  ...חוץ מזה ,הרי

שיהיהבבי"דחשוב".

אין לך עסק שיש לו איזו חשיבות שהיא ,שאיננו נעשה

בדבריו אלו דחה מרן מהלכה את שיטת הראשונים

בחוזהושאיןבוסעיףהמחייבפיצויים,ובכגוןזהדעתינוטה

)שהביא הרמ"א( הסוברים דאין צורך שיתפיס זכויותו ,וסגי

דלית דינא דאסמכתא ,וכאילו מפורש שנעשה בבי"ד חשוב

בקנו מידו בבי"ד חשוב .ולפי שיטת הב"י הדרך המעשית

)עיין סי' ר"ז סט"ו( ,ועדיף מסיטומתא .אולם יש לי הרושם

לפתור את ההסכם שלא תהיה בו ריעותא של אסמכתא

שגם בדינא דמלכותא אין מחייבים בסכום המלא של

היא שינסחו את ההסכם כדרך שנהגו חכמי ספרד ,וכפי

הפיצויים ,כשהוא גבוה מדי ,ועל כן יש מקום גם בדיננו,

שהביא בשו"ע בסעיף טז מלשון הרמב"ם ,וז"ל " -כשהיו

להבדיל ,להפחית את הפיצויים במידה המתקבלת על

חכמי ספרד רוצים להקנות באסמכתא כך היו עושין ,קונין

הדעת ,אף אם בטלה טענת אסמכתא .הן אמת שיש דעת

מזה שהוא חייב לחבירו מאה דינרים ,ואחר שחייב עצמו

הרשב"א )בנדרים כח (.שבארץ ישראל אין מקום לדינא

קונים מבעל חובו שכל זמן שיהיה כך או שיעשה כך הרי

דמלכותא ,אבל זה לא שייך לדעתי לדבר שהוא יסודי

חוב זה מחול לו מעכשיו,ואם לא יהיה אולא יעשההריני

במסחר ובתעשיה ובקבלנות ,כגון קביעת פיצויים למנוע

תובעו בממון שחייב עצמו בו ,ועל דרך זו היו עושים בכל

הפרת חוזים והוא מנהג המדינה ויסוד הדינא דמלכותא.

התנאיםשביןאדםלאשתובשידוכיםובכלהדבריםהדומים

ואע"פ כן ,לא מפני שאנו מדמים נעשה מעשה לדון לודאי

להםוכןאנונוהגים".

עטרתדבורה
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וכןבאה"עסי'נ'כתבהב"יבבדקהבית" -ולעניןהלכה

מחלוקת הפוסקים באומר מעכשיו אי מבטל האסמכתא או

אין להוציא ממון כי אם על פי דרך חכמי ספרד" .וע"ע

לא ,מ"מ בסעיף יד מסיק כהרמב"ם דמהני ,וע"ז סמכו

בשו"ת עזרת כהן סי' נ' שהעלה שהנוהגים כפסקי מרן

הסופריםלכתובכןשטרישידוכין".

המחבר ,אינם יכולים להוציא ממון אלא כשנעשתה
ההתחייבותבדרךחכמיספרד.
ובפד"ר ח"ג עמ'  147בפס"ד מביה"ד הגדול )שהזכרנו

לכאורה לפי דרך זו אם מועילה התחייבות מעכשיו,
להסיראתהריעותאדאסמכתאהרישבסיטומתאנוכללומר
דנעשהכמישהקנומעכשיו.

לעיל( כתב " -ואם כנים אנחנו בדברינו בדעתו יוצא לענין

אך דעת המהרי"ט היא שבהתחייבות בעלמא ,כעין

שלפנינו שהנדון הוא בין ספרדים ,ישנו עוד צד וחזוק

ההתחייבות בנידון שלפנינו ,גם אם היו מתחייבים מעכשיו

מתשובתמהרשד"םלזהשאיןלהוציאמידהמוחזקנגדדעת

לא היה מהני .וז"ל מהרי"ט ח"א סי' קלא " -ומיהו הא

הרמב"ם והסוברים כוותיה  ...ועיין בספר באר מים חיים

דאיתמר בגמרא דכי אמר ליה מעכשיו לא הוי אסמכתא,

אה"עסי'ז,ח,תשובתמהרי"ששכתבשםדלהרי"ףוהגאון

היינובהקנהלוקרקעאומטלטליואמרלוקנהזהמעכשיו,

והרמב"ם וחכמי ספרד זה הקנין שנוטלים בקנס של שדוכין

דמההיא שעתא אית ליה ללוקח הנאה מיניה ,דלכי מקיים

הויאסמכתאדלאמהנימעכשיוולאדרךקניןולאבביתדין

תנאיה הרי היא שלו למפרע  ...ולפי דרכינו למדנו שאי

חשוב ,אלא באותה דרך של חכמי ספרד ,ושיכול המוחזק

אפשר לסלק דין אסמכתא אלא א"כ יתחייב לגמרי ,לא

לומרקיםליכותיהו,וכמ"שמו"רהרבז"לבספרדברמשה

שהחיובתלויבתנאיכלל,אלאשהמחילהתלויהבתנאי".

ח"א ...וכמ"ש הרב בני יעקבד' ק"י ע"א א"כ יכול המוחזק

הרישלשיטתהמהרי"טאפילואםהיהכתובמעכשיולא

לומר קים לי כסברת חכמי ספרד וכפירוש הני רבותא

היה מועיל אא"כ היה חיוב מוחלט שאינו מותנה .וע"ע

שכתבנו לעיל ומה גם שכתב הרב ב"י אה"ע סי' נ' בב"ה

בפד"רח"גהנזכרלעילשהסתמכועלדבריהמהרי"טלפסול

דלעניןמעשהאיןלהוציאממוןאלאעפ"ידרךחכמיספרד.

סעיף בהסכם הקובע פיצוי הדדי אף אם נוסח בלשון בו

ועייןבספרשערירחמיםח"אחו"מסי'ס"ז...כתבבסוף,על

התחייבמעכשיו.

כל פנים לדידן בני א"י דקבלנו הוראותיו ,אין לנו למעבד

סיכומו של דבר ,אליבא דשיטת הב"י ,למעשה אין

עובדא חלילה הפך דעת מרן הב"י ז"ל ,ומעתה מחמת כל

להוציא ממון אלא כשההתחייבות נעשתה בדרך של חכמי

הנ"ל ,הדבר ברור שכיון ששטר השדוכין שבנ"ד אינו עשוי

ספרד ,וכמובן שלא ניתן לומר בכל חוזה המנוסח בדרך

בדרךחכמיספרד,איןלהוציאממוןמידהמוחזקכפסקמרן

הנהוגה בין הסוחרים דנעשה כמי שהתחייבו בדרך חכמי

הב"י ז"ל שקבלו הוראותיו בני ספרד ועדות המזרח בפרט

ספרד .ולדעת מהרי"ט לא מהני אם כתבו ,מעכשיו' ,וכן

אלההיושביםבא"י".

בדברי הב"י בבדק הבית שכתב "ולענין הלכה אין להוציא

לכן מכיון שסעיף הפיצוי שבהסכם זה אינו מנוסח

ממון כי אם על פי דרך חכמי ספרד" ,מפורש להדיא דלא

בהתאם לשיטת חכמי ספרד ,הרי שלקהילות הספרדים

מהני אלא שיתחייב בדרך של חכמי ספרד ,ואי היה מהני

שקבלו עליהם פסקי מרן ,אין מקום לחייבו בתשלום פיצוי

שיתחייב מעכשיו היה הב"י כותב כן ,ובספר תועפות ראם

עלהפרתההסכםדהויאסמכתא.

)הנזכר( "אנן בני מערבא דאזלינן בתר מרן הב"י מנהגנו

ואין מקום לטענה דנעשה כמי שנכתב כראוי ,דהיינו
בדרךחכמיספרד.דהניחא,בהתחייבותשהיאבפניביתדין

לעשות בקנס שידוכין כתקנת חכמי ספרד" .וכן הסיקו שם
בפד"רח"ג.

חשוב ,הרי שזו אותה התחייבות ,אלא שנעשית בפני בי"ד

על כן אין מרפא להסכם שלפנינו שנעשה על ידי שני

חשובוגמרומתחייב,משא"כבהתחייבותהנעשיתבדרךשל

צדדים הנוהגים כפסקי מרן ,במה שנאמר דמאחר וכך נהגו

חכמי ספרד שהיא מבחינה מהותית התחייבות אחרת

הסוחרים,נידוןכסיטומתא,ונעשהכאילוהתחייבובביתדין

לחלוטין.

חשובומעכשיו.

אמנם המחבר בשו"ע סי' רז סעיף יד כתב דרך נוספת

ומש"כהרבשלמהזעפרנישםמכחדבריהחזו"א,עיי"ש

שאין בה משום אסמכתא ,וז"ל " -כל האומר קנה מעכשיו

בחחו"מ סי' טז סק"ט ד"ה ובאינו ,ומבואר שם שסברתו

אין כאן אסמכתא כלל וקנה שאילו לא גמר להקנות לא

דמהני הקנסות להצילו מלטותא דמי שפרע ,כל זה רק

הקנהומעכשיו".

כשהנידוןהואשהמוכררוצהלחזורבוכשעדייןלאהושלם

ובאוצרהפוסקיםאה"עסי'נ'ס"קמאאותא'כתבביחס

קניינו של הלוקח ,וקאי על המוכר לטותא דמי שפרע ,ובזה

למנהג הספרדים ,וז"ל " -ובתועפות ראם )להר"ר אנקאווה(

מהני תשלום הקנס להצילו מלטותא זו .אבל בנידון כנידון

סי'קמכתב,דאנןבנימערבאדאזלינןבתרמרןהב"ימנהגנו

דידן ,שהמוכר והקונה אינם מבקשים לחזור בהם מעיקר

לעשות בקנס שידוכין כתקנת חכמי ספרד ,ויש סופרים

המקח,אלאשהמוכרלאעמדבלוחהזמניםהקבועבהסכם,

שאינם עושים כן אלא עושים קנין למתחייב כמ"ש הרא"ש

הרישבכה"גליכאמישפרע,וסברתהחזו"אאינהשייכת.

כו' ,וכדי לבטל האסמכתא קונין ממנו שמחייב את עצמו

ומש"כ שם במאמר של הרב זעפרני מכח פסק הדין של

במעתה ומעכשיו ,כי הגם שהב"י בחו"מ סי' רז הביא בזה

ביתהדיןהגדולשנדפסבפד"רח"העמ'258והלאה,המעיין
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שם יראה שאין ללמד משם אלא לריעותא אחרת של

משלם,דלשםהכיירדכדמוכחמההיאשמעתא,הלכךכיון

אסמכתא ,אסמכתא הנובעת מהספק הקיים אם יגיע למצב

דגזים ,כל דבריו כמאן דליתנהו דמי והעמיד על דינו כאילו

שבויתחייבלשלם,אךלאלהסכםהקובעפיצוימופרז,שלא

לא אמר כלום ומשלם מה שהפסיד ,אבל הכא כשתסלק

גמרה דעתו להתחייב .ומלבד זאת ,באותו פסק דין הצטרפו

דבריו לא מיחייב מידי .ונ"ל כדבריו ולאו מטעמיה אלא

סברותנוספותלמסקנתם.

כדפרישית לעיל ,שכיון שנהגו לכתוב בו ,אף אם לא כתב
מיחייב לשלם מאי דאפסיד ,הלכך ה"נ כשתסלק דבריו

האםהמתחייבבקנסמופרזמחוייבבתשלוםחלקי
פיצויסבירהשאלה העומדת בפנינו היא האם במקרה בו הנתבע

העמידועלדינווישלםמאידאפסיד".
ישמקוםלבררשתינקודות-
א.כיצדנקטינןלהלכה,האםכשיטתהרי"ףאוהרא"ש.

התחייב בקנס מופרז עקב הפרת החוזה ,ובית הדין אינו

ב .מה הביאור בשיטת הרי"ף ,ובאילו מקרים מחייבים

מחייבו בתשלום הסכום המופרז ,האם עכ"פ יש לחייבו

בתשלוםנזק,האםבכלמקרהשנגרםנזקבעקיפין,המתחייב

בתשלוםהנזקיםהממשייםשנגרמולו.

מחוייבבתשלום.

שורש הדיון בשאלה זו ,נעוץ בסוגיית הגמרא במסכת

בשו"ע חו"מ סי' שכח סעיף ב' פסק " -לא עבדה ,אלא

בבא מציעא דף קד" - :ההוא גברא דקביל ארעא א"ל אי

הובירה כולה או מקצתה ,שמין אותה כמה היא ראויה

מובירנא לה יהיבנא אלפא זוזא ,אוביר תילתא .אמרי

לעשות ,ונותן לו חלקו שהיה מגיע לו .ואם התנה עמו אם

נהרדעיבעילמיתבליהתלתמאהותלתיןותלתאותילתא.

אוביר ולא אעביד אשלם אלף זוז ,הרי זו אסמכתא ,ואינו

רבא אמר אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא .ורבא מ"ש

חייבלשלם,אלאנותןכפימהשראויהלעשותבלבד"

מהא דתנן אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא התם לא

מפשטותלשוןהשו"ע,היהנראהלומרשמרןהמחברלא

קאמר מילתא יתירתא הכא כיון דקאמר מילתא יתירתא

הכריע במחלוקת הרי"ף והרא"ש ,שהרי בין להרי"ף ובין

גוזמאבעלמאהואדקגזים".

להרא"שאיתאלפסקזה,שנותןלוכפימהשראויהלעשות,

וכתב הרי"ף " -ומסתברא לן דמיחייב ליתן מאי דאוביר

ולאיותרמכך .לשיטתהרי"ף -מכחהתחייבותהמקבלאת

בשוה,דלאקאמררבאדהויאסמכתאאלאבההואשיעורא

השדה,ולשיטתהרא"ש -מפני"שכיוןשנהגולכתובבו,אף

יתירה דהוה ליה גוזמא ולא קני ,אבל שיעור מאי דאוביר

אםלאכתבמיחייבלשלםמאידאפסיד".

בשוה יהיב ,ובכי האי מילתא לא אמרינן אסמכתא היא.

ועיין בבית יוסף סי' רז )אות יג )א( ד"ה ובמה שכתב(

דהאתנןשמיןאותהכמההיאראויהלעשותונותןלו,דכיון

שכתב בתוך דבריו בלשון זו " -הג' דבר שהוא בידו לגמרי

דשיעור מאי דאוביר בשוה הוא דיהיב שיעבודא שיעבד

וגזים,כגוןאםאובירולאאעבידאשלםאלפאזוזיכיוןדגזים

נפשיה וגמר ומקני ,ה"נ מאי דאוסיף על שיעוריה דראויה

הוי אסמכתא  ...וכתבו הרי"ף )סא (:והרא"ש )פ"ט ס"ז(

לעשותהואדהויאסמכתאולאשיעבדנפשיה.אבלשיעורא

והרמב"ם בפרק ח' מהלכות שכירות )הי"ג( דאף על פי כן

דראויה לעשות ,דאיתא בכלל אלפא זוזי ,שיעבודא משעבד

שמין אותה כמה היא ראויה לעשות ונותנין לו .להרי"ף

נפשיהומיחייבביהומאידפיישעלהאמרינןאסמכתאהיא

משמע דהוי מדינא דבכלל שעבוד אלפא זוזי ישנו לשיעבוד

ולא מחייב בה .ואשכחן לרבא גופיה בכי האי גוונא לקמן

כמההיאראויהלעשות,ולהרא"שמטעםשנהגולכתובאם

)דףקטא(בעניןההואשתלאדאמראימפסידנאמסתליקנא

אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא ואף על פי שלא נכתב

בלא שבחא ,ואמר רבא אסמכתא היא ולא קניא ואקשינן

ככתובדמי".

מאישנאמהאדתנןאםאובירולאאעבידאשלםבמיטבא,

נראהמלשוןהב"ישלאנחיתלהכריעבמחלוקתזו.

ומשנינן התם מאי דאפסיד משלם הכא מאי דאפסיד מנכי

ועיין בסמ"ע סי' שכח סק"ג שנקט בדעת השו"ע שהלך

ליה ואידך יהבינן ליה ,והאי נמי דאלפא זוזא דכוותא מאי

בשיטת הרא"ש ,לעומת זאת בביאור הגר"א נראה שהכריע

דאפסידוהואמאידאובירמשלםואידךלא".

כרי"ףובהתאםלכךפרשאתדעתהשו"עכדעתהרי"ף.

והרא"ש)סי'ז'(הביאאתלשוןהרי"ףוכתבעלדבריו-

וישלהוסיףבזה.הרמ"אבסי'שכחס"אכתב"ואפילולא

"ולא הבנתי ראיותיו .הא דאייתי ראיה ממתניתין ליתא,

כתב לו כך כמאן דכתב דמי" ,ועיי"ש בבאר הגולה במה

דבמתני' כתב ליה אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא,

שתמה על הרמ"א .וכתב בזה החות יאיר סי' קסח )הובא

ואי לא כתב לא מחייב מידי ,מדתלי טעמא שכן כתב לו.

בפת"ש סי' שכח סק"ב( שהגהת הרמ"א הוכנסה ע"י

אבלהכאדאמריהיבנאלךאלפאזוזילאכווןאלאלהגזים,

המדפיסים לסעיף א' ,אך זוהי טעות סופרים ולמעשה דברי

לא שיעבד עצמו לכלום .דאי אפשר לחלק דבריו ולומר על

הרמ"א שייכים לסעיף ב' .ולפי זה נראה שכוונת הרמ"א

מאי דגזים לא שיעבד עצמו ועל השאר שיעבד ,אלא כל

לפסוק כדעת הרא"ש ,ועל כן הוסיף שהתשלום שמחוייב

דבריו כמאן דליתנהו דמי ,ואין כאן שיעבוד של כלום .ומה

לשלם כפי מה שראויה לעשות ,אינו נובע ממה שכתב לו,

שהביא ראיה מההיא שתלא ליתא ,דהתם בלא דברי

שהריאףאםלאכתבלוכללהיהמחוייבבזה",ואפילולא

השתלאאףאםשתקולאאמרכלום,דיןהואדמאידמפסיד

כתבלוכךכמאןדכתבדמי".
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ומן הראוי להביא כאן מתשובת מהרש"ם חלק ז' סי' ט'
שנשאל "ע"ד הדין ודברים שבא לפניו בראובן ששכר אצל
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ואין לקבל אפילו מקצת ממנה ,אלא רק בכגון העובדא של
אםאובירולאאעביד,וכסברתהרא"ש.

שמעון ריחים של קרשים על זמן גם קנה אצלו עצים גדולים

וע"ע בשו"ת דברי מלכיאל ח"ג סי' קנה שהעיר בנידון

ועביםלעשותמהםהקרשים,ועשהשטרשבאםלאיתנםלו

השו"ע סי' ס"א ס"ה ,דלשיטת הרי"ף היה מקום לחייבו

לזמן הזה ישלם לו אלף כסף ,והריחים יהיו ביד ראובן עד

בהפסד הממשי שנגרם .עכ"פ התומים התעלם משיטת

שלא ימצא עוד שום עץ עב ביער ,ושמעון לא קיים התנאי

הרי"ף ,ופשיטא ליה דלהלכה נקטינן כהרא"ש ושכן דעת

ולאנתןהעץלזמנוונשארהעץת"ישמעון".

השו"ע.

בתוך דבריו כתב מהרש"ם – "הנה מה שנתחייב בקנס

ב.שיטתהביתמאיר.עייןספרביתמאירעלאה"עסי'נ'

אם לא יתן העץ בזמנו ,לכאורה הוי אסמכתא .ואף דיש

סעיף ו' )תחילת דבריו הובאו בפת"ש סי' נ' סק"ט( שכתב

לשער כמה היזק יגרום לו דלפי השיווי של ההיזק לא הוי

במי שהתחייב בשידוכין פיצוי מופרז על הפרת השידוך,

גזים ,מלבד די"ל דתליא בפלוגתת הרי"ף ורא"ש בב"מ פרק

דהוי אסמכתא ,ואין לחייבו גם בפיצוי בסכום סביר .וכתב

המקבל סי' ז' ,דלשיטת הרי"ף חייב לשלם מה שהפסיד

הביתמאירלבאר" -ואףדגביאם אובירולאאעבידאשלם

עכ"פ ,ולשיטת הרא"ש כיון דגזים להתחייב יותר מן ההפסד

אלפא פסקינן דמ"מ מחויב כפי הראוי ,עיין בב"י ח"מ סי'

בטל הכל .וע"ע ברמב"ם וראב"ד פכ"ה ממלוה הי"ג דנראה

שכ"ח הטעם בשם הרא"ש דלא יהא כאלו לא כתב כלל,

שנחלקו ג"כ בסברא זו ,אך די"ל דבנ"ד גם מה שיגרום לו

משא"כהכאבלאכתבכללהואפטור".

היזק לא הוי ברי היזקא ,דהא יכול לקנות עוד עץ במק"א,
משא"כבהאדאםאובירדהויהיזקברור".

מבוארדהביתמאירפשיטאליהדלהלכהנקטינןכשיטת
הרא"ש ועל כן לא הזכיר כלל משיטת הרי"ף .וכן כתבו

הרישמתשובתמהרש"םעוליםשתינקודותחשובות–

בדעת הבית מאיר בפד"ר ח"ג עמ'  ,149שנקט להלכה

א .לדעת הרי"ף יש לחייב רק אם ברי היזקא ,דומיא

כרא"ש.

ד"אם אוביר ולא אעביד" ,ולא כשהיה יכול למצוא לעצמו
פיתרוןחילופי.

ג .שיטת שער משפט .בספר שער משפט ,בשני מקומות,
נקטבפשיטותדהלכהכרא"ש.בסי'סאסק"אהביאאתשער

ב .מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בפכ"ה ממלוה הי"ג,

משפט את מחלוקת הרי"ף והרא"ש ,ולאחר שהביא דברי

ביסודההיאמחלוקתהרי"ףוהרא"ש,ורקהראב"דסברשיש

הרא"שכתב"-והכיפסקוהטורושו"עבסי'שכ"חס"ב".וכן

מקום לחיוב חלקי ,אך הרמב"ם לא הסכים לסברא זו ,ועיין

בשער משפט סי' קכט סק"ד הביא רק את שיטת הרא"ש

במגיד משנה שדחה סברת הראב"ד ,ועיין שו"ע חו"מ סי'

והסמ"ע,ומבוארבדבריודפשיטאליהדהכינקטינןלהלכה.

קלאסי"גובסמ"עובש"ך.

ד.בספרדבריגאוניםכללעחסעיףכ'כתבבתוךדבריו-

וע"עבהמשךדברימהרש"ם.

"הב"יפסקבחו"מסי'שכ"חכדעתהרא"שהנ"לבאםאוביר

ומצינו שכמה מגדולי הפוסקים נקטו בפשיטות כשיטת

ולאאעבידדפטורמכלום".וכתבשםלבארסברתהרא"ש-

הרא"ש,ומבוארמדבריהםשהלכהכשיטתהרא"ש.
א .שיטת התומים .בשו"ע חו"מ סי' סא סעיף ה' פסק -

"באםאובירולאאעבידדאמראשלםאלפאזוזי,כלדיבורו
שיצא מפיו הוא אסמכתא ,ושיעור לשלם רק במיטב ,לא

"שטרשכתובבושיפרעההוצאותעלהכפל,אסמכתאהוא

הזכיר כלל בדיבורו .ואין לנו שום הוכחה על המקצת הזה

ואינוגובה".וכתבהתומיםס"קיא" -עלהכפל.זהוגוזמא,

דגמיר ומקני לשלם במיטב ,אדרבה ,הוא אמר אלפא זוזי,

ולכך הוי אסמכתא .אבל אם מתחייב לשלם רק הוצאה

נראהשרקלאסמכתאנתכוון".

שהיתה לו ,זהו אינה אסמכתא ,כמו אם אוביר ולא אעביד
אשלם במיטבא דלית ביה אסמכתא ,סמ"ע .ונראה דכיון

ביאורשיטתהרי"ף

דהויאסמכתא,אפילומהשהוציאאיןצריךלשלם.ולאדמי

ברי"ף מבואר שאמנם אין מחייבים אלפא זוזי ,עכ"פ

לאםאוביראשלםאלפאזוזידפסקהמחברלקמןסי'שכ"ח

מחוייב לשלם במיטבא ,וכמו שכתב הרי"ף " -אבל שיעורא

דמ"מ במיטבא חייב לשלם ,דהתם אף דלא כתב ליה כלל,

דראויה לעשות ,דאיתא בכלל אלפא זוזי ,שיעבודא משעבד

מ"מ חייב לשלם במיטבא דדרשינן לשון הדיוט .אבל כאן
שאיןמחוייבלשלםהוצאהרקמןסירובוואילךכשלאכתב
לו,וכתיבהזו,הואילוהואאסמכתא,איןבוממשכללוהוי
כאלולאכתבכלל".
מבואר שהתומים נקט בפשיטות בדעת השו"ע שפסק
כהרא"ש ,ועל כן פסק שאם התחייב התחייבות שיש בה

נפשיהומיחייבביה".
ויש לדון האם חיוב "שיעורא דראויה לעשות" נובע
ממעשההתחייבות,אומטעםאחר.
בספר קרית מלך רב )להג"ר יהודה נבון ז"ל בנו של
המחנה אפרים( הלכות מכירה פי"א ה"ו סבר שהחיוב אינו
נובעמכחמעשההתחייבות.

אסמכתא,אין מקום לחייבו,אפילו בתשלוםאותםהוצאות

בתחילההביאמדבריהב"יחו"מסי'רזשכתב"-מצאתי

שנגרמו לו ,שאינן בגדר התחייבות מוגזמת ,וזאת מאחר

להר"ן שכתב בפרק גט פשוט )ב"ב קסח.ד"ה ולא(וזה לשונו

שמעיקראההתחייבותהיתהאסמכתא,התחייבותזובטלה

 -בידו לגמרי ,היינו אוביר ולא אעביד ,לא הויא אסמכתא.
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ומיהו כבר כתבתי בסוף פרק איזהו נשך )עג :ד"ה התם(

לו לא יוכל לקנות לו .כך כתבו התוספות באיזהו נשך )עד.

שדעת רבינו האי לומר אפילו היכא דבידו לגמרי ,בעלמא

ד"ההכא(ובפרקזהבורר)כד:ד"הכל(".

הוי אסמכתא ,אלא דבאם אוביר תקנת חכמים הוא עיין שם
עכ"ל".

ובשו"ע חו"מ סי' רז סעיף יג פסק המחבר " -וכן תנאים
שמתנים בני אדם ביניהם ,אע"פ שהם בעדים ובשטר ,אם

וכתב קרית מלך רב שגם הרי"ף סובר כדעת רב האיי

יהיהכךאואםתעשהכךאתןלך מנהאואקנהלךביתזה

גאון ,ולפי זה כתב – "מ"ש הרי"ף בפרק המקבל דאם אמר

ואם לא יהיה או לא תעשה לא אקנה ולא אתן לך ,אע"פ

אשלם אלפא זוזי משלם כנגד מה שהפסידו ,הוא משום

שעשהאושהיההדבר,לאקנה,שכלהאומראםיהיהאם

דבכלל שעבוד אלפא זוזי ישנו כמה היא ראויה לעשות כו',

לא יהיה ,לא גמר והקנה ,שהרי דעתו עדיין סומכת שמא

הכיקאמרדחכמיםלאעשוהתקנהאלאמשוםדהואגםכן

יהיה או שמא לא יהיה" .ויש לציין שהמחבר השמיט הדין

נשתעבד ,אבל אה"נ דמה שנשתעבד לא היה כלום משום

במקרהדומיאדאםאובירולאאעבידאשלםבמיטבא,ליכא

דהויאסמכתא,אלאמתקנתחכמים,וחכמיםעשוכןמשום

ריעותא דאסמכתא ,ואכמ"ל בזה .אך הרמ"א כתב " -ויש

שהפסידלחבירו".

אומרים דג' חלוקין בדיני אסמכתא ,דכל מה שאין בידו

ועיי"ש שבהתאם לדרכו ,הג"ר יהודה נבון ז"ל הסיר

ותלוי ביד אחרים ,כגון שא"ל קנה לי יין ממקום פלוני ואם

מהרי"ףאתקושיותהרא"ש,ולפידרכו,איןיסודלחייבעפ"י

לאתקנהתחייבליבכךוכך,דזהאינותלויבודדילמאלא

שיטתהרי"ף,אלאבשיעורנזקבלבד.

ירצו למכור לו ,הוי אסמכתא בכל ענין ולא קני .ומה שיש

אך גם אם לא נקבל את דרכו של הקרית מלך רב,

בידולעשותאםלא גזים,כגוןשאמראםאובירולאאעבוד

ונתפוס את לשון הרי"ף כפשוטו במה שכתב " -שיעורא

אשלם במיטב ,לא הוי אסמכתא ,וקניא .אבל אי גזים ואמר

דראויה לעשות ,דאיתא בכלל אלפא זוזי ,שיעבודא משעבד

אםלאאעבודאשלםאלפאזוזי,הוהאסמכתאולאקניא".

נפשיה ומיחייב ביה" ,ושרש החיוב נובע מהתחייבות ולא

ויש לציין כי הב"י והרמ"א שכתבו בחמרא דזולשפוט

מטעם אחר ,עכ"פ יש לקבוע שלשיטת הרי"ף בכה"ג

דלא הוי בידו ,מטעם דשמא לא ימכרו לו ,כתבו כן על פי

שהתחייב אלפא זוזי ,אנו תופסים בדבריו רק את

דעת רוב הראשונים ,עיי"ש ברש"י וברא"ש ,וכן בשו"ת

ההתחייבות המצומצמת של מיטבא ,והתחייבות זו אינה

מהר"םמרוטנברגדפוספראגסי'רצחכתב"-התםמסיקרב

אסמכתא .אבל במקרה שגם אם יתחייב להדיא את

אשי אפי' ביין סתם נמי לא ,דאסמכתא לא קניא .דלא דמי

ההתחייבות המצומצמת ,לא נוכל לחייבו ,מכיון שזוהי

לאם אוביר ולא אעבוד אשלם במיטבא ,דהתם בידו והכא

אסמכתא ,לית דין ולית דיין שאם התחייב התחייבות

לאובידו,דמייימרדמזבניליה.ומה"טנמילאדמילמבטל

מוגזמת שנחייבו באופן חלקי בשיעור ההתחייבות שאינה

כיסושלחבירו,דהתםבידולעובדהומזיקבגוףהקרקעבמה

מוגזמת.

שהובירה".

לפיזהישלקבועכידוקאבמקבלשדהמחבירווקבלעל

ובריב"שסי'שחכתבבלשוןזו"-והאדאמרינןגביההיא

עצמו שאם יוביר ישלם אלפא זוזי ,פסק הרי"ף לחייבו

דרב אשי ,דכיון דלאו בידו הוי אסמכתא ,התם ,אע"ג דלא

במיטבא ,מאחר ועכ"פ התחייבות של "אשלם במיטבא"

תלה בדעתו לגמרי ,מ"מ תלה תנאו בנוהג שבעולם,

הינה התחייבות שאין בה ריעותא דאסמכתא ,מאחר ובידו

שמוציאין שם ,בפרוותא דזולשפט ,ברוב השנים וברוב

לעבוד ולא להובירה .משא"כ כשמתחייב לשלם ,תשלום

הזמנים יין הרבה בזול ,ומוכרין לכל אדם ,והוה כתולה

שאינו מופרז ,התלוי בדבר שאינו בידו לגמרי לעשותו.

בדעת עצמו ,והוי אסמכתא ,דלא גמר ומקני .ומשום טעמא

וכמבואר במסכת בבא מציעא דף עג" -:אמררב חמאהאי

דמייימרדמזבניליהלאהויפושע,ולאקנסוהולחייבו,כיון

מאן דיהיב זוזי לחבריה למיזבן ליה חמרא ,ופשע ולא זבין

דמןהדיןהואפטורלאדמילאםאובירדהויפושעגמור".

ליה ,משלם ליה כדקא אזיל אפרוותא דזולשפט  ...רב אשי

הרי מבואר שאם מילוי ההתחייבות תלוי בדעת אחרת,

אמר אפילו סתם נמי לא ,מאי טעמא אסמכתא היא,

אף שמסתבר שיצליח במה שהתחייב ,עכ"פ אינו נחשב

ואסמכתא לא קניא" .ופרש רש"י " -אסמכתא היא  -אפילו

לגמריבידו,ואינודומהלאםאובירולאאעביד.

הבטיחו ,ואמר אם איני קונה לך אפרע משלי ,אין זו אלא

ועיין בספר אמרי בינה דיני הלואה סי' נג שתמה על

אסמכתא ,הואיל ולא קנו מידו" .ובהמשך הגמרא שם -

הדרכי משה והסמ"ע בסי' סא שכתבו לדון את המתחייב

"ולרב אשי מאי שנא מהא דתנן אם אוביר ולא אעביד,

לשלם ההוצאה אם לא יפרע ,כדין אם אוביר ולא אעביד

אשלםבמיטבא.התםבידוהכאלאובידו".

אשלם במיטבא ,וכתב האמרי בינה " -התם בידו כמבואר

וכתב הבית יוסף סי' רז " -נמצא לפי זה דארבעה

במסכת ב"מ )דף ע"ד( ,אבל לחייב את עצמו אם לא יפרע

חילוקים בדבר .הא' דבר שאין בידו כלל  ...הד' דבר שהוא

לזמנושישלםלוההוצאותלאובידו,וכמבוארבנימוקייוסף

בידוקצתולאלגמרי,אףעלגבדלאגזיםכיההיאדחמרא

סנהדרין פרק זה בורר שכתב שאם לא יתן לו עד יום פלוני

דזולשפט ,כיון שהוא בידו קצת מעיקרא לא גמר ואקני,

אסמכתאהואדזההויבידוולאובידו,דדעתושיהיהלוזוזי

דסבורהואשימצאייןלמכורשאםהאחריםלאירצולמכור

באותו זמן ,ומ"מ לאו בידו ממש  ...גם בנידון זה דחייב את
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עצמו אם לא ישלם לו בזמנו לשלם לו הוצאותיו ,אף דלא

הדירהלאחרשתושלם,אינובכללזה.מהעוד,שכעתהנכס

גזם לעשות מילתא יתירתא ,כיון דלאו בידו לגמרי לא גמר

הואגגבלבד,ומייימרשיוכללסייםאתכלהבניהולהתגבר

להתחייב ,דאומדן דעתיה הוא שלא אמר כן אלא משום

על מכשולים רבים העומדים בפניו ,שאין כאן המקום

דסברשודאייהיהלוזוזי".

להאריךבהם.

וע"ע בספר ערך שי חו"מ סי' יא שהביא דעת היש"ש

ועיין בחו"מ סי' סא בסמ"ע ס"ק יב ,וז"ל הש"ך סק"י -

והב"ח דלא מהני מה שכתב לו שישלם הוצאותיו ,אפילו

"כתבבסמ"עס"קי"ב,דוקאבכה"גשקיבלעליולשלםכולי

בלאגזים,והביאאתהד"מוהסמ"עשכתבולדוןזהכדיןאם

האיהויאסמכתא,אבלבקיבלעליולשלםההוצאהלאהוי

אוביר וכו' ,והערך שי הביא סייעתא ליש"ש והב"ח מכמה

אסמכתא,כיוןשנתחייבלשלםמהשמפסידו.ובזהיישבמה

ראשוניםשבארודאםאובירהויבידוופושעהואבמהשלא

שהקשה בד"מ מהך דאם אוביר ולא אעביד לקמן סימן ר"ז

עבד,ועלכןמחוייב,עיי"ש.

ומביאו הב"ח .מיהו אם היתה לו סחורה מזומנת לקנות

במקרהשבפנינושנכתבבהסכםביןהצדדיםבסעיף-7.3

וטוען שהיה לו ריוח בו ,אף שכתוב בשטר שנתחייב לשלם

"במקרהבולאתועברהחזקהלקונהבמועד,כאמורבהסכם

כלמהשמפסידו,פטור,וכמ"שהב"יבשםתשובתהרשב"א.

זה ,והקונה יבחר לדרוש את אכיפתו של ההסכם ,ישלם

והטעם ,דמניעת הריוח לא קרי הפסד כדאיתא בירושלמי

המוכר לקונה פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך בשקלים

הביאוהוהפוסקים,המבטלכיסושלחבירואיןלועליואלא

חדשים השוה ל –  50דולר לכל יום של איחור במסירת

תרעומת ,וגרע מגרמא בנזיקין דפטור ,ותו ,דמי ערב בדבר

החזקה".

שהיה ודאי ריוח ,דילמא אף היה מגיע הפסד ,כ"כ הב"ח".

נראהלומרבזהכמהדברים -א.מסתברלומרשהנידון

ובערוך השלחן סעיף יא כתב " -ונ"ל דדוקא מניעת הריוח

שלפניו דומה למקרה המבואר בגמרא בקבל עליו למיזבן

מעסקשאינוקבועאצלולמחייתולאמקריהיזק,אבלמעסק

חמרא,שבארהב"י"-כיוןשהואבידוקצתמעיקראלאגמר

קבועאצלולמחייתושפירמקריהיזק,ולאהויאסמכתא.וכן

ואקני,דסבורהואשימצאייןלמכור,שאםהאחריםלאירצו

אםהפסידלועלידיזהמסחרירידהקבועמזמןלזמןשפיר

למכורלולאיוכללקנותלו".

מקריהיזק".

גםבנידוןשבפנינוההתחייבותמעיקראהינההתחייבות

ונראהשלדעתהש"ך,התחייבותלשלםנזקשנגרם,אינה

שהיאאינהלגמריבידו,להסיראתכלהעיקוליםוהמניעות

נחשבת לאסמכתא ,אף שמעיקרא התחייבות זו היא

שהתגלו בדרך להעברת הגג על שמו של הקונה .על כן

התחייבות מסופקת ,והמתחייב סבר שיפרע במועד ולא

אפילואילוהיההמוכרמתחייבלהדיא,לשלםסכוםשאינו

יגרמוהוצאות.ומאחרוהנידוןהוא-תשלוםנזק,בזההש"ך

מופרז,מאחרוהדבראינולגמריבידו,וכפישהתבררבפועל,

לא חשש לקושיית האמרי בינה ,שהבאנו לעיל .אך גם

שעמדו מכשולים רבים שעיכבו את השלמת העברת הגג

לשיטהזו,הפסדשבעיקרואינואלאמניעתריוח,אינובכלל

בטאבו,אינודומהלאםאובירולאאעבידשהכלבידולעבוד

נזק והתחייבות לשלמו יחשב כאסמכתא ,ולדעת ערוך

כראוי ,אלא דומה לעובדא דחמרא דקא אזיל אפרוותא

השלחן,רקמניעתריוחשלמסחרוהקבוע,אושלירידקבוע

דזולשפוט.

שמניעתהנזקהיאברורהומוחשית,ואינהאסמכתא.

ב .אין מקום להכנס לבירור השאלה האם המוכר פשע

בנידון דידן שהשכרת חדרים לעת עתה אינה מסחרו

בעיכוב העברת הנכס בטאבו ,מאחר ומעיקרא ההתחייבות

הקבוע של הקונה ,וכמו כן אינו דומה ליריד קבוע שהזכיר

היא אסמכתא .בספר נתיבות המשפט סי' רז סק"ט כתב -

ערוך השלחן ,מאחר ועדיין חסרות פעולות רבות להשלים

"קנהלויין.נראהדאפילואםהםרוציםלמכורלו,והואלא

הבניה להביא לידי כך שיוכל להשכיר את המבנה ,ויוכל

רצהלקנותבפשיעה,ג"כפטור,דכךהואהלשוןבש"סופשע

להשתתף ביריד השכרת הדירות בעונת התיירות .ולכן גם

ולא זבין .דכיון דתחילת החיוב באסמכתא הוא ,לאו חיוב

לשיטתהש"ךוערוךהשלחן,איןמקוםלחייבבהוצאותאלו.

הוא".

סיכומו של דבר ,בדיון שהתקיים טען הנתבע קים לי

וכן הסכים בספר אמרי בינה דיני הלואה סי' נג ,והביא

כשיטתהרא"ש.אךלפיהמבוארבדברינו -הסמ"עהתומים

שכןכתבהדרישהסי'רז,וכתבהאמריבינהבמישהתחייב

הביתמאירהשערמשפטובספרדבריגאוניםנקטובפשיטות

לשלם ההוצאות אם לא יפרע " -אף אם היה לו מעות

שלהלכהנקטינןכדעתהרא"שושכןדעתהשו"ע ,ואיןצורך

בעינא ,ולא שלם לו בזמנו ,ועשה המלוה הוצאות טרם

לטענתקיםלי.מלבדזאת,גםלדעתהרי"ףאיןלחייבאלא

שנעשה סרבן בבית דין ,מ"מ כיון שלא גמר להתחייב את

כגון נידון "אם אוביר ולא אעביד" ,שבידו לעבוד וכשאוביר

עצמו,איןמוציאיןממנו".

ולא עבד הוי פשיעה ,ולכן אם התחייב לשלם אלפא זוזי,

ג.גםאילוהיוכותביםלהדיאבהסכםשלפנינושהמוכר

נשארתההשתעבדותלשלםבמיטבא.משא"כאםגםאותה

מתחייב לשלם לקונה את כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לו

התחייבות שאין בה גוזמא ,הינה התחייבות הנידונת

מעיכוב השלמת המכירה ,יש לדון שאין בכלל זה אלא נזק

כאסמכתא ,לא יועיל לחייבו גם אם היו פוסקים להלכה

ממש,אףשאינואלאבגרמא,אבלמניעתרווחשלהשכרת

כשיטתהרי"ף.ועלכןהתחייבותלעשותמעשהשהואבידו
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ולאבידו,מכיוןשתלויבדעתאחרים,דומיאדהמבוארבגמ'

המשפט לממשו,יתכןויוציאוממון,שאינושלהםעלפידין

ב"מעג:גביחמראאפרוותאדזולשפוט,נידוןכאסמכתאגם

תורה,ויחזיקוגזלהבידם.

שמתחילה
כשלאגזים,וכמושפסקהרמ"אבסי'רז.ובמקרה ִ

בנידון דנן במידה שרצו להסדיר פיצוי בגין הפרת

ההתחייבות הינה התחייבות שאינה בתוקף ,אין נ"מ אם

ההסכם ,היה עליהם לנסח את החוזה ולהתחייב בדרך של

המתחייב פשע בדבר ,וכמו שפסק הנתיבות .על כן בנידון

חכמי ספרד המבוארת בשו"ע חו"מ סי' רז סעיף טז ,ובכך

דידןאיןמקוםלהכנסלדיוןעדכמההנתבעהתרשלבמילוי

היה סעיף הפיצוי בתוקף ,ובלבד שההתחייבות המוחלטת

התחייבותו.

שאינה מותנית ,תהיה בסכום סביר ,שקיימת גמירות דעת

בשוליהדבריםנוסיףשתינקודות.

להתחייבבו.

א .ראוי להעיר לשני הצדדים שלפנינו שהם יהודים

ב .גם במקרה שנערך חוזה בדרך כזו שסעיף הפיצוי על

שומרימצוות,שבעתעריכתחוזה,איןדיביעוץמשפטישל

הפרת ההסכם אינו מנוסח כראוי ,אמנם אין מקום לחייב

עורךדיןעל מנתלקבוע אתניסוחוהמדוייקשלהחוזהעל

ממון מכח סעיף הפיצוי ,אך עכ"פ המוכר מחוייב בחובה

פי החוק ,ויש להוועץ עם אדם הבקיא בדיני ממונות ,על

גמורה לעמוד בהסכם ולעשות כל אשר בידו למלא את

מנתשהחוזהינוסחכראוילפידיןתורה,ובלאכןלאיוכלו

ההסכם ככתבו וכלשונו ,במועד המוקדם ביותר ולהמנע

לממשו בעת הצורך במסגרת בית הדין .ואילו יפנו לבית

מעיכוביםמיותרים.

סימ מא

טענתהקונהעלפגםבסחורהותביעהלהשבתצ'קשנגבהשלאכדין
כבאדרב'תשס"ג
הנתבע טוען שהסחורה היתה פגומה כבר בעת קבלתה,
המקרההנידון
הצדדים הופיעו לדיון בבית הדין בתביעת בעלי נגריית
א.הנתבעהואב.
הצדדיםחתמועלשטרבוררותהמסמיךאתביתהדיןלדון
בעניינם,ונערךדיוןשבוהצדדיםהשמיעואתטענותיהם.

אך התובעים טוענים ,כי מאחר שהתולעים נמצאו לאחר
ארבע שנים ,קיים סיכוי סביר שהסחורה נפגמה בביתו של
הנתבע ,מאחר שתולעים כאלו יכולים לעבור באויר מרהיט
אחדלשני,ויתכןוהתולעיםעברומרהיטעץאחרפגוםשלא
סופקעלידם.

התובעים טענו שהנתבע הזמין מהנגריה שברשותם

למעשהבפנינוספק,האםהסחורהסופקהכסחורהפגומה,

עבודת נגרות ,הכוללת יצור ארונות חדר שינה ומזנון .בעת

או שנפגמה בבית הלוקח ,אך קשה ואף בלתי אפשרי לברר

ההזמנהשולםסכוםכסףבסך70,000ש"חוכנגדזהניתןעל

ספק זה ולהוכיח כאחד הצדדים ,ועלינו לקבוע על מי מוטלת

ידי התובעים צ'ק ביטחון בסכום זה של  70,000ש"ח.

חובתההוכחה.וכןמייחשבכמוחזק,האםבנסיבותהנוכחיות

הסחורהסופקהללקוחבאיחור.

הנתבעמוחזק,לאחרשכברפדהאתהצ'קבסך70,000ש"ח.

התובעיםלאקבלוחזרהאתצ'קהביטחוןהנ"ל,והעניין
נשכח מהם .לאחר זמן רב הנתבע פדה את הצ'ק ,וכמו כן

עלמימוטלתחובתההוכחה

הוגשה מטעמו תביעה משפטית בבית המשפט כנגד בעלי

קיי"לבמסכתכתובותדףעו" -:כלשנולדספקברשותו

הנגריה .עיקרה של התביעה מתייחסת לטענה שהתגלו

עליו הראיה" .וכתב הרא"ש סי' טז " -פירשו חכמי אשכנז

תולעים בארונות ,ועקב כך דורשים את כספם חזרה ופיצוי

וצרפת דכל מי שנולד ספק ברשותו עליו להביא ראיה בין

נוסף .לבית הדין הוצגה חוות דעת מומחה מטעם הנתבע

להוציא בין להחזיק ממון שבידו ,מדפריך לקמן והא ספקא

המפרטתאתעמדתוביחסלתולעיםשהתגלו.

ברשותטבחאתילידוהיינולהחזיק".


הנושאיםהטעוניםבירור
ראשית ,עלינו לדון האם הנתבע היה רשאי לפדות את

והטור חו"מ סי' רכד כתב " -לא מיבעיא כאן שהוא בא
להוציא ,אלא אפילו להחזיק מה שבידו עליו להביא ראיה.
כגוןשלקחבהמהמחבירוושחטהומצאנקבבביתהכוסות,

הצק שהיה ברשותו .יצויין שהצ'ק ניתן להבטחת הספקת

דקיימא לן הוגלד פי המכה בידוע שנעשה ג' ימים קודם

הסחורה ,ואכן הסחורה סופקה ,אם כי באיחור של מספר

שחיטה ואם שחטה בתוך ג' ימים שקנאה הוי מקח טעות,

חדשים.הצ'קלאהיהמיועדלהבטחתהלקוחמפניתביעות

לא שחטה תוך ג' ימים הוי ספק אם היה כן בשעה שקנאה

העשויותלהתעוררכעבורמספרשנים,אלאשהנתבעמצא

או לא .וכיון שנולד הספק ברשותו עליו להביא ראיה

לנכון לתפוס בסכום זה של  70,000בטרם ניגש לתביעה

שהיתה טרפה בשעה שקנאה ,או יפרע ,אפילו אם הוא

המשפטית,ונראהשהנתבענהגבזהשלאכדין.

מוחזק,שעדייןלאפרעהמעות".

עטרתדבורה
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וכןפסקבשו"עסי'רכדסעיףב'.

"לאדמילמוכרלחבירובהמהלשוחטהונמצאתטריפהואין

כתב בתשובת מהר"ם מרוטנבורג )מובאת במרדכי

ידוע אם קודם הקניה נטרפה דפסק הטור ומחבר בסעיף יא

כתובותסי'ר'ובהגהותמיימוניותבתשובותהשייכותלספר

דעלהלוקחלהביאראיה,ואםאיןלוראיהמוציאיםהמעות

קנין סי' ז'( " -על אודות הסוס שמכר ראובן לשמעון ,ושוב

מידו .דשאני התם דמעמידין הבהמה על חזקתה וסתם

נמצאובומומיןבידשמעון,והואטועןשברשותראובןנעשו

בהמה אינה נטרפת וברשות הלוקח נעשה הספק ,ואמרינן

המומין ,והוא אומר לא כי אלא ברשותך נעשו .נראה כיון

כאן נמצא כאן נתהוה המום ,משא"כ גבינות דאין להם

דאין הדבר ידוע בעדות שהיה מום זה מעיקרא ברשות

חזקה,דרובגבינותכשנתיישנודרכןלהתליע".

ראובן ,על שמעון להביא ראיה ,כדמסקינן בפרק המדיר כל

לפי זה ,הנידון שלפנינו ודאי אינו דומה לדין הגבינות,

שהספק נולד ברשותו עליו להביא ראיה .ואפילו לא יהב

מאחרשאיןדרכםשלמוצריעץלהתליע,וישלקבועמאחר

שמעון אכתי דמי הסוס לראובן ,מפקינן מיניה ויהבינן

שהספק נולד ברשות הלוקח הנתבע ,עליו להביא ראיה

לראובן .אמנם ראובן צריך להשבע שלא ידע ולא הרגיש

לטענתו ,ואם לא יביא ראיה ,אין מקום להורות על ביטול

במום זה מעיקרא .דכיון דראובן היה לו לידע אם היה בו

המכר.

מום זה מעיקרא ,יש לו להשבע שאינו יודע ולא הרגיש

עלכןישמקוםלקבועפרקזמןשבו הנתבעיוכללהוכיח

במוםזה.דאפילוהמוחזקלאפטרינןליהכשהואטועןאיני

את טענותיו .ולפי המבואר בתשובת מהר"ם יהא מקום

יודע אם הייתי חייב מנה מעולם ,כ"ש דלא מצי לאפוקי

להטילעלהתובעשבועהשלאידעמהמוםבעתשהסחורה

ממון מחזקתיה בלא שבועה .ואין לדחות דשאני התם

היתהברשותו.

דשכנגדו טוען ברי מנה לי בידך .דמ"מ טובא אשכחנא כ"ה
היכא דאחד יש לו לידע ושכנגדו אין לידע ,לא יטול בלא

דינושלסכוםהכסףשנגבהבאמצעותגבייתצ'קביטחון

שבועה,כגוןהמכירכליווספריובידאחרכו'עדישבעכמה

יש מקום לברר האם יש להורות לנתבע להשיב את סך

הוציא ויטול ,והמוציא הוצאות על נכסי אשתו וחנוני על

 70,000ש"ח שברשותו ,ולאחר מכן להשלים את הבירור

פנקסו וכאלה רבות  ...ואם ראובן אינו רוצה להשבע שלא

שהוטלעלהנתבע.

ידעמוםזהמעיקרא,אזשמעוןפטורדמשיכהבטעות היא,

הרמ"א בשו"ע חו"מ סי' ד' כתב י"א דלא מיקרי עביד

דכיון דמום בסתר הוא זה וליכא למימר ביה ודאי ראה

דינא לנפשיה אלא כשמזיק לחבירו ,כגון שמכהו ולכן לא

ונתפייס,והדרזביניאפילואםכברקיבלראובןהמעות".

יוכללעשותאלאאםכןיוכללבררשהואשלו,אבלתפיסה

ובספרעיןיצחק)להגרי"אז"ל(ח"בסי'סהסק"ככתב-
"ביאור הדברים ,דהכלל דכל הנולד ספק ברשותו הראיה,

בעלמאשתפסולמשכון,יכוללעשותבכל ענין,ויורדאח"כ
עמולדין),מהרי"קשורשקס"א(".

דטעמו דכיון דהוחזק לנו מעיקרא ענין מעשה המכירה

בדברי מהרי"ק הדברים התבארו יותר .המהרי"ק מביא

והקידושין ,והוחזק לנו החפץ שהוא של הלוקח ע"י אוקי

מדבריהמרדכידלאאמרינןעבידאינישדינאלנפשיהאלא

אחזקה ,ע"כ אין לנו לבטל מעשה המכירה וקידושין,

כשרוצה לתפוס ממון שלו הנמצא ביד אחר ,משא"כ

וכמש"כ התוס' בחולין )דף נ"א( להדיא בתירוצו הא' שם

כשתופסממוןאחר.ועלזהכתבמהרי"ק" -לאמיקריעביד

דלקייםהמכרסבראהואדאיןלנולבטללמהדאיתחזקלנו

דינא לנפשיה אלא היכא שעושה מעשה כעין דיין ,לגבות

מקודם  ...ומה דאיתחזק לנו עדיף מן אוקי אחזקה דאינו

ממוןבשבילממוןאחראולהכותאתחבירואולהפסידועד

בירור לשעתו רק דמוקמינן על חזקה דמעיקרא ,וכמו דכתב

שישלם הממון ,בכה"ג שייך למימר דינא לנפשיה ,אבל

הריב"שלהדיאבכוונתם ,דעיקרהטעםהואלפידהוחזקלנו

בכה"גלאמקריאלאתופסבכוליתלמודא".

מעשה המכירה מקודם ,וכיון דלא איתרעי מה דהוחזק לנו

הרימבואר ,שאדםיכוללתפוסמממוןחבירוובלבדשמיד

מקודםמשוםדהאאיןמחזיקיןמרשותלרשות,ע"כסמכינן

לאחרמכןירדעמולדין.ולפישיטהזו,לאהיהמקוםלטרוניא

להוציא ממון עי"ז הסברא ,וכמש"כ התוס' בחולין והריב"ש

עלהנתבע,אילוהיהתופס,דהיינופודהאתהצ'ק,ומידלאחר

להדיא כנ"ל ,משום דאיתחזק לנו לשעתו דהמכירה היא

מכן מבקש לקיים את בירור הסכסוך בדין תורה .ואילו היה

מכירהמעליא".

נוהגכך,לאהיהניתןלהוציאממנועדלהשלמתהדיונים.

ובשו"ע סי' רלב סעיף טז פסק " -ראובן שמכר לשמעון

אלא שבט"ז כתב בביאור שיטת מהרי"ק והרמ"א ,וז"ל -

גבינות ,ולאחר שלשה ימים פתחם ומצאם מרוקבות ריקבון

"נראה בכוונתו דלא יפה כחו בחלוקה השניה שיהיה נאמן

גדול .ישאלו לעושי גבינות בכמה זמן ראוי לבא ריקבון

עליו באומרו שהוא שלו כשתפסו בעדים ,אלא כל שאין לו

ועיפושכזה,אםיאמרושנעשההריקבוןבביתהמוכר,נמצא

מיגו ,ודאי מוציאין ממנו .אלא דנתכוין לומר דלא עשה

שהיה מקח טעות ,ואם הדבר ספק ,המוציא מחבירו עליו

איסור בזה ,משא"כ אם לא היתה לו טענה על גוף החפץ,

הראיה".

אלאעלאיזהחובמצדאחר,עושהאיסורבמהדעושהדין

ומבואר שבנידון זה של גבינות לא אמרינן "כל שנולד

לעצמו דתופסו בלא רשות בית דין ,אבל בזה אין עושה

ספק ברשותו עליו הראיה" .וכתב הסמ"ע ס"ק לה לבאר -

איסור ,ומ"מ כשבאין לבית דין יקוב הדין ביניהם ולא מקרי
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זה מוחזק כל שהוציאו בפני עדים ,וכן משמע בסמ"ע סק"ג.

תביעותנוספותשעלו

ומו"ח ז"ל חולק על דברי מהרי"ק הללו כי הבין ממנו דס"ל

במקרה שלפנינו ,קיים נושא נוסף לדיון והוא טענת

דיכוללתפוסבאיןחפץמבוררותפיסתוהויתפיסה,ובאמת

התובעיםכיסיפקולנתבעארוןאמבטיהולאקבלותשלום.

גםמהרי"קלאנתכויןבזה,אלאכמושכתבתי".

הנתבעטעןכיבמועדקודםלהספקתהארון,עקבאיעמידת

ובנתיבותהמשפטסי'ד'סק"גכתבבביאורשיטתמהרי"ק

התובעים בתנאי לוח הזמנים להזמנה ,הובטח לו לקבל

" -מוכח בהדיא מדברי מהרי"ק דכל שתופס דרך גוביינא,

"צ'ופר" ,וסבר כי הארון הנ"ל ניתן לו במתנה כ"צ'ופר"

דהיינו שאינו יורד לדין רק שגובה לעצמו בלא בית דין ,זה

המובטח .הנתבעים תבעו את תשלום הסכום מחוייב עבור

נקרא עביד דינא לנפשיה ואסור לעשות דין לנפשיה כי אם

הארוןוהתנגדולטענהשהארוןניתןבמתנה.הנתבעהסכים

כשיש לו טענה על גוף החפץ .אבל תפיסה בעלמא ,דהיינו

כילאנאמרודבריםמפורשיםשהארוןיהיהבמתנה.

שתופסוהולךלבי"דמיד,לאמיקריכללעבידדינאלנפשיה

הנה מצינו דיון בפוסקים ביחס למי שמהנה את חבירו

רקתפיסה.דאיןזהמעשהדיין,ומותרבכלעניןפי'אפילואין

בסתמא ובלא להודיעו אם הדבר ניתן תמורת תשלום או

לוטענהעלגוףהחפץרקשנתחייבלומכחגזילה.אבלודאי

במתנה ,האם יכול לאחר מכן לתבוע ממנו לאחר מכן

דאסורלתפוסכיאםבמקוםשיהיהמועילבתפיסתולפניבית

תשלום.

דין,כגוןבלאעדיםאושיהיה מועיללפניביתדיןמכחטענת

הר"ן במסכת נדרים בפרק אין בין המודר דף לג :הביא

קים ליה ,כמו בעובדא דמהרי"ק .אבל לתפוס בעדים שלא

דעת הרשב"א והסכים עמו שכל המפרנס סתם חוזר וגובה,

יהיהנאמןלפניביתדיןודאיאסור.וגדולהמזונראה,דאפילו

לפי שכל המפרנס סתם אינו מפרנס בתורת מתנה אלא

יודע שיהיה נאמן לפני בי"ד במגו דהחזרתי אסור לו לתפוס

בתורת הלואה ,והויא לה כלוותה ואכלה ,והביא ראיה

בעדיםדהאיהיהמוחזקבגזלןויעשוהוחשוד,כמבוארבב"ב

דמפרנס סתם לא אמרינן במתנה יהיב ליה אלא לשם

גבי נסכא דרבי אבא .דהאיך יעלה על הדעת שיהיה מותר,

הלואה מיורד לשדה חברו ונטע שלא ברשות ,דחייב בעל

האכיוןשמוחזקבגזלןארבעיןבכתפיה".

השדהלשלםולאכלהימנושיאמרבמתנהנתתלי.

ובנתיבותדיניתפיסהסעיףז'כתב"-אםתפסחפץוטען

וכן בתשובות הרדב"ז ח"ג סי' תרטו כתב " -כללא

שיש לו על בעל החפץ ספק חוב שהוא דררא דממונא ,כיון

דמילתאדכלהמהנהאתחבירוסתםבמאכלומשקהוכסות

דלאו על גופו של חפץ קטעין לא מהני תפיסה כיון שהוא

ודירה סתם ולא פירש שהוא דרך מתנה וגם לא פי' שהוא

ספקבמציאותאיךהיההדבר".

דרךהלואהיכוללתבועממנומהשמהנהו".

במקרה הנוכחי ,הנתבע תפס תפיסה המוגדרת כתפיסה

והרמ"א בסי' רסד פסק שכל אדם שעושה עם חבירו

בעדים ,מאחר שמתוך הרישומים בדפי החשבון בבנק עולה

פעולה אוטובהלא יוכללומרבחינם עשית עימדי,הואיל

בבירורשהואהוציאאתסכוםהכסףבסך 70,000ואינויכול

ולאצויתיך,אלאצריךליתןלושכרו.וכתבהט"זשלהלכה

להכחישזאת.

אנו פוסקים כשיטת הרמ"א שהמהנה לחברו סתם אינו

הנתבעלאהיהרשאילתפוס,ותפיסהזונחשבתכמעשה

מתכווןלשםמתנהאלאלשםהלואה,וחייבלשלםלו,וכן

גזל.לפיהמבוארבדבריהט"ז,הנזכריםלעיל,איןבכוחהשל

דעת הבית שמואל באה"ע סימן ע' ,וכן דעת הגר"א

תפיסה כזו להעמידו בגדר של מוחזק .אך אפילו אילו היה

בביאורו.

מוחזק ,הרי שבנסיבות הנוכחיות שהובררו לעיל ,אם לא

ואף שהפוסקים האריכו בשאלה זו עיין חתם סופר

יעלה בידו להוכיח את טענתו ,היה מחוייב בתשלום מלא

חחו"מ סי' קיט ,ועיין מש"כ לעיל סי'כא ,עכ"פ אם המהנה

עבורהסחורה,אילולאהיהעדייןמשלםאתמלואהמחיר

הוא אדם שדרכו לספק סחורה או שירות בתשלום בלבד,

שלהסחורה,נשואהדיון.

כגון סוחר או נהג מונית וכדומה ,כל עוד לא נאמר בפירוש

ובנתיבותהמשפטדיניתפיסהסעיףיז" -תפיסהברשות

שהסחורה או השירות מסופק בחינם ,א; אם השירות ניתן

מהני אפילו בטוען שמא ואחר שנולד הספק ,ולא נקרא

בשתיקה ,המקבל חייב בתשלום .עיין בשו"ע חו"מ סי' קפה

תפיסה ברשות כי אם כשהתפיסוהו הבעלים על ספק זה ...

סעיף ו' ברמ"א "ראובן היה לו בית למכור" וכו' ובביאור

ולא מהני התפיסה רק כשטוען ברי  ...וכן בחו"מ סי' רכ"ד

הגר"אבמש"כ"וכןבסרסורכיוןשהואעשוילמכור",ועלכן

אף שהוא תפיסה ברשות ,מ"מ לא הוי ספק השקול דיש

נידוןכיורדלשדההעשויהליטע.

להשניחזקהדכאןנמצא".

על כן במקרה שלפנינו שבעלי הנגריה רגילים לספק

עלכןלאמועילהתפיסתובסכוםכסףהשייךלתובעים.

סחורה תמורת תשלום בלבד ,כל עוד לא נאמר בפירוש

ויעוייןבספריםשלשלמהב"קפ"בסי'ה'שאםהתופס

שהסחורהמסופקתבחינם,הלקוחמחוייבבמלואהתשלום.

תפסשלאכדין,נזקקיןלהוציאגזילתו.
ומאחרשאנודניםאתסכוםהכסףכגזולבידהנתבע,אין
מקום לטענה לתשלום הריבית שסכום זה צבר ,ועליו לשם
כעיןשגזל,דהיינו70,000ש"חבלבד.

מאחר והנתבע מודה שלא נאמר דבר בפירוש שהסחורה
מסופקת בחינם ,לא היה רשאי להמנע מתשלום על בסיס
ההנחהשהארוןניתןבחינם.

עטרתדבורה
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תביעהלביטולעסקהלמכירתדירהבטענהששטחהדירהקטןמכפישהוסכם
יחאיירתשס"ג
אמנם,מעיוןמדוקדקבתשריטיםהמצורפיםלתיק,עולה
תמציתהתביעה

שאין טעויות ניכרות לעין בנתונים הרשומים בשרטוטים,

בפנינו תביעת התובע מר י.ט ,.כנגד הנתבע מר י.ל,.

ואכן שטח הדירה בלא הקירות חיצוניים הוא  58.2מ"ר,

והתקיים דיון בבית הדין ,לאחר ששני הצדדים חתמו על

והשטח המלא של הדירה כולל קירות חיצוניים הוא 79.84

שטרבוררות.

מ"ר.

התובע היה בעליה של דירת מגורים בעיר צפת ,וערך

הנתבע טוען ,שלא היה משלם את הסכום שסוכם בעת

"הסכם זכרון דברים" למכירת הדירה לנתבע ,ולאחר מכן

עריכת החוזה ,דהיינו  80,000דולר ,עבור דירה הרשומה

נערך"הסכםמכר".

בטאבו כדירה בשטח של  58.2מ"ר .על כן ,לטענתו ,כעת

עותקמהמסמכיםהנ"לצורפולתיק.

אינו מחוייב בהעברת התשלום האחרון במלואו .מאידך,

הנתבע מעכב את התשלום האחרון בסך  15,000דולר,

התובעטועןשלאחרשהואמצידומילאאתהמוטלעליו,על

והתובע דורש את מלוא התשלום עבור הדירה .לטענתו,
לאחרשהואמילאאתהמוטלעליועלפיההסכם,איןמקום
לעיכובהתשלוםהאחרון.

הקונהלשלםאתמלואהסכום.
הנתבע אינו מבקש ביטול המכר ,אלא תובע הפחתת
המחירעקבהממצאיםהנזכריםלעיל.

הנתבע טוען שב"הסכם זכרון דברים" נרשם ששטח

התובע הפנה את בית הדין לכמה סעיפים שבהסכם

הדירה עומד על  113מ"ר ,לאחר מכן נערך "הסכם מכר"

המכר ,שהוא ההסכם האחרון שנערך בין הצדדים .ראשית

שביטל את ההסכם הקודם ,אליו צורף שירטוט עליו נרשם

מצויין ,שהסכם זה מבטל הסכם קודם ,על כן כעת אין

שטח הדירה  79.84מ"ר .ולבסוף בעת הרישום בטאבו

משמעות לסעיף הקובע את שטח הדירה כפי המצויין

התבררכינרשמהדירהבגודל 58.2מ"רוהחלקהכולהכפי

בהסכם זכרון הדברים .שנית ,בסעיף  3נקבע " -הקונה

שנרשמהבטאבוהיא72מ"ר.

מצהירבזאתכלפיהמוכר,כיבדקאתהדירה,אתהזכויות

עורך הדין שערך את ההסכמים וטיפל בכל הכרוך

בה ,את מצבה המשפטי ואת מצבה התכנוני ברשויות

במכירה ורישומה בטאבו ,הופיע בבית הדין ומסר עדות,

התכנון והבניה ,וכי הוא מוותר על כל טענה בדבר פגם או

לאחר ששני הצדדים הסכימו לקבל את עדותו כעדות של

מום בגין אי התאמה של הדירה למטרותיו או כל טענה

שניעדיםכשרים.

אחרתבדברמצבהדירהונתוניה,למעטפגםנסתר,ובכפוף

עורךהדיןהציגבפניביתהדיןאתהשרטוט,החתוםע"י
שניהצדדים,שהואהנספחלהסכםהמכר,והואחלקבלתי
נפרדמהסכםהמכר.

לקיוםהתחייבויותיושלהמוכרכמפורטבהסכםזה".
עורך הדין הודיע לבית הדין כי ברשותו נסח טאבו
המעיד ששטח החלקה  72מ"ר ,הנסח נמצא אצלו כבר

עורך הדין נשאל לפשר הרישומים השונים ביחס לשטח

מהשלבים הראשונים של העסקה .ולפי זה מאחר שהנתבע

הדירה .וטען שאינו יכול להעיד בוודאות ,אך נראה לו

מינה אותו לפעול בשמו ,אילו היה בודק את המסמכים

שגודל החלקה שהיתה מלכתחילה רשומה על שם המוכר

שאצלעורךדינו,היהרואהנסחזה.

אינה עולה על  72מ"ר ,השטח הכולל של הדירה הוא גדול

עודיצוייןשהנתבעגרבדירהזוכעשרשנים,בתחילהגר

יותר,ומגיעלסך 79.84מ"ר.כךשכפיהנראהשטחשמידתו

בדירה כשוכר ,כשלש שנים בטרם נערך ההסכם הראשון

7.84מ"רמהדירהחורגמגבולותהחלקה.

למכירת הדירה ,ולאחר מכן החל ההליך לרכישת הדירה.

ביחס לפער שבין השטח בגודל  79.84מ"ר הרשומים

איןספקשהנתבעהכיראתהדירההיטב,וידעמהושטחה,

בשרטוט ל  58.2 -מ"ר הרשומים בטאבו ,טען עורך הדין,

גםאם לא עסק במדידההמדוייקת.אלא שלטענתו לא ידע

שהוא משער שהמספר הגדול מייצג שטח ברוטו לעומת

את הבעיה שבאה לידי ביטוי ברישום בטאבו ,שהדירה

המספרהקטןהמייצגשטחנטו.מאחרוהקירותעביםמאד,

נרשמה בשטח של  58.2מ"ר .ואם יבקש למוכרה בעתיד,

עובי הקירות תופס אחוז ניכר מהשטח .ובנסיבות המקרה

הואעלוללהנזקולקבלעבורהמחירנמוך.

שהחלקה היא רק  72מ"ר לא היה אפשרי לרשום בטאבו
את השטח ברוטו ,כמקובל ,שהרי בכך השטח יחרוג
מגבולות החלקה ,על כן נרשם בטאבו שטח הנטו של
הדירה.

לסיכום ,העובדות העולות מהנתונים שהוצגו הם
כדלהלן-
א .שטח החלקה שהיתה בבעלות המוכר היא  72מ"ר.
וכלשטחנוסףהחורגמגבולותהחלקה,מלכתחילהלאהיה

908חושןמשפט
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בבעלות הרשומה של המוכר ,ואינה שלו ומעולם לא יכל

וכן בתוס' )שם ד"ה כל( כתב " -וחוזר דקאמר ,היינו

למכרו .יש לשלול את האפשרות שהמוכר החזיק בשטח

שהמקח בטל לגמרי ,כדמוכח ריש התודה )מנחות דף עז(.

העולהעל72מ"ר,כלעודאיןאסמכתאלכך.

ושלהיהספינה)ב"בדףצ."(.

ב .שטח הברוטו של הדירה כולל קירות חיצוניים הוא

מסתימתדבריהם,נראהשרש"יותוס'אינםמחלקיםבין

79.84מ"ר.והשטחנטובלאקירותחיצוניים,הוא58.2מ"ר.

אםאפשרלהשליםאתהחסרבמקחאואיאפשרלהשלים.

ג.המסקנההסבירההיחידההעולהמתוךהנתוניםהנ"ל,

וכן מבואר להדיא במאירי עמ"ס קידושין דף מב :שכתב -

היאשחלקמעוביהקירות,חורגמגבולותהחלקה.יצוייןכי

"זה שביארנו שבקרקעות אין בהם לא דין אונאה ולא דין

דירה זו נבנתה במתכונת שהיתה מקובלת מקדמת דנא,

בטולמקח,דוקאבשאיןשםאלאאונאהמצדהדמים,אבל

שהקירות בעובי של כמה עשרות סנטימטר ,ומסתבר

כל שטעו במדה אין זה אונאה אלא מקח טעות ,וכן

שהקירות החיצוניים של הדירה ,שהם קירות משותפים

במטלטלין כל שבמדה ושבמשקל ושבמנין אף בפחות

לדירה זו ולדירה הסמוכה ,נמצאים בחלקם בתוך החלקה

משתות חוזר ר"ל שהמקח בטל" ,עכ"ל .ורק לאחר מכן

שלהתובע,אךחלקמעוביהקירותנמצאבתוךחלקהאחת

המאירי הביא דעת הרמב"ן שתובא להלן בשם "ויש

אובתוךכמהמהחלקותהסמוכות.

מפרשים".

ולפי זה השרטוטבנספח להסכם המכר מעיד נאמנה על

לעומת זאת ,בחידושי הרמב"ן עמ"ס בבא בתרא דף קג:

שטחהבית,אךאינומעידעלהשטחשנמכרלקונה,מאחר

כתב"-והוייודעדההיאגופהדאמררבהאפילופחותמכדי

ושטחשל7.84מ"רמשטחהקירותנמצאבחלקה.

אונאהחוזר ,איןאנומודיםשפירושהבטלמקחדוקא,אלא

ד .שני הצדדים טענו כי הדירה שנמכרה היתה בשטח

פעמים בטל פעמים קנה ומשלים .אי אפשר להשלים ,כגון

של  79.84מ"ר ,ומדבריהם עולה שכך היה ברור לשני

שדאיבהשיתאולאשדא,וכגוןמכרלוביתונמצאחסרמן

הצדדים בעת עריכת הסכם המכר .היקף הדירה המצויין

המדה ,בטל מקח ,וכן בכלים ומטלטלין וכיוצא בהן .אפשר

בזכרוןדבריםחסרמשמעות,לאחרעריכתההסכםהשני.

להשלים כגון שמכר לו פירות הללו מסאה בסלע ומדד לו

ולפי האמור עולה שקיים פער בין מידת הדירה כפי

ונמצאת מדה חסרה משלים ,נמצאת יתירה מחזיר ,ושתות

שהוצגה בעת המכירה ובין המצב העובדתי בשטח כפי

ויתרמשתותופחותמשתותכולןשויןבדבר,וכןדעתהרב

שמתברר כעת .אמנם אילו הצדדים היו מבררים היטב את

רבייהוסףהלויז"לבפרקהספינה".

מצב הדירה ,ומעיינים בנסח הישן שהיה מצוי ביד עורך

וכןהר"ןבקידושיןדףמב:כתב" -נהידאמרינןדכלדבר

הדין ,היו מגיעים למסקנה הידועה כעת ,שלא היו למוכר

שבמדה וכו' דוקא כגון שאי אפשר להשלים ,הא אפשר

יותרמ 72 -מ"ר.אךמאחרוהדברלאנעשה,הרישהקונה

להשלים משלים ואינו בטל .כיצד מכר לו סאה פירות

הוטעה,בשוגג,ביחסלמידתהדירה.
אילובהסכםהמכרלאהיהמוזכרגודלהדירה,ולאהיה
מדובר בעלפה בין הצדדים בעת עריכת העסקה,מהו גודל
הדירה,לאהיה מקוםלטענתמקחטעות.אךמאחרשהדבר

ונמצאת חסירה משלים ,אבל בשאי אפשר להשלים ,כגון
בקרקעות בטל מקח לגמרי ,וכן כתב הרמב"ם בפרק ט"ו
מהלכותמכירה)ה"ב(".
ובמאירי שהובא לעיל ,לאחר שהביא את שיטת רש"י

מפורש בהסכם ,ובנוסף ,דובר על כך בעל פה ,יש מקום

ותוס' ,כתב – "ויש מפרשים בזו שאין המקח בטל ,אלא

לטענהעלאיהתאמהביןהסיכוםבעתעריכתהעסקהובין

שישלים את המדה ,וכן במטלטלין שישלים את המדה או

מצבהדירההאמיתי.לענייןזה,איןמקוםליישםאתסעיף3

את המשקל או המנין ,אלא שאם אין לו במה להשלים

מהסכם המכר הנזכר לעיל ,מאחר שסעיף זה לא בא לבטל

המקח בטל ,ואין יכול לומר נכה לי מן הדמים כפי חשבון.

התניותמפורשותהסכם.

ומכל מקום בבתרא פרק ספינה בשמועת אין מוסיפין על
המדות יותר מן השתות מוכיח להדיא שהמקח בטל .וזה

האםטעותבמידהגוררתביטולהמקח
במסכת בבא בתרא דףצ" - .אמררבא כל דבר שבמדה
ושבמשקלושבמניןאפילופחותמכדיאונאהחוזר".

שהם תמהים היאך אפשר לבטל המקח בזו אלא שישלים
את מדתו בזו .אני מודה להם במקצת ,והוא שבודאי אם
מכר לו עשר טלאים ומנה לו תשעה וטעה וקרא לתשיעי

ונחלקו ראשונים האם "חוזר" היינו ביטול מקח ,או

עשירי ,או חמשים סאין ומדד לו ארבעים ותשע וסבור

שהמקח נשאר בעינו ,ויחזיר לו את ההפרש שבין המחיר

שחמשיםמדדוהרגישבמניינו,ודאיישלים.וכןבמשקל אם

ששולם,לערךהאמיתישלהנכס,ושלששיטותבראשונים.

מכר לו חמשים ליטראות פירות ושקל לו ארבעים ותשע

רש"י ותוס' כתבו בסתמא שהמקח יחשב כמקח טעות
וחוזר.

וסבור שחמשים שקל ,והרגיש במניינו ,ודאי ישלים .וכן
בקרקע אם מכר לו חמשים אמה בשדהו ומדד לו ארבעים

רש"יבמסכתבבאמציעאדףנו:כתב"-אמררבאכלדבר

ותשע ,וסבור שחמשים מדד ,ודאי ישלים .אין זה אלא כמי

שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר.

שמכרלובמנה,וכשבאזהלפרעומנהלותשעיםוהואסבור

דמקחטעותהוא,דהאבהדיאפירשבחזקתכן,ואינוכן".

שמנהפרע,שכלשירגישבמניינונותןלועשרהואיןהמקח

עטרתדבורה
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בטל.אבלזושאנואומריםשכלשבמדהושבמשקלושבמנין

והנהבשו"עסי'ריחס"זפסק" -האומרלחבירוביתכור

אפילו בכל שהו חוזר ,פירוש שמכר לו שדה פלוני בחזקת

עפראנימוכרלךמדהבחבל,אםפיחתכלשהואמנכהלו

שהוא בן מאה אמה ונמצא שאין בו אלא תשעים ותשע

מןהדמים,ואםהותירכלשהוא,יחזירלו".

וודאי אין כאן תשלומין שלא לקחו אלא בחזקת כך .וכן

וכתב על זה הסמ"ע ס"ק כז " -מדה בחבל ,משמעות

במטלטלין שמכר לו יריעה בחזקת שהיא בת חמש אמות.

לשון זה הוא שמוכר לו בית כור בצימצום כמו שמודדים

וכן במשקל שמכר לו כוס של כסף בחזקת שהוא בו עשר

בחבל ,אבל ג"כ משמע שאינו מדקדק שאם לא יהיה בית

ליטראות.וכןבמניןשמכרלוסלמלאפירותבחזקתשישבו

כורשלםשיהאהמקחבטל,אלאשישלםלולפיערך,שאם

אלףזוג,וכןכלכיוצאבזה".

ימעטמביתכורינכהלומדמיביתכור,ואםיהיהיתריוסיף

הדעההשלישיתהיאדעתהרשב"אבחי'עמ"סקידושין

לו  ...אינו דומה למ"ש הטור והמחבר לקמן בריש סי' רלב

דף מב :והובא בר"ן )שם( .וז"ל הר"ן " -אבל הרשב"א ז"ל

דכלדברשנמכרבמדהאפילוליתביהשיעוראונאההמקח

סובר ,דכי אמר רבא כל דבר שבמדה אפילו פחות מכדי

בטל ,דהיינו דוקא כשהטעהו וא"ל שהוא מדה כך וכך ולא

אונאה חוזר ,לאו בטול מקח קאמר אלא אונאה חוזרת.

נמצא כן .אבל כאן לא אמר לו בבירור שהוא כך וכך ,אלא

ושתות ופחות משתות ויתר על שתות כולן שוים בדבר זה,

אמרלושימדדואםהואכורכמושהואסבורוינכהלואם

שבכולן המקח קיים והאונאה חוזרת .ואין חילוק בין דבר

הואפחותמכור,כ"כהתוס',ועייןפרישה".

שאפשרלהשליםלדברשאיאפשרלהשלים,שאפילובדבר
שאיאפשרלהשליםכביתאושדהקנהומחזיראונאה".
הריטב"א בחידושיו עמ"ס ב"ב דף קג :הביא את דברי
הרשב"א,וכתבעליו"-וליתא,כדמוכחבשלהיפרקהספינה
)דףצ."(.
אך עיין בחי' הרשב"א עמ"ס ב"ב דף צ .מש"כ לבאר
סוגיאזועלפידרכו.

ובתוס' במסכת בבא בתרא דף קד) .ד"ה פחות( כתב -
"אומר ר"י דרבא איירי כשמדדו והטעהו במדה ,אבל הכא
לא מדדו עדיין אלא בבאין למדוד ,ומתחלה היה נמי יודע
שאינומכויןכלכך,שלאיהאאופחותאויותר".
וכן כתבו התוס' בדבור שלאחריו ,וז"ל " -וא"ת ולימא
ליה דאדעתא דהכי לא זבני .וי"ל דקאי בתוך השדה
כדאפרש,דמתחילההיהנמייודעשאינומכויןלגמרי".

והנה הרמב"ם כתב בפרק טו ה"א שאם טעה במידה,

ובאבנינזרחלקחו"מסי'נ'הביאדבריהתוס' ,והוסיף-

אפילו בכל שהוא חוזר ,ובהלכה ב' כתב הרמב"ם " -כיצד

"נראההפירושדלאהויטעותכלל,כיוןשמתחילהג"כידע

מכר לו מאה אגוזים בדינר ונמצאו מאה ואחד או תשעים

הלוקחשישפחותאויותר".

ותשעה,נקנההמקחומחזיראתהטעותואפילולאחרכמה

העולה מדברינו ,שאם הקונה והמוכר נמצאים בתוך

שנים .וכן אם נמצאו המעות חסר או יתר מן המנין שפסקו

השטח הנמכר וסבורים שמידתו היא ידועה ומדוייקת ,כפי

חוזר ,ואפילו לאחר שקנו מידו שלא נשאר לו אצל חבירו

המדובר ביניהם ,ולאחר מכן התברר שהמידה חסרה ,דינו

כלוםחוזר,שקנייןבטעותהוא,וכןכלכיוצאבזה".

כמקחשחסרבמידהודינולהתבטל.

וכתב הכסף משנה )שם( ובב"י ריש סי' רלב שדעת

מסקנתהדברים–במקרהשבפנינושסוכםעלמידתשטח

הרמב"ם כדעת הרמב"ן שאם אפשר להשלים את החסר

מסויימת ,והתברר שהשטח קטן מהמסוכם ,ולא ניתן

ישליםואםאיאפשרהמקחבטל,וכמושפרשהר"ן)שהובא

להשלים את החסר ,להלכה לדעת רוב הראשונים המקח

לעיל( את דעת הרמב"ם ,והוסיף הכסף משנה שכן דעת

בטל ,וכן פסק בשו"ע ,וכן פסקו בסמ"ע ובספר ערך לחם

הרא"ש.

ובנתיבות המשפט .אבל הרשב"א סובר שהמקח אינו בטל,

לפי זה מאחר ובשו"ע בסי' רלב ס"א העתיק את לשון
הרמב"ם,הרישדעתוהיאשלהלכהנקטינןכשיטתהרמב"ן.

אלא עורכים חשבון מחדש וקובעים את ערכו הריאלי של
המקח.

ובסמ"ע סק"ב כתב " -אבל במכר לו קרקע ,ואמר לו

דעתהרשב"א,לאהובאהלהלכהבשו"עאףכדעתי"א,

שהיא ארוכה כ' אמות ,וחסירה חצי אמה ואין להשלים

למרות שהמחבר הזכירה בספרו בית יוסף .על כן המוחזק

מקרקעשבצידה,המקחבטללגמריכמושכתבתיבסי'רי"ח

אינויכוללטעוןקיםליכרשב"א.עייןבאוריםותומיםבקצור

ס"ז".

תקפו כהן )סי' קכ"ג  -קכ"ד( שכתב ביחס לטענת קים לי,

וכן בספר ערך לחם על שו"ע סי' רלב ס"א כתב " -אבל

בלשון זו " -ובפרט דין שנזכר בשו"ע ,והמחבר והרמ"א

בחשבון חוזר .ואם אי אפשר להחזיר ,כגון במידת בית או

והשמיטו דעת החולק ,קבלה בידי ,וכן ראיתי מדיינים

שדה ,המקח בטל .כי יאמר לא קניתי אלא בית או שדה

מומחים ,וכן דן אני ובא מבלי לטעון קים לי כדעת החולק,

שמידתהכך".

כיון שהרב ב"י והרמ"א שמו זכרונו אחרי הדלת אין לחוש

ובנתיבות המשפט סי' קפב סק"ח כתב " -וכהר"ן קיימא

לו .וקיימו וקבלו חכמי הדור לשמור ולעשות ככל האמור

לן כמבואר בשולחן ערוך סי' רלב ובית יוסף שם" .וכן

במטבע הקצר שו"ע והגהת רמ"א ,לדעתי אין ספק כי הכל

בנתיבותסי'רלבבחי'סק"בהעתיקלהלכהדבריהסמ"ע.

בכתב מיד ה' השכיל על ידם  ...ולכן ח"ו לומר קים לי נגד

910חושןמשפט
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הכרעתהמחברוהרמ"א...וכןראוילהורותבליפקפוק ,וכן

לדבריו ,וכ"ש עתה שכל גלילות ישראל כבר קבלו עליהם

מצאתיבתשובתחותיאיר".

דברימרןאיןלזוזמהם",עכ"ל.

וכן בנתיבות המשפט בדיני תפיסה כלל כ' מביא ג"כ

וכעיןזהכתבבשו"תהלכותקטנותח"אסי'קפא,עיי"ש.

מדברי החות יאיר וכתב שבמקום שהסכימו המחבר והרב

ובשו"תמהרי"אהלויח"בסי'מדכתבשבמקוםשהשו"ע

בהג"ה ,ולא חלקו עליהם הסמ"ע והש"ך ,אינו יכול לומר

ומפרשיו לא הביאו דעה אחרת ,אינו יכול לטעון קים לי

קיםליכפוסקאחר.

כדעתם .וז"ל " -עיין בכנסת הגדולה בחו"מ סי' כח סק"ל

ובתשובת חות יאיר סי' קסה קבע שבמקום שהשו"ע

דהיכאדקיבלועליהםלפסוקכאותופוסק,איןהמוחזקיכול

הכריעבמחלוקתראשונים,הפוסקכנגדונחשבכטועהבדבר

לומר קים לי כנגדו .ואנן דברי השו"ע ומפרשיו המה לנו

משנה,וכןאםהסמ"עהכריע,והש"ךלאחלקעלדבריו.

לעיניים לאורם נסע ונלך ,ואם באנו להרהר אחר דבריהם

וע"עבספרקונטרסהספקות)לג"ריהודהכהנאז"ל,אחי
בעל קצות החשן( כלל ו' סעיף ו' שהסכים לדעת התומים

הקדושים ,לא נמצא הלכה ברורה בעוה"ר ,לכן נראה
לפענ"דדאיןלומרקיםלימטעםזה".

שאין לומר קים לי כנגד המחבר והרמ"א ,אך נטה מטעמו

על כן מאחר שדעת הב"י להכריע בשו"ע כשיטת

שלהתומיםובארהלכהזו ,מפנישקבלנועלינואתהכרעת

הרמב"ן ,וכן כתב הסמ"ע להלכה ,אין מקום לטענת קים לי

השו"ע.

כרשב"א .אמנם במגיד משנה נראה שפרש דעת הרמב"ם

ובשו"תמהרי"ף)להג"ריעקבפראג'יז"ל(סי'סאכתב-

כשיטת הרשב"א .אך מאחר שהב"י הלך בדרכו של הר"ן,

"ומורי ורבי תמה שמעולם פה נא אמון ,לא נשמע דין זה

ופרש את שיטת הרמב"ם כשיטתו ,וכך כוונתו בהביאו את

דקים לי לפני רבותיו הרב הגדול רבינו אהרן בן חיים בעל

לשון הרמב"ם בשו"ע ,הכי נקטינן ,ואין המוחזק יכול לטעון

קרבן אהרן זלה"ה והרב הגדול אביגדור קסטלאס זלה"ה.

קים לי כשיטת הרשב"א .וכן פסק הלכה למעשה בשו"ת

אלא מעולם אנו הולכים בשיטת רבינו הגדול רבן של כל

זבחיצדקחו"מסי'א'שיובאלהלן.

ישראל מוהר"י קארו ז"ל .ועל זה שלחנו לחכמי מצרים

וכן נראה בשו"ת בית שלמה שתפס דלהלכה נקטינן

והסכימו כל רבני מצרים לדעת מורי ורבי זלה"ה .ושלחו

כדעתהראשוניםשהמקחבטללגמרי.ושדעתהרשב"אהיא

פסק משם חתומים בו הרב הר' משה סרגוסי והרב הר'

דעהיחידאה,שאינויכוללומרקיםליכדעהזו.בחלקחו"מ

יהודה כהן והרב הר' מנחם כהן והרב הר' ישראל רומאנו

סי' מ' כתב הבית שלמה " -הסכמת כל הקדמונים חוץ

והרבהר'נתןגוטאזלה"המסכימיםשאיןלדוןבקיםליאלא

מהרשב"א" ,שהמקח בטל .וכן בסי' נט כתב בפשיטות

על פי התורה .ובאותן הימים נתברר לנו מפי מגידי אמת

שהמקח בטל ויכולים לחזור בהם ,ולא הזכיר כלל משיטת

שבשנים קדמוניות שבעיר צפת תוב"ב הסכימו כל הרבנים

הרשב"א.

שהיובתוכהוהחרימוחרםחמורשלאידיןשוםדייןעלפי

זכותהקונהשלאלבטלאתהמקחאלאלהפחיתמהמחיר

קיםלי,אלאהדיןיפסקעלפיהתורהאחרירביםאועלפי

יש מקום לחקור בפלוגתת הר"ן והרשב"א .האם אליבא

מרי דאתרא .ועתה מקרוב כמו ארבע או חמש שנים ,עבר

דשיטתהר"ןהתחדשלדוןטעותבמדהומשקלכמקחטעות

עלינוחכםמא"יתוב"בוהייתימדברעמוונתגלגלוהדברים,

והקונה רשאי לבטל את המקח ,אך אם אינו מבקש לבטל

ונזכר ענין דקים לי ,אמר לי החכם הזה אני ראיתי בצפת

את המקח נקטינן כסברת הרשב"א ,והאונאה חוזרת .או

הסכמה כתובה מימי רבינו יוסף קארו זלה"ה בהסכמת כל

שהר"ן חולק לגמרי על שיטת הרשב"א ,ואם הקונה אינו

הרבנים שהיו שם ,וכולם חתומים בה שאין שום דיין ידון

מעוניין בביטול המקח ,עליו לשלם את מלוא המחיר ,וכפי

בקיםליוהחרימועלזהחרםחמור,אלאהדייןיפסוקהדין

שסוכםבעתעריכתהעיסקה.

על פי מארידאתרא ,ובמקוםשאין להם רב יפסוקהדין על
פיגזרתהתורתאחרירביםלהטות.

ומצאתי בספר מחנה אפרים הלכות זכיה ומתנה סי' א'
שכתב " -לע"ד נראה שכל מחלוקתם אינו אלא כשהלוקח

ולע"ד נראה שהדיין שהולך אחרי קים לי ,לא די לו

רוצה לקיים המקח לחצאין לפי חשבון הדמים שנתן ,ובהא

שבטל גזרת התורה ,אלא דרכו אינה בטוחה מהסכנה אלא

ס"ל להריטב"א ז"ל דכיון שבטלה הקנייה במקצת בטלה

כלימיוהולךבדרךמסוכן,ושבחלאליתברךוהודאהלשמו

בכולה,אבלכלשהלוקחמתרצהלקנותמקצתובכלהדמים

הגדולאנןאיתלןרבשנסמוךעליוודרכנובטוחהמכלסכנה

שנתןכוליעלמאיודודקנה".

וסלולה ומסוקלת מכל אבן מכשול הלא הוא רבינו הגדול

וכן מצאתי בשו"ת זבחי צדק )לרבי עבדאללה סומך

רבן של כל ישראל מוהר"י קארו זלה"ה .ומקובלני מזקני

מגדולי חכמי בגדד( חלק חו"מ סי' א' שדן בשאלה דומה

גאוני מצרים שהרמב"ם קבלוהו כל גלילות המערב לרב

למקרה שלפנינו ,וז"ל השאלה " -אשה אחת היה לה חצר

וארץמצריםוארץישראלוארםנהריםוארםצובאופרסעד

אחת בשותפות עם בן בעלה ,שהיה לה ג' רבעי החצר ובן

סוף תימן .והנה מר רואה בהרבה מקומות בב"י בחו"מ

בעלה היה לו רביע החצר .ומקדמת דנא סברה שכל החצר

שכתב מרן וכבר נהגו לפסוק הלכה כהרמב"ם .נמצא דאין

הואשלהמכחטעותאחת,וקמההאשההנזכרתומכרהכל

לנו אלא דברי מרן והם המה דברי הרמב"ם שהוא מסכים

החצר הנזכרת לראובן .ואח"כ נתגלה הדבר ,שלא יש לה

עטרתדבורה
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בחצר אלא דוקא ג' רביעים ,והרביע האחר הוא של בן

ליכאקושיאעלהר"ןומרןז"ל...ואחרשפירשנודבריהר"ן

בעלה .והנה בעתה נתעצמו בדין האשה המוכרת הנזכרת

ומרןז"ל,נחזורונגידדעתושלמרןז"לדדעתמרןז"ללפסוק

וראובן הקונה .האשה אומרת אם תקבל לקנות ג' חלקים

כסברתהרמב"ןז"לודעמיהדבטלהמקח ,והואמג'טעמים.

שליבאותוהסךשקניתבוכלהחצרמוטבואםלאואניאיני

הטעם הא' דכתב הרב יד מלאכי ז"ל בכללי מרן מהריק"א

מוכרתוהמקחבטל ,כיוןדרביעהחצרהואאינושליונמכר

סי'לחדדעתהב"יז"ללפסוקכג'עמודיהוראהוהםהרי"ף

בטעות ,ממילא גם החלק שלי הוא אינו מכור ,והכל בטל.

והרמב"ם והרא"ש ואינו הולך בדרך הקי"ל ואם לא גילו

וראובן משיב ,אני קניתי כל החצר בזה הסך ועכשיו יצא

דעתם החכמים הנזכרים אלא דוקא גילה דעתו א' מהם

רביעהחצרשאינושלך,נביאשמאיםונוציאסךרביעהחצר

והשנים האחרים אינם חולקים עליו ולא גילו דעתם ,ראוי

שאינושלךוהשארהואשלי,שכברקניתיאותומידך.דנהי

לפסוק כמותו ,והביא לה משם הכנ"הג ח"מ סי' רנה הגב"י

דחלקבןבעליךאינומכור ,אבלחלקשלךמכור ,ולאתוכלי

אות ח עי"ש .וכ"ש הכא בנ"ד דס"ל למרן ז"ל דהרמב"ם

לחזור.יורנוהמורהעלהדיןועלהאמתושכמ"ה".

והרא"ש דהם תרי מגו תלתא הכי ס"ל ,הא ודאי דיפסוק

"תשובה דבר זה נפתח בגדולים והוא פלוגתא דרבוותא

כמותם .הטעם הב' והוא ברור כיון דמרן ז"ל ס"ל בדעת

שהרמב"ן ז"ל ודעימיה ס"ל דהמקח בטל ,ואינו מכור אפילו

הרמב"םדהמקחבטל,ויהיהמאיזהטעםשיהיה,וכמושכ"כ

חלק האשה .והרשב"א ז"ל ס"ל דאע"ג דחלק שאינו שלה

בהדיא בב"י ובכ"מ דעת הרמב"ם ,והוא ז"ל בש"ע סי' רלב

אינו מכור ,אבל חלקה מיהא מכור וקנה הלוקח ,וכמו

העתיק דבר הרמב"ם ז"ל אות באות ,משמע בהדיא דהכי

שהאריךבזההר"ןז"לוכלזההואבמרןב"יסי'רלבעי"ש.

ס"ל דכמו שיתפרשו דברי הרמב"ם ז"ל כך יתפרשו דבריו

והר"ן ז"ל ייחס סברא זו שהמקח בטל להרמב"ם ז"ל עי"ש.

ז"ל .וזה הטעם פשוט עד מאד דמרן ז"ל הכי ס"ל ,דבטל

ולעניןדינאאנןאתכאדמרןז"לסמכינןולאמצילמימרקים

המקח,וכמושהביןהואדבריהרמב"םז"ל.הטעםהג'דכתב

ליהפךמרןז"ל .וא"כנחזיאנןמרןז"למאידעתובזה.והנה

מרן ז"ל בב"י והבאנו דבריו לעיל על הרא"ש ז"ל ,וכך הם

כתב מרן ז"ל בב"י שם וז"ל וכתב הר"ן  ...וכ"כ הרמב"ם

דברי הרא"ש שכתב בפרק בית כור וכו' וכן נראה מדבריו

בפט"ומהלכותמכירה...בתחלהנפרשדברימרןוהר"ןז"ל

בתשובה שכתב רבינו בסי' זה בתשובה המתחלת רו"ש היו

ואח"כ נוציא דעת מרן ז"ל דכתב הר"ן בדעת הרמב"ם ז"ל

באשביליא וכו' עכ"ל מרן הב"י ז"ל ,והוא מדכתב שם

וכן הסכים עמו מרן ז"ל דס"ל להרמב"ם דבקרקעות כיון

הרא"שז"לוז"לשאלהוכו'וראובןאומרשהקלקולהואדבר

שא"א להשלים המקח בטל .והקשו האחרונים ז"ל דמהיכן

מועטכנגדערךהביתשהואינכהמדמיהמכרקלקולהבית

משמע מדברי הרמב"ם כן ,ועיין בקרית מלך רב הלכות

ע"פערךשמאים ,תשובהרואהאניאתדבריראובןכיבית

מכירהפט"ודףרגע"דוכןהקשההרבמחנהיאודהז"לבדף

מכר לו ועדין נקראבית אם אירע לו קלקול מום עובר הוא

רח ע"א עי"ש .והאחרונים ז"ל לא ראו דברי הגאון פרישה

ובדמים שהוא מנכה לו יחזיר הבית לקדמותו ואין זה מקח

ז"ל ,דכבר פי' דבריו הגאון פרישה בסי' רלב שכתב שם

טעותעכ"ל,והיינומשוםשיכוללהחזירלקדמותוומוםעובר

בפרישה בתוך שני חצאי לבינה וז"ל ואף שהרמב"ם כתב

הוא ואפשר להשלים ,הא אם א"א להשלים כנ"ד הוי מקח

בלשון זה ומחזיר הטעות וכו' הא כתב תשובתו בצדו כיצד

טעות ,וזה תשובת הרא"ש בעצמה פסק אותה להלכה מרן

מכר לו ק' אגוזים וכו' והיינו בדבר שאפשר להשלים עכ"ל

ז"ל בש"ע בזה הסי' סעי' ה' ,עי"ש .הרי בהדיא דס"ל למרן

הגאוןפרישהז"ל .וכוונתומבוארת ,דאמאיהוצרךהרמב"ם

ז"לשאםלאהיהמוםעוברהמקחבטלוכנ"ל.

ז"ל להביא משל ויאריך ויאמר כיצד מכר לו ק' אגוזים וכו'

המורם מכל זה שהדין עם האשה הנזכרת ,ואם יקבל

ונמצאוק"אאוצ"טנקנההמקחומחזירהטעות,דמילאידע

הקונה ליקח את חלקה בכל הסך מוטב ,ואם לאו יחזור

בכל אלה והא אפילו תינוק בן יומו יודע דטעות חשבון כך

החצרלבעליווהמקחבטל.דאנןאתכאדרישגלותאמרןז"ל

היא .אלא ודאי מוכרח לומר ,דבא להשמיענו דדוקא טעות

סמכינןולאמצילמימרקיםלי",עכ"לתשובתזבחיצדק.

כגוןזהק'אגוזיםוכו'דאפשרלהשלים ,משו"הנקנההמקח

מבואר מתשובה זו שנקטינן כהכרעת השו"ע שפסק

ומחזיר הטעות ,אבל בשא"א להשלים כגון קרקעות ,המקח

כשיטתהר"ן.ולשיטהזו,אםהלוקחאינומסכיםלשלםאת

בטל ,וזה מוכרח בדברי הרמב"ם ז"ל .ומכאן הוכיחו הר"ן

מלוא הסכום ,המקח בטל מעיקרו .ואין שומעין לו לקיים

ומרן ז"ל דהכי ס"ל .וכן פי' דברי הר"ן ז"ל הגאון רבינו

המקחעלהביתכמושהואכעתולהעריךמחדשאתמחירו.

בצלאלבתשובהסי'לא,וז"לוכתבהר"ןשםדכ"כהרמב"ם
זצ"ל בפט"ו מה' מכירה ואיברא דהכין משמע ממ"ש פט"ו

האםמהסוגיאבמסכתבבאבתראמוכחכשיטתהרשב"א

מה"מוז"להמוכרלחברובמדהבמשקלוכו'כיצדמכרלוק'

עיין בגליון שו"ע של הגרע"א ז"ל חו"מ סי' רלב במש"כ

אגוזים בדינר וכו' נקנה המקח ומחזיר הטעות ע"כ ,אלמא

על דברי באר הגולה סק"א .מדברי באר הגולה היה נראה

דוקא בכגון זה קאמר הרב ז"ל דאפשר להשלים ,אבל

שנקט ברמב"ם ובשו"ע כדעת הרשב"א ,כן עולה ממה

בשא"א כגון בקרקעות בטל המקח לגמרי וכו' עכ"ל הגאון

שהביאאתלשוןהמגידמשנהשנקטלשוןזו" -איןבטעות

רב"צ ז"ל עי"ש .ובהדיא דבריו כדברי הפרישה ז"ל .וא"כ

כזה בשום צד ביטול מקח" ,וכתב הגרע"א "לענ"ד ראיה

912חושןמשפט
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מסוגיא דבבא בתרא קכו :מר סבר לא עשה כלום בפלגא,

בוהיהיכוללחזורבושלאלקנותכללוהיינוודאיעלהאופן

הרידמ"מעלפלגאקיים".

שלא נתן המעות של המכר עדיין וא"כ הוא מוחזק ומצי

עי"ש בסוגיא בב"ב דעסקינן בבכור שמכר חלקו וחלק

לומרקי"לועפ"זיצאלידוןדכיוןדהלוקחהיהיכוללחזורגם

פשוט,והלכהכמ"דשהמקחקייםעלחלקוולאעלחלקושל

המוכר יכוללחזורבו ועל זה יצא לחלוק עליו הרבהמחבר

פשוט ,ומשמע כרשב"א ,שהקונה אינו יכול לבטל המקח

בשתים אלה על ראשון ראשון לגבי הלוקח אם היה בא

בטענה שרצה לקנות חלק הכפול בשטחו מאותה חלקת

לחזור אינו ענין עם ההיא דהרא"ה דלא דמיין אהדדי,

קרקעשהגיעהלרשותובסופושלדבר.

דשאני התם שמכרו סתם ולא ידע הלוקח שמקצתו גזול,

המקרה שבפנינו דומה לאותו מקרה המוזכר בגמרא ,גם

משוםהכייכוללומרכיוןשביטלמקצתוביטלכולו.משא"כ

במקרה הנוכחי ,המוכר מכר לקונה את חלקו ,ומכר חלק

בנ"ד דכבר אמר דעל חלק אחיו לכשיגדיל יפייסנו ,מחית

נוסף בחדא מחתא ,ועל אותה תוספת שאינה שלו לא חלה

נפשיה לספיקא שאם לא יתפייס שיקיים המקח במחציתו.

מכירה ,ולכאורה על חלקו של המוכר תועיל המכירה ,אף

ובהכיניחאהסוגייאדפרקישנוחליןדףקכ"ודמייריבאומר

שלא הועילה על החלק הנוסף שמלכתחילה לא היה

שדהזושהיאשליושלחביריאנימוכרלך,דכיוןשגילהלו

ברשותו.

שישבתוךהמכרחלקחבירומחיתנפשיהאספיקא,ואםלא

אך נראה שאין מדברי הגמרא במסכת בבא בתרא )דף

יועיל לחלק חבירו יקנה מחציתו .ועוד יצא לחלוק עליו

קכו(:ראיהלשיטתהרשב"א.שהרילאהוזכרבגמ'שהקונה

דהרבהפוסקדאףאםהיההדיןדהלוקחיכוללחזורבוה"ה

הוטעה .וראיתי בספר יד המלך )להג"ר אליהו פאלומבו ז"ל

גם המוכר ודימהו לההיא דאונאה לסברת הרא"ש ורבינו

מרבניקושטא(עלהרמב"םהלכותמכירהשהביאמחלוקת

יונה דס"ל דכיון דהמתאנה יכול לחזור בו אף המאנה יכול

הר"ןוהרשב"אבמכרשדהלחבירוומקצתויצאהמתחתידו

לחזור בו דלא דמי דשניא גבי אונאה שלא היה חלות קנין

מפנישנמצאהגזולהבידו,דלכאורהמהסוגיאדב"בסתירה

כלל כמ"ש ר' יונה ,לא כן הכא דעל חלקו מיהא הא איכא

לשיטת הר"ן .וכתב בספר יד המלך " -לא דמיין אהדדי,

חיילות קנין ,אלא דהלוקח היה יכול לבטלו מטעם דמקח

דשאני התם שמכרו סתם ולא ידע הלוקח שמקצתו גזול,

שלם אני רוצה ולא מחציתו ,בהא דוקא לוקח יכול לחזור

משום הכי יכול לומר כיון שבטל מקצתו בטל כולו .משא"כ

ולאמוכר".

בנ"ד דכבר אמר דעל חלק אחיו לכשיגדיל יפייסנו ,מחית

והיה נראה לכאורה ,לדמות נידון דידן לנידון המובא

נפשיה לספיקא או ימות קודם שיפייסנו שיתקיים המקח

בט"זחו"מסי'רטזסעיףה',במישמכרלחבירושתימקומות

במחציתו.ובהכיניחאההיאדפרקישנוחליןדמייריבאומר

בבית הכנסת ולבסוף נמצא שלמוכר מקום אחד בלבד,

שדהזושהיאשליושלחבירואנימוכרלך,דכיוןשגילהלו

שהט"ז העלה שלדעת הרמב"ם המקח כולו בטל ולדעת

שישבתוךהמכרחלקחבירומחיתנפשיהלספיקא,ואםלא

הרשב"ם אינו בטל ,ומתקיים ביחס למקום אחד .ונראה

יועיללחלקחבירויקנהמחציתו".

הכרעתושהמוחזקיכוללומרקיםלי.ולפיזהגםבנידוןדידן

וכן בשו"ת ישמח לב )להג"ר חיים מנחם פראנג'י ז"ל
מחכמי קושטא( חלק ב' חו"מ סי' ח' כתב בתוך דבריו -

הקונה יוכל לומר קים לי כרשב"ם שהמקח מתקיים בחלקו,
והתעריףיקבעמחדשבהתאם.

"ניחזי אנן במאי מיירי הסוגיא  ...אם הוא באופן דהודיעו

אך עיין בנתיבות המשפט סי' קפב סק"ח שהעלה שדינו

המוכר ללוקח ופירש לו להדיא דהחלק האחר הוא מחבירו

שלהט"זנאמרמפנישהנידוןאצלובשתימקומותשכלאחד

ושלאברשותומוכרלולסיבתמה,ועלסמךשיפייסנו.דהרי

הואעומדבפניעצמו,ודמילארעאודיקלי.אבלבנידוןדידן

לאובשופטניעסקינן ,דבאופןכזההריהלוקחעלהכלנכנס

שהכלהואשטחשלדירהאחתונקנהבקנייןאחד,שנעשה

לקנותומחיתלספיקא,דאףאםלאיהאבידולפייסוויבוטל

בחוזהשדינוכסיטומתא,חזרנולדינםשלהר"ןוהרשב"א.

המקחמחלקזה,עכ"פישארלוהחלקהאחרשלהמוכר.או

והנה במסכת בבא בתרא דף קו .מצינו " -רב פפא זבן

אפשר דהסוגייא מיירי אף באופן דלא הודיעו מזה ללוקח

ארעא מההוא גברא ,אמר ליה הויא עשרין גריוי משחיה,

אלא סבור ובא הלוקח דהכל היה זכותו של המוכר .והנה

ולא הואי אלא חמיסרא .אתא לקמיה דאביי ,אמר ליה

בהדיאמצאתיראיתילהאיתנאדידןהרבמהר"אפאלומבו

סברת וקבילת .והתנן פחות משתות הגיעו ,עד שתות ינכה.

ז"לבס'ידהמלךבהלכות מכירהדףע'ע"אשהיהנ"דכעין

הני מילי היכא דלא קים ליה בגוה ,אבל היכא דקים ליה

זה בראובן שמכר כל הבית חלקו וחלק אחיו ג"כ ,דהביא

בגוה סבר וקביל .והא עשרין אמר לי ,אמר ליה דעדיפא

מדברי הרב הפוסק שרצה לומר דבטל כל המקח דבאנו

כעשרין".

למחלוקת הרא"ה והרשב"א שהביא הר"ן בפרק האיש

לכאורה היה מקום לטענה ,שהנידון שלפנינו דומה

מקדש במוכר שדה לחבירו ונמצאת מקצתו גזול והרי אותו

למקרההנזכרבסוגיאזו.מאחרשגםבמקרההנוכחיהקונה

מקצת יוצא מתח"י ,כיון שבטל מקצתו בטל כולו כך הוא

גרבדירהזותקופהארוכה,וקיםליהבגויה,מהמצבהדירה

דעת הרא"ה .אבל הרשב"א סובר דהמקח מתקיים בשאר

ומההיאמכילה.והיהמקוםלטעוןשסברוקיבל,אףשכעת

וכו'.ועפ"זדןהרבהפוסקדהלוקחהזהאםהיהרוצהלחזור

התבררשהדירההיאקטנהמהמסוכםבעתעריכתהעיסקה.

עטרתדבורה
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אך זה אינו .הרשב"ם בסוגיא פרש " -א"ל אביי מצי

ולפי זה ,אם יבקש הקונה לבטל את המקח ,יוכל לקבל

למימר לך ,דהאידקאמרכ' ,לא לתתלך כ' ,שהרי גם הוא

אתדמיהמקחששילם,אךיחוייבבתשלוםשכרדירהעבור

היה יודע שאין בשדה אלא חמיסר .אלא דעדיפא כעשרין

כלאותהתקופהשגרבדירהזו.ובנוסףיהאצורךלתתאת

של שדה אחר אמר לך ולהשביח מקחו אמר כן" ,וע"ע

הדעתעלשארהענייניםהכרוכיםבביטולהמקח,והנובעים

בנמוקייוסף.

ממנו.

מבוארברשב"םשבאותומקרה,הקונההכיראתהשדה

ביחס לטענת הקונה שהרישום בטאבו מעמיד את שטח

וידעשאיןבהאלאחמיסר,ועלכןניתןלומרשהמוכראמר

הדירהעל58.2מ"ר,ובכךהופחתערכה.נראהשאיןבטענה

כ'רקכדילהשביחאתמקחו.

זולשנותאתהמסקנותהנ"ל.

ובפירוש ר"י קרקושא עמ"ס ב"ב דף קו :כתב " -מר קים

ביחס לעצם הטענה ,נראה שמאחר ושטח החלקה

ליה בגויה .מכיר אתה השדה ויודע היית שאין בו אלא

במלואה עבר לקונה ,ונרשם במלואו על שמו ,הרי שכל

חמיסר,וכיוןשידעתמחלת".

המעיין בנסח הטאבו יווכח שגודל החלקה הוא  72מ"ר.

והרמב"ם בהלכות מכירה פרק כח הלכה יג פסק -

וממילא בעל הדירה יוכל להבהיר לכל מאן דבעי ,ששטח

"המוכרלחבירושדהשהלוקחיודעאותהואתמצריהוכבר

הדירה הרשום  58.2 -מ"ר ,הוא שטח הדירה בלא הקירות

הורגלבה,אפילואמרלוישבמשיחתהמאתיםונמצאתבה

החיצוניים,וכפיהמפורטבתרשיםהמצורףלתיק.

מאה וחמשים הגיעתו ,שהרי ידעה וקבל עליו ,וזה שהזכיר

בנוסף ,נראה שלעניין טענה זו יש להחיל את הקבוע

לו החשבון ,כלומר שהוא יפה כמו שדה אחרת שיש

בסעיף  3להסכם המכר ,שבו נכתב " -הקונה מצהיר בזאת

במשיחתהמאתים".וכןבשו"עסי'ריחסט"ז.

כלפיהמוכר,כיבדקאתהדירה,אתהזכויותבה,אתמצבה

מלשוןהרמב"םוהשו"עשכתבו"שהריידעהוקבלעליו",

המשפטי ואת מצבה התכנוני ברשויות התכנון והבניה וכי

משמעכרשב"ם,שהקונהשהורגלבשדה,ידעשלמעשהאין

הואמוותרעלכלטענהבדברפגםאומוםבגיןאיהתאמה

בשדהכפישאמרהמוכרבעתעריכתהעיסקה.

שלהדירהלמטרותיואוכלטענהאחרתבדברמצבהדירה

על כן ,סוגיא זו אינה עניין לנידון דידן .אמנם גם בנידון
שלפנינוהלוקחהכירדירהזווהורגלבה,פרקזמןגדוללפני

ונתוניה ,למעט פגם נסתר ,ובכפוף לקיום התחייבויותיו של
המוכרכמפורטבהסכםזה".

המכירה,בעתשגרבהכשוכר.עכ"פהקונהלאידעשארעה

פגםזה,ששטחהדירההרשוםהוא 58.2מ"רבלבד,נבע

טעותבמידתהשטחהמדוברתביניהם,ומידהזואינהמידת

מבעייתהרישוםבטאבו,כמפורטלעיל,וענייןזהנכנסבגדר

השטחהמדוייקתשלהדירה.

"פגם או מום  ...או כל טענה אחרת בדבר מצב הדירה

ובנוסף,סברת"להשביחאתמקחו",המוזכרתבגמ'אינה

ונתוניה".וביחסלענייןזה,מחילתהקונהעלטענהמסוגזה,

שייכת בנידון דידן ,שהרי גם המוכר סבר באותה עת

מונעת ממנו להעלותה כעילה לחריגה ממילוי מלא של

שהשטח הוא קרוב לשמונים מ"ר ,ובהכרח שהמוכר לא

הוראותהסכםהמכר.

הזכירמידתשטחזובמגמהלהשביחאת המקח,אלאאמר

גם לולי האמור לעיל ,הרי שגם אליבא דטענת הקונה

דבריו מתוך ידיעה שכך הוא השטח האמיתי ,אך לבסוף

שיש לראות ברישום הנ"ל משום מום במקח ,עכ"פ אין

לשניהםהתבררההטעות.

הלכהכשיטתהרשב"אהפוסקשהמקחקייםוהמוכרמחזיר
את ההפרש ,וכמו שהתבאר לעיל ,אלא חזר הדין המבואר

המסקנההעולהמפסקהדין
המסקנה מכל האמור היא שאם הקונה יבקש לבטל את

לעיל,כדעתכלהראשוניםהחולקיםעלהרשב"א,הפוסקים
שאםנמצאמוםבמקח,המקחבטל.

המקחישמקוםלהורותעלביטולהמקח.אךהקונהאינויכול

עפ"יהאמורלעיליכתבבפסקהדיןכדלהלן-

לטעון שברצונו לקיים את המקח ולהפחית ממחיר הדירה,

בפני בית הדין תביעת מר י.ט .כנגד הנתבע מר י.ל .בין

בהסתמך על שיטת הרשב"א הסובר שיכול לעשות כן .מאחר
ששיטהשנדחתהמהלכה,ואינויכוללומרקיםליכדעהזו.
אף אם נדון את הקונה כמוחזק בדירה ובמעות ,אפילו
הכי אינו יכול לטעון טענת קים לי .אך כפי הנראה במקרה
הנוכחיהדירהעדייןלאנרשמהעלשמובטאבו,עקבעיכוב
התשלוםהאחרון,וישלדוןאםהקונהנחשבמוחזקבנסיבות
אלו,אךכאמור,איןצורךלהכנסלדיוןזה.

התובעלנתבענעשתהעסקהלמכירתדירתמגוריםבצפת.
התובע טוען לחובת הנתבע להשלמת יתרת התשלום
המחוייב תמורת הדירה ,והנתבע העלה טענות על פגמים
שהתגלובדירהנשואהעסקה.
בית הדין שמע את טענות הצדדים ועיין בחומר שצורף
לתיק.
מתוךהחומרשלפנינועולהשהשטחשנמכרלקונההיה

בשו"עחו"מסי'רלבסעיףטופסקהמוכרקרקעלחבירו

 72מ"ר .על שטח זה קיימת דירה ששטחה נטו )בלא קירות

ואכל פירותיה ,ולאחר זמן נראה לו בה מום ,אם רצה

חיצוניים(הוא 58.2מ"ר.היתרהשבין 58.2מ"רל 72 -מ"ר

להחזירהקרקעלבעליםמחזירכלהפירותשאכל.ואםהיה

הואהשטחעליועומדיםהקירותהנמצאיםבחלקהזו.שאר

חצרודרבו,צריךלהעלותלושכר".

עובי הקירות ,שהם קירות משותפים לדירות סמוכות,

914חושןמשפט
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נמצאות בחלקה אחרת ,ומלכתחילה לא היו בבעלות

מעיקרו .עליו להודיע לבית הדין תוך שלושים יום ,האם

המוכר,וממילאלאנמכרולקונה.

ברצונולבטלאתהמכר.

מאחרומתוךהנתוניםשהוצגולקונהבטרםנחתםהסכם

ביטול המכר יגרור אחריו חיוב הקונה בתשלום שכר

המכר ,עולה ששטח הדירה הוא  79.84מ"ר ,וכך נרשם

דירה,עלכלהתקופהבהגרבדירה),כמובן,למעטהתקופה

בתשריט המצורף להסכם ,ולמעשה השטח שהיה בבעלות

בהגרכשוכרושילםשכרדירהכמוסכם(.בנוסףיהיהמקום

המוכר היה רק  72מ"ר ,והיתרה היא כנ"ל .על כן עומדת

לדוןכיצדלהתייחסלהפסדיםהכרוכיםבביטולהמכר)קרי,
להוצאות הכספיות שהמוכר הוציא בכל ההליך ועם ביטול

לקונההזכותלבקשביטולהמכר.
הקונההודיעבדיוןבביתהדיןשאינומבקשביטולהמכר,

המכריתבררוכמיותרות(.

אלא הפחתת המחיר .עם קבלת פסק הדין הנוכחי ולאחר

איביטולהמכרמחייבאתהקונהבמילוימלאשלחלקו

שיתבררלקונהשבקשתוזואינהמתקבלת,ינתןלקונהפרק

בהסכםהמכר,ללאכלעיכוב,לרבותתשלוםמלואהמחיר

זמן לשקול האם בנסיבות אלו הוא מבקש לבטל את המכר

הקבועבהסכם,מידעםכניסתפסקהדיןהנוכחילתוקף.

סימ מג

תביעהלהחזרתשלומישכרלימוד
יגסיוןתשנ"ט
בשמירת מצוות ,ובעקבות ספקות שהתעוררו אצלה פנתה
בפניביתהדיןתביעתהתובעתא.מהנתבעב.להחזרצ'קים

לרב מוסמך בשאלת רב ,והלה הורה לה להפסיק מיד את

שנתנהלנתבעבמסגרתרישוםללימודים.

השתתפותהבלימודיםאלומפניהלימודיםהמעורביםומפני

התקיים דיון בבית הדין ,ולהלן העובדות כפי שהוצגו
לביתהדין.
בעיר ג .קיימת מסגרת הנקראת בשם  ....ובראשה עומד
הנתבע.בפרוספקטהמתאראתהפעילותבמכללהנאמרכי

למודי הקבלה .כמו כן פנתה לרב נוסף שהורה לה הוראה
דומה .ובהתאם להוראה זו התובעת הפסיקה את לימודיה,
אך כשבקשה לקבל את יתרת הצ'קים ששולמו נענתה
בשללה,וזועילתהתביעהשבפנינו.

המגמה היא לימודי רפואה יהודית וכי "התלמידים ילמדו

הנתבע טען ,שמאחר שהנתבעת התחייבה לשלם שכר

לאבחן את המחלות ולהבין את הסיבות להיווצרותן תוך

לימוד מלא ,וסוכם מראש שלא ישיבו לה את כספה לאחר

הכרת כוחות הריפוי המצויים באדם ודרכים לחיזוקם

השתתפות בשני השיעורים הראשונים ,אין מקום לתביעה

ואיזונם .התלמידים ילמדו להכיר את הטבע ולזהות את

לקבלחזרהאתכספה.לדבריו ,לאסוכםמראשעלהפרדה

סגולותיו המשפיעים על רפואת האדם השלמה .הלימודים

ביןבניםלבנות,וכמוכןטעןשאיןזהנכוןשעיקרהלימודים

כוללים סדנאות ומפגשים רוחניים בגליל ובמדבר סיני" .בין

הם למודי קבלה אלא הן נלמדים כחלק מלימודי הרפואה

הנושאיםהמפורטיםבפרוספקטכנושאילמוד"-ששתרמות

היהודית כשהמטרה היא להראות את הקשר שבין המצוות

הריפויהשלםעלפיהקבלה".

לאבריהגוףוהגידים,לדבריו ,כלתכניותהלמודיםמבוקרות

התובעת נרשמה ללמודים במכללה ,ובטופס ההרשמה

עלידיהרב...שהואבעצמומעבירשיעוריםבמכללה.

חתמהעלטופסשבונכתבכדלהלן" -התחייבות.אניהח"מ

בפנינו כמה שאלות לבירור .ראשית ,עלינו לברר האם

מאשרכיהובאלידיעתיכיהשתתפותיבמפגשאחדבקורס

ההתחייבות לשלם את מלוא שכר הלימודים ,גם ללא

מהווה מבחינתי הסכמה להשתתף בקורס כולו ,ותשלום

השתתפות בשעורים במשך כל השנה ,היא התחייבות ברת

שכר לימוד מלא .הודעה בכתב על הפסקת לימודים מראש

תוקף .כמו כן עלינו לברר האם בנסיבות הנוכחיות

לאחר שני מפגשים תזכה בהחזר  80%משכר למוד .לאחר

שהתובעת שאלה שאלת חכם ,והורו לה שעליה להפסיק

השתתפותי בשני מפגשים או יותר לא אהיה זכאי להחזר

מיד את הלימודים ,האם עקב כך היא זכאית לקבל את

שכרלמוד".

התשלוםעבורהחדשיםשבהםטרםלמדה.

התובעת טענה ששילמה בתחילת שנת הלימודים

נקדים ,התובעת התחייבה ,התחייבות ברת תוקף ,לשלם

בצ'קים דחויים עבור שכר הלימוד של כל השנה .התובעת

עלכלשנתהלימודים,בהתאםלתנאיםשסוכמומראש.אמנם

סיפרה שהלימוד מעורב בנים ובנות ביחד ,למרות שמראש

איןזוחתימהעלשטרהתחייבותהמועיל,שהרירקהצהירה

סוכם שתהיה הפרדה בין בנים לבנות .וכן טענה על לימודי

שהיא יודעת שכספה לא יוחזר לה לאחר שני השיעורים

קבלה ,כגון על עשר ספירות וקליפות וכדומה ,והביאה

הראשונים ,ולא נעשה קניין המועיל או בהסכם בר תוקף

כדוגמא את הקטע "פתח אליהו" שצולם ונלמד במסגרת

המנוסחכראוי .חתימהזונחשבתכהודעהוכהודאהשידועים

השיעורים .לדבריה ,לאחר שלשה חדשי לימודים התחזקה

לההתנאיםשסוכמומראש,אךלאחתימהעלמסמךמחייב.

עטרתדבורה



אך יש לראות בהתקשרות בין התובעת לנתבע משום
שכירותפועלים .דהיינוהתובעתשכרהאתהנתבע ללמדה
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מיותרים ,לרבות על הדין אמרו ,דבין ימצא אחרים בין לא
ימצאיתןלושכרומשלם".

שנת לימודים במתכונת המתוכננת .בדיני שכירות פועלים

מבוארבתשובהזו ,שאםסוכםמראששהתלמידמחוייב

כתבהש"ךבסי'של"גס"קידבשםהריב"ש"-בכלאלהאין

בתשלוםעלכלהשנה,אףאםלמעשהילמדרקחלקממנה,

צריך קנין ,אלא התחלת המלאכה היא הקנין" ,וכן הסכימו

הרישהואמחוייבבתשלוםמלא,ואיןמקוםלפסוקשישלם

הפוסקים.

רקכפועלבטל.

אמנםאםבעלהביתחוזרבוצריךלשלםלפועלעלהזמן

אמנם בנידון דידן אין מקום לדון מכח הטעם הראשון

שלאעבד ,כפועלבטלבלבד,עייןבטורושו"עחו"מרישסי'

שכתבהרשב"אדהויכאכלושי ,ואיןמקוםלדוןאתהנתבע

שלג .אך בנידון שלפנינו אם אחד התלמידים חוזר בו ,עליו

כמלמדי תורה שמצירים על ביטולה ,ועוד שבין כה וכה

לשלם את מלוא השכר שסוכם עליו מראש .והדברים

מלמד אחרים באותה שעה .אך שני הטעמים האחרים

מבוארים בתשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' א'.

שכתב הרשב"א כוחם יפה לענייננו .שבעיקר המלאכה

ולהלןעיקרידבריו-

הנתבע אינו כפועל בטל שהרי אינו בטל ממלאכתו מחמת

"שאלה .עשרה תלמידים שכרו רב אחד ,והתנו ביניהם

תלמידאחדשפרשמלימודו),למעטחלקמסוייםמהעבודה

ללמודלפניוכלתלמידבעשרליטרותלשנה.והתנוביניהם

שהמלמדמקדישלכלתלמידבנפרד(.ועודמאחרשהתובעת

שכלמישימרוד,ולאיבאללמוד,שיפרעשכירותכלהשנה

והנתבע התנו מראש לשלם תשלום מלא ,התנאי מחייב,

המגעתעליו,כאילובאולמדכלהשנהכולה.ועלפיתנאי

כמבוארבתשובתהרשב"אשהבאנו.

זה נתן כל אחד משכון ביד שליש אחד ,שאם ילמוד או לא

אך במקרה שלפנינו יש לדון ,מאחר שלדברי התובעת

ילמוד יפרע לו שכרו משלם .ומי שימרוד ולא יפרע ,יתן

פרשה מהלימודים לאחר שהתחזקה במצוות ושני רבנים

השליש משכון המורד להרב ,בשביל כל השכירות המגעת.

מוסמכים הורו לה שאין היתר ללמוד לימודים המשולבים

והתחילוללמוד.ונוספולרבתלמידים.ועלתהשכירותוי"א

בלימודי קבלה ,וכן מפני הלמוד המעורב של בנים ובנות

ליטרות .ולשלשה חדשים נסתלק אחד מהתלמידים ,ולא

יחדיו .יש מקום לברר האם בנסיבות אלו יש לפטור את

רצה ללכת למדרש .כי אמר שהרב לא היה רוצה ללמדו

התובעת מתשלום שכר הלימוד של אותם חדשים שלא

פירוש רש"י על הספר ,ותבע התלמיד ההוא משכונו

למדה.

מהשליש ,ואמר תן לי משכוני ואתן לך או להרב שכירותו
שמגעתלוממהשלמדתיעדהיוםהזה.ואמרהשלישתןלי

ראשית נציין כמה מקורות לביסוס אותו פסק הלכה
שניתןלתובעת.

אולהרבשכירותכלהשנה,ואתןלךמשכונךכמושהתנית.

הרמ"א בשו"ע יורה דעה סי' רמו סעיף ד' פסק – "ואין

אמר התלמיד לא אתן אלא כפי הימים שלמדתי ,לפי שלא

לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמלא כריסו בשר ויין ,והוא

הפסדתיוכלום.בעשרליטרותשכרנוהו,ומלבדשכירותויש

לידע איסור והיתר ודיני המצות )רמב"ם סוף מדע ס"פ ד'

לועשרליטרות".

מהל'יסודיהתורה(".

"תשובה.הדיןעםהרב,מכמהטעמים.שלפימה שיראה

והש"ך סק"ו כתב – "גם המקובלים ושאר האחרונים

מתוך הדברים ,רשאי היה הרב להביא לפניו תלמידים

הפליגו בדבר שלא ללמוד חכמת הקבלה עד אחר שמילא

אחרים מלבד הראשונים ולהוסיף עליהם ,כדי להרבות

כריסו מהש"ס ,ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן

בשכרו על עשר ליטרות  ...ודומה למה שארז"ל אמר רבא

ארבעיםשנהכמ"שבןארבעיםלבינה,בשגםשצריךקדושה

האי מאן דאגר אגורי לעבידתא ,ושלים עבידתא בפלגא

וטהרה וזריזות ונקיות לזה .ורוב המתפרצים לעלות בחכמה

דיומא ,אי אית ליה עבידתא דניחא מינה ,אי נמי דכוותה,

זו קודם הזמן הראוי ,קומטו בלא עת ,כמ"ש כל זה בדברי

מפקיד להו .דקשה מינה לא מפקיד להו .ונותן להם שכרם

חכמיהאמת"

משלם .והכי נמי שכרו בעי למיתב ליה ,משום דמלמד הוי

ובביאור הגר"א כתב על דברי הרמ"א והש"ך ,וז"ל –

כאכלושי בעבידתא דעלמא .דאמרינן התם עלה דההיא

"ואמת שאין לאדם לטייל כו' כמ"ש בחגיגה י"ג א' אין

דנותן להם שכרם משלם והא אמרת אינו דומה הבא טעון

מוסריןסתריתורהכו'וכנ"ל",וכוונתולאמורבמסכתחגיגה

לבא ריקם ,עושה ליושב ובטל .ופריק כי קאמר רבא

דף יג" – .אין מוסרין סתרי תורה )כגון מעשה מרכבה וספר

באכלושי ,דאי לא עבדי חלשי .ולומדי התורה אינם נהנים

יצירה ומעשה בראשית .רש"י( אלא למי שיש בו חמשה

בבטולם ,אלא מצירים .ועוד דהא צריך הוא ללמוד ,ואינו

דברים ,שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון

בטל מחמת חלקו של זה .ועוד דכיון שהתנה מתחלה שאם

לחש" .ועיין ברש"י בספר ישעיהו פרק ג' פסוק ג' שפרש –

יחזור בו יפרע משלם ,נ"ל שהוא חייב לשלם משום תנאו.

"יועץ ,יודע לעבר שנים ולקבוע חדשים ,וחכם חרשים,

דמאיאמרת,לאהתנהזהאלאשאםיחזורולאימצאהרב

שכשפותח בדברי תורה נעשו הכל כחרשים ,ונבון לחש,

מיישכרנושיהאהואנותןלוכדינוא"כלאהיהצריךתנאי

ראוי למסור לו סתרי תורה שנתנו בלחש כגון מעשה

זה.שאפילולאהתנה,כךהיהדינו.אלאכיוןשאמרדברים

בראשיתומעשהמרכבה".
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עטרתדבורה

והחייאדםכתבבכללי'סעיףיב" -איןלאדםללמדכי

ובספר נתיבות המשפט חו"מ סי' ט' סק"א כתב " -יש

אם מקרא משנה גמרא פוסקים וספרי מוסר ובזה יקנה

להסתפק בשוכר עדות שקר והעיד לו ,אם חייב להחזירו

האדםהעולםהזהוהעולםהבא.ומ"ממותרללמודבאקראי

כשיתבענו כמו בשוחד .ונראה דאין חייב להחזיר ,דדוקא

שארחכמות ,ובלבד שלא יהיוספראפיקורסים .ואין לאדם

בריבית ושוחד דאמר רחמנא לא תיקח ומאי דאמר רחמנא

ללמוד חכמת הקבלה אלא עד שימלא כריסו בגמרא

לאתעבידאיעבדלאמהני...משא"כבשוכרעדישקרדלא

ובפוסקים ויהא ירא שמים גדול ויושב תמיד ועוסק בתורה,

כתב רחמנא לאו על הלקיחה ,רק שלא להעיד שקר ,דמי

אבלבלאזהאסור,ומאדהחמירבזהר'חייםוויטאלז"ל".
ומבואר בדבריו שאסור ללמד בספרי הקבלה אף
באקראי,אלאלאחרשהושלמוהתנאיםשכתב.

לאתנןשנותןשכרבעדביאהאסורה,שאיןצריךלהחזיר".
וע"ע בשו"ת תשורת ש"י ח"א סי' ז' שהסכים עם דברי
הנתיבותוסיים" -הגםשכתבדאיןצריךלהחזיר,מ"מודאי

ובצוואתהנתיבותאותט'כתבעללימודחכמתהקבלה

גם לכתחילה חייב לשלם כדמוכח מהא דאתנן") .ומש"כ

– "ואיןלסמוךעללימודחכמההזאתבזמןהזהמשוםאדם,

בשו"תמערכילב)להרי"לצירלסאהן(סי'קיגלדייקבכוונת

ובפרט מאותן שלא מלאו כריסם בש"ס ופוסקים ומתפארים

הנתיבות שדוקא לאחר שכבר שילם לאותו העד שהעיד

בחכמהזו.לאתאמיןולאתאבהולאתשמעאפילולדברקל

עדות שקר ,הכסף ישאר בידו ,אך בטרם שולם הכסף ,העד

מהם .ולא שמענו מי שהיה מכיר חכמה זו לאמיתתה רק

אינויכוללתבעו,כלזהאינונראהבכוונתהנתיבות,וכמ"ש

אותםשהיוחריפיםטובאכגוןהרמב"ןוהר"יודומיהםזצ"ל,

התשורתשי(.

ועםכלזההיהעיקרלימודםבש"סופוסקים,כמבוארבספרי
הרמב"ןוהרשב"אע"ש".

וע"ע בשו"ת חתם סופר חחו"מ סי' כז ובאמרי בינה
הלכותדייניםסי'יזובהלכותטו"נסי'לאשדחהדבריו.

וע"עבספריחוהדעתלראשל"צהגאוןהרבעובדיהיוסף

העולה מדברינו שהשוכר את חבירו לשכירות שיש בה

שליט"אח"דסי'מזשהאריךבזה,וע"עבשו"תאגרותמשה

משום איסור ,והלה השלים את שכירותו ,השוכר חייב

חלקאו"חח"אסי'מאוחלקאו"חח"הסי'יא.

לשלם את מלוא התשלום ,ואינו יכול להמנע מהתשלום

ביחס להפרדה בין בנים לבנות ,הדבר נחוץ מדינא ,וכפי

בטענהשהיהאיסורבעצםהמעשה.

שעולה מדברי הרמב"ם הלכות יו"ט פ"ו הלכה כא ,ועיין

אך בנידון שלפנינו התובעת לא השתתפה בחלק גדול

בספר יחווה דעת ח"ד סי' מו שהאריך להוכיח שחובת

מהשיעורים ,ולאחר שלשה חדשים פרשה מהלימודים

ההפרדה בשעת הלימודים בין בנים לבנות היא מצד הדין

ובקשה לקבל את כספה בחזרה ,יש לדון האם גם בנסיבות

ולאממידתחסידותבלבד.

אלו יוכל הנתבע לקבל את מלוא שכר הלימוד למשך כל

ואמנםיתכןשישמקוםלשיקולדעת ובירורהלכה ביחס

השנה.

לציבור הרחוק מתורה ומצוות ,לקיים עבורו מסגרת

נקדים לדון בשאלה העקרונית ,והיא  -מי ששכר פועל

מתאימה על מנת לקרבם לתורה ומצוות ,ולשקול האם יש

למלאכת איסור ושלם לו על כך ,ובטרם נעשתה המלאכה

מקוםלהורותשגדולהעבירהלשמהוכו'.אךביחסלתובעת

חזרבוהשוכר,האםיוכללקבלחזרהאתשכרואושהפועל

לאחר שהתחזקה בשמירת מצוות ושאלה שאלת רב ,הרי

יוכללעמודעלזכותולעשותאתמלאכתהאיסורולהשאיר

שבמצבההחדשהיהמקוםלפסקההלכהשקבלה.

אתהשכראצלו.

על כן יש מקום לדיון ,האם בנסיבות אלו יש מקום

נפתחבדבריהחוותדעתבסי'קסאסק"ה.החו"דהסכים

לתביעת התובעת להחזר הצ'קים שנתנה עבור הלימודים

עם מש"כ המל"מ שהמלוה את חבירו בריבית ,ולאחר זמן

במשךאותםחודשיםשכברלאלמדה.

טען המלוה מאחר שנודע לי שיש איסור ריבית החזר לי

לצורךבירורשאלהזו,עלינולדוןבשאלהעקרונית,והיא

מעותי ,הדין עמו .ואח"כ כתב החוו"ד " -הכא שהקנה לו

האם אדם ששכר את חבירו לעשות מעשה אסור ,האם על

המעותלזמןכדישיתןלואגרנטר,וכיוןדאגרנטראסורלו,

השוכרלשלםלפועלאתשכרפעולתו.

ודאי גם הקנין לזמן במעות בטל  ...דהא לא נתן לו המעות

מצינובגמראבמסכתב”קדףע:שאדםמחוייבבתשלום

רק בעד זה ,דמי לאומר הרי לך טלה באתננך ,אף דהביאה

אתנן,אא"כהתחייבבביאתומיתתביתדיןוקםליהבדרבה

אסורה,ודאידלאאמרינןשיהיההטלהבמתנהבידהמחמת

מיניה .וכתב בביאור הגר"א אה"ע סי' קעז ס"ק כג " -הא

שהמקחהואבעדהאיסורואיאפשרלולקייםהדברמחמת

בשאר דלא קם ליה בדרבה מיניה חייב בדינא" .וכן מבואר

האיסור .ואף דהיא אומרת אנא הא קאימנא קיים תנאך

ממש"כ הרמ"א בחו"מ סי' פז סוף סעיף כה ובש"ך ס"ק נח.

ובעלאותי,אפילוהכיכיוןדאיאפשרלולקייםתנאומחמת

וכן כתב בתשובת מהר"י באסאן שהביא בספר אמרי בינה

האיסור צריכה להחזיר הטלה ,כמבואר במסכת עבודה זרה

הלכות דינים סי' יז וז"ל " -האומר לחבירו עשה דבר פלוני

רישפרקהשוכראתהפועל".

ואתןלךכךוכךועשהחייבליתןלומהשאמר,אע"פשיש

לפי דרכו של החוות דעת גם בנידון שלפנינו התובעת

דבר עבירה בדבר ההוא שעשה חבירו על פיו ,ויש על זה

שילמהלנתבעסכומיכסףתמורתהלימודים,ואחרשקבלה

כמהראיות,אחתמהנהאתנןהזונה".

פסק הלכה שהלימודים אסורים עבורה ,לא יועיל מה

עטרתדבורה
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שיאמר הנתבע "אנא הא קאימנא הכל תלוי בך אם תרצי

וכתב שמבואר כן בש"ס ,והוא פלא ואין מבואר שם כלום,

תוכלי ללמוד" ,דמאחר שהיא מנועה מכך עקב האיסור

ובריטב"אשםמבוארההפך".

שבדבר,הנתבעיאלץלהחזירלהאתכספה.

וע"ע בספר אמרי בינה קונטרס דיני קניינים סי' יא

ביחס לראיית החוו"ד מהגמרא במסכת עבודה זרה,

ובמהרש"ם ח"ו סי' קלב שהעירו על החוו"ד מדברי

נראהשכוונתולמבוארשםבדףסב" -:נתןלהואחרכךבא

הריטב"א .ועיין בספר לאור ההלכה )של הג"ר ש"י זוין ז"ל(

עליה ,לכי בא עליה ליחול עלה איסור אתנן למפרע .אמר

עמ'שטו,שתמהעלהחוותדעתשכתבדאפילואומרתאנא

רבי אלעזר כשקדמה והקריבתו .ה"ד אי דאמר לה ,קני ליך

האקאימנאצריכהלהחזיראתהטלה,דברשב"אובריטב"א

מעכשיו ,פשיטא דשרי ,דהא ליתיה בשעת ביאה ,ומתנה

מבואר להיפך ולשיטתם האשה קנתה את הטלה לגמרי,

בעלמא הוא דיהיב לה .ואי דלא אמר לה קני ליך מעכשיו,

ומסקנתו שמאחר שהחוות דעת לא ראה את הרשב"א

היכימצימקרבהואישכייקדישאתביתו קדשאמררחמנא,

והריטב"א,נקטינןכרבותינוהראשונים.

מהביתוברשותו,אףכלברשותו.אלא,דאמרלהלהויגביך
עדשעתביאה,ואימיצטריךליךקנימעכשיו".

אךלאחרהעיוןנראהשאיןפירכאעלדבריהחוותדעת
מדברי הרשב"א והריטב"א .הרשב"א והריטב"א כתבו

ומבואר בגמרא שאם נתן לה בסתמא ולא אמר לה

שהטלהשייךלאשהמאותוהזמןשמשכהאתהטלה,וזאת

שתקנה מעכשיו ,אינה קונה אותו שיהא שלה ואינה יכולה

תמורת הפסיקה שפסקו על הביאה ,על כן תמהו על מש"כ

להקדישו .ומשמע ,שגם שאמרה אנא הא קאימנא ,והטלה

בגמרא דאינה יכולה להקדישו מכיון שעדיין אינו שלה ,על

שליאףאםהנותןחוזרבו,לאמהניואינושלה.

כן הריטב"א הוזקק לבאר דהכא מחמת כסיפותא לא גמר

אך כבר העירו על החוות דעת שנעלמו ממנו דברי

והקנהאלאנתןבפקדון.אךגםלוליסבראזושלכסיפותא,

הריטב"א בחידושיו שם בסוגיא .וז"ל הריטב"א " -הקשה

איןמבוארבדבריהםמההדיןאםלאחרשנתןהטלהיחזור

מורי הרשב"א נ"ר ,דהכא שלו וברשותו הוא ,דכיון

בו מחמת האיסור ויתבע דמי הטלה ,האם יוכל לקבלו

דמשכתיה קניתיה במשיכה ,ואי משום דלא בא עליה ,אין

בטענה שמבטל את העסקה מפני האיסור שיש בה ,ומבקש

הבעילה אלא דמים ,וכל שמשך ופסק דמים קנה אף על פי

כספובחזרה.דהיינויתכןשהטלהנקנהלאשהבעתשמשכה

שלא פרע ,ואין המעות אלא כחוב אצל הלוקח  ...וקושיא

מאחר ובאותו זמן האיש הסכים לכל העניין ,אך אם לאחר

גדולה היא זו ,והעלה רבינו בגימגום .והנראה לי בזה

שעה יחזור בו ,הטלה נשאר בבעלות האשה ונ"מ שתוכל

דבעלמא כל שהמשיך פירותיו אחר פסיקת דמים גמר

להקדישו ,אך תחוייב בהשבת דמי שווי הטלה מאחר

והקנה ,דסמוך דפרע ליה לוקח שפיר ,וכי לא פרע ליה נמי

שהאישמבקשלחזורבומחמתהאיסור.הרשב"אוהריטב"א

כייף ליה בדינא דלא כסיפא ליה מילתא למיתבעיה ,אבל

אינם שוללים סברא זו ,ודבריהם נסובים רק על האמור

הכאדכסיפאמילתאלמיתבעיהלביאה,אנןסהדידלאמקני

בגמראשהטלהגופואינושייךלאשה,ולאתוכללהקדישו.

כלל,אלאשיהאבפקדוןאצלהעדשיבעול".

על כן במלוה החוזר בו יוכל לתבוע חזרה את מעותיו,

מבואר דהרשב"א והריטב"א סבירא להו בפשיטות

דלענייןזהשיכוללטעוןשאינומסכיםלעבוראיסורומבקש

שהטלה נקנה לאשה מיד ,וזאת בתמורה להתחייבות שלה,

מעותיוחזרה,בזהאיןגילויברשב"אובריטב"אשיחלקועל

וממילא כך הדין בכל מי ששילם תמורת התחייבות

כך.ולענייןמלוהאיןנ"מדמלוהלהוצאהניתנהובכלמקרה

למלאכת איסור ,התשלום במקומו עומד ,כל עוד הפועל

אינוחפץבמעותיודוקאאלאבדמישוויההלואה.

מוכן לעשות את האיסור ואומר אנא הא קאימנא .אלא

לאחר העיון בדברי הריטב"א עולה שאין מקום למה

שהריטב"א באר הגמרא שבנידון שם קיימת אומדנא

שייחסהחלקתיואבלריטב"א,החלקתיואבכתבבלשוןזו-

שמעיקרא לא הקנה את הטלה לאשה מפני שכסיפא ליה

"להדיאמבוארבריטב"אברישהשוכרדנתןלהאתנןואח"כ

למיתבע לאשה לקיים דבריה ,וגמר ונתן לשם פקדון כדי

רצהלחזורמןהעבירהוהואתובעממנההטלה,יכולההיא

שיוכללקבלוחזרהאםהאשהתחזורבה.

למימר אנא הא קאימנא ואנא מוכן לפניך לעבור עבירה,

ובספרחלקתיואבחלקיו"דסי'כגכתב" -ואגבאעורר

וה"נבריביתשיוכלהלוהלומראנימוכןליתןריביתומצידי

על דברי המחנה אפרים בסי' לז במלוה לחבירו בריבית

אין מניעה" .ואילו בריטב"א מבואר רק דינו של הטלה ואין

קצוצה ואח"כ נודע למלוה שזה אסור ורוצה לחזור ליקח

מבוארשהאישאינוזכאילבטלהעסקולבקשכספובחזרה.

המעותבחזרה,דסוברהמל"מדצריךלהחזירהמעות.הדבר

העולה מדברינו שאמנם נעלמו מהחוו"ד דברי הריטב"א

לי לפלא ,שהרי להדיא מבואר בריטב"א בריש השוכרדנתן

על כן פרש את דברי הגמרא כפשוטן ,שהאשה אינה קונה

לה אתנן ואח"כ רצה לחזור מן העבירה והוא תובע ממנה

את הטלה מכיון שהנותן יכול לחזור בו ,והריטב"א פרש

הטלה,יכולההיאלמימראנאהאקאימנאואנאמוכןלפניך

שהטלה גופו נקנה לאשה והעמיד סוגיית הגמרא

לעבורעבירה,וה"נבריביתשיוכלהלוהלומראנימוכןליתן

באוקימתא .אך גם לשיטת הריטב"א אמנם הטלה נקנה

ריבית ומצידי אין מניעה  ...ולפלא לי על החוו"ד סי' קס"א

לאשה,אךהיינודוקאכלעודהנותןמעונייןבקיוםהעסקה,

סק"השפשוטלוהדיןלהיפךדצריכהלהחזירלואתהטלה.

אךיוכללחזורבוולקבלאתדמיהטלהבחזרה,אךלאאת
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הטלה עצמו לאחר שנקנה לאשה ללא תנאי .ולפי זה ,גם

מהותה .אך עיין בחוו"ד שם שבמקום בו עצם ההתקשרות

הריטב"אמסכיםששוכראדםלמלאכתאיסור,בטרםנעשה

אינה התקשרות של איסור ,אלא שאחד מתנאי התשלום
כרוך באיסור ריבית ,המקח קיים מאחר ואפשר לקיימו

האיסור,יוכלהמשכירלחזורבוולקבלכספובחזרה.
ומצאתי באמרי בינה )שם( שכתב כסברא זו ,ולאחר

בהיתר .נראה דה"ה במקרה שלפנינו עיקרן של הלימודים

שהקשהעלהחוותדעתמדבריהריטב"א,וכנ"ל,כתבוז"ל-

הםלימודירפואהבדרךמסויימת,ולימודיהקבלהאינןעיקר

"ובאמת אף דנראה מדברי הריטב"א דקנתה הטלה לולי

הלימודים,וכפישנאמרע"יהנתבעבדיון,מכאןולהבאעיקר

מטעם דכסיפא ליה למיתבע ,היינו דלהריטב"א היה ק"ל

הלימודים אינם כוללים ענייני קבלה .על כן ביחס לשאר

דמ"מ קנתה גוף הלה ,כיון דהקנה לה והמעות אינו אלא

מרכיביהלימודשאיןבהםכלאיסוראינהיכולהלחזורבה,

חוב,ואףדיכוללבטלולומרדאינורוצהלעשותאיסור,מ"מ

ובלבד שיאפשרו לה ללמוד ללא תערובת של בנים ובנות

כיון שכבר מכר בעד שכר ביאה ,אין הביאה רק חוב עליה

ביחד,דהיינולכלהפחותשתתבצעהפרדהבתוךהכיתהבין

ותהיה חייבת לשלם דמי הטלה ,כיון דמ"מ נתרצה למכור

קבוצת הבנים לקבוצת הבנות ,הפרדה כזו שהבנים ישבו

הטלהולתתבעדדמיביאתה,א"כקנתהודמיביאתההוא

בצד אחד והבנות בצד אחר ,ועיין בשו"ת אגרות משה

חוב עליה  ...באתנן יכולה להשלים התנאי ולתת דמי

חאו"ח ח"א סי' מא ואו"ח ח"ה סי’ יא שחילק בין אם

הביאה,לכךצ"למשוםדכסיפא".

ההזמנה להשתתף היא הזמנה לכלל הציבור שאז יש צורך

מכל הנ"ל כמה וגם ניצבה מסקנת גדולי הפוסקים והם

במחיצה,אושההזמנההיאלאנשיםפרטייםבלבד,שאזדי

המל"מ)פ"חמלוהומלוהה"א(והמחנהאפרים)הלואהסי'

בהפרדה בתוך החדר גם ללא מחיצה .ועל כן אילו היינו

לז( והחוות דעת )שם( ושו"ת באר יצחק )חלק יו"ד סי' יד(

מתכנסיםבבית הדיןלדיוןמידבעתשהתובעתדרשהלקבל

שהמלוה מעותיו בריבית ,יכול לחזור בו ולתבוע חזרה את

חזרה את כספה ,היינו פוסקים שאם הנתבע מסרב להשיב

דמיההלואה ,בטענהשאינורוצהלעבורעלאיסור .לפיזה

להאתכספהעליולאפשרלהלהמשיךבלימודיםבמתכונת

ה"ההכא ,התובעתרשאיתלקבלאתמעותיהחזרהבטענה

שאין בה חשש איסור ,אך כעת שהדיון התעכב ומתקיים

שאינהמסכימהלעבורעלאיסור.

בסוף שנת הלימודים ,עלינו להורות לנתבע שאם אינו

אך נראה שכל הנ"ל יכול להאמר אילו הלימודים

מסכים להשיב לנתבעת את כספה עליו להתחייב לאפשר

במהותן הם לימודי איסור ,וכל ההתקשרות של שכירות

לה ללמד בשנת הלימודים הבאה במתכונת הנ"ל שאין בה

הפועלים היתה מלכתחילה התקשרות האסורה בעצם

חששאיסור.

סימ מד

תביעתמורהכנגדהנהלתביתהספר
של שני הגנים לגן אחד ,כשהנהלת ת"ת א .בלבד מפעילה
פרטיהמקרההנידון
בפניביתהדיןתביעתממוןלתשלוםשכרעבודהוזכויות
ממון נוספות שהגישה התובעת כנגד תלמוד תורה א.

את הגן המורחב ,ומוסדות ו .ניתקו את הקשר לגן הילדים.
התקיימומגעים בין הרבה.מטעם ו.לרב ד .והוחלט לבצע
אתהתכניתהנ"ל.

התקיימו שני דיונים ,הדיון הראשון התקיים בנוכחות

התובעתדיברהעםהרבה.שהודיעלהשהוחלטלסגור

התובעת והרב ג,.מנהל תלמודתורהא .ובדיון השני נוספו

אתהגןשלו.ולהעבירולא.ולדבריה,הנ"לאמרלהכיהיא

הרבד.שתחתחסותוהת"תהנזכר,והיהשותףלמגעיםשל

תמשיך לעבוד תחת חסות א .באותם תנאי עבודה ותנאי

הנהלת תלמוד תורה א .עם התובעת .וכן השתתף בחלק

שכר.

מהדיוןהשני,הרבה.שהיההמעסיקשלהתובעתכשעבדה
בגןהילדיםשלו..
להלןפרטיהמקרהבקצרה.

בחדשאלולתש"סגןהילדיםהמשיךאתפעילותובאותו
מקום ,במבנה של מוסדות ו ,.ולאחר סוכות תשס"א בוצעה
העברהלמבנההשייךל-א.

התובעת החלה עבודתה בר"ח חשון תשנ"ט בגן ילדים,

יצויין כי בטרם החלה שנת הלמודים ,דהיינו לפני אלול

השייך למוסדות ו ,.בתנאי העסקה המקובלים בגני ילדים

תש"ס ,לא נערך כל הסכם שכר או הסכם אחר הקובע את

השייכים ל"בית יעקב" ,מלבד שבהתאם לבקשתה ,קבלה

תנאי העסקתה של התובעת בת"ת א .ולמעשה התובעת

אתשכרהבמזומןוללאתלושמשכורת.

החלהלעבודבשנתלימודיםזו במסגרתחדשה,ובלאליצור

לקראת חדש אלול תש"ס הוחלט במוסדות ו .להפסיק

כלקשרעםהמנהלהמעסיקאותה,רק הודיעולהכיעליה

את פעילותו של גן הילדים ,ולהעביר את הילדים לתלמוד

להפעילאתהגןולהעבירולמבנהשלת"תא,.לאחרמספר

תורה א .שגם הם הפעילו גן ילדים .למעשה התבצע מיזוג

שבועות התקיימה פגישה במגמה לגבש חוזה עבודה אך

עטרתדבורה
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עקבחילוקידעותביןהתובעתלהנהלתא.לאהושגהסכם.

החלה לעבוד ,ולמעשה גם אחר כך לא הושג ביניהם כל

מטעם הנהלת א .הודיעו לתובעת שאם אינה מסכימה

הסכם.

לחתוםעלהסכםעבודה,היאתחשבכמפוטרת.

על כן יש לדונה כמי שפוטרה מעבודתה בגן של ו.

חילוקי הדעות שמנעו השגת ההסכם היו נעוצים בכך

והחלה עבודה חדשה בת"ת א .את תביעת פיצויי הפיטורין

שהתובעת סברה כי עבודתה ב  -א .נחשבת כהמשך רצוף

בגין שנת תשנ"ט ושנת תש"ס עליה להפנות למעסיק

של לעבודתה במקום העבודה הקודם בגן של מוסדות ו,.

הראשון.

וטענה כי הובטח לה ע"י הרב ה .שתמשיך להיות מועסקת

ביחסלעבודתהבת"תא.ישלדונהכמישעבדהאתכל

באותם תנאים ,ולדבריה הבינה כי הדבר נאמר על דעת

תקופת עבודתה בלא כל הסכם .העובדת סברה בטעות

הנהלתא.לעומתזאתמהנהלתא.טענוכישמעועלתנאי

שקיים סיכום המחייב את המעסיק להשאירה בתנאי

העסקת התובעת במוסדות ו ,.אך לא התחייבו לקבל על

העסקתה הקודמים ,ומאידך המעסיק יודע שאין הסכם ,אך

עצמם להשאירה באותם תנאים .הרב ד .טען " -ברור

נמנע מלערוך חוזה בטרם החלה לעבוד .המעסיק החדש

שאנחנו ראינו אותה כעובדת חדשה לכל דבר ועניין ,רק

מודע לכך שיש לקבוע עמה חוזה עבודה ,אך איפשר

גובההמשכורתהקודמתשלהתשאר".

לתובעת לעבוד תקופה מסויימת בלא חוזה מפורט ,מלבד

למעשהחילוקיהדעותבאולידיביטויבשאלתהעסקתה
עםתלושמשכורת,וכןבשאלתהיקףהחופשה,האםתקבל
חודש חופש בלבד כמקובל ב-א .או חודשיים כפי שקבלה
קודםלכן,וכןהיופרטיםנוספיםהשנוייםבמחלוקת.
מאחר שחילוקי הדעות לא יושבו בהסכמה ,התובעת

גובה השכר שקבל על עצמו להמשיך לשלם את השכר
שקבלהקודםלכן.
ובטרם נברר הדין במקרה בו לא נקבעו מראש תנאי
העסקה ,נקדים כי דרך זו שבה נהגו מנהלי ת"ת א .שלא
הזמינו את התובעת ,בטרם החלה שנה"ל ,לסכם עמה את

ראתהבמעסיקכמישמרעאתתנאיהעסקתהומפטרהשלא
ֵ

תנאיהעסקתה,ולהודיעלהאתהתנאיםהמקובליםעליהם,

כדין ,והמעסיק ראה את העובדת כמי שאינה מוכנה לקבל

אינה דרך ראויה על פי דין תורה .להלן מה שכתב בזה

על עצמה את תנאי העבודה המקובלים ב  -א .התובעת

החפץ חיים בספרו אהבת חסד )סוף חלק א' בהערה ,דף

הפסיקה לעבוד והגישה לבית הדין תביעה לקבלת פיצויי

כא ,(:וז"ל " -אעתיק בכאן דבר עצה אחת הנוגעת לענין

פיטורין עבור כל שנות עבודתה עד לסיום שנה"ל תשס"א,

איסורגזלועושקשכרשכיר,הוא,שכלאדםהמבקשלאדם

וכןתביעותנוספותכמפורטבתיק.

אחר שיעשה לו איזה פעולה בשכר ,יקצוב עמו המקח

בתאריך כב אייר תשס"א ניתנה בבית הדין החלטה

בתחילה .דאל"כ עלול מאד להיות גזלן ועושק שכר שכיר

הקובעתכילאניתןלחייבאתת"תא.להעסיקאתהתובעת

אםלאירצהלהיותותרןגדולבממונוכדילצאתמןהספק

בלא תלוש ,בניגוד לחוק .לאחר מכן התובעת הופיעה

 ...מצוי מאד שאחר הפעולה יש ויכוח בין האומן לבעל

ובקשה לעבוד עם תלוש ,אך עקב חילוקי דעות בנושאים

הביתבעניןשילוםהשכר,ולכשיפרדוכלאחדחושבבנפשו

אחרים לא הושגה הסכמה ,ולמעשה התובעת לא חזרה

שהוא נגזל מן השני ,אך שאינו רוצה לריב עמו ,אבל אינו

לעבודה.

מוחללובלבשלם.ולפעמיםג"כישמריבהביניהם,ומדינא
הואכמנהגהמדינהלפיהמקוםוהזמן,ואםיפחותלואפילו

עובדשעבדבלאהסכםשכרמוקדם

פרוטהאחתמזה,יקראעבורזהמןהתורהבשםגזלןועושק

מתוךדברימנהלימוסדותו.ו -א.שהופיעובביתהדין

שכר שכיר ,ומי יוכל לידע את מנהג המדינה בכל פעולה

מתברר כי התובעת הועסקה בשנת תשנ"ט  -תש"ס ע"י

ופעולה לפי עניינה ,ובעל כרחו אם ירצה לצאת ידי חובה

מוסדות ו .בגן ילדים ,גן הילדים נסגר ,והחל מחדש אלול

בלי פקפוק יהיה מוכרח תמיד ליתן לבעל מלאכה כפי מה

תש"ס התובעת הועסקה על ידי מעסיק חדש .התובעת

שהוא רוצה ,וזה ג"כ קשה מאד ,על כן הרוצה לצאת ידי

טעתהוסברהכיעבודתהב -א.נחשבתכהמשךלעבודתה

שמים יקצוב עמו בתחילה ויצא מידי כל ספק ,וגם הבעל

ב  -ו ,.ולא ראתה לנכון לחתום הסכם חדש עם המעסיק

מלאכהיוזיללועלידיזה,כיאזהברירהבידוליתןלאחר.

החדש.אךטעותבידה ,מאחרשלאנמצאיסוד שלאלראות

ובפרט מי שהוא תלמיד חכם בודאי יעשה כן ,דאל"כ

בתלמוד תורה א .מעסיק חדש .גם אם האמת כטענת

מלבד חשש גזל ועושק שכר שכיר ,מצוי מאד חילול השם

התובעתשהרבה.אמרלהשתמשיךלעבודבאותםתנאים,

עי"ז שאינו נותן לאומן כפי רצונו ,והאומן יאמר שהתלמיד

אךמאחרשהואחדללהעסיקה,ולאהתמנהכשליחמטעם

חכםגזלאותו",עכ"להחפץחיים.

א.לנהלמטעמםמו"מאולהודיעדברמטעמם,הרישמכאן

וכעתנבררבעז"ה,כיצדלדוןבמקרהשהעובדעבדבלא

ואילך הוא אינו האדם המוסמך להודיע לה מה יהיו תנאי

שנערך עמו הסכם הקובע את תנאי העסקתו .וכן מה הדין

העסקתהאצלהמעסיקהחדש,וכלמהשנאמרעלידואינו

במקרה שכל אחד סבר שהתנאים הם כפי שמקובל עליו,

מחייב את א .ומאידך המעסיק החדש לא דבר עמה בטרם

ולאחרמכןהתבררשקייםהבדלמהותיביניהם.

920חושןמשפט

עטרתדבורה

נראה שהפתרון לשאלה שבפנינו מצוי בסוגיא במסכת

זילא ,דכיון שהם באים להוציא מבעל הבית בשכירותם,

בבא מציעא ריש פרק השוכר את האומנין ,עי"ש בדף עו.

עליה דידהו רמיא לגלויי ,משא"כ במקח וממכר דזה נותן

"דאטעופועליםאהדדי.היכידמידאמרליהבעלהביתזיל

מקחוזהנותןמעות,ולכךנקחדרךהמיצוע".

אוגרליפועלים,ואזלאיהוואטעינהו"עי"שעדסוףהסוגיא.

וכןבחי'הריטב"אעמ"סב"מ)שם,הובאבשטמ"ק(כתב

וז"להרי"ף" -כללאדנקטינןמהאשמעתאדהיכאדא"ל

" -אע"ג דאמרינן באידך פירקא השוכר את הפועל כאחד

בעה"בלשלוחוצאושכורליפועליםבד'ד'זוזי,ואזלשליח

וכשנים מבני העיר שמשמנין בינהם ,התם משום דאמר

וא"ל בתלתא תלתא זוזי ואמרי ליה אין סבור וקביל ...

כאחד וכשנים מבני העיר ,אבל בשוכר סתם ,או כשעושה

והיכאדא"לבעה"בבתלתאואמרלהואיהובארבעה...אי

מלאכהשלאבקציצה,איןלואלאכפחותשבפועליםכנ"ל".

אמר להו שכרכם על בעה"ב ,חזינן היכי מיתגרי פועלים

וקודם לכן כתב הריטב"א " -לית להו אלא תלתא ,ואפילו

בההיאדוכתאאיבד'יהיבלהובעה"בד'ואיבתלתאיהיב

רובאבד'ומיעוטאבג',שאיןהולכיןבממוןאחרהרוב".ועיין

להו תלתא ,דכיון דשני שליח בשליחותיה בטלה לה

בשו"ת מהרשד"ם חחו"מ סי' שלה שהביא את דברי

שליחותיהוהוולהוכמאןדעבדיליהסתמא,דדינאדשקלי

הריטב"אולמעשהפסקכן.וכןהובאודבריהריטב"אבקצות

כמנהג המדינה ,ואי אפילו איכא מאן דמיתגר ]בתלתא

החשןסי'שלאסק"ג.

ומאן[ דמיתגר בד' לא שקלי אלא תלתא דדעתיה דאיניש

גםבמקרהשלפנינו,המעסיק א .הודיעלגננתבאמצעות

אתרעא זילא ועלייהו דידהו רמיא לגלויי ליה לבעה"ב דלא

המעסיק הקודם על רצונו בהמשך העסקתה של התובעת,

מתגרינןלךאלאבד'.והנימיליהיכאדלאשויאעבידתייהו

הנ"ל לא הוסמך לקבוע עמה תנאי שכר .על כן ,אין ממש

ד' אבל היכא דשויא עבידתייהו ד' ,כיון דטרחי אנפשייהו

במהשנאמרלהעלידו .ומאחרשאמרלהששכרהעלבעל

ועבדי ליה עבידתא דשויא ארבעה ,שקלי ד' מבעל הבית,

הבית החדש ,לא היה עליה לסמוך על דבריו והיה עליה

דאמריליהאי לאודאמרלןשלוחךארבעהלאהוהטרחינן

לדבר ישירות עם בעה"ב החדש ,וכמבואר בסמ"ע .וכיון

ועבדינן לך מאי דשויא ארבעה ,ואי לא ידיעא עבידתיהו

שהדבר לא נעשה ,חזרנו לדין עובד שעבד בסתמא .בנידון

מאי דשויא ,כגון ריפקא דמליא מיא ואינון אמרי דשויא

שלפנינו ,קיימים כמה שערי תשלום תנאי שכר ,שער

עיבידתן ארבעה לא שקלי אלא תלתא כמנהגא ,אבל אית

המקובלבמשרדהחינוך,שערהמקובלבמוסדותביתיעקב,

להו תרעומת עליה דשליחא דאמרי ליה אי לאו אמרת לן

ושער המקובל בתלמוד תורה א' .במידה שהשער של מוסד

ארבעהלאהוהטרחינןכוליהאי".

א' הוא הנמוך מכולם ,לא תוכל לקבל יותר ,אך גם במידה

מבואר שאם בעל הבית אמר לשליח לשכור פועלים

שיש שערים נמוכים ,מ"מ נראה כי היה מוסכם על שני

בשלשה והשליח שינה והודיע לפועלים שיקבלו ארבעה,

הצדדים כי השכר יעמוד על סך  3500שקל לחדש ,ושלא

הרי שהם עבדו על מנת לקבל ארבעה ,והמעסיק התכוין

לגרועמשארתנאיהשכרהמקובליםבת"תא.

לשלם רק שלשה ,מאחר שהשליח שינה בשליחותו ,בטלה
שליחותו ,והפועלים נידונים "כמאן דעבדי בסתמא" ,דהיינו

האםבעובדשעבדב"סתמא",תנאיהשכרהםכפישהיועם

בלאסיכוםמוקדם.ואיןמתחשבים,לאבדבריםשבלבושל

המעסיקהקודם

בעה"ב ולא בדברים שבלב הפועלים ,ואף לא בדברים

לכאורה היה מקום לטעון שמאחר שהתובעת עבדה

שנאמרו בפירוש על ידם ,דהיינו בדברי הפועלים שאמרו

במקוםעבודתההקודם,בתנאישכרידועים,ואחרכךהחלה

ארבעה ולא בדברי בעה"ב שאמר שלשה .והשכר נקבע

לעבוד במקום החדש,שהוא גן ילדיםשמיזגאת שני הגנים

בהתאם לגורם אחר שהוא " -מנהג המדינה" ,ובמידה שיש

של שני המוסדות יחדיו ,בסתמא יש לומר שכל עוד לא

שערים שונים לתשלום ,הפועלים יקבלו כשער הנמוך,

נקבע הסכם עבודה חדש ,הרי שבסתמא דעתם להעסיקה

והטעם מבואר ברי"ף " -דדעתיה דאיניש אתרעא זילא,

כפישנקבעבהסכםהקודםעםמוסדותו..

ועלייהו דידהו רמיא לגלויי ליה לבעה"ב דלא מתגרינן לך

נראה שיש למצוא פתרון לשאלה זו מדברי הריב"ש

אלאבד'".הרי"ףכתבכןאףבנידוןשהפועליםסברושיקבלו

והרמ"א .הריב"ש בסי' תעה ובסי' תעו ,דן בחזן הקהל

ארבעה ,כפי שהשליח אמר להם ,עכ"פ מאחר שדברי

שראשי הקהל קצבו עמו את שכרו וקבעו עמו שיפטר

השליח אין בהם ממש ,חזרנו לדין מי שעבד בסתמא,

מתשלום המסים ,ולאחר שנה שכרוהו לשנה נוספת ולא

ובסתמאדניםכידעתועלהשערהנמוך.

הזכירושיפטרמתשלוםהמסיםלשנהנוספת,וכתבהריב"ש

דברי הרי"ף הובאו ברא"ש ונפסקו להלכה בשו"ע סי'

דבסתמא החזן ממשיך לעבוד על דעת התנאים שנקבעו

שלבס"א .ועי"שבסמ"עסק"גשהוסיףביאורבדבריהרי"ף-

בשנה הקודמת ,גם אם בתום שנה ראשונה התחלפו ראשי

"ולא היה להם לסמוך על דברי השליח שאמר להם

הקהל הממוניםלקבועאתתנאיהעסקתו.בתוךדבריוכתב

בארבעה ,מאחר ואמר להם ג"כ שכרכם על בעל הבית".

הריב"ש )בסי' תעו( " -עוד אמרתם במה שהשבתי

ובלחם משנה הלכות שכירות פ"ט ה"ג כתב בתוך דבריו

שהברורים האחרים ששכרוהו ,אחר כן ,על דעת התנאי

בביאור שיטת הרי"ף " -דשכירות ,דעתיה דאיניש אתרעא

הראשון שכרוהו ,אא"כ פירשו .והבאתי בכלל ראיותי,

עטרתדבורה
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מתשובת הגאון ז"ל במי שהשכיר בית לחבירו לזמן וכו'.

כתב ,שיתכן לומר בדעת הרמ"א ,שאם העובד המשיך

ודחיתם ראיה זו לפי שהמשכיר ,הוא גוף אחד והיה לו

לעבוד בסתמא )בשתיקה( ,אין דנים אותו כמי שנשאר

לפרש .אבל בנדון זה ,שהם גופים חלוקין ,אע"פ שהברורים

בתנאוהראשון,גםאם בגוףאחדעסקינן,כמבוארבריב"ש.

הראשונים שכרוהו ,על תנאי שיהיה פטור ,לא יועיל

אלא שבשו"ת ברך יצחק )לג"ר יצחק די פס ז"ל שחי לפני

בשכירותהברוריםהאחרים,אםלאפירשו.עדכאןדבריכם.

כמאתים חמשים שנה( חחו"מ סי' ו' כתב לישב דברי

ואני אומר גם בנדון זה ,גוף אחד הוא ,דהיינו הקהל.

הרמ"א .שהרמ"א מסכים שפועל העובד אצל בעה"ב שנה

שהברוריםהראשוניםוהאחרונים,שלוחיהקהלהם.והקהל

אחת בתנאים מסויימים ,ובסיום השנה הסתיימה תקופת

הם השוכרים .ועוד ,שאין ספק שהברורים הראשונים,

השכירות ,אך המשיך שנה שניה בסתמא ,בלא חוזה חדש,

כשעשושכירותהחזן,ופטרוהומןהמס,הודיעוזהלקהל,או

שיקבל כפי שקבל בשנה הראשונה ,ודלא כפי שכתב הש"ך

לאנשי המעמד ,לומר עשינו שליחותכם כדרך כל שליח.

בדעתהרמ"א.וז"לשםבתשובתברךיצחק"-נראהדמור"ם

כדאמרינן בפרק המביא גט והא לא חזרה שליחות אצל

איירי בשכרוהו על ידי מנהיגים שניים ,לכך בעי שכירות

הבעל .וא"כ ,הקהל היה להם לומר ,לברורים האחרים

חדשה דאז מסתמא אמרינן כדת המנהיגים הראשונים

שיתנו בפירוש שלא יהיה פטור מן המס ,מכאן ואילך .וגם

שכרוהו ,ואם עמד סתם בשתיקה לא מהני ,דהא פנים

אם הברורים הראשונים ,לא הודיעו זה לקהל; היה להם

חדשות באו לכאן  ...ודייק לה מור"ם מדכתב הריב"ש

להודיעזהלברוריםהשניים.אוהברוריםהשניים,היהלהם

והברורים האחרים ששכרוהו אחר כך על תנאי הראשון

לשאול את פי הברורים הראשונים .והחזן ,שהיה עומד

שכרוהו ,וכן מדוקדק מדברי מור"ם דדוקא גבי מנהיגים

בפטורו בתנאי הראשון ,והיה סבור שהיה נודע לקהל ,וכל

שניים אמרה למילתיה ,וזה הגון וברור למעיין בעיון בהם

שכן לברורים .למה היה צריך להתנות ,כל שיאמרו לו

ז"ל" ,עכ"ל .ומבואר הדין אליבא דשיטת הרמ"א ,בנידון

הברורים השניים תעמוד שנה ,כדרך שעמדת שנה שעברה.

דומיא דהנידון בתשובת הריב"ש ,שמנהיגי הקהל התחלפו

די לו בכך  ...כששכרוהו הם שנית ,היה להם לפרש .וכיון

באחרים ,אם החזן המשיך לעבוד בשתיקה ,לא אמרינן

שלאפירשו,עלדעתהתנאיהראשוןשכרוהו.גם,שאיןדרך

בסתמא על דעת ראשונה המשיך ,והסכים בתשובת ברך

לשכירי הקהל ,לעשות תנאים חדשים בכל שנה ,אלא

יצחקלהלכהעםסבראזו.ק"ובנידוןדידןשלארקהנציגים

שמאריכין הזמן ,ע"פ התנאים הראשונים .ולזה כתבתי אני

המייצגים את המעסיק הוחלפו ,אלא המעסיק עצמו הוא

בלשוני אבל השכירות הקיים ,שהאריכוהו כשעבר זמנו על

מעסיק אחר ,שאם המשיך בשתיקה ,לא אמרינן דבסתמא

דעתהתנאיםהראשוניםהאריכוהו",עכ"ללשוןהריב"ש.

עלדעתתנאיםהראשוניםנקבעותנאיהשכירות.

הרי מבואר בריב"ש ,שדוקא בנידון שם שהמעסיק של

וע"ע במש"כ בספר חקרי לב חחו"מ ח"א סי' קכד במה

החזן הם הקהל ,אלא שנציגיו התחלפו ,בסתמא אמרינן

שהאריךבדבריהריב"שוהרמ"א,ונטהלומרשבתריגופילא

שעל דעת התנאים הראשונים שכרוהו ,וכמ"ש הריב"ש

אמרינן על דעת הראשונה הוא עושה ,עכ"פ במקרה

בלשונו " -גם בנדון זה ,גוף אחד הוא ,דהיינו הקהל.

שהמשיך לעבוד בשתיקה בלא הסכם המסדיר את תנאי

שהברוריםהראשוניםוהאחרונים,שלוחיהקהלהם.והקהל

העבודה.

הם השוכרים" .אבל בנידון שבפנינו ,שהמעסיק השתנה

בשו"ת מנחת יצחק בשתי תשובות באר מדוע בכה"ג

לחלוטין ,ויש כאן שני גופים שונים ,ודאי אין לומר

שעברלעסוקעםאדםאחר ,בסתמאאיןאומריםשעלדעת

שהתובעתהחלהלעבודעלדעתהתנאיםהראשונים.

הראשונהעבד.בתשובהבחלקא'סי'כ'כתבהמנחתיצחק

הרמ"אבחו"מסי'שלגס"חפסק" -שליחצבורשהשכיר

"-באמתמצינוכמהפעמיםדעלדעתהראשונההואעושה.

עצמו עם מנהיגי העיר לשנה בתנאי כך וכך ,ואחר כך

צ"לדהואדוקאבאחדמשניפנים,היינואובדבראשראיננו

השכיר עצמו לבני העיר הזאת עם מנהיגים שניים ,ולא

נוגע לאחרים רק לעצמו ,כמו בשבת )דף צ' ע"ב( לענין

התנה ,ודאי על תנאי הראשון השכיר עצמו .ודוקא שחזר

הוציאבשבת,אולעניןנדרלעצמואםהתנהמקודםלבטל

והשכיר עצמו בשנה שנייה ,אבל אם עמד עמהן בשתיקה,

כלנדרשידוראחרכך.אבלמהשנוגעותלויבדעתאחרים

לאאמרינןדנשארעלתנאוהראשון".

באמתלאאמרינןעלדעתהראשונההואעושה,דהריאינו

ועיי"ש בש"ך ס"ק מד שתמה על דינו השני של הרמ"א

תלוי בדעתו לגמרי ותלוי עוד בדעת אחרים ,ודומה למה

במקרהשעמדעמהןבשתיקה,מדועאיןאומריםשעלדעת

שאיתא בכסף משנה )פ"ב מהלכות נדרים ה"ד( בשם הר"ן,

ראשונה המשיך לעבוד ,ובסיום דבריו כתב הש"ך " -ומ"מ

לעניןהדירהואחריםאח"כ ,ל"אע"דהראשונההואעושה.

אין דברי הרב מוכרחים ,ואם נאמר מבחוץ הסברא ,דכיון

דהריאינותלויבדעתוונדרו,שע"דחבירוהואנשבעונודר.

שלאשכרוהוהקהלמחדשהו"לכש"ץבלאקציצה,א"כגם

וכןלעניןמו"מדתלויעודבדעתאחרים,לאאמרינןעלדעת

השכירות לא ישלמו לו כבראשונה ,רק יהא כש"ץ בלא

הראשונההואעושה,אלאבהתנהעלעסקזהעםאדםזה,

קציצה וכדין פועלים בלא קציצה שמשלם כפחות

וכגון שכברהלוהלו בתורת עיסקא וכגוונא דטו"ז הנ"ל ,או

שבפועלים ,ואולי באמת דעת הרב כך וצ"ע" .הרי שהש"ך

לענין חזן שהשכיר עצמו שנה ראשונה על תנאי והשניה

922חושןמשפט

עטרתדבורה

בסתם דאמרינן דע"ד הראשונה הוא עושה כמבואר בחו"מ

לציית לתביעת המנהל לחתום על חוזה עבודה המקובל

)סי'של"ג(".

עליו ,כל עוד אין חילוקי דעות אלו פוגעים בתיפקוד

ובמנחת יצחק ח"ד סי' טז כתב " -הנה כתבו הפוסקים

התובעת בעבודתה החינוכית .על כן פיטורין אלו לא היו

דאף ברבית יש לומר ,דכל העושה על דעת ראשונה הוא

מוצדקים ,ועל ת"ת א .לשלם לתובעת כמשכורת בגובה

עושה ,עיין בדרכי תשובה )סי' קע"ז ס"ק ס"ט( מש"כ בשם

 3500שקל לחודש ובתנאי שכר המקובלים במוסד זה

תשו' טוטו"ד אריכות בזה  ...מה שדנו לומר ברבית דכל

לעובדתבדרגתה,וזאתעדלסוףשנתהלימודים.

העושה על דעת ראשונה הוא עושה ,זהו רק כשהלוה הוא

הרא"ש בתשובה סי' קד סי' ד' כתב " -ששאלת מי

אותו האיש שלקח מזה המלוה המעות בפעם הראשון,

ששכרמלמדלבנוללמדושנהאחתובתוךהשנהמצאטוב

וכשנשלם הזמן לוקח ממנו המעות פעם שנית בסתם ולא

ממנואםישלהוציאמןהראשוןלתתלו.דעכיכיוןששכרו

עשו היתר עיסקא ,אזי אמרינן דכל העושה על דעת

לזמןקצובוהתחילבמלאכתואינויכוללהוציאומתחתידו

הראשונה הוא עושה ,אבל כאן בנ"ד שהלוקח הוא איש

תוךזמנואםאינופושעבמלאכתו".

אחר ,והוא אומר לנו בפירוש שהוא אינו יודע ובקי בטיב

דברי הרא"ש הובאו בב"י חו"מ ססי' שלג ,והוסיף באר

העיסקא,מהיכיתיתילנולומרשעושהע"דראשונה,וז"פ",

הגולה " -ואם חזר בו בעל הבית צריך לשלם לו כל שכרו

העולהמדברינו  -ישלדוןאתעבודת התובעת בת"תא.

כמבוארלקמןסי'שלהבהגה".

כעבודהחדשה,שבההחלהלעבודבלאקביעתתנאיעבודה

בנסיבות אלו אינו נותן שכר בטלה בלבד ,אלא שכר

ותנאי שכר .אין אומרים שבסתמא דעתם היתה להעסיקה

מושלם ,כמבואר בתשובת הרדב"ז ח"א סי' רפה ,שכתב -

באותם תנאים שהועסקה במקום עבודתה הקודם ,מאחר

"אםשכרוסתםללמדנעריםנותןלונעריםשירצה,ואםלא

ומוסדות ו .ומוסדות א .הינם שני גופים שונים ,וכמבואר

מצאנעריםנותןלושכרומשלם,כיהמלמדאינומרויחבזה

בריב"ש וברמ"א .במקרה כזה אינה יכולה לקבל יותר

להיותבטלשהואמתקלקלכדאמרינןבהניאוכלסידמחוזא

מהמקובל בת"ת א .יש לדונה כמי שפוטרה מעבודתה

דאילאעבדיחלשו,וכלשכןבלימודשגםהואמרויח".

במוסדותו.והחלהעבודהחדשהבמקוםהחדש,ואתפיצויי

וע"ע בפד"ר חלק ח' עמ'  136-137שפסקו שבמקרה של

הפיטוריןעבורהשנתייםהראשונות ,תוכללתבועמהמעסיק

פיטורימלמדתוךהזמןישלשלםלו שכרעבודהעדלסיום

הקודם.

השנה.
והנה הרא"ש איירי במי שקצב מראש תקופה של שנה.

האםהפיטוריןשפוטרהמת"תא.היומוצדקים

אךכשלאקבעומראשאתמשךזמןהשכירות ,הדיןמבואר

ביחסלחובתהתשלוםשלת"תא.עבורהחודשיםאותם

בפת"ש סי' שלג סק"י ,וז"ל " -נוהגין עכשיו שבכל תחילת

התובעת לא לימדה בשנת תשס"א .הדבר תלוי בשאלה

הזמןרשותבעלהביתלחזורעדראשחדש,בימיהחורףעד

האם הפיטורין שהתובעת פוטרה בחדש שבט תשס"א היו

ר"חחשוןובימיהקיץעדר"חאיירותולאע"ש".וכןבכסף

מוצדקים.

הקדשיםשםכתב"-גםשהמנהגשעדר"חאייראומרחשון

נראה שאמנם התובעת דרשה תנאי שכר גבוהים ממה
שהיתהזכאית,תביעהשלאהיתהבההצדקה,וכןבתקופה

ישחזרהביןהבעה"בלמלמדיםכילאהותחלהשכירותעד
אז".

מסויימת בקשה שיעסיקו אותה בלא תלושי שכר מסודרים,

וכתב החזו"א ב"ק סי' כג סק"ב בענין קביעת תקופת

אךאיןזועילהלפיטורין,וכןאיהסכמתהתובעתלחתוםעל

השכירותכשנשכרבסתמא"-כלזהבדליכאמנהג,אבלאם

הסכם עבודה אינה עילה לפיטוריה .שהרי גם בלא הסכמה

איכאמנהגהולכיןאחרהמנהג,דסתמאהויהפסיקהכמנהג

עלמיכלולתנאיהשכר,ובלאחתימהעלההסכם,המעסיק

המדינה ,וכן אם יש דינא דמלכותא ,י"ל דסתמא סמכו כפי

רשאי להוציא עבורה ,בניגוד לרצונה ,תלושי שכר כמקובל

דינאדמלכותאוכמ"שלקמןבלקוטיםסי'טזבשםהש"ך...

וכמתחייב על פי החוק ,ולשלם בהתאם לתנאי השכר

עודנראהדאםלפיהנהוגבמקוםישצורךזמןלמצואמקום

המקובלים עליו .ואת פתרון חילוקי הדעות הקיימים ,ניתן

לעבודה,סתמאשכרולאותןהימיםהמצטרכיםלהשתדלות,

לדחות למועד אחר .אם בסופו של דבר העובד סבור שהוא

ומיוםשהודיעושהואחוזרצריךלקבועימיםלחיפושעבודה

מקופח,יוכללהגישתביעהלביתהדין,וחילוקיהדעותיוכלו

לפיראותעיניהדיין".

להתבררבביתהדין.
אמנם אם מסיבה זו או אחרת ,התובעת אינה עושה

ולפי זה מאחר שהמנהג בגני הילדים ובתלמודי התורה
בצפת שהמלמדים מתחלפים רק בראש חדש אלול ,הרי

מלאכתהכראויאואינהמצייתתלמנהלבנושאיםחינוכיים,

שהת"ת צריך לשלם לתובעת משכורת עד סוף שנה"ל

היה רשאי לפטרה .כל מורה נכנס לעבודתו על דעת כן

תשס"א מכח שני הטעמים שכתב החזו"א ,ראשית

שיציית למנהל בנושאים אלו ,וכמבואר בשו"ת מנחת יצחק

דמסתמאעלדעתהמנהגנעשתהההתקשרותהנוכחיתבין

ח"ד סי' עה ס"ק יב .משא"כ ביחס להסדרי תנאי העבודה

הצדדים ,ושנית מאחר שאורחא דמילתא שעד סוף שנה"ל

וקבלת השכר ,אין הצדקה לפיטורין עקב התנגדות העובד

לא מצוי שהתובעת תמצא מקום עבודה אחר .ומסתמא

עטרתדבורה
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דנים כל אחד לפי עיסוקו ואין משערים אם יכול למצוא

לפי זה פשיטא שטעם זה של שכחת הלימוד ,שאינו

עבודה שאינו מורגל בה ,וכעין המבואר ברמ"א סי' שלה

ועלכןהואמעדיףללמדולאלהתבטל,
ֵ
לרצונושלהמלמד,
אינושייךאלאבסוגלימודשלאותםהמלמדיםנעריםבגיל

ס"א.
אלאשעדייןישלדוןהאםבנידוןדידןעלהמעסיקלשלם

יותרמבוגר,מאשרילדיהגןהנידוןבפנינו.
ובשו"תהרדב"זח"בסי'תש"ןכתבהטעםבמלמד" -נ"ל

שכר מלא עבור אותם חודשים שהתובעת לא לימדה ,או

דעיקר הטעם הוא דבזמן שהמלמד יושב ובטל נחלש כח

שעליהםלשלםשכרכפועלבטלבלבד.
במסכתבבאמציעאדףעז.מבוארדאכלושידמחוזאדאי

הלימוד ודרכו וכשירצה לחזור ללמודוקשהעליו כיבהרגל

לא עבדי חלשי ,מקבלים שכר מלא ולא כפועל בטל ,ועיין

הדברלאיקשהעליוטרחו,ולאודחלשיגופייהוממשאלא

בשו"ע חו"מ סי' שלד ס"ד שמלמד תינוקות דינו כאכלושי

חלשי ממלאכתם וניחא להו להיות עוסק במלאכתו תדיר

דמחוזא .לעומת זאת והרמ"א בסי' שלה ס"א הביא להלכה

ולפיכךנותןלושכרומשלם".ומסתמאסבראזונאמרהבמי

את תשובת הרשב"א ,וכתב " -הא דצריכין ליתן למלמד

שמלמדתורהלנערים,ולאבסוגהלימודהמקובלבגןילדים.

שכרומשלם,היינודוקאאםנראהלביתדיןשנהנהבלמודו

שעור שכרו של פועל בטל מבואר בט"ז סי' שלג ,וז"ל -

יותרמבטולו,אבלאםנראהלביתדיןשנוחלובבטול,אינו

"כתוב בקובץ ישן היכא דאמרו חכמים דנוטל כפועל בטל

נותןלואלאכשארפועלבטל".

היינו חצי השכירות ,וכן נמצא בתשובת רש"י וכן מייתי

ויעוייןבפד"רחלקח'עמ'162-165בפס"דמביה"דהגדול

הר"ח א"ז בשם רבינו חננאל ,ושוב מצאתי בתשובה שנית

)בהרכבהגרי"שאלישיבשליט"אוהגר"בז'ולטיז"לוהגר"א

וז"למקובלנימרבותימאיכפועלבטל,היינוחציהשכירות".

גולדשמידט ז"ל( שלא חילקו בענין זה בין מלמד ובין אשה

אך נראה כי לפי המבואר בחזו"א שהבאנו לעיל ,יש

מורה.אךתפסולמעשהכדעתהרמ"אבשםהרשב"אשהכל

לחייב שכר מלא ,החזו"א כתב " -דסתמא הוי הפסיקה

תלוי באומדנא של בי"ד ,האם העובד מעדיף לעבוד או

כמנהג המדינה ,וכן אם יש דינא דמלכותא ,י"ל דסתמא

להתבטל.

סמכו כפי דינא דמלכותא וכמ"ש לקמן בליקוטים סי' טז

אך עכ"פ בנידון שלפנינו שאין הנידון במורה המלמדת

בשם הש"ך" .עכ"ל .ומבואר שם בהמשך דבריו ,דלא מכח

תורה אלא בגננת ,שהחלק של לימוד תורה הוא מיזערי

ההלכהשלדינאדמלכותאדינאכתבכן,אלאמכחאומדנא

לעומת החלקים האחרים של עבודתה בגן ,קיימת הסברא

בדעתבניהאדם.וכיוןשכן,הרישבסתמאהצדדיםהתחייבו

דלכו"עאיןלדונהכמלמד.ויעוייןבטורחו"מסי'שלדשבאר

כמנהגהמדינה,המיוסדעלחוקהמדינה,הקובעכיבפיטורין

הטעם במלמד "דכל לומדי תורה כשאין לומדין ,הבטלה

שאינן מוצדקים העובד יקבל את מלוא משכורתו ,עד תום

גורם להם שכחה" .וכן בשו"ת הרמ"א סי' נ' כתב בתוך

התקופה .לפי זה אף שאין לדונה כאכלושי דמחוזא ,עכ"פ

דבריו" -מיהובהאנראהדחלוקדיןרבהמורהמדיןמלמד,

מכחההתחייבותהקיימת ,אףבמצבשל"סתמא",ישלחייב

דבמלמד אין דנין לו כפועל בטל ודמיא לאכלושי דמחוזא

את המעסיק בתשלום מלא עבור החודשים שהתובעת לא

דאילאעבדיחלשידכלמלמדכשאינולומדהבטלהגורמת

עבדה.אךזאתנציין,שבפסקהדיןהנזכרמביה"דהגדול,לא

לושכחהוכמושכתבוהפוסקים.אמנםבענייןהוראתאיסור

הזכירוסבראזו,ופסקולמעשהלחייבאתהמעסיקבתשלום

והיתרלאשייךלמימרדאילאעבדיחלשי".

למורה,רקכפועלבטל.

סימ מה

תביעתעובדלתשלוםשכרעבודה
טוכסלותשס"ג
בביתהכנסתבעירו.הובהרלושהכוללממומןעלידיארגון
המקרהועיקריהטענות
בפני בית הדין תביעה שהוגשה על ידי הרב א .כנגד
ארגוןב.ונציגיו,לתשלוםשכרעבודה.
בדיון שהתקיים השתתפו ,מטעם התובע ,הרב א .ובנו
עו"דג.שייצגאתאביו.ומטעםהנתבעיםהופיעוד.ומרה,.
נציגארגוןב.בצפון.

ב ,.וכי שכרו יעמוד על סך  3,000ש"ח לחדש כוללהוצאות
נסיעה .לא נערך חוזה בכתב ,וכל הסיכומים היו בעל פה.
התובע נענה להצעה ,ומחדש שבט תשס"א התובע החל
בעבודתווהעבירשיעוריםכמסוכם.
לאחר שבמשך תקופה מסויימת לא שולם שכרו של
התובע,התקיימהפגישהשבהנכחוהתובעוהרבו.ומרה,.

העובדותשהתבררובמהלךהדיוןהםכדלהלן -במהלך

המשמש כנציג האזורי של ב .בצפון ,והובטח לו שהתשלום

חדשטבתתשס"א,הרבו,.הרבשלעירז,.פנהאלהתובע,

יוסדר כפי שסוכם .התובע המשיך ללמד עד לר"ח ניסן

ובקשממנולשמשכמגידשיעורבכולללבעליבתיםהפועל

תשס"ב ,והפסיק לאחר שנוכח כי אינו מקבל את התשלום.

924חושןמשפט
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בזהלאקתני,אלאהטעוזהאתזה,דאטעופועליםאהדדי.

ש"ח.

היכי דמי דאמר ליה בעל הבית זיל אוגר לי פועלים ,ואזל

כעתהתובעמבקשלחייבאתארגוןב.בתשלוםמלאשל

איהוואטעינהו.היכידמיאידאמרליהבעלהביתבארבעה,

שכרו ,העומד לפי חשבונו על סך  57,000ש"ח ,ובתוספת

ואזיל איהו אמר להו בתלתא ,תרעומת מאי עבידתיה סבור

הפרשי הצמדה וכו' ,וכן פיצויי פיטורין והחזר הוצאות

וקביל .אי דאמר ליה בעל הבית בתלתא ,ואזיל איהו אמר

המשפט.

להו בארבעה ,היכי דמי ,אי דאמר להו שכרכם עלי ,נתיב

ד.טעןכיארגוןב.כלללאהעסיקאתהתובעעלבסיס

להו מדידיה ,דתניא השוכר את הפועל לעשות בשלו,

התקשרותשלעובדומעביד,ואיןהםנוהגיםכןביחסלשאר

והראהובשלחבירו,נותןלושכרומשלם,וחוזרונוטלמבעל

השיעורים המתקיימים תחת חסותם ברחבי הארץ .לטענתו

הבית מה שההנהו .לא צריכא ,דאמר להו שכרכם על בעל

ארגון ב .מעביר למגידי השיעור את התמיכה המתקבלת

הבית .ולחזי פועלים היכי מיתגרי ,לא צריכא ,דאיכא דמגר

ממשרדהחינוך,במתכונתשלתמיכהבשיעוריתורהבלבד.

בארבעהואיכאדמתגרבתלתא.דאמרוליהאילאודאמרת

ומ ְש ָתנים בהתאם להחלטת משרד
הסכומים נמוכים מאדִ  ,

לןבארבעה,טרחינןומתגרינןבארבעה".

החינוך הקובע את היקף התמיכה המתוקצב על ידם.

ופרש רש"י " -וליחזי פועלים היכי מתגרי .אי מתגרי

לטענתו ,מלכתחילה לא היה ניתן לסכם את גובה השכר,

בארבעה ,על כרחיה דבעל הבית ניתיב ארבעה ,דהא קתני

מאחר והוא אינו ידוע מראש ,אלא מתברר רק עם העברת

נוטל מבעל הבית מה שההנה אותו ,ואף על פי שלא צוהו,

הכסףממשרדהחינוך,העברההמתעכבתמידיפעם.

והריההנהאותובכך".

לטענתד,.ה.נציגב.בצפוןאינומוסמךולאהיהמוסמך,

וכתב הרי"ף " -כללא דנקטינן מהא שמעתא  ...היכא

לשנות את הכללים המקובלים בב ,.ועל כן מלכתחילה לא

דא"ל בעה"ב בתלתא ואמר להו איהו בארבעה  ...אי אמר

היה מוסמך להתחייב על שכר בגובה מוגדר וידוע מראש.

להו שכרכם על בעה"ב ,חזינן היכי מיתגרי פועלים בההיא

הנציג מוסמך להודיע שמגיד השיעור יקבל בהתאם

דוכתא ,אי בד' יהיב להו בעה"ב ד' ,ואי בתלתא יהיב להו

לקריטריונים שיהיו נהוגים בעת תשלום השכר .לטענתו,

תלתא ,דכיון דשני שליח בשליחותיה בטלה לה שליחותיה,

מלכתחילהב.לאהתחייבהבהתחייבותלתשלוםתנאישכר

והוו להו כמאן דעבדי ליה סתמא ,דדינא דשקלי כמנהג

המקובליםביןעובדומעביד.והתובעקבלאתמלואהסכום

המדינה".

שהיה אמור לקבל בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי
משרדהחינוך.
מר ה .טען ,כי מבחינתו נעשתה טעות כשהודיע לתובע
ששכרו יעמוד על סך  3,000ש"ח לחדש ,והדבר נעשהמפני

מש"כ הרי"ף דבטלה השליחות ,היינו על פי המבואר
במסכתכתובותדףצט" - :והאמרמראיןאונאהלקרקעות,
הנימיליהיכאדטעהבעלהבית,אבלטעהשליחאמרליה
לתיקונישדרתיךולאלעיוותי".וכןבמסכתקידושיןדףמב.:

שלרב ו .היה מאד חשוב שהשיעורים בז .יתקיימו .הוא

וכתב מהרי"ק שרש כז " -בכל מקום מצינו ,דכל היכא

העריךכיזהוהסכוםשיוכללהעבירלתובע,אךעשהטעות,

שהשליחמשנהכלדהואמדבריהמשלח,שאיןנקראשליח.

מאחר ולא ניתן להבטיח מראש ,סכום כסף כזה או אחר,

ואפילו בדברים שאם היה המשלח עצמו לא יכול לטעון

בטרםהועברההתמיכהממשרדהחינוך.

עליו ,כשנעשה ע"י שליח יכול המשלח לטעון עליו בשינוי

לדבריו ,בזמנו הקריטריון היה גבוה יותר ממה שהתברר

כל דהוא ,שהיה ראוי לומר שאין קפידא בדבר .כגון הא

לאחר מכן .גם לאחר שנודע לו על הסכום הנמוך האמור

דאמרינןבכלדוכתאלעניןאונאהדפחותמשתותקנה,ואין

להיות משולם ,הוא נמנע מלהודיע על כך לתובע ,וזאת

מחזיראונאהמשוםדפחותמשתותהוימחילה,משוםדדרך

מתוךבושה,ורקהודיעעלכךלרבו..

הכל למחול בו כמו שכתב רבינו משה ,ואפילו הכי היכא
שנעשה ע"י שליח יכול המשלח לטעון אפילו על פחות

בירורחובתארגוןממוסדבהתחייבותנציגמטעמה
במקרה שלפנינו ,התברר כי הנציג של ב .בצפון חרג

משתות,כדאמרינןבקידושיןפרקהאישמקדשוכןפסקוכל
הפוסקים .ותנן נמי בפרק בתרא דמעילה )דף כ"א( שאם

מהכלליםהקבועיםבארגון,והתחייבותוכלפיהתובעהיתה

אמר לו בעל הבית לשלוחו הבא לי מן החלון והביא מן

בחוסר סמכות ,וכפי שהנציג בעצמו הודה .בנסיבות אלו

הגלוסקמא או שאמר הבא מן הגלוסקמא והביא מן החלון,

עלינו לברר מה מחייב את ארגון ב ..האם ההתחייבות של

שהשליח מעל ולא בעל הבית .ותנן נמי התם דאם אמר לו

נציג ב .מחייבת ,מאחר שהוא הנציג המוסמך מטעמם ,או

לתתחתיכהבשרלפניהאורחיםונתןחתיכהכבדאושאמר

שהכללים הקבועים בארגון ב ,.הם המחייבים למרות

חתיכת כבד ונתן חתיכת בשר ,שהשליח מעל ולא בעל

שהתובעלאידעעליהם.

הבית .ומדחזינן שהשליח מעל ולא בע"ה ,בשינוי כל דהו,

במשנה במסכת בבא מציעא בריש פרק השוכר את

כגון מחלון לגלוסקמא או מבשר לכבד ,אלמא דבשינוי כל

האומנין)דףעה(:שנינו"-השוכראתהאומניןוהטעוזהאת

דהו אמרינן דשליח מעל ולא עשה שליחותו  ...והרי לך

זה ,אין להם זה על זה אלא תרעומת" .ובגמרא " -חזרו זה

דבשינויכלדהופקעתורתשליחותמהשליח".

עטרתדבורה



סימןמה925

ולפי זה ,היה מקום לדון שהמקרה שלפנינו ,דומה

ולפי זה היה מקום לדון ,בנידון הסוגיא בריש פרק

למקרה שבעל הבית אמר לשליח לשכור פועלים בתלתא,

האומנין ,מה הדין אם השליח שקבע את המחיר עם

והלהשכראותםבארבעה.כלומרארגוןב.הואבעלהבית

הפועלים,הואפועלהמקבלשכרמבעלהבית,עבורפעולתו

ששלח את נציגו לשכור מגיד שיעור בתנאים המקובלים

ביצירת הקשר עם הפועלים ,האם מעשיו קיימים גם אם

במשרד החינוך ,והנציג ,על דעת עצמו ,שכר את מגיד

התנה עם הפועלים ארבעה למרות שבעל הבית אמר

השיעורבתנאיםאחריםומשופריםיותר,ואמר"שכרכםעל

שלשה,דלכאורהידוכידבעלהבית.

בעל הבית") .שהרי ודאי לא אמר שהוא ישלם מכיסו את

אך זה אינו ,ונראה ברור שגם אליבא דסברת המחנה

השכר( ,ויש להורות בזה כפסקו של הרי"ף " -דכיון דשני

אפרים,איאפשרלדוןאתידוכידבעלהביתאלאכשעושה

שליח בשליחותיה בטלה לה שליחותיה ,והוו להו כמאן

מעשההתואםאתהוראותבעלהבית,ולאכשחורגבמודע

דעבדיליהסתמא,דדינאדשקליכמנהגהמדינה".ואםאכן

מהוראותיו.הלכהזו,הנותנתתוקףלטענתלתיקונישדרתיך

כנים דברינו ,יש לברר מה גובה התשלום המחוייב להיות

ולא לעיוותי ,המנתקת את הקשר שבין המשלח לשליח

משולםלתובעבנסיבותאלו.

שחרג מהוראות משלחו ,קיימת גם בפועל למרות שאינו
נזקקלכחהשליחות,ויעוייןבחי'הרשב"אעמ"סקידושיןדף

"ידפועלכידבעלהבית"

כג :שכתב " -והראב"ד פירש דטעמא דמילתא ,משום דיד

אך עדיין יש לדון האם גם במקרה שלפנינו ,יש לתת

עבד כיד רבו לזכות בו לאדון אמרינן ,אבל לא לחוב לו",

לנציגב.בצפון,מעמדשלשליחבלבד.התובעטעןשהנציג

ואם הדברים נאמרו בדין "יד עבד כיד רבו ,ק"ו בדין "יד

המקבל שכר מארגון ב ,.הוא כפועל ,ויד פועל כיד בעל

פועלכידבעלהבית".

הבית ,ועל כן ההתחייבות הנעשית על ידי הפועל מחייבת
אתבעלהבית,דהיינואתארגוןב..

מלבד זאת ,בגוף הגדרת ההלכה של "יד פועל כיד בעל
הבית",רבוהחולקיםעלהמחנהאפרים.

יתכן שהיה מקום לדון בסברא זו ,אליבא דשיטת

בספרשעריישרשערז'פרקז'כתבוז"ל" -מש"כבספר

המחנה אפרים הלכות שלוחין סי' יא שהעושה מעקה על

נתיבות המשפט בסי' קפ"ח לבאר דיד פועל כיד בעל הבית

ידי פועל נכרי ,יכול לברך ברכת המצוות .ואע"פ שנכרי  מהניליחסהמעשהאלהמשלח,גםהיכאשדיןשליחותלא
לאוברשליחות,אפ"המאחרוידפועלכידבעלהבית,ידו

מהני...כמושכתבבספרמחנהאפריםבעניןזה,כלדבריו

כיד בעל הבית למרות שאינו בתורת שליחות .וראייתו

הםרחוקיםלענ"ד,וידפועלכידבעלהביתהאמורבמסכת

מהסוגיא במסכת בבא מציעא דף י .דאע"פ ששליח אינו

בבא מציעא דף י' לענין מציאת פועל לבעל הבית ,הכוונה

יכול לתפוס חוב עבור המשלח ,במקום שחב בתפיסתו

דסיבת הקניין היא שייכת לבעל הבית אף אם חשב הפועל

לאחרים ,אפ"ה פועל שידו כיד בעל הבית רשאי לתפוס

לעצמו ,וכן הבין בזה הגר"א ז"ל בביאורו לחו"מ סי' קפ"ג

עבור בעל הבית ,למרות שחב לאחרים .וכתב המחנה

סק"ה בליקוט ,יעו"ש" ,עכ"ל .לפי זה אין בדין "יד פועל כיד

אפרים " -אבל פירושא דמילתא הכי הוא .דשליח שאני

בעלהבית"מלבדזכייתממוןעבורבעלהבית,ותולא.

משוםדאיןאדםיכוללעשותשליחשיזכהלובמקוםשחב

וכן בספר חי' הגר"ח מבריסק בסוגיות הש"ס עמ"ס ב"מ

לאחרים ,משא"כ בפועל ,דכיון דפועל גופו קנוי לבעל

סי'טזכתבבלשוןזו" -נראהבביאורדיןזהדמציאתפועל

הבית ,לגמרי חשיב ידו כיד בעל הבית ממש .ונמצא שאין

לבעל הבית היינו משום דהפועל נעשה כעין שובך לבעל

דין הפועל והשליח שוים .דשליח שרוצה לזכות לחבירו,

הבית על הפירות .דבעל הבית קנה זכיה בגוף הפועל לענין

היינו היכא דקא מכוין לזכות לחבירו ,אבל אי לא כיון

מעשי ידיו שתהא מציאת הפועל לבעל הבית ,וכמו כל

לזכות לחבירו לא קנה חבירו  ...אבל פועל שנשכר לכל

שעשה הפועל ששייך לבעל הבית ממילא  ...מיד שקנהו

מלאכת בעל הבית ואפילו למציאה ,אפילו אי בשעה

הפועלהויכקנוילבעלהביתכיוןשהפועלקנוילו".

שהגביההמציאהלאהיהבדעתולהגביהאלאלעצמו,הרי

ולפיזהלאהתחדשאלאשזכייתהפועלשתתייחסלבעל

הואשלבעלהביתכלכמהדלאהדרביהבהדיא...בפ"א

הבית ,מפני שבעל הבית קנה זאת בעת ששכר את הפועל,

מהלכותתרומותהביאהרבבכסףמשנה...בשםהראב"ד

אךאיןללמודמכאןכמ"שהמחנהאפרים.

דאם  ...מרחן כותי בשביל ישראל ,חייב בתרומה ,דשלוחו

מלבדזאת,דין"ידפועלכידבעלהבית",נאמרבמסכת

שלאדםכמותוע"כ,והרבז"לתמהעלזהדהאקיי"לדאין

בבא מציעא ביחס למגביה מציאה לחבירו ,דאף אי נימא

שליחות לכותי .ולכאורה היה נראה דהראב"ד ז"ל איירי

דהמגביהמציאהלחבירולאקנהחבירו ,עכ"פאםהמגביה

כשמרחן על ידי פועלים כותים ,דנהי דאין כותי נעשה

הוא פועל קנה בעל הבית .והיינו מפני שהריעותא במגביה

שליח לישראל ,מ"מ פועל שאני דידו כיד בעל הבית,

מציאה לחבירו היא מפני שבהגבהה זו הוא חב לאחרים,

וכאילומרחןבעלהביתדמי...ולפיזהישלומרדאםשכר

כמבואר שםבסוגיא .ובזהשאניפועל מאדםבעלמא .ביחס

פועללתקןהמעקההרי זהמברך עליו,דחשיבכאילוהוא

לכל אדם אנו אומרים דתופס לבעל חוב במקום שחב

עצמועשהו",עכ"ל.

לאחרים לא קנה ,מפני דלאו כל כמיניה לחוב את זה כדי
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לזכות את זה ,וכמו שפרש"י )ב"מ שם וכתובות פה (.והיינו

לקנות להקדש על ידי חצרו ,ע"ש ... .מכל זאת מבואר דגם

מפני שלא תקנו שיזכה לחבירו על ידי מעשה בו הזוכה

גזבר אין דינו רק כשליח בעלמא ,דהא בבעלים מהני כה"ג,

מתעבר על ריב לא לו ועושה מעשה שיש בו עוול ,ועיין

עייןבר"ןבנדריםדףל"דע"ב,כנלענ"ד".

בספר מנחת אשר )להג"ר אשר וייס שליט"א( על ספר

אך גם ביחס לגזבר ,נראה שהדיון בתשובת אבן שתיה

בראשית סי' נט שהאריך לנכון בביאור סברא זו ,ובביאור

הוא כשהגזבר פעל בתום לב ,אלא שנמצא שהיתה אונאה

שיטת הפני יהושע )כתובות פד (:שהובא בקצות החשן סי'

בפחות משתות ,משא"כ בעת שפעל בניגוד לכללים בהם

קה סק"א שכתב שהתופס נידון כשליח לדבר עבירה,

הואמחוייב,אינוכגזברביחסלאותהפעולה.

שהקצות החשן הקשה עליו קושיא עצומה ,ועוד הקשו

ובשו"ת פני יהושע חלק ב' סי' קג דן בגבאי של צדקה

שהעבירה אינה ברורה ,ובאר שם שאין כוונת הפני יהושע

שהתמנה על קופה של צדקה והלוה מעות לאדם המוחזק

לגדריאיןשליחלדברעבירהבעלמא,אלאשבתופסלחבירו

כאמיד ולבסוף הלוה לא השיב את הכסף ונגרם נזק לכספי

במקוםשחבלאחריםהזכייהבטלהמפניהעוולשישבה.אך

הצדקה.

אם התופס הוא פועל העושה מלאכה עבור בעל הבית,

בתוך תשובתו כתב " -צריך לדקדק אם מקרי פושע או

מכיווןשידוכידבעלהבית ,הרישאיןהפועלנידוןכאישיות

מזיק .לכאורה נראה כיון דהלכה רווחת בישראל דאין

עצמאית ,אלא מעשיו מתייחסים לבעל הבית ,על כן אינו

משתכרין בשל עניים ,כדאיתא פרק בתרא דכתובות ,וזה

נחשבכמתעברעלריבלאלו.

הגבאיעבר עלזה,א"כשינהבשליחותו,ומשנהנקראמזיק

לפידרךזונראהשמסוגיאזובב"מ ,איןאנולמדים אלא

ולא פושע ,דהא גבי שותפין אמרינן דהם שומרי שכר זה

הלכה הקובעת את המעמד של המגביה מציאה עבור בעל

לזה ,ואם שניהם עסוקים במו"מ פטורים אפילו בפשיעה,

הבית,שמצדהמוסראינונחשבכמתעברעלריבשאינונוגע

דהויפשיעהבבעלים,וגבישותףששינהונשאונתןמהשלא

לו,וישתוקףלזכייהזו.אךאיןמסוגיאזומקורלחדשגדרים

נהגו במדינה חייב  ...בין אם היו בבעלים או לאו  ...דשינוי

חדשיםבשאלתהיחסשביןהפועללבעלהבית.

מיקרימזיקבידים...דאינושלוחוכלללזה,דלתקונישדריה,

ועיין בספר שער המלך ריש הלכות תרומות שדחה את

וא"כ אין זה עניין לפשיעה .וא"כ אם שינה גבאי זה היה

סברתהמחנהאפרים,וכןבמהרי"טאלגאזיעלבכורותפ"ד

חייב  ...ה"נ כיון שלא נעשה גבאי לזה ,יש לחייבו ,שהרי

אות נ' ,וע"ע שד"ח כללי מערכת האלף אות קמ"ז וע"ע

כתב בעל התרומות ז"ל שער מ"ו דמעות צדקה כמעות

בשו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' כו ס"ק כב שהביא רבים

יתומים ,ואין להלוותם אפילו כסף בכסף שיהיה מצוי

מהפוסקים שחלקועל המחנהאפרים,וכן הביא בספר יביע

לעניים ,אם לא לגברא דמפשו נכסיו ואית ליה אחריות

אומרחלקה'חיו"דסי'יבאותו',ובחלקט'חו"מסי'י'.אך

נכסים",עכ"ל.ועיי"שבסיוםהתשובהשנטהלדוןאתהגבאי

כאמור ,נראה שבנסיבות בהם הפועל נהג בניגוד להוראות

כפושע שאינו מזיק מאחר ונהוג להלוות בדרך כזו ,אלא

בעלהבית,גםאליבאדשיטתהמחנהאפריםלאאמרינןיד

שזהובניגודלהלכה,עיי"ש.

פועלכידבעלהבית.

בשו"ת הרשב"ש סי' תקע"ג כתב " -ההקדמה השניה
היא ,שטוביהעירהםכשלוחיםשלבניהעיר...כיוןשטובי

האםהממוניםעלענייניצבורדינםכשליחים

העירהםכשלוחיןופריעתבעלחובמצוהאיןהצבוריכולין

יש לדון האם העוסק בצרכי הציבור דינו כשליח ,ויחול

לומר להם לתקוני אתם שלוחינו ולא לעיוותי ,וכדאמרינן

בו הכלל שבכל שינוי קטן יאמרו לו לתקוני שדרתיך ולא

בסוף בכורות האומר לשלוחו  ...מצי אמר ליה שליח ,אנא

לעיוותי,אושבידיוסמכותשלבעלהבית.

בעיןיפהאמדתיך,כןהשלוחיןהללויכוליןהםלומראנחנו

ובספר אבן שתיה )להג"ר אליעזר דון יחיא ז"ל( חלק
חו"מסי'עוכתב" -נשאלתיבגזברשלקהלשקנהדברבעד

בעיןיפהאמדנואתכםשאתםרוציםלקייםמצוהזוורוצים
לקדשאתהשםולהתרחקמהגזילה".

הקהל ונתאנה בפחות משתות ,אי גם בדידיה שייך לומר

מבואר מדברי הרשב"ש ,שמבחינה עקרונית ,דינם של

לתקוני שדרתיך ובטל המקח ,או דגזבר עדיף בזה משליח

טובי העיר כשלוחים של אנשי העיר ,וקיים בהם הכלל

דעלמא".ובתשובתוהאריךלדוןבשאלהזו,ובמסקנתוכתב

היסודי שיכול המשלח לומר לתקוני שדרתיך ולא לעיוותי.

" -הילכך נראה עיקר ,דהקהל יכולים לומר לו לתקוני

אלא שאם השליח טוען טענה נגדית " -הכי אמדתיך" ,ויש

שדרתיך .וגם מדברי בעל הפלאה )בספר המקנה( בקידושין

טעםלדבריו,טענתומתקבלת.

דף כ"ט נמי מבואר שסובר דגם בגזבר איכא האי טענה

על כן גם אם נדון את אנשי עמותת ב .כטובי הצבור

דלתקוני שדרתיך וכו' ועיין במעילה דף י"ג בהקדיש בור

שהתמנולעסוקבצרכיציבורולממןמכספיהציבורפעילות

והתמלאמים,דאמרינןדמועלבוולאבמהשבתוכו,שהקשו

של למודי קודש ,עכ"פ במידה וקיימת חריגה מהכללים,

שם התוס' דליקנו הקדש המים מתורת חצר  ...והקשה

ניצבתהטענה-לתיקונישדרתיךולאלעיוותי.

התוי"ט דליקנו מתורת שליחות דהא גם בהקדש יש דין

וביחסלמעמדןשלטוביהעיר,ע"עבתשובתביתשלמה

שליח .ותירץ כיון דהגזבר רק דין שליח יש לו אינו יכול

חחו"מסי'מז,ונראהשאיןמקוםלהאריךבנקודהזו,מאחר

עטרתדבורה
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שנראהשדינםשלחבריהעמותהאינודומהלדיןטוביהעיר

ממקום שבא להחליט דבשותפין לא שייך לתקוני כדלקמן

שהתמנועלידיאנשיהעירלעסוקבצרכיציבור,אלאדינם

סי'קע"ו,לאנמצאכיאםמהשבהג"הוכלמהשאינומשנה

כגבאיצדקה.

אופושעיעשהבשלחבירוכמובשלו...אךא"כצ"עמאין
למד לגבי שותף שמחל ,די"ל הואיל דודאי פושע הוא לית

היחסשביןהנציגלעמותה
יש מקום לדון בנידון שלפנינו ,האם יש לראות את כל
פעילי ב .כשותפים במלאכה זו של סיוע לארגון שיעורי

ליה רשות ,והוי כנוכראה דמחיל ,ומנלן דבמסתמא כהתנה
לגבי אחרינא בין לעיוות ,דלשון זה מהני לגבי מחילה
כדאיתאסי'קכ"ג").מסקנתהביתמאירתובאלהלן(.

תורה ,ולכאורה מעשיו של נציג אחד מחייבים את כלל

ובתומיםסי'עזסק"טחלקעלהש"ךוכתב" -גם נראה,

השותפות .יתכן שאין דינו של שותף ביחס לחבריו כיחס

אפילו בשותפין גמורים ,גם כן לא על זה נכרת ברית

שבין שליח למשלח ,וזאת על פי שיטת הש"ך הסובר כי

שותפות שיכול למחול בלי ידיעתו" ,ועיי"ש במה שהביא

היחסשביןשותףלחבריוהשותפים,אינודומהלשליח,ואין

ראיהלדבריו.

אומריםבולתיקונישדרתיךולאלעיוותי.

ובספר נתיבות המשפט כתב " -ובזה הדין עם התומים

הש"ך חו"מ סי' עז ס"ק יט כתב " -יש חילוק בין שליח

דאין לשותף כח למחול ולהזיק ,דלא עדיף מאשה הנושאת

לשותף,דהשליחשטעהקי"ללקמןסי'קפ"בסעיףג'אפילו

ונותנתבתוךהביתשמבוארבסי'צו".וכןפסקערוךהשלחן

בכל שהוא המקח בטל ,שיאמר לו לתקוני שדרתיך ולא

סי'עזסעיףט'.

לעוותי .ובשותפין לא שייך לומר לתקוני שדרתיך ולא
לעוותי ,כדלקמן סי' קע"ו .א"כ שפיר יש לחלק בינייהו,
דבשלמא כשבא בהרשאה ,אינו אלא שלוחו ,ואמרינן לקמן

ובשו"תביתשלמהחחו"מסי'מזכתבעלדבריהש"ך-
"דבריהש"ךצ"ע,דעלחלקחבירוהוירקכשליחבעלמא".
ובשו"ת מכתב לדוד )להג"ר דוד פארדו ז"ל( חלק על

סי' קכ"ג סעיף ה' ,הבא בהרשאה שמחל אינו כלום ,שזה

דבריהש"ךוכתב"-תמהניטובאמחכמתוהנפלאהשלהרב

יאמר לו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי .אבל בשותפין שדרך

הכהןהגדול,היכיסלקאדעתיהלחלקביניהםולומרדדוקא

הוא ,שכל אחד ואחד יש לו כח לעשות מה שירצה ,הוה

בבא בהרשאה שהוא שליח מצי למימר לתקוני כו' מה

כאילו התנה עמו בין לתקן בין לעוות ,דמועיל מחילתו,

שא"כ בשותף .אטו שותף לאו שליח איהו בפלגא דחבריה,

וכדלקמןסי'קכ"גשם...א"ני"ל,נהידישבידולמחול,היינו

והיכיאמרמרדבשותפיןלאשייךלומרלתקוניכו',ומסיים

דהוה כאילו התנו כך שכל אחד יכול לעשות מה שירצה,

עלה כדלקמן סי' קע"ו .ואדרבא משם ראיה דשפיר שייך

ואםיעוותישלםלחבירוחלקו,דאל"כאיןמישיהיהלועסק

למימר הכי אפילו בשותפין ,שכן מבואר שם סעיף כ"ה אם

עםשותףעדשיתרצההשותףהשני.אלאודאילגביאחרים

תבע א' מהשותפין טענה אם לא היה שותפו בעיר ,יכול

כלמהששותףאחדעושה,כאילושניהםעושים.אבללגבי

לתובעו פעם אחרת דדוקא כשהיה בעיר אמרינן מסתמא

שותףחבירו,אםהואפוטראומוחל,צריךלשלםלוחלקו,

ידעוסברוקביל,אבלאםלאהיהבעירלאמזיקליהטענת

וצ"ע".

שותפו  ...ובכל אלו בודאי טעמא הוא משום דא"ל לתקוני

ולפי דרכו של הש"ך בשותפין ,היה מקום לומר שה"ה

שדרתיך כו' .ובכמה דוכתי איתא הכי להדיא דשותפין הוו

בנידון שלפנינו ,יש לקבוע כי חברי עמותת ב .והפעילים

שלוחיאהדדי,וכאשרהראיתבסוגייאדלעילדקאמרבהדיא

בעמותה דינם כשותפים .מטרת השותפות היא להוציא

שליחותיה עביד  ...וכיון דשליח הוא ,מאין הרגלים דכל

לפועל את מטרות העמותה .אחת מהמטרות היא לפעול

שלא נתן לו רשות בבירור ,שלא יוכל לומר לו לתקוני

להסדרת שיעורי תורה אשר ממומנות במימון ציבורי .לפי

שדרתיךכו'ובודאידהרבש"ךז"לאגבריהטיהלאדקבהך

דרךזו,ישלקבועשכלמהשעושהנציגמוסמךשלב.מחייב

מלתא בטוב עיונו .והעיקר כמ"ש כלהו רבוותא דלא שנא,

את העמותה ,כשם שכל מה שעושה שותף מחייב את

וגם הרב ש"ך גופיה כך העלה שכ"מ בתשובת מהר"מ

השותפות .גם במקרה הנוכחי קיימת סברת הש"ך שכתב

שבהג"מובמרדכיפ'הגוזלבתראע"שועיקר".

ביחס לשותפות " -דהוה כאילו התנו כך ,שכל אחד יכול

והנה הב"ש סי' פו ס"ק יט כתב " -כתב בית הלל ,ה"ה

לעשות מה שירצה ,ואם יעוות ישלם לחבירו חלקו ,דאל"כ

שני שותפים בסחורה אחת ומכר אחד סחורה בלי ידיעת

איןמישיהיהלועסקעםשותףעדשיתרצההשותףהשני".

חבירו ,אין צריך הלוקח להחזיר הסחורה ,הואיל הוא דרכו

ולפי זה כל התחייבויותיו של הנציג המוסמך כלפי

למכור ,רק זה השותף חייב לשלם לחבירו מה שהפסיד לו

התובע שרירות וקיימות ,אלא שמנהלי העמותה רשאים

בממכרוקודםהזמןכמ"שבחו"מסי'קע"ו".

לתבוע מהנציג את כיסוי הנזקים שנגרמו לה עקב חריגתו

הרי מבואר שאף ששותף אחד עבר על דעת השותף

מהכללים ,כשם ששאר השותפים רשאים לתבוע מהשותף

השני ,אפ"ה מה שעשה עשוי ,אלא שבדין ודברים בין

פיצויעלמחילהשמחלבניגודלכלליהשותפות.

השותפיןידועלהתחתונהוישלםהנזקשגרם.

אך דברי הש"ך אינם מוסכמים על הרבה מהפוסקים.

הבית מאיר אה"ע סי' פו כתב על דברי הב"ש " -הנה

הבית מאיר אה"ע סוף סי' פו כתב על דברי הש"ך " -תדע,

חידוש זה שיהא המכר קיים במכר קודם הזמן ושלא יהא
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כשליחשעברעלדעתמשלחודהמקחבטל,כדאיתאבחו"מ

כבר כתבו התוס' שם דהכונה שותף שעשאו ג"כ שליח

סי' קפ"ב ס"ב ,ודאי דאי אפשר ללמדו מהכא ,אלא שהבית

דאיכאתרתיוע'בפ"ישםבביאורהיטב,אבלבשותףשלא

הלל למדו ממה דאיתא בחו"מ קע"ו סעיף י"ד בהג"ה אבל

עשאו שליח ודאי דגרע משליח וכמ"ש  ...ואמנם הא

אם מכרה קודם זמנה חייב לשלם חבירו חלקו ,מזה כתב

דשותפין כשלוחין היינו משום דאדעתא דהכי נעשי'

א"כ נראה שהלוקח אינו חייב להחזיר למוכר ואין השותף

בשותפות ודרכן בכך ,א"כ הכל תלוי כפי האומדנא וא"כ

מעכב הואיל שדרכו בכך למכור סחורות השותפות כמו

לפי"זנראהדזהדוקאבשותפיןבכל עסקיהםלזמןקצובאו

שהדין כאן גבי אשה מה שעשתה עשוי אם דרכה בכך ...

לעולם אבל היכי דקנו שנים איזה סחורה ולא עשו ביניהם

אמנם אף הש"ך חו"מ ע"ז ס"ק יט כתב דהא בלא"ה יש

זמן להשותפות ובידם לחלוק א"ע בכל עת ובכל שעה ודאי

חילוקביןשליחלשותף...ובשותפיןל"שלתקונישדרתיך...

דאין ביד א' למכור חלק חבירו בדרך עיוות בלא ידיעתו,

ומנ"לדבמסתמאכהתנהלגביאחרינאביןלעיוות,דלשוןזה

וכיוצא בזה כתב התומים סי' ע"ז סק"ט ובב"מ אה"ע סוס"י

מהני לגבי מחילה כדאיתא בסי' קכ"ג ,וע"כ נמי מראיות

פ"ו דגם להש"ך דסובר דשותף שמחל מהני מחילתו דוקא

הבית הלל מדהמקח מתקיים במכר קודם זמנו ,ונראה לו

בשותפים בכל עסקיהם דבזה אמרינן דהוי כהתנה בין

דוחק להעמיד בדא"א למיהדר ,א"כ משם בפשוט יוכל

לתיקון בין לעיוות ,משא"כ בשותפים בדבר אחד לבד .וכיון

להוכיח דלגבי אחרינא הוה כהתנה בין לעיוות ,ולא לגבי

דכל טעמו של הבית הלל וב"ש דשותף שמכר קודם זמנו

שותף,דשםמבוארדצריךלשלםמהשפשע...ועםכלזאת,

המקח קיים משום דהוי כהתנה בין כו' וכמ"ש הב"מ שם

לע"דמה שהשיגהש"ךעלהרמ"אאינההשגה,די"לדוקא

להדיא ,א"כ דוקא בשותפין בכל עסקיהם .ואפילו אי נימא

...אומכרבאשראי...כיוןדאיאתאלידירווחאניחאליה,

דגםבמסחראחדהויכן,היינועכ"פבעשוביניהםשותפות

י"לדהויכהתנהמעיקראביןלעיוותדאל"כלאיתעסקאדם

לזמן ,וכיוצא בזה כתב בשו"ת תועפות ראם להג' מהר"מ

עמו,משא"כבמחילותחוב.ותודאפילונימאדאףבשותפין

טוביש אבד"ק יאס דגבי יורשים ל"ש כלל דין שותף מה

אם מחל מעסק השותפות דמחילתו מחילה והוא חייב

שעשהעשוידהכללפיהאומדנאע"ש,וכברכתבתיבקצרה

לשלם,היינובשותפיןבכלעסקיהם,אבלשניבניאדםשאין

בחיבוריסי'קע"ושםדנראהדדוקאבשותפיםבכלעסקיהם

להםשותפותזולתהלואהאחתשנשתתפובה,מהיכיתיתי

שייךדיןזהוכעתביארתייותר,וא"כבנ"דבידהשותףהב'

לומרבמהשמוסרלוהשטרלגבותושיהאהסתםכפירשבין

לבטלהמקח".

לעיוות כדי שיהני מחילתו ,ושפיר הוי כנוכראה דלאו מידי
הוא".

ובספר האלף לך שלמה )להג"ר שלמה קלוגר ז"ל( חלק
חו"מ סי' כ' כתב " -מ"ש רו"מ דהדין פשוט ,דשותף מה

ומהרש"ם חלק ה' סי' כח כתב " -בתשובת פרח מטה

שעשהעשה,אמתכןמבוארבש"ךסי'ע"זוב"שסי'פ"ו,אך

אהרן ח"א סי' פ"ה תי' בזה ,הא דמבואר בטוש"ע סי' קע"ו

זהדוקאבשותפיןשנשתתפו,בזהכיוןדהמנהגכן,י"לדע"ד

דאםשינהממנהגהמדינהאועברועשהשלאמדעתשותפו

כןנשתתפומתחילה".

חייבלשלםואמאילאחילקודהיכידהתחילולהתעסקביחד

ובספרשערמשפטסי'עזסק"דכתבעלדבריהש"ךס"ק

פטור ,ובע"כ משום דבכה"ג דשינה הו"ל כנעשה ממון

יט )הנזכרים( " -ולי נראה עיקר כהרב רמ"א בזה ,דנהי

השותפות מלוה אצלו ואיננו בגדר עסק השותפות כלל

שהאמתהואדאםשותףאחדמכרדברמהשותפותלאיכול

וחייב ,ע"ש .ולכאורה מזה ראיה לדברינו דבכה"ג דשינה

השותףהאחרלמחותומהשעשהעשוי,רקדאםשינהצריך

אינובגדרשותףכלל.אךלפ"זתיקשיא"כאמאילאיבוטל

לשלם לשותף האחר ,כמו שהוכיח זקיני הגאון בבית הלל

כלהמעשהשעשהכיוןדלאושליחותי'קעביד,וצ"לדמיירי

באה"ע ססי' פו והביאו הב"ש שם והסכים כן ,היינו דוקא

בדא"אלמיהדרהמעשהולבטלו.וזהדלאכמ"שהביתמאיר

בדברשדרכןשלבניאדםבכך,ולכךמהשעשהעשויואינו

דהבית הלל למד דבר זה מדכתבו הפוסקים דחייב לשלם

יכוללומרלתקונישדרתיך,דשותףעדיףמשליח.אבלליתן

בשינהאישמכרקודםזמנוודוחקלאוקמיבדא"אלמיהדר,

מתנה לאחרים מחלקו ודאי דאדעתא דהכי לא הרשהו ...

ומדברי הפרח מטה אהרן הנ"ל מוכח דבשינה אינו בגדר

דפשיטאדאמרינןדמסתמאלאנשתתףעמושיהאיכולליתן

שותף או שליח כלל וצ"ע) ,א"ה גם בע"ש סי' קע"ו פסק כן

מתנהמחלקושוםדבר".

דבלא בא עדיין הסחורה להקונה ,א"א להוציא כשהשותף

ובשו"ת מר ואהלות חלק חו"מ סי' כה כתב " -ידוע

מוחה( .ועוד דהא באמת גוף חילוק הש"ך שכתב דשותף

ומפורסם שדרך כל השותפים הסוחרים כשיקח אחד מהם

עדיף משליח ,אין לו שורש בש"ס ,ואדרבא מצינו בש"ס

סחורה גדולה כזו לצורך השותפות נמלך השותף עם חביריו

דקידושין מ"א ע"ב בהא דפריך לר"ש דפוטר תרומת נכרי

ומכ"ש היכא שהשותף הזה דנ"ד הקונה אינו חותם בשטרי

מחומש אתם גםאתם למ"ל ומשנידסד"א הואיל ואמר מר

החובות ואין לו קרן בשותפות אלא מעט הרבה לגבי חביריו

אתם ולא שותפים כו' אימא אתם ולא שלוחכם קמ"ל

וא"כבודאידרךשותפיםכלושלאלעשותדברגדולאוקטון

ומבואר דשליח עדיף משותף והא דקאמר הש"ס שם

וכ"ש הקטן שבהם בלתי ידיעת שותפיו ,ומכ"ש שמעולם לא

)קידושיןמ"בא'(דלמאשאניהתםדאיתלי'שותפותבגוי',

קנהשוםסחורהבלתירשותםוהסכמתם,וכ"ששהיהביניהם

עטרתדבורה
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תנאימפורשבזהשלאיקנהשוםדברבלתיידיעתם...וא"כ

והביאו הב"ש שם והסכים כן ,היינו דוקא בדבר שדרכן של

ודאי זה שהלך ושינה מדרך המנהג והתנאי שעשו ביניהם

בניאדםבכך,ולכךמהשעשהעשויואינויכוללומרלתקוני

ודאי איהו דאפסיד אנפשיה ,ולא נשתעבדו חביריו במה

שדרתיך".

שעושהחוץמדעתםוחוץמהשורה,דודאיטעםמנהגזהנכון

עלכןמכלהנ"לנראהבנידוןשלפנינו,מאחרוהנציגשל

...דכיוןדמתורתשליחותנגעובה,בשינויכלדהוסגי,ומכל

ב .בצפון פעל בחוסר סמכות ושינה שינוי מהותי ומרחיק

שכן בנ"ד דתנאי מפורש הוה ביניהם שלא יעשה שום דבר

לכת מהכללים בהם הוא מחוייב ,בכך שהתחייב כלפי

בלתי ידיעתם ועל דעת זה נשתתפו .וכיון דשינה השותף

התובע שכר חדשי קצוב מראש ,ואין דרכם של נציגי ב.

תנאו,אפילוהרמב"ןמודהדאינומשעבדלחברו,וכמ"שהרב

לפעול בדרך כזו ,ואין כל אומדנא דחברי ההנהלה הסכימו

כרםשלמהשםוהרבבעלשמחתי"טבסי'ע"ג".

לכך,עלכןמעשיואינםמחייביםאתהעמותה.

ועייןבפד"רכרךי'עמ'341בפס"דמביה"דבת"אשנכתב

ולפי זה ,חזרנו לדין המבואר בריש פרק האומנין .מאחר

ע"יהג"רשלמהטנאז"ל),וחזרוהדפיסובספרוברכתשלמה

והסיכום שהושג בין נציג ב .והתובע בטל ,דינו של התובע

חחו"מ סי' כא( שדנו בדירה שנמכרה על ידי חברה לאדם

כמי שעבד ללא קציצת שכרו ,מאחר והעמותה אינה

פרטי ,והקונה תבע לקיים את הסעיף המחייב העברת

מחוייבתבפעולותשעשההנציגשלאכדין.

הרישום בטאבו על שמו עד למועד מסויים ,והחברה בקשה

הנציג אמר "שכרכם על בעל הבית" ,ולא התחייב

להתנער מהחוזה עקב כך שמטעם החברה חתם על החוזה

אישית .בין התובע ובין הנציג ,מלכתחילה לא העלו על

רק חבר הנהלה אחד ,ועל פי תקנות החברה יש צורך

דעתם שהנציג מתחייב אישית ,לשלם מכיסו את השכר

בחתימתשניחבריהנהלה.

שהבטיח לתובע ,ולעניין זה אין לראותו כשותף ממש,

וכתבשםבפסקהדין" -הבעיההראשונהוהיאעיקרית,

המחוייבאישיתבהתחייבותשנטלעבורהשותפות.

אם החוזה שנערך וחתום על ידי הקונה והרבנית מחייבת

עלינולבררהאםבנסיבותהנוכחיות,ישמקוםלחייבאת

את חברה ב' הואיל ולפי התקנות יש צורך בשתי חתימות,

ב.בשכרושלהתובעברמתשכרהמקובלת -מנהגהמדינה,

ואם יש רק חתימה אחת מצד ההנהלה אינה מחייבת את

וכדין הפועלים שבעל הבית אמר שלש השליח קצץ עמם

חברה ב'" .ועיי"ש שהביא מדברי הש"ך הב"ש והבית מאיר

ארבעה.

ומהרש"ם ועוד פוסקים ,ולבסוף העלה " -אכן ברור הדבר

ישלדוןדשאניהתם,שבעלהביתנהנהמעבודתםעלכן

מה שהבהרנו שהמכירה קיימת ,זה רק מה שנוגע לשותף

גם אם הקציצה התבטלה ,מוטל עליו לשלם להם כפי

אשרמכרללוקח,וכלמהשנעשהביניהםלאניתןלביטול,

המתחייב לשלם לפועלים שעבדו ללא קציצה ,מאחר

אבלביחסלשותףהשני,אףשאינויכוללבטלאתהמכירה,

ולמעשה הפועלים עבדו למענו והשביחו את שדהו על כן

אך הלוקח אינו יכול לתבוע ממנו שום דבר ,כיון שאין לו

בעל הבית מחוייב על העבודה שהביאה להשבחת שדהו.

שוםקשראתוולאהואשמכרלו,ואףשישללוקחאיזושהן

משא"כ בנדון שלפנינו ,עיקר ההנאה היא של חבורת

תביעות ביחס למוכר ,הרי עליו לבא רק לזה השותף אשר

הלומדים בכולל ,וההנאה של העמותה היא מסופקת ,ולכל

מכיראותוכמוכר,ואילוהשותףהשניהרייכוללטעוןלאו

ָדע
היותר היא הנאה עקיפה ומצומצמת ,אם בציבור יו ַ

בעל דברים דידי את ,כי אני לא מכרתי ומעולם לא הכרתי

שעמותת ב .פרשה חסותה על העניין ,וששמה נקרא על

את הלוקח ,אלא שאינו יכול למחות בעיסקא שנעשתה על

מסגרתלימודיתזו.

ידי חבירו השותף ,אבל מצדו לא נעשתה התחייבות כל

אילועמותתב.היתהנוטלתעלעצמהכעיןמשימהשל

שהיאלגביהלוקח.ולכןבנידוננומזכותהשלחברהג'לטעון

גבאי צדקה ,הנוטלים על עצמם להיות יד עניים ,ולעניין

שאינה אחראית על מה שנאמר בסעיפי החוזה ,ולגבי

התביעה הנוכחית היה דינם כידם הארוכה של לומדי

החברה יש לראות את החוזה מכר כנטול ערך ,מאחר

התורה,היהמקוםלחייבאתלומדיהתורהלשלםאתשכרו

שמנהליהחברהלאחתומיםעלהחוזה",עכ"ל.

של התובע ,והעמותה היתה הכתובת להטלת חובת

העולהמדברינושכלהדיוןהאםלתתתוקףלמעשיושל

התשלום.אךלענ"דבנסיבותהנוכחיותמעולםלאעלהעל

השותף שעשה מעשה בלא ידיעת חבירו ,היינו בכה"ג

דעתהעמותהלקבלעלעצמםתפקידרחבשלאפוטרופסות

שקיימת אומדנא מסויימת שהשותף היה רשאי לעשות כן.

מלאה למילוי צרכי הלימוד של הלומדים .יש להניח שהם

בבית הלל איירי בשותף שדרכו למכור ,ובאר האלף לך

לאנטלועלעצמםלממןספרילמודאוהוצאותחשמלשכר

שלמה " -בשותפין שנשתתפו ,בזה כיון דהמנהג כן ,י"ל

דירה וכדומה .אלא נטלו על עצמם תפקיד מצומצם של

דע"ד כן נשתתפו מתחלה" .ומהרש"ם כתב "הכל תלוי כפי

העברת התמיכה הממשלתית .ועל כן לא ניתן לדונם

האומדנא" .ובשער משפט כתב " -נהי שהאמת הוא דאם

כאפוטרופוס ,הנמצא במקומו של היתום או העני לכל דבר

שותף אחד מכר דבר מהשותפות לא יכול השותף האחר

ועניין.

למחותומהשעשהעשוי,רקדאםשינהצריךלשלםלשותף

ועיין בפרישה יו"ד סי' רנח סק"ה דהא דאמרינן גבאי

האחר ,כמו שהוכיח זקיני הגאון בבית הלל באה"ע ססי' פו

צדקה "יד עניים" הם ,היינו מפני שאנו דנים אותם כשלוחי

930חושןמשפט

עטרתדבורה

העניים ,ועל כן ידם זוכה עבורם .אך הדבר פשוט שלאותם

ולפי זה יש לדון לחייב את המעסיק רק כשהמעסיק לא

ענייניםבהםהגבאיםאינןחפציםלהיותשלוחים,איןדינם

הסתלק מהשמירה ,ויעויין מש"כ בזה בספר מנחת צבי ח"ב

כשלוחי העניים .ועל כן אין להם מעמד ,בתביעה האמורה

סי' ד' ס"ק כד-כה ובספר שורת הדין כרך ג' עמ' רע  -רעד

להיותמופניתכלפימישנהנה.

במאמר של הגרח"ש שאנן שליט"א ,ומתוך הנ"ל עולה
שבמקרה שהנזק נעשה על ידי הפועל במעשה שבעל הבית

התחייבותמעסיקבנזקיהמועסקעלידו

כלל לא ידע עליו ,ולא נטל אחריות או ערבות למעשה

מכלהאמורלעילעולה,שאיןמקוםלחייבאתהנתבעים

הפועל,לאניתןלחייבועלהנזק.ק"ובנידוןדנןשמלבדזאת,

או אחד מהם מכח יחסי עובד ומעביד ,אך נראה שמאחר

הפועל עבד בניגוד להוראות מעסיקו ,ועקב כך ארע הנזק,

וכפי הנראה אין סיכוי לגבות את התשלום המלא מחבורת

עלכןלאניתןלחייבאתהמעסיק.

הלומדים ,וההוצאות הכרוכות בכך עשויות לעלות על
ההכנסות ,ומלבד זאת יש לדון שאין מקום לחייבם מאחר

לפניםמשורתהדין

ומקובל שלא לגבות תשלום מאברכים ומבעלי-בתים

כל האמור עד כאן הוא בירור הלכה זו עד כמה שידינו

המשתתפים בכוללים מעין אלו ,על כן אין מקום לראות

מגעת להעמיד הלכה זו על בוריה מהו הדין .אך נראה כי

בהם כתובת לגביית שכרו של התובע ,ובנסיבות אלו לא

מאחר שהנזק הנוכחי נגרם במסגרת פעילות של עמותה

נותרלנואלאלחייבאתהנציגשלב.בנזקיםשגרםלתובע.

שם העמותה .יש מקום להטיל עליה חיוב
ציבורית ,ותחת ֵ

ראשית ,בעקבות הסיכום בינו לבין התובע ,התובע נסע

בגדרלפניםמשורתהדין.אמנםעלפיגדריהדיןלאמצאנו

מידי יום מטבריה ליבנאל והלוך וחזור סה"כ כשלושים

מקום לחייב את העמותה ,אך לא יתכן שבסיום פרשה

וחמשק"מליוםעבודה,וזהומגדרגרמיכעין"לךואניאבוא

עגומהזו,ולאחרשהתבררשיצאהתקלהומכשלהבמסגרת

אחריך" ,יעויין בחו"מ סי' יד ס"ה .שנית ,בעקבות הסיכום

פעילות העמותה הציבורית ,יֵצאו הציבור באמצעות נציגיו,

הנ"ל עם הנציג ,התובע הפסיד את אפשרות להתפרנס

כשתקלה ומכשלה זו יצאה מתחת ידם ,ובלא לפצות פיצוי

באותו זמן בו עסק בעבודתו בעיר ז ,.ויש לדון זאת כהפסד

סביראתהתובעשניזוקבנזקרצינימכלהעניין.

של גרמא .אלא שעדיין יש לדון שמא שאני "לך ואני אבוא

בטרם נרחיב בהלכה זו של לפנים משורת הדין ,אציין

אחריך",דהתםהאומראינומודיעכיאינומתחייבבתשלום

שמצאתיתשובהמגדוליהמשיביםבדורהקודם,שדןבעניין

עקב כך .משא"כ הכא שאמר שכרכם על בעל הבית ,והיה

שיש ביסודותיו דמיון רב לנידון שבפנינו ,ולאחר שהגיע

ברור שאינו מתחייב לתשלום אישי ,שמא אינו דומה ל"לך

למסקנה שאין לחייב מצד הדין ,סיים בחיוב של לפנים

ואניאבואאחריך"המתחייבבגדרגרמי.אךזהאינו,מאחר

משורתהדין.

וגם בדין "לך ואני אבוא אחריך" ,לא מכח התחייבותו

ולהלן תמצת דבריו הנוגעים לעניינינו  -בשו"ת מהר"ש

לתשלום אתינן ,שהרי לא התחייב מאומה ,אלא מכח מזיק

ענגיל ח"א סי' מ' דן במקרה בו ראש הקהל הדיח את רב

בגרמי,בנזקהנעשהמתוךדיבורו.ולענייןזההואהדיןהכא.

הקהילה מתפקידו ,שלא כדין ,ולאחר פטירת הרב יורשיו

אמנםהיהמקום לדון,האםניתןלהטילחיובנזקזהעל

תבעומבניהעירתשלוםמשכורתוממועד ההדחה,וכןאת

המעסיק של הנציג ,וזאת מתוך אחריותם הכוללת של

הפרס המקובל לתשלום עבור סידורי חו"ק שהפסיד באותה

המעסיק למעשיו של המועסק על ידו .אך נראה שבמקרה

תקופה.ביחסלמשכורתו,כתבמהר"שענגילז"ללחייבאת

שלפנינו,איןמקוםלחיובכזה.

הקהל על פי הדין ,אך ביחס לשאר היזקים שראש הקהל

שאלת חובת בעל הבית המעסיק פועל ,לתשלום נזקי

גרם לרב ,כתב מהר"ש ענגיל ז"ל " -כת"ר העיר שיכולין

פועל שעבד מטעמו והזיק אדם שלישי מתבררת בב"ק דף

אנשיהעירלומרלפרנס,לתקונישדרתיך...עכ"פזהפשוט

צח :ובשטמ"ק שם .שנינו במשנה )ב"ק שם( "הבנאי שקיבל

דטובי העיר יש להם כח כמו הבעלים עצמם ועדיפי

עליולסתוראתהכותל,ושיבראתהאבניםאושהזיקןחייב

משלוחים,והויכהאדאמרבש"סב"מדףי.ידפועלכידרבו

לשלם" .וכתב השטמ"ק בשם רבינו יהונתן " -חייב שאיבעי

דמי ,ועיין במחנה אפרים הלכות שלוחין סי' יא שכתב

ליהלעיונידאדםמועדלעולם.אבלבעלהביתפטורשהרי

דבפועל לא שייך לומר אין שליח לדבר עבירה ,ונודע מה

כל המלאכה על האומן ובעל הבית מסולק הוא משם.

שהעירו עליו כמה פוסקים  ...אף אי נימא דהקהל יכולים

ומשום הכי נקט דוקא קבל ,אבל אם היה שכיר יום שלא

לדחות רב ממקומו ,מ"מ בסתם אמרינן דלא נתנו כח זה

נסתלקבעלהביתמשם,השמירהמוטלתעלשניהםושניהם

לראשהקהללחוד,כמודלשיטתכמהפוסקיםאיןלוכחעל

משלמים" .וכתב שם בשטמ"ק בשם המאירי " -בעל הבית

מכירת בית הכנסת .ומ"ש כת"ר על דבר שתבעו היזק ...

כבר נסתלק משמירה זו ,הואיל וזה קבל מלאכה זו בדרך

וכתבכת"הדכיוןדד"גהוארקמטעםקנס ,איאפשרלקנוס

קיבולת ,הא אם עשה בה שכיר יום ,לא נסתלק בעל הבית

לבני העיר מה שגרם הפרנס הפסד .הנה זה אמת וצדק,

משמירתה ושניהם משלמין" .וע"ע מש"כ שם בשם הר"מ

דמצד דינא דגרמי צריך הגורם לשלם מנכסי עצמו  ...מכל

מסרקסטהז"ל.

שכן הכא דהציבור אין להם לשלם מה שגרם ראש הקהל

עטרתדבורה
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הפסד ,ובפרט דאף גוף ההפסד לדעתי לא חשיב אף בכלל

לת"ח וי"ש ודאי דכופין ,כמו דא"ל רב לרבב"ח ס"פ

גרמי דלא חשיב ברי היזקא כמה נישואין יהיה במשך הזמן

האומנין".

הלזובפרטדלאחשיברקמבטלכיסושלחבירו...עכ"פזה

וכל זה ביחס לדין שבין אדם לחבירו ,אך ביחס לציבור,

פשוט דאי אפשר לחייב את בני העיר מה שגרם לו ראש

החיוב לקיים "לפנים משורת הדין" ברור יותר ,וכדלהלן -

הקהל היזק .אך באמת יפה הביא כת"ה דעת הפוסקים

בחתם סופר חלק יו"ד סוף סי' רלט כתב " -עכ"פ משום

דלאדם חשוב כופין על לפנים משורת הדין ,ועיין בבל"ע

ועשית הישר והטוב ראוי לשלם ,וכופין את הציבור על זה,

שהאריך בזה בדברי הש"ס ב"מ דף פ"ג ועיין שו"ת השיב

וכמושכתבבתשובתצמחצדקסי'פטעיי"שהיטב".

משה ,ובפרט לטובת אלמנה ויתומים ובפרט ...א"כ מהראוי

ולהלןמדבריהגרי"אהרצוגז"לבספרפסקיםוכתביםסי

לפייסם בכל מה דאפשר .אך עפ"י דין תורה אי אפשר

פו "ידוע מה שאמר הגאון ציס"ע ר' ישראל מסלנטר ז"ל

לחייבםרקמהשמגיעלופרסהקצוב",עכ"ל.

שלפיכך נאמר במשנה )ב"מ עה (.אין להם אלא תרעומת,

כשם שבנידון התשובה הנזכרת ,מצד אחד ,מהר"ש

כדי להשמיע לנו שיש להם הרשות לקיים תרעומת בלבם.

ענגיל ז"ל העלה שיש לראש הקהל סמכות רחבה ,סמכות

והנה מצינו לפעמים שכופין על לפנים משורת הדין ועיין

עדיפה על מעמדושל שליח,אלא ידו כיד אנשי העיר ,ואין

חושן משפט סי' רנ"ט סעיף ה' וסי' שנ"ו ובקצוה"ח

אומריםביחסלמעשיולתקונישדרתיךולאלעיוותי),ונעלמו

ובתוספות ב"מ דף כד :ד"ה לפנים משורת הדין ,ובהא

ממנו דברי הרשב"ש ,שהבאנו לעיל ,שלא כתב כן( .אפילו

דשקולאי שם דף פג .אפילו במקום הפסד גדול כופין לאדם

הכי ,בנושאים בהם ברור שראש הקהל פעל שלא בסמכות,

חשובמשוםלמעןתלךבדרךטובים,והוהדינאהכילגביה,

כגוןבפיטוריהרב,איןהקהלמחוייביםבתשלוםהנזקשגרם

אף שאין דינא הכי לגבי אחרים .ומוסד ציבורי כזה יש לו

בעקבותמעשיואלו,מאחרובמעשהשנעשהבחוסרסמכות,

תורתאדםחשוב,ובפרטשאחדהעומדיםבראשוהואת"ח

אין דינו כידא אריכתא של הקהל .למרות זאת ,מהר"ש
ענגיל ז"ל סיים תשובתו בהוראה שיש להשית על אנשי
העירחובהשל"לפניםמשורתהדין".

גדול".
ובפד"רח"העמ' 151כתבהגר"אגולדשמידטז"ל" -אף
על פי שהלכה זו אינה אלא לפנים משורת הדין ,כמבואר,

ידועה הגמרא בסוף פרק האומנין )דף פג (.רבה בר בר

ומחלוקת הראשונים היא אם כופין על קיום לפנים משורת

חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא .שקל

הדין ,כמובא בטור ובשולחן ערוך חושן המשפט סי' י"ב.

לגלימייהו,אתואמרולרב.אמרליההבלהוגלימייהו.אמר

אולם הב"ח שם מכריע כדעת הפוסקים שכן כופין .ועיין

ליה דינא הכי אמר ליה ,אין ,למען תלך בדרך טובים .יהיב

בתשובות צמח צדק סי' פ"ט ,המסיק כי גם הסוברים שאין

להו גלימייהו .אמרו ליה עניי אנן ,וטרחינן כולה יומא,

כופין ,היינו בשוטים או בירידה לנכסים ,אבל בדרכי כפיה

וכפינן ,ולית לן מידי .אמר ליה זיל הב אגרייהו .אמר ליה

אחרים ,כגון שמתא ,כופין לכולי עלמא ,והוא פוסק כך

דינא הכי ,אמר ליה אין ,וארחות צדיקים תשמר" .וכתב

להלכה .ועיין בתשובות שבות יעקב חלק א' סי' קס"ח,

הב"חחו"מסי'יב" -פרש רש"יבדרךטובים,לפניםמשורת

הפוסק שכופין בדברים ,היינו שבית הדין מחייב ומצוה,

הדין עכ"ל .משמע דרב הוה כייף ליה לרבה בר בר חנא,

אולםאינואוחזבאמצעיכפיהלביצועהצו.

דאם לא כן מאי קאמר ליה דינא הכי אם לא בא לכופו.

ועייןבתשובתהחתםסופרהנ"ל,הפוסקלהלכה,עלפי

ואע"גדהתוספותפרקהגוזלקמא)ב"קק.ד"הלפנים(ופרק

פסק הצמח צדק הנ"ל ,שכופין על לפנים משורת הדין.

אלו מציאות )ב"מ כד :ד"ה לפנים( פירשו דמשום לפנים

והחתםסופראינונכנסכלללבררמההםדרכיהכפיה,אם

משורת הדין לא הוה ליה להפסיד,אלא מקרא דלמעןתלך

בשוטים או בשמתא ,או בדברים בלבד ,מפני שלמעשה אין

בדרך טובים ,מכל מקום בעל כרחך שמעינן דכופין על דבר

כל הבדל בדבר ,כאשר המדובר הוא בציבור ,כי די לו

שאינו חייב בו מן הדין  ...וכן נוהגים בכל בית דין בישראל

לציבור בכפיה בדברים שהוא צווי בית הדין ,ואוי לו לדור

לכוףלעשירבדברראויונכוןואע"פשאיןהדיןכך".

אשר פרנסיו מסרבים לצו בית דין ,עד שיהא צורך באילוץ

ועייןבשו"עחו"מסי'יבסעיףב'ברמ"אובש"ךובפת"ש.
ובמהרש"ם ח"ז סי' קצא כתב " -בחו"מ סי' י"ב איכא

עלידידרכיכפיהממש".
וע"עמש"כבזהבפד"רחלקח'עמ'.215

שתי דיעות אם כופין על לפנים משורת הדין ,והב"ח העיד

ובשו"ת מנחת יצחק חלק ה' סי' קכא כתב ובב"י )חו"מ

שהמנהג לכוף לעשיר ,ובתשובת השיב משה חיו"ד סוסי'

סי'י"ב(וברמ"אשם)סעיףב'(,הביאופלוגתתהפוסקים,אם

מ"חכתבשדבריהב"חכאלונתנובסיניע"ש".

כופין על לפנים משורת הדין ,והב"ח שם הוכיח מדברי

וכן בשו"ת בית שלמה חלק חו"מ סי' קח כתב " -הב"ח

הש"ס הנ"ל דכופין ,וסיים ופוק חזי מאי עמה דבר ,וציין

סי'יבהאריךלהכריעדכופיןעללפניםמשורתהדין...עכ"פ

לדבריובש"ךשם)סק"ח(,וכנראהדס"לכןלהלכה,וכןכתב

הב"ח העיד דכן נוהגין כל בתי דינים שבישראל לכוף על

בפת"ש שם )סק"ז( ,דכן משמע דעתהש"ך )סי' רנ"ט סק"ג(,

לפנים משורת הדין .ובתשובת השיב משה מהגאון דק'

וכן נראה דס"ל רוב הפוסקים שהביא הפת"ש שם )ובסי'

אוהעל כתב דדברי הב"ח הללו ,תורה כניתן מסיני ,ובפרט

רנ"ט(להלכהלמעשה,אלאדפליגיאםכופיןרקבדבריםאו
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גם בשוטין ונידוי עי"ש ,ובתשובת חת"ס )חיו"ד סי' רל"ט

המדינה ,כל עוד העמותה לא התחייבה בפירוש לכללים

אותט'(מבואר,דכופין אף אתהציבור לקיים ועשיתהישר

אלו,אךבמסגרת"לפניםמשורתהדין"ישמקוםלחייבה.

והטוב עי"ש ,ואף דמבואר שם בפוסקים לחלק בין עשיר

נהירהלביתהדיןהזהירותבקביעתהלכהזושלתשלום

לעני ,וכפי מש"כ כ"ת ,הקהל שם בגדר עניים ,מ"מ זה נגד

לפנים משורת הדין ,אך נראה שכאן המקרה המתאים

הכללדאיןעניותהציבור,ועודהריבתשובתצמחצדק)סי'

להוציאלפועלפסקדיןהמושתתעלהלכהזו.

פ"ט(כתבלהוכיחמדבריהמרדכי,לעניןמהדכופיןבאבידה
על לפנים משורת הדין ,דכל שהמוצא אינו עני ,אע"ג דלאו
עשירהיאצריךלהחזיר,וכופיןאותועללפניםמשורתהדין,
וא"כאףאםהקהלאינםעשירים,אבלבודאילאהויבכלל
עניים".
והנהמצינושאדם ששלח שליח לעסוק בסחורה ובדרכו
נהרג ,שמוטל על המשלח לעשות תשובה ,למרות שעל פי
הדין אין עליו כל אחריות לתשלום על הנזק שארע לשליח
בדרכו .ויעויין בתשובת נודע ביהודה קמא או"ח סי' לד

מסקנתהדברים-
א.הסיכוםשביןהתובעלנציגב.בצפוןבטלמעיקרוכיון
שנעשהבלארשותובלאסמכות.
ב .לא נוצרו יחסי עובד ומעביד בין ב .לתובע ,מאחר
שלאנמצאהכלהתקשרותביניהם.
ג.עלכןדינושלהתובעכמישעבדללאסיכוםמוקדם,
ודינוליטולכ"מנהגהמדינה"מהנהנהמעבודתו.
ד .הנהנים הישירים מעבודתו של התובע הם חבורת

ובשערי תשובה סי' תר"ג סק"א ,ובספר שרידי אש ח"א סי'

הלומדים בכולל ,ואילו היו נתבעים ,היה מקום לדון האם

קסזכתבביחסלחובתתשלוםהמשלחלפדיונושלהשליח-

ניתן לחייבם בתשלום כמקובל ביחס לעבודה כזו ,והיה

"מ"מ נראה ,שעפ"י מידת היושר מחוייב המשלח להשתתף

מקוםלפוטרםמאחרשהיהמוסכםשלאלהשיתעליהםכל

בהוצאת פדיונו ,דהנה בשו"ת נו"ב מהדו"ק או"ח סי' ל"ד

תשלום ,וכמקובל ביחס לאברכים וביחס לבעלי בתים

מביאמחלוקתמהרי"ווצמחצדק,במיששלחשליחלהביא

הלומדיםבשיעוריםתורניים.

סחורה ונהרג בדרך אי מחויב בכפרה .ועי"ש שמסיק עפ"י

ה .מאחר שבמקרה הנוכחי הנציג פעל בניגוד להוראות,

הגמ' סנהדרין צה .אמר לו הקב"ה לדוד ,עד מתי יהיה עוון

בכך שהתחייב לתובע שכר קבוע וקצוב מראש ,מצד עיקר

זה טמון בידך ,על ידך נהרגה נוב עיר הכהנים וכו' ,שבאם

הדיןעמותתב.אינהמחוייבתלמעשיוואינהעומדתבמקום

השליח התחיל מעצמו לדבר עם המשלח ,אז אינו חייב

חבורת הלומדים .על כן העמותה אינה מחוייבת בתשלום

בכפרה ,ואם המשלח התחיל בדברים ,אז חייב בכפרה.

הנ"ל במקומם ,אלא מחוייבת בהעברת מלוא ההקצבה

ולפיכךנראה,שעכ"פמחוייבלהשתתףבפדיונווזותהיהלו

הממשלתיתהמיודעתלתובעבנסיבותהנוכחיות.לדבריהם,

כפרה".

סכומיהכסףהועברומיידיתובמלואם.

גם במקרה שלפנינו ,אדם שהועסק בשליחות עמותת ב.

ו .יש לחייב את נציג של ב .בצפון ,בתשלום הוצאותיו

הביא לתקלה חמורה ומכשול בהטעיית התובע ,ובגרם נזק

הישירות של התובע ,דהיינו בהתאם למספר ק"מ שנסע

)גרמי(ואבדןהכנסה,מלבדעגמתהנפש,וכלזאתעללאעוול

ברכבו ,לאורך כל התקופה .מלבד זאת ,מאחר שהתובע

בכפו.עלכןישלהטילחובת"לפניםמשורתהדין"עלהמשלח

נמנע מלעסוק בעבודה אחרת באותן שעות שהקדיש

דהיינו העמותה ,המייצגת את הציבור ,והמחוייבת לנהוג

לעבודתו בכולל בעיר ז ,.יש לראות את הנציג כמי שהזיק

ביושר ,למרות שלא נמצא בסיס לחיוב על פי דין .עמותת ב,.

לתובע בגרמא ,וחייב בידי שמים ,ויש לשקול כיצד לחייבו

שהיא עמותה ציבורית המנהלת כספי ציבור ,מחוייבת ליושר

בידיאדםכפשרההמקובלתבמקריםכעיןאלו.

ונקיות ,כראוי למופקדים על כספי הציבור ,ואין ראוי לה
להסתתרמאחריעיקרהדיןהפוטראותהמתשלום.
בנוסף יצויין ,כי כיום המנהג הרווח בעולם ,להטיל

ז .מצד הדין בית הדין אינו יכול להטיל תשלום זה על
עמותת ב ,.ועם חיובו של הנציג ,יוכל להפנות אליהם את
הבקשהלשאתבחיוב,בדרכיםהמקובלותבעמותה.

אחריות שילוחית על גוף שתחת חסותו ארעו נזקים ,כגון

ח .התנהגותו של נציג ב .בצפון ראויה לגינוי ,הן על

לחייב את בעלי חברה בנזקים שגרם עובד מטעמה ,גם

סיכום מטעה שסיכם עם התובע ,והן על כך שלא אזר עוז

כשהעובד נהג בניגוד להוראות בהם הוא מחוייב ,ומעשים

בנפשולהודיעלתובעבמועדמוקדם,שהואהוטעה,וכיאין

בכליוםשבתיהמשפטמחייביםבגיןנזקיםמעיןאלו.אמנם

סיכוי שהסיכום ימומש .ובכך גרם נזק ועגמת נפש רבה

לפי האמור בדברינו לעיל ,מצד הדין ,אין בסיס בהלכה

לתובע.

לתשלום כזה ,אך בעקבות הפסיקה בבתי המשפט ,מקובל

ט .מאחר שהנציג הנ"ל פעל במסגרת עמותת ב .שהיא

בזמנינו להניח שהיושר הציבורי מחייב זאת .התעלמות

עמותה ציבורית .ותחת חסותה נגרם העוול לתובע ,יש

מאחריות כזו נתפסת בציבור כהתנהגות שאינה הגונה.

לחייבה לשלם לתובע תשלום מסויים ,וזאת בגדר "לפנים

אמנם לא מצאתי מקום לחייב על פי הדין מצד מנהג

משורתהדין".
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סימ מו

תביעותעובדכנגדבעלהבית
ה'אדרב'תשס"ג
אמר רב שיכול לחזור בו אפילו בחצי יום ,מטעם עבדי הם
תמציתעיקריהתביעה

ולא עבדים לעבדים .אבל קבלן שקבל קמה לקצור ,בגד

בפנינו תביעת א .כנגד מכון ב' ,והתקיימו שני דיונים

לארוג ,והוא רשאי להתבטל רק שלאחר זמן יגמור ,באותו

במעמד א .להלן "התובע" ,ונציגי המכון  -ג .ו-ד ,.להלן

אין שייך לומר ולא עבדים לעבדים ,כיון שהוא רשאי

"הנתבעים".

להתבטל כשהוא רוצה .דכוותה גבי מלמד אם שכרוהו

התובע טען ,שסוכם בינו לבין ג .שהתובע יקבל עבודה
למשך שנה ,העבודה היא תרגום מאמרים של אדמור"י

ללמוד כל הספר או חציו ולא קבעו לו זמן ללמוד ויכול
להתבטלכשהוארוצה,אזהיהחשובקבלן".

חב"ד ,תרגום מלה"ק לאנגלית .לדבריו ,בתחילה סוכם כי

וכן פסק ברמ"א חו"מ סי' שלג סעיף ה' " -שכר עצמו

יעבוד לפי תעריף של שכר עבור שעת עבודה ,ולאחר מכן

לזמן ,יש לו דין פועל ,אבל אם שכר עצמו ללמוד ספר או

עברולתשלוםלפיהיקףהחומר)בהתאםלמספרהמילים(.

חציספר,ישלודיןקבלן".

התובע טען כנגד פיטוריו לאחר שבעה חדשים ,ותבע

והסמ"ע סי' שלג ס"ק טז כתב " -הפועל ,אם הוא שכיר

פיצויים .וכן טען כי הנתבעים רימו אותו ביחס לתשלום.

יוםיכוללחזורבואפילובחציהיום...ואםהואקבלןשקבל

לדבריו ,עם כניסתו לעבודה ,סוכם על תשלום בהתאם

עליומלאכהבכךוכך.פי'ואינוכעבדדמלאכתרבומוטלת

לתעריף"שערהשוק",והשערהואבין25ל40-דולרלשעה,

עליו לעשות בו כל היום בלי הפסק ,אבל זה ,גומר מלאכה

אךהוטעהעלידיהנתבעיםלחשובשהתעריףהמקובלנמוך

שקיבל עליו איזה שעה ביום שירצה ,וכדרך כל בעה"ב

יותר.
מלבד זאת ,התובע טוען כי עבד על תרגום שלשה

העושהבמלאכהשלולמכורולהשתכר,משוםהכיגםהוא
אינויכוללחזורבו".

מאמריםולאקבלעבורםשכר.וכןתובעשינתןפס"דעקרוני

ובפד"ר ח"ו עמ'  164כתב בביאור דברי הסמ"ע וז"ל -

הקובע כי זכויות היוצרים עבור עבודתו היא קניינו ,בניגוד

"בודאי שאין כוונת הסמ"ע לומר ,דההבדל בין פועל וקבלן

לעמדתמכוןב'שזכויותהיוצריםשלהתרגום,הואשלהם.

הוא ,דפועל עובד כל היום ,משא"כ קבלן ,דהא ודאי פועל

הנתבעיםבקשולדחותאתהתביעה.לטענתםלאסוכם

שהשכיר עצמו אפילו לכמה שעות בלבד יכול ג"כ לחזור.

עםהתובעעלתעריףהקרוי"שערהשוק",מכיוןשאיןידוע

אלא עיקר כוונת הסמ"ע היא ,דפועל משועבד לבעל הבית

כללעלשערכזה.הנתבעיםהכחישואתהטענהשהתחייבו

ליום ,או לשעה מסויימת ,ואילו קבלן אינו קשור לבעליו,

להעסיקובמשךשנה,וכןטענוששלושתהמאמריםשהוזכרו

לאיזושעהביום,וכךגםמוכחמסוףדבריהסמ"עבכתבו-

על ידי התובע ,לא הוזמנו מראש ולא סוכם עליהם בטרם

אבל זה גומר מלאכה שקיבל עליו איזה שעה שירצה.

נכתבו,ועלכןאינםמחוייביםבתשלוםעבורם.כמוכןתבעו

ובסמ"ע סי' רכז ס"ק נט כתב  -פי' ששכרו על עבודתו יום

אתזכויותהיוצריםעבורם,ובנוסףהגישותביעהנגדית.

יוםדהואכפועלגמור...אבלקבלןדגומרהמלאכהדשוכרה
לצורכה אימת שירצה אין לו דין עבד .הרי דהסמ"ע ביאר

מעמדושלהתובעכקבלןאוכפועל

ההבדל בין קבלן לפועל בכך ,דפועל קשור ומשועבד לזמן

עלינו לברר שאלה מקדמית ,והיא  -מה היה טיב

מסוים.ואילוקבלןגומרהמלאכהאימתשירצה,ובמקוםזה,

ההתקשרות שבין הצדדים .האם התובע נשכר כפועל ,או

אפילו לא הזכיר את המושג של עבודה לשעות" ,עכ"ל

שדינו כקבלן שקבל על עצמו מלאכה מסויימת .ונ"מ לכמה

בפד"רשם.

ענייניםשיוזכרולהלן.

ובאבנינזרחלקחו"מסי'נבכתב" -החילוקשביןפועל

הגדרתפועללעומתקבלן,התבררהבדבריהמגידמשנה

לקבלן הוא רק בעצם החיוב .דעצם חיוב הפועל הוא

הלכות שכירות פ"ט ה"ד שכתב " -ואם קבלן הוא וכו'.

העבודהשיעבודאצלו,איןחילוקמהפעלבעבודתו.משא"כ

פירוש,שאינושכירזמןידוע,אלאלמלאכהידועה".
ובאור זרוע ב"מ פ"ו סי' רמ"ב כתב " -וזו תשובת רבני
צרפת ,אשר שבני אדם מחזיקים מלמדי תנוקות כקבלן
להיות ידו על התחתונה אם יחזור בו ,א"כ לא ידעו פשט

הקבלן עצם החיוב הוא תיקון הדבר שנתחייב לתקן .ואילו
יצויירשיתקןהחפץברגעאחדבליעבודהכלל,אינומחוייב
יותר,עלכןאינוחיובעבדים".
העולה מדברינו ,הגדרת החילוק בין שכיר לקבלן היא

הלכה במה מחלקים מקבלן ,דבר פשוט הוא זה ,כי בפועל

שהשכירמחוייבללוחזמניםידועומוסכםמראש,והמעסיק

שאינו רשאי להתבטל כגון שכיר יום או שכיר חדש ,באותן

משלם עבור מלאכה הנעשית בזמן מסויים שנקבע מראש.
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לעומתזאת,הקבלןאינוכפוףבעבודתוללוחזמניםמסויים

עליוהראיה,ואםלאהביאראיה,אע"פשכברנתןלושתים

שבו הוא מחוייב לעבוד ,אלא רק מחוייב להשלים מלאכה

או שאמר ליה הילך ,הרי בעל הבית נשבע בנקיטת חפץ.

מסויימת ,והתשלום הוא עבור התוצאה שיצאה מעבודתו.

בד"א,כששכרובעדים,ולאידעוכמהפסקלו,ותבעובזמנו.

ונ"מ ,שמאחר והקבלן אינו משועבד לשעות עבודה

אבלאםשכרושלאבעדים,אושתבעואחרזמנו,ישבעבעל

מסויימות בדוקא ,על כן אינו כעבד ,ואין בו את ההלכה

הבית,היסת".

שנאמרה בשכיר ,שיכול לחזור בו בחצי היום .ואם חזר בו
ידועלהתחתונה.

אלאשכלזהאילוהיהויכוחבשאלתגובהשכרושנקצץ
בטרם החל לעבוד .אך במקרה שלפנינו הויכוח הוא האם

התובע דרש תשלום פיצויים עקב פיטוריו .לעניין זה,

מלכתחילה דובר והוסכם על "שער השוק" .אך אין ויכוח

הגדרת שכיר הזכאי לפיצוי ,לעומת קבלן שאינו זכאי ,אינה

שהתובע עבד בהתאם לתעריף מסויים שהוסכם עליו בין

בהכרח ההגדרה ההלכתית ,מאחר שהחיוב לתשלום

הצדדים .לטענתו ,הסכמתו נבעה מתוך הנחה שזהו תעריף

הפיצויים מעיקרו ,אינו מיוסד על הלכה ,אלא נובע כתוצאה

השוק,והסכיםשזהושכרוהראוי,אלאשטועןשהוטעהעל

ממנהגהמדינה,מנהגשהואברתוקףמחייב,עלפיההלכה.

ידיהנתבעים.וממילאהויכוחאינועלקציצהמוגדרת,אלא

על כן לעניין זה יש לברר מהו מנהג המדינה בהגדרת שכיר

ויכוחעלהטענההאםהתובעאכןהוטעה.

לעומתקבלן.ועייןבפד"רח"געמ'273-288שדנובשאלהזו.

יש לדון ,האם אליבא דטענת התובע ,יש בסיס לתביעה

ועיי"שבעמ' 274שהביאועדויותשלשלאנשימקצוע.אחד

עקב ההטעיה הנטענת על ידו .כלומר ,יש לדון אילו טענת

מהםהעיד" -בקביעתפיצוייםלעובדישלקחתבחשבוןאת

התובע היתה מתקבלת במלואה ,ביחס לעובדות הנטענות

העיקרוןשלהמשכורת,היינו,קביעתמשכורתלעובדחדשית

עלידו,האםהיהמקוםלחייבאתהנתבעיםבתשלום.

אויומיתמהווהגורםלקביעתיחסשלעובדומעביד,עלאף

במשנה בריש פרק השוכר את האומנין )דף עה- (:

שהעבודההיאחלקיתונותרולושעותלקבלתעבודהנוספת

"השוכר את האומנין והטעו זה את זה ,אין להם זה על זה

במוסד אחר .כמובן ,גובה הפיצויים וימי החופש משתלמים

אלאתרעומת".

לפימדתהעבודהוהמשכורתהחדשית".
והעד השני העיד " -שהמשכורת החדשית אינה קנה

בבבלי התבארה משנה זו בדרך אחת ,כמבואר שם
בסוגיא ,שהטעו פועלים אהדדי ,והמקרה הוא בפועל שהוא

המידהלקביעתדינושלהעובדכשכיראוכעצמאי.העקרון

שלוחושלבעה"בשהטעהאתשארהפועלים.אךבירושלמי

הואלדעתו,אמצעיהייצור,היינו,אםאמצעיהיצורהםשל

התבארההמשנהבדרךאחרת.הירושלמיהובאבראשונים.

המעביד דינו כשכיר .גם יחסו של משרד מס הכנסה לגבי

וז"ל הריטב"א בחי' )שם( " -אמרו בירושלמי ,אמר לון עמי

העובדנודעהלוחשיבותרבהבקביעתהפיצויים,ובעקבותיו

אתוןעבדיןהיךחבריכוןעבדיןרובןעבדיןמןעשר,אשכחון

ישלהסיקאםדינוכעובדאוכעצמאי.העדמאשרכימאחר

רובן עבדין מן חמש .למלאכה עמך אנן עבדין ,היך חברין

שלאקייםחוקמסוייםלהענקתפיצויים,נמסרהדיוןלשיקול

עבדין רובן עבדין מן חמש ,אשכחון רובן עבדין מן עשר

דעתו של האגוד המקצועי .כן הגיד העד בתוך השאר ,כי

למלאכה ,ע"כ .ורישא בהטעאת פועלים לבעה"ב וסיפא

עובד הקשור לעבודה בשעות מסוימות מהווה גורם

הטעאת בעה"ב לפועלים ,והא דלא פירשו הכי בגמ' דילן

להתייחסאליוכאלעובדשכיר.אכןישלקחתבחשבוןאת

משוםדלישנאדהטעוזהאתזהמשמעטפישהטעופועלים

התעסקותוביתרהשעותשלהיום".

אהדדי".

פסק הדין הנזכר ניתן לפני למעלה מארבעים שנה ,ואם

לפיזהמפורשבירושלמי,שאםהפועליםמבקשיםלקבל

יתברר שחלו שינויים במנהג המדינה ,בשאלת הגדרת

כמו חבריהם ובעל הבית מסכים ומודיע להם שחבריהם

"שכיר"לעומת"קבלן",המנהגהנוכחיקובע,אךלאידועעל

קבלו חמש ,ולאחר מכן התברר שקבלו עשר ,על זה אמרה

שינוימהותיבמנהגהמדינהבענייןזה.

המשנהשאיןלהםאלאתרעומת.

בשאלת חילוקי הטענות בין הצדדים בשאלת התעריף

הריטב"אסברשדינושלהירושלמימוסכםגםעלהבבלי

שישולם לתובע .האם סוכם על "שער השוק" ,או לא.

וכתב שם " -חזרו זה בזה לא קתני אלא הטעו זה את זה,

בשאלה זו קיי"ל דהמוציא מחבירו עליו הראיה ,אך מוטלת

דאטעו פועלים אהדדי.מסתבראדהכי נמי הוה מצי למימר

על הנתבע חובה להשבע .ומאחר ולא נחתם חוזה בין

שהטעה בעה"ב לפועלים או שהטעו פועלים לבעה"ב ,וכן

הצדדים ,ולא ניתן להוכיח מה היה הסיכום המוקדם בין

אמרובירושלמי"וכו'

הצדדים,עלכןהממע"ה.

ובמאירי)שם,ד"האע"פ(הביאאתדבריהירושלמי.וז"ל

במסכתבבאמציעאדףקיב" - .אומןאומרשתיםקצצת

המאירי " -אע"פ שבעל התלמוד לא מצא טעות בין בעל

לי ,והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת ,המוציא מחבירו

הבית לפועלים אלא מדרך חזרה ,בתלמוד המערב פרשוהו

עליוהראיה.קציצהודאימידכרדכירילהאינשי".

אףמצדהשכירות.כיצדבעלהביתשהטעהלפועליםואמר

ובשו"ע חו"מ סי'פט סעיף ד' " -בעל הביתאומרשתים

להם תבואו עמי כדרך שבאו חבריכם ,שואלין לו ובכמה

קצצתילך,והשכיראומרשלשהקצצתלי,המוציאמחבירו

באו ,אומר להם בשלשה .ונמצא ורובם בארבעה .אינו נותן

עטרתדבורה
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להם אלא שלשה ,אע"פ שאפשר שעל סמך אותם הדברים

לשלםלשארפועלים,ואםישהפרשבתעריף,ישלםכפחות

נשכרו לו בשלשה  ...ובכולם אין להם זה על זה אלא

שבפועלים.

תרעומת על ששקרו זה לזה .ואפשר שדעת תלמוד בבלי

ניתן להגדיר את ההבדל בין שתי ההלכות ,בהלכה

שבזו חייב ,שהרי זה כמי שהתנה שיתן כדרך שנתן

הראשונה קבעו תעריף מדוייק ,והוא התעריף שקבלו

לחבריהם.ואףדעתתלמודהמערבישבוכדילתמוה.אלא

חבריהם,אלאשאינותעריףידוע.בעלהביתטעןשהתעריף

שיראה לי שזה אינו אלא כדבר גיזום ,כלומר אין הפועלים

עומדעלד'והפועליםלאהאמינוהוותלואתשכרםבשכר

נשכרים אלא בכך ,או שהם נשכרים בכך וכך ,והוא כעין

חבריהם .לעומת זאת ,בהלכה השניה קבעו תעריף כללי,

זרוזין.וכןהדבראצליבמישמוליךסחורהלמכורואומרכך

והוא "כמו ששאר פועלים נשכרים" .אם נמצא שבעה"ב

וכך רצו ליתן לי ,ונמצא שאינו כן ,שאין כאן כלום ,שכל

הטעהאותם,בטלהקציצהונותןלהםכפחותשבפועלים.

כיוצא באלו אין דעת השומע סומכת עד שנאמר שעל דעת
כן הוא יורד ,אלא גומר הוא בדעתו על כך ,ועושה אותן
הדברים סעד ומבוא ליכנס .ומ"מ אם היו הדברים בתנאי
גמוראיןספקשהולכיןאחריו".
מבואר בדברי המאירי ,שאם כהקדמה לקציצה נאמרו

הט"זהעירעלדבריהרמ"אוכתבשהרמ"אקיצרבמקום
היהעליולבאר.
לדעת הט"ז אם בעל הבית הטעה את הפועלים וספר
להם שאחרים קבלו תעריף מסויים ,וקבע עמהם תעריף
דומה ,והפועלים הסכימו ,יוכלו לקבל רק את התעריף

דברי גיזום ,בהם בעה"ב סיפר מה גובה השכר שקבלו

שהוזכר על ידי בעה"ב בפירוש ,גם אם יתברר שבעל הבית

אחרים וכיוצ"ב ,ולמעשה הטעה את הפועלים ,ואחר כך

ִשקר להם בדבריו ,כל עוד הפועלים לא אמרו בפירוש

קצצו ביניהם את שכר העבודה" ,אין דעת השומע סומכת

ששכרם יהיה כפי שמקובל בין שאר הפועלים .ולפי הט"ז

עד שנאמר שעל דעת כן הוא יורד ,אלא גומר הוא בדעתו

קיים חילוק בין ההלכה הראשונה לשניה היא שבראשונה

עלכך,ועושהאותןהדבריםסעדומבואליכנס".משא"כאם

הם הזכירו בפירוש שסומכים על שכירות חבריהם ,משא"כ

כןהתנובפירוש.

במקרה השני הם שתקו ,ולא תלו את שכרם במה שיקבל

בט"ז בסי' שלב כתב כעין דברי המאירי )בלא שראה
דבריו(.אךבטרםנביאאתדבריהט"זנקדיםאתדבריהב"י
והרמ"אבשו"ע.

פלוני.
הט"ז העלה תמיהה ,מדוע במקרה השני בטלה הקציצה
שקבע בעה"ב ,ויקבלו כפחות שבפועלים .וז"ל הט"ז " -ק"ל,

בביתיוסףחו"מסי'שלבכתב"-כתבותלמידיהרשב"א,

כי אמר לפועלים תעשו עמי מלאכה בד' כמו שנשכרים

היכי דאמר להם בעל הבית בואו ועשו עמי בחמשה כדרך

אחרים ,והפועלים שותקין ,מנלן דסמכו על שיעור שכירות

שבאו חבירכם ,ואמרו לו כמו שבאו הם ואשתכח דבעשרה

אחרים ,דלמא סבר וקבל בקציצה שזכר בעל הבית ,ואמאי

יהיבלהועשרהדדעתייהואעילוייאוזהברור,עכ"ל".

נתבטל השכירות מספק ונוציא ממון טפי מהקציצה .וראיה

ולפי זה מבואר ,שדעת תלמידי הרשב"א דלא נקטינן

ממה שכתב המחבר בסעיף זה ,אמר בעה"ב שכור לי בד'

כירושלמי ,ובעה"ב מחוייב לשלם כמו שקבלו חבריהם .וכן

ואזל השליח ושכר לו בג' ואמרו לו כמו שאמר בעה"ב ...

פסקהרמ"אסי'שלבס"ד.אלאשהרמ"אכתבשתיהלכות

דכיון שאין לנו הוכחה שסמכו על דברי בעה"ב עצמו ,אלא

המתייחסותלמקרהבוהפועלהוטעהעלידיבעלהבית-

שאפשרשעיקרהסמיכות שלהםעלדבריהשליח,עלכןלא

בהלכה ראשונה פסק את דינם של תלמידי הרשב"א -

נתבטל מה שדיבר השליח עמו ,וה"נ מ"ש .והמעיין בדברי

"בעלהביתשאמרלפועליםעשועמימלאכהבארבעהכמו

ב"ישמביאדיניםאלובשםרבינוירוחםלק"מ,דכתבדינים

שעשוחביריכם,ואמרוכמושעשוחבירינו,ואשתכחדיהיב

אלו דרך שאלה ,דהיינו שהפועלים שאלו בפירוש בשעת

להויותר,צריךליתןלאלוכמולחבריהם)ב"יבשםתלמידי

קציצהכמהאתהנותןלשארפועלים,משמעדעלזהדוקא

רשב"א(".

סמכו".

והלכההשניהכתב" -בעלהביתשהטעהפועליםואמר
להםעשועמיבארבעהכמוששארפועליםנשכרים,ונמצאו
שנשכרים ביותר ,או שהפועלים הטעו בעל הבית בכי האי
גוונא,הויכאילולאשכרוזהאתזהכלל,ונותןלהםבפחות
שבפועלים)רבינוירוחםבשםהרשב"א(".
ועיין בסמ"ע המבאר את החילוק בין רישא לסיפא.

מדבריהט"זעולהשבמקרהבובעה"באמרבד',קיימים
שלשהחילוקים.
א .אמרו "כמו שעשו חברינו" - ,יקבלו כפי שקבלו
חבריהם.
ב .אמרו "כמו שאתה נותן לשאר הפועלים" - ,יקבלו
כפחותשבפועלים.

ברישא הפועלים חזרו ואמרו "כמו שעשו חבירינו" ,ובכך

ג.בעה"באמרשאחריםמקבליםד'ואשתכחשקרא,אך

הוכיחו שאינם מאמינים לבעה"ב במה שאמר להם

הפועלים לא חזרו לקשור ולתלות דבריהם באחרים ,יקבלו

שחבריהםקבלוד'בלבד,ודעתםהיתהשאםחבריהםקבלו

רק ד' .ולפי המבואר לעיל ,דברי המאירי העוסקים במקרה

יותרשגםהםיקבלויותר.ובסיפאתלועצמםבמהשמקובל

זה,הםסעדלסברתהט"ז.
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לפי זה ,התובע טען " -הוא אמר לי שהמתחרה שלי

וסבר וקביל ונתן להם מלאכתו לעשות ,והיה לו לבע"ה

הסכים לארבעים שקל לשעה ,ואז הסכמנו לחמשים,

לומר ,איני נותן לכם כמו שנתתי לחביריכם ,אלא דש"מ

ואמרתישאםזהשערהשוקאסכים,ואםלא,לאאסכים".

דסברוקבילואזלינןבתרלשוןאחרון".

מדברי התובע בדיון בבית הדין ,ובסיכומיו שהוגשו

אךבמקרהשלפנינו,נראהשגםלפידרךזושלהנתיבות

בכתב ,עולה שהוא הסכים לתעריף שנקבע על ידי המכון,

ושו"תפעולתשכיר,הרישאליבאדטענתהתובע,הנתבעים

אך הוטעה לחשוב שהמחיר שנקבע עמו הוא אמנם מחיר

בשום שלב של המו"מ לא התרצו לעמדתו ,אלא ניסו

השוק,אלאשהודיעלפלוני שאםיתבררשמחירהשוקגבוה

להטעותו.

יותריתבעתעריףגבוהבהתאםלמחירהשוק.

כאמור ,כל האמור בדברינו ,נכתב רק אליבא דטענת

עכ"פ נראה מדבריו שנכנס לחילוק השלישי הנ"ל ,ולא

התובע ,מתוך הנחה שאף אם עמדתו היתה מתקבלת ,לא

לחילוקים הקודמים ,דהיינו שלא היה סיכום סופי שבכל

היה מקום לחייב יותר ממה שקבל .אך למעשה הנתבעים

מקרה התשלום המיידי יהיה תשלום אחר ממה שנקבע

הכחישו את הטענה שדובר על תעריף התואם את שער

בפירוש ,אלא כפי שיתברר שפלוני קבל או תעריף השוק,

השוק ,וטענו כי בתרגומי מאמרי חב"ד וכדומה ,אין כלל

אלא שאם יתברר תעריף אחר כמחיר השוק ,יחזור ויפתח

מושג כזה ,הנקרא "שער השוק" .ודברינו נכתבו רק לברר

מחדשאתהמו"מביניהם.

האם מוטל עליהם להשבע כפי שנפסק בשו"ע במקרה בו

כל האמור לעיל הוא על פי דרכו של הרמ"א ,ובתוספת
דבריהט"ז.אךנצייןשהש"ך ס"קטוהקשהעלדינוהראשון

נחלקוהטענותבשאלתגובההקציצה.ולפיהאמוראיןצורך
להטילעליהםשבועה.

של הרמ"א ,וכתב " -דין זה צל"ע ,דנהי דהם אמרו כמו

וכל האמור יכול להתייחס רק לפרק זמן הראשון של

שעשו חבירינו ואשתכח דיהיב להו יותר ,מ"מ הרי הבעל

העבודה ,אבל לאחר שכבר קבל תשלום מסויים ,ולמרות

הבית אמר בפירוש עשו עמי מלאכה בד' ,א"כ לא נתרצה

זאת ,המשיך לעבוד ,הרי ודאי שלא יוכל לטעון שהסיכום

להם ביותר מד' .ונהי דהיתה כוונתו להטעותם ובטלה

מתייחס לשער השוק ,ולא לסכום שקבל למעשה .שהרי

מחשבתו בזה ,מ"מ יכול לומר לא נתרציתי ליתן כמו

בודאי דעתו היתה להמשיך לעבוד על דעת כן שהתשלום

לחבריהם ,שהרי לא אמרתי רק ד' ,וא"כ נראה דה"ל כאלו

יהיה בשיעור שבפועל משולם לו ,ואין מקום לטענה כי לא

לאשכרוזא"זכלל,ונותןלהםכפחותשבפועלים".

הסכים לקציצה זו ,בו בעת שלמעשה מקבל כן ,אלא שרק

דהיינולדעתהש"ך,מעולםלאניתןלקבועאתהתשלום

יכול להעלות טענה שבדרכי מרמה הביאוהו להסכים

על פי כוונת הפועל בעת המו"מ על בעה"ב ,אם לא הוברר

לתעריףכזה.ביתהדיןאינויכוללאשרטענהזו,כלעודלא

שגםבעה"בהסכים.שהרישרשהחיובלתשלוםלפועלנובע

הוּכחה בפנינו ,והתובע אינו רשאי להשמיץ את הנתבעים

מהתחייבות בעה"ב ,וכיצד ניתן לחייבו ,כפי שסבר הפועל,

ולגרום להם נזקים .אך מאידך אין מקום לתשלום בתביעה

אם הוא לא התחייב כפי שסבר הפועל ,וכוונתו היתה

הנגדיתבטרםהוכחנזקממשישנעשהעלידיהתובע.

לתעריף נמוך .אלא שבמקרה כזה ,עקב אי ההתאמה בין
כוונת בעה"ב לכוונת הפועל ,בטלה קציצה ויקבל כפחות
שבפועלים.

התביעהלתשלוםשכרועדלסיוםהשנה,ועלשלשה
מאמריםנוספים

לפידרכושלהש"ך,מאחרוגםהתובעטועןשהנתבעים

התובע טען שהנתבעים התחייבו להעסיקו למשך שנה

לאהתכוונולהתחייביותרממהששילמו,אלאשרצונםהיה

ומבקש שכר עבור שנה ,למרות שעבודתו הופסקה לאחר

להטעותו ,הרי שגם אם היתה כוונתו לעבוד רק בתנאי

שבעה חדשים .אך לאחר חקירה נוספת התובע הבהיר

שהתשלום יהא כשער השוק ,בטלה קציצה ויקבל כפחות

שהדברים לא נאמרו בלשון התחייבות אלא שכתשובה

שבפועלים.

לשאלתו,השיבג.שיוכללהעסיקושנה.

וע"עבנתיבותהמשפטסק"גמש"כעלדבריהש"ך,ויסוד

הנתבעים הכחישו טענה זו ,ולדבריהם ,אין הם נוהגים

דבריו הם שבעל הבית שנתן להם את העבודה לאחר

לסכםמראששיתנועבודהלשנה,ולאףאחדמהעובדיםלא

שאמרו כמו שעשו חברינו ,למעשה הוכיח שהתרצה למה

הובטח מראש להעסיקו למשך שנה .מה עוד שהתקציב

שהםאמרו,עיי"ש.

המתקבל אצלהם מהתורם אינו למשך שנה אלא לשלשה

וכןבשו"תפעולתצדיקח"בסי'קסוכתבעלדבריהש"ך
" -וצ"ע מאי שנא מההיא דסי' רכ"א מוכר אומר במאתיים

חדשים,ללאהתחייבותלתקופהנוספת,עלכןלאהיהניתן
להתחייבלשנתעבודה.

ולוקח אומרבמנה ,והלך כל אחד לדרכו ,וחזר לוקח ותבעו

יתכן שהמציאות היתה ,שנאמרו דברים במו"מ הקודם

בסתם נותן מאתיים .ואע"ג דהתם הלך כל אחד לדרכו,

לתחילתהעבודה,בהםנאמרלתובעכיצפוישיעסיקואותו

היינו טעמא דכיון דחזר הלוקח ותבע החפץ ממוכר אמרינן

למשך שנה ,אך הנתבעים לא ראו בדברים אלו משום

דנתרצה לו  ...ה"נ בדין זה לא נתרצו לו רק כמו שעשו

הבטחהאוהתחייבותברתתוקףשתוכללחייבאותם,אלא

חביריהם .ודמי למוכר אומר במאתיים ולוקח אומר במנה,

כדברים שנאמרו בשיחה שאינה מחייבת .בכל מקרה,
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הנתבעיםשללומכלוכלאתטענתהתובע,עכ"פלהלןנדון,

הבית חזר בו ,בעה"ב חייב לשלם את נזקי הקבלן מדינא

אליבא דטענת התובע ,שדובר מראש כסיכום ברור,

דגרמי .ועיין בסמ"ע סי' שלג סק"ל ,ששכר העבודה שסוכם

להעסקתולמשךשנה,האםסיכוםכזהמחייב.
הרא"ש בתשובה כלל קד סי' ו' " -ילמדנו רבינו .ראובן

מראש ,נכלל בנזק המוטל על בעל הבית .עיי"ש במש"כ -
"כפיהפיסוקשפסקעליובעלהביתמתחילה".

הלךלאומן,ואמרלועשהליכךוכךהלילהואקחנולמחר,

נ"מ מדברינו ,ביחס לשלשת המאמרים העומדים לדיון

והואעשהאותודבר,ולמחרהלךלוואמרלוטולהפעולה

והתובע מבקש לקבל שכר עבורם ,ולטענתו עבד עליהם

שאמרתלילעשות,שאםלאתטלנו,תפסד,וראובןאמרלו

בהתאםלסיכוםמוקדםאךלאקבלשכר.

כבר לקחתיה מאחר .תשובה .על מעשה האומן ,חייב

התקיימו שני דיונים והצדדים נשארו בעמדותיהם

המצוה לפרוע לאומן כל הפסדו ,משום דינא דגרמי .מידי

השונות ביחס לשלשת המאמרים .התובע טוען כי נכתבו

דהוהאהלכוחמריןולאמצאותבואה,פועליםומצאושדה

בעקבותהוראהמטעםג,.והלהטועןשנכתבועלדעתעצמו

לחה ,נותן להם שכרם משלם )ב"מ עו ,(:שעל ידו הפסידו

של התובע בלא שהזמינם ,אלא שלאחר שנכתבו שקל אם

מלאכת היום; והכא נמי ,ע"פ דבורו הפסיד .נאם אשר בן

להכניסם,והחליטשלאלהכניסםלאתר.

ה"ריחיאלזצ"ל".
ובשו"עחו"מסי'שלגסעיףח'הביאלהלכהאתדינושל

בנקודה זו שאין לאף אחד מהצדדים ראיה ולא ניתן
לברר עניין זה בראיות ,מצד הדין הממע"ה והנתבע מחוייב

הרא"ש" - ,אמר לאומן עשה לי דבר פלוני ואקחנו ממך,

שבועה ,אך כפשרה הנקבעת על מנת להמנע משבועה יש

ועשאוהאומן,ואחרכךאינורוצהלקחתו,והואדברשאם

להטיל על הנתבעים לשלם מחצית מהסכום .הפשרה

לאיקחנומיד,יפסיד,חייב".

שקבענו אינה שליש כמקובל ,אלא חצי ,ונוטה לטובת

בלשון הרא"ש מבואר שהחיוב תשלום יסודו בדינא

התובע מפני הנסיבות במקרה זה של תובע בודד מול גוף

דגרמי .ולפי זה היינו דוקא ביחס למלאכות שכבר נעשו על

שהינו חזק יותר ,ומצינו קרוב לזה ביחיד מול ציבור ,יעויין

ידי האומן ,שאם ראובן לא יטול מהאומן ,נגרם נזק ישיר

חת"סיו"דסוףסי'רלט.

לאומן .אבל אם בטרם עשה מלאכתו ,ראובן הודיעו שחוזר

אךביחסלמאמרהשלישי)מאמראדמו"רהזקן(איןלחייב

בוומבקששלאיעשה,ליכאלדינאדגרמי,אףאםאיןאחר

מאחרוגםלדבריהתובעהואעבדעלתירגוםמאמרזהללא

המזמיןמלאכהממנו.
והנה בגוף דברי הרא"ש כתב רבי עקיבא איגר בתשובה
ח"א סי' קלד " -לכאורה היה נראה דתליא במחלוקות

הוראה מוקדמת מטעם הנתבעים ,אלא לטענתו הבין שעליו
להמשיךלתרגםמאחרולאנאמרלושלאלהמשיך,ובנסיבות
אלו,גםלדבריו,הנתבעיםאינםמחוייביםבתשלום.

הרמב"םוהראב"ד)פ"והכ"דמהל'זכיה(דבחזרההיא,ס"ל

והנה בפועל שהחל לעבוד פסק הטור סי' שלג " -במה

להרמב"םדצריכיםלשלםלומהשהוציאלשמשיםולחזנים

דברים אמורים כשלא התחילו במלאכה ,הילכך יכול

מדיןגרמי,והראב"דבהשגותחולקדאינהצריכהלשלםלו

הבעה"בלחזורבוכלזמןשאינוגורםלהםהפסד,אבלאם

ההוצאות ,א"כ לכאורה דינא דהרא"ש ז"ל הוא לשיטת

התחילו במלאכה אין בעה"ב יכול לחזור ,ואם חוזר נותן

הרמב"םוהויספיקאדדינא.

להםשכרםכפועלבטל".וכןפסקבשו"עסי'שלגס"ב"ואם

אמנם באמת יפה הקשה הראב"ד מזרעוני גינה ותירץ

הלכו  ...נותן להם שכרם כפועל בטל" .לכאורה ,היה מקום

הה"מלחלקדבזרעונים הוציאכדילהרוויח,אבלבחזרהלא

ללמוד מדברי תשובת הרא"ש והשו"ע סעיף ח' ,שהתחלת

היההוצאותלהשתכראלאלהתנהגכמנהגהמדינה,אםכן

מלאכה היא כקנין רק בפועל שכיר ,ולא בקבלן ,ואין חילוק

לכאורהיקשהההיאדהרא"שדגםלהרמב"םיהי'בזהפטור,

ביןדיןהאומןהמוזכרברא"שובשו"עלדינושלהקבלן.ולפי

דהא באומן עשה כדי להרויח ויקשה להרא"ש קושיית

זה בעל הבית שסיכם עם קבלן שיעשה עבורו עבודה

הראב"דמזרעונים,ולזהנראהלידוקאבזרעונים,וכןבחזרה

מסויימת תמורת שכר שסוכם מראש ,ולאחר שהקבלן החל

היא דלא אמרה לו להוציא לשמשים וכדומה ,רק דממילא

בעבודתובעלהביתחזרבו,בעה"בלאיחוייבבמלואשכרו

כן הוא ,וכן בזרעונים לא אמר המוכר שיוציא ויזרע ,ובזה

עבורכלהתקופהשסוכמה,אלארקישערואתהנזקשנגרם

ס"ללהראב"דדא"צלהחזירההוצאהוהרמב"םסביראליה

לקבלן,וכדיןהאומןשבתשובותהרא"ש.

דבלאעשהההוצאהלהשתכרחייבלשלם.אבלבהרא"ש...

אך בנתיבות המשפט סי' שלג ס"ק טו כתב בביאור דינו

דאמרלהאומןשיעשהכלי...,ועלפיועשהכן,חייבלשלם

של תשובת הרא"ש והשו"ע סעיף ח' ,וז"ל " -הכא מיירי

הוצאותיו,וזהולכ"ע,ואםכן אםבנדוןדידןהיהכזהשאמר

שלא אמר לו שיעשה בתורת שכירות ,רק שאמר לו שאחר

לו הבא הפירות לכאן ואקנה ממך צריך לשלם לו

שיעשהו לעצמו יקנהו ממנו בתורת קנין לפי שוויו ,דאז לא

ההוצאות",עכ"להגרע"אז"לבתשובה.

נעשה שלוחו להתחייב תיכף ,רק בדבר האבוד חייב מטעם

העולה מדברינו - ,אומן שהתבקש לעשות מלאכה ,אם

גרמי".וכןבחזו"אב"קסי'כגס"קלהכתבבביאורהלכהזו

בטרםעשהמלאכתו,חזרבובעה"בוהודיעושלאיעשה,אין

" -צ"ל דכשאמר לו ואני אקחנו ממך ,אין דעתו להתחייב

מקום לתביעת ממון .אך אם לאחר שעשה מלאכתו ,בעל

מדיןשוכרפועל,אלאהבטחהשיקח".

938חושןמשפט

עטרתדבורה

אך מצינו שנחלקו ראשונים ואחרונים בשאלה זו ,האם

נקנה באכילת פירות בתורת קנין חזקה ,והראב"ד וש"פ

גםקבלןדינוכפועל,והתחלתהמלאכהתחשבכקנין,לענין

חולקים ,וס"ל דדוקא הציע מצעות דגופו נהנה מקרקע זהו

שאם בעל הבית חזר בו באמצע מלאכתו ,יחוייב בשכרו

חזקה אבל לא כשנהנה מאכילת פירות .והובא פלוגתא זו

כפועלבטל.

בסי' קצ"ב וסי' קצ"ו גבי עבד שעשה לרבו מלאכה שאינו

הריב"שסי'תעוכתבשגםבקבלןהתחלתהעבודההיא

בשימוש גופו ,כגוןשתפר לו בגד וכיוצא,דלשיטתהרמב"ם

הקנין ,וז"ל " -אין חלוק בין שכירות פועל ליום אחד ,או

קנההעבדבתורתקניןחזקהולהחולקיםעליולאקנהו.א"כ

שכיר שבת ,או שכיר חדש ,או שכיר שנה .או שהוא קבלן,

לדעת הרמב"ם בודאי ניחא הא דהתחלת המלאכה חשוב

שקבל קמה לקצור ,או כרם לבצור ,שבכל אלה ,אין צריך

קנין בפועל ,דהא פועל הנשכר לזמן דינו כמו עבד וקרקע

קנין.אלאהתחלתהמלאכה,היאהקנין.אלאשהפועליכול

שנקנה בחזקה ,כמבואר בסי' רכ"ז סעיף לג בשם הרמב"ם

לחזור בו לעולם ,אפילו התחיל במלאכה ,ואפילו בקנין.

דהשוכר הפועל לעשות עמו אין לו אונאה ,מפני שהוא

משוםדכתיבכיליבניישראלעבדים.ובעלהבית,איןיכול

כקונה אותו לזמן ,ועבדים אין בהם אונאה .וזה אינו אלא

לחזורבו.וגםהפועל,אםהואדברהאבד,איןיכוללחזור".

בפועל ,אבל קבלן דבידו לעשות ולגמור המלאכה אימת

)דבריהריב"שהובאובש"ךסי'שלגס"קידלענייןדיןפועל

שירצה,איןלודיןעבד,כמ"שהמחברשםסעיףלודישלו

יכוללחזורבואפילובחציהיום,שהדיןכןאפילונעשהקנין

אונאה.ועלכןפועלשפירנקנהבהתחלתהמלאכהבתורת

עמו ,ואין הכרח שמתוך שהש"ך ציטט במלואם את דברי

קנין חזקה כמו עבד דנקנה בחזקה ...ואף להסוברים דעבד

הריב"ש יהא ניתן להוכיח שהש"ך הכריע כריב"ש גם לענין

וקרקעאינןנקניןבאכילתפירות,מ"מהאזהאינורקבקניות

שאין חילוק בין קבלן לפועל ,מאחר והש"ך שם אינו עוסק

קרקע,אבלשכירותקרקעכיוןדעיקרואינורקזכייהבפירות

כללבהלכהזו(.

ולשימוש ,בזה קנהו ,וכדרך תשמישו כן הוא דרך זכייתו ...

ובספר מנחת פיתים סי' שלג ס"א כתב " -בהתחיל כבר

א"כה"הבפועלדאיןרצונורקלקנותובתורתשכירות,וכמו

הקבלןבמלאכהובעה"בחוזרבו,דמבוארלקמןס"דבהג"ה

כלזכותפירותבלבד...אבלקבלןדדינוכמומטלטליןכנ"ל

דידבעה"בעלהתחתונה...ואםאיאפשרלוכעתלהשכיר

לענין אונאה ,וה"ה לענין קנין חזקה דלא נקנה בחזקה כמו

עצמולמלאכהאחרתמחוייבבעה"בלשלםלושכרוכפועל

מטלטלין  .וע"כ אתי שפיר שיטת הסוברים ופשטות לשון

בטל ,בזה אע"ג דלא מצא להשכיר עצמו אתמול ,ובפרט

המחבר בסי' של"ג דס"ל דקבלן שהתחיל לקצור ונתייקרו

בקבלן דל"ש כלל הסברא הנ"ל ,אפ"ה מחוייב לשלם לו,

הפועלים וחזר בו דאין שוכר עליו פועלים אחרים רק מה

דהתחלת מלאכה עושה קנין לענין זה .וכן משמע בשטמ"ק

שתפוס ביד בעה"ב ,משום אומדנא דהקנהו למה שבידו

ר"פהשוכרבשםהר"ן.מיהובמוצאעתהלהשכיראתעצמו

כמ"ש הסמ"ע שם ס"ק כה .אבל לא נחתינן לנכסי הפועל

אינומחוייבלשלםלו,כןמבוארבשטמ"קשםדלאכנתיבות

ממה שאינו תפוס בידו ,משום דלא קנהו להקבלן על ידי

המשפטלקמןסק"ז".

תחילת המלאכה ,דדינו כמטלטלי לקנין חזקה ,ואתי שפיר

אך בספר מחנה אפרים הלכות שכירות פועלים סי' ד'

בלאשוםדוחקדשפירישלחלקביןפועללקבלןבזה.

כתב " -והייתי סבור לומר דמה שאמרו הרמב"ן והרשב"א

ושיטת הריב"ש  ...דס"ל דקבלן נמי נקנה בהתחלת

דהתחלת מלאכה בפועלים עביד קנין ,היינו דוקא בפועל,

מלאכה ,וכן שיטת ש"פ דהובא במחנ"א שם ס"ל כן ,י"ל

דכיטרחלהנאתבעלהביתקאטרח,שליחותיהדבעלהבית

דטעמם דס"ל כשיטות הראשונים דהובא בב"י סי' רכ"ז

קעבידוידוכידו,מאידמצילמיהדרהוימגזירתהכתוב.אבל

דפליגיעלהרמב"םוס"לדקבלןנמיאיןלואונאה,דדינוג"כ

גבי קבלן דכי טרח בדידיה קא טרח ולדעתיה קא עביד ,אין

כמוקרקע,וטעמםי"לדס"לכשיטתרש"ידבןחוריןאיתקש

התחלתמלאכהעבידקנין,אלאשקנסואותושיהאידועל

לקרקע  ...ועיין מזה בתרומת הדשן סי' שי"ח דמשמע במה

התחתונה  ...וסעד לזה מצאתי בהגהת האשרי שכתב דהא

דפועל דמי לעבד לפי דגופו קנוי כמו עבד עברי ,משא"כ

דקבלן חוזר בו אלא שידו על התחתונה ,היינו משום דלא

קבלן ,על כן יש לו אונאה .ולכן לדינא ,להכרעת המחבר

נגמר קנין השכירות ,דהתחלת מלאכה לא עביד קנין .אבל

בסי' רכ"ז דקבלן יש לו אונאה דדינו כמטלטלי ,על כן הדין

אם נגמר קנין השכירות במשיכה או בקנין סודר ,שוב אינו

דקבלן אף בהתחיל במלאכתו חוזר בו ,רק שידו על

יכול לחזור ,וכן כתב הנמוקי יוסף בשמעתין יעו"ש" .עכ"ל,

התחתונה".

ובהמשךדבריוהמחנ"אהביאמדבריהריב"ש,הנזכרים.

וכן בספר חקרי לב חחו"מ על סי' שלג ,בסי' עז האריך

ובספר נחל יצחק סי' לט סעיף יז הביא מדברי המחנ"א,

והעלה שדעת כמה ראשונים שבעה"ב החוזר בו ישלם

וכתב " -ובאמת פשטות הטור שו"ע משמע דבקבלן לא הוי

לקבלןרקמהשעשה.ועיי"ששהביאמספרמשפטצדקח"ב

התחלת מלאכה קנין ,וצריך ביאור מאיזה טעם ישתנה דין

סי' עז הטעם לחלק בין שכיר לקבלן " -דבקבלן כי קבל

פועל מקבלן בזה  ...והנ"ל בזה די"ל דהתחלת המלאכה

מלאכהבסתם,לאולעשותהמידכיאםבשעהשירצו,וא"כ

חשוב לקנין בפועלים ,דזהו משום קנין חזקה .דידוע שיטת

כי חזר בעה"ב אין בזה נזק ברור ועל כן גובה מה שעשה

הרמב"םפ"אמהלכותמכירהופ"חמהלכותמכירהדקרקע

לבד,אבלבשכירהוינזקניכר".

עטרתדבורה
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במסקנתוכתבהחקרילב"-הכללהעולהלעניןדינאדג'

ובמאירי בריש פרק חמישי במסכת ע"ז )סב (.כתב -

מחלוקות בדבר ,הסברא ראשונה הוא בקבלן שהתחיל

"ופירשו בגמ' דוקא בששכר האיסור לעצמו ,כגון שאמר לו

במלאכה  ...אין הקבלן מפסיד משכרו כלום ,דאם מוצא

העברלימאהחביותחביתחביתבפרוטהשנמצאשכרכל

להשתכרבפחות,משליםבעלהביתהפחת,ואםאינומוצא

חביתלעצמו,והואמעבירלוכמהשירצהומניחאתהשאר.

להשתכר גובה שכרו שלם כפועל בטל .השניה דבקבלן אם

אבל אם הותנה השכר בכלל אחד ,כגון שאמר לו העבר לי

חזרבעלהביתאףלאחרשהתחיל,ביןשמוצאלהשתכראו

מאהחביותבמאהפרוטות,והיתהזושלייןביניהם,הריזה

אינו מוצא ,אינו גובה אלא מה שעשה  ...ואם כן אם בעל

כמי שקבל מלאכה שאפשר לגוי לעכב כל השכר עד

הבית תפוס בשכר אינו נותן כי אם כמה שעשו  ...ואם

שישלים כל מלאכתו ,ונמצאת זו של יין נסך מעכבת את

הקבלן תפוס בשכר גובה שכר שלם כסברא הראשונה

הכל,ולפיכךאסור".

דהמוציא מחבירו עליו הראיה דבכל ספק דרבוותא יכול
המוחזקלומרקיםליכידועודוק,כךנראהלילהלכה".

וכן במחנה אפרים הלכות שכירות פועלים סי' ה' הביא
את דברי הגמ' בע"ז ומש"כ שם רש"י " -כגון דאמר ליה

מסקנת הדברים ,מצינו חילוקי דעות בראשונים

העבר ק' חביות בק' פרוטות דכל כמה דלא אעברינהו

ובאחרונים בשאלה זו האם דינו של קבלן כדין פועל,

לכולהו לא יהיב ליה מידי ,הלכך כולי אגרא שייך ביה".

שלאחר שהתחיל במלאכתו ,ובעל הבית חזר בו ,מחוייב

והעלה המחנ"א דמוכח מזה שקבלן אינו יכול לחזור בו

בשכרו כפועל בטל ,למרות שלמעשה לא השלים מלאכתו

באמצעמלאכתו,ואםחוזרבומפסידכלשכרו,דאל"הלא

עקב חזרת בעל הבית .ולדעת הנחל יצחק נקטינן לדינא

היה מקום לומר שמכח אותה פרוטה של אסור זכה בכל

שחלוק דינו של קבלן מדין פועל ,וכן היא הכרעת השו"ע.

שכרו.ולמעשהכןמבוארבמאירישהבאנו.

וכןלמסקנתהחקרילבאיןמוציאיןמהמוחזק.

ולפי זה נראה ברור שגם דין חזרת בעל הבית נקבעת

וגם לשיטת הסוברים שאם הקבלן התחיל במלאכתו

בהתאםלאותםגדרים.דהיינו,אם היתהקציצהנפרדתעל

נחשב כקנין ,ובעה"ב החוזר בו מחוייב בשכרו על כל

כלחבית,ומשוםכךהקבלןרשאילהפסיקמלאכתובאמצע

המלאכה ,כפועל בטל .נראה שאף אם אכן סוכם מראש

ולקבלשכרעבודתו,וממילאגםבעלהביתרשאיבכך.אבל

שבעה"ביעסיקולמשךשנה,עכ"פאםקצצובנפרדעבורכל

אםהיתהקציצהאחתעלמאהחביות,הרישכמושהקבלן

מאמר,והתשלוםנעשהבדרךזו,שלאחרסיוםהתרגוםשל

אינו רשאי שלא להשלים מלאכתו ,ואם ימנע מכך ,יוכל

כל מאמר שולם שכרו בהתאם להיקף העבודה שהושקעה

בעה"ב לעכב שכרו ,דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף,

במאמר ,הרי שכל מאמר עומד בפני עצמו ,ואמנם אם

ה"ה שבעל הבית אינו רשאי לחזור בו ,אליבא דהשיטות

באמצע עבודת התובע על מאמר מסויים ,הנתבעים חזרו

הסוברותכן.

בהם ,הרי המלאכה שעבורה יחוייבו ,היא מאמר שלם ,גם

אבל ביחס למלאכה שהתשלום עבורה הוא בנפרד,

אם לא הושלם עקב חזרתם ,ובשיעור של פועל בטל .אך

וממילאתחשבכמלאכהאחרת,יוכלבעה"בלחזורבובטרם

ודאי שלא יחוייבו בתשלום המאמרים המתוכננים לכל

החלהקבלןבעבודתו.ולענייןאותהמלאכהלאיחשבכאילו

השנה,וכפישיבוארלהלןמקורדיןזה.

החל במלאכה ,שדינו כעשה קניין על אותה מלאכה .שהרי

במסכתעבודהזרהדףסה" - .השוכראתהפועל,ואמר

זומלאכהנפרדת.

לו העבר לי מאה חביות במאה פרוטות ,ונמצאת חבית של

מאחרשבנידוןדידןהתובעקבלשכרולאחרסיוםתרגום

יין נסך ביניהן שכרו אסור ,חבית חבית בפרוטה ,ונמצאת

מאמראומאמריםהמתייחסיםלפרקזמןמסויים,השכירות

חביתשלייןנסךביניהן,שכרומותר"

השתלמה לסוף המלאכה .על כן מכאן ואילך זהו פרק

וכתב בחי' הריטב"א " -הא דאמר ליה העבר לי מאה
חביות במאה פרוטות ,פירוש לפי שהכל שכירות אחד,

שכירות חדש ,ותחילת מלאכה של שכירות קודמת אינה
קניןלשכירותשלאחריה.

והילכך אסור לפי ששכר אותה חבית פתוך הוא בכל

אמנםבפועלשכיר,הכלתלויבפרקהזמןשסוכםמראש

השכירות .דהא אילו לא בעי לעבורי ליה ההיא חביתא

לעבודתו ,עיין ברמ"א סי' שלג סוף סעיף ב' שאם מלמד

מעכב ליה והוה ליה כאילו כל המאה פרוטות שכר אותה

השכיר עצמו לשנתיים ,התחלת שנה ראשונה היא התחלה

חבית".

עבור השנתיים ,אך היינו דוקא בשכיר ,כמו מלמד,

וכןבחי'הרמב"ןשם" -והאילאמצילהוליךשכראחת

שהפסיקה היא על עבודה לפרק זמן ,ולא על תוצרת

מהן לים המלח ואידך תשתרי ליה דכוליה שכר אכל חדא

מסוימת .אבל בקבלן שהסיכום מתייחס לתוצר מסויים

וחדאיהיבליה,דהאאילובעילמשבקחדאלאמצילמימר

המוטלעלהקבלן,כלמלאכההעומדתבפניעצמה,שקצצו

נכילי,ואידברהאבדהואשוכרעליהןאומטעןבכדיכוליה

עליהבנפרד,תחשבכמלאכהלעצמה,וכפיהעולהמהסוגיא

שכר ,אלמא כוליה שכר אכל חדא רמי ,ועוד דאלו אודעיה

במסכת ע"ז וכמו שהתבאר .דהיינו בפועל שכיר ,הקציצה

מעיקראדילמאלאמוגרליהכלל,הילכךכוליהאגרייןנסך

מתייחסת רק לשעבוד גופו של הפועל ,על כן התחלת

הואואסור".

עבודתו ,שהיא מילוי חובתו ,נחשבת התחלת מלאכת כל
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השיעבוד שהתחייב כלפי בעל הבית ,משא"כ בקבלן

נראה לחלק בין שכיר ,דאיירי בו הרמ"א ,לקבלן ,וכסברא

הקציצה מתייחסת לתוצרת היוצאת ממלאכתו ,ועל כן כל

שכתבנולעיל.

קציצהעומדתלעצמה,וכפיהעולהמהסוגיאבע"ז.
וע"ע בשו"ת בית שלמה חחו"מ סי' קטו )דף עו ע"ד(

טענתאונאה

שהביא מדברי המחנה אפרים הלכות שכירות סי' יב

התובע טען כי העבודה שעשה שוה סכום גבוה ,והיה

שהמשכיר בית לשלש שנים וקצץ מחיר לתשלום עבור כל

זכאילתעריףשל"שערהשוק".ולמעשהקיימתכאןתביעה

שנה בנפרד ,כל שנה נחשבת כשריות נפרדת ורשאי לתבוע

לתוספת תשלום מפני שלטענתו הנתבעים אונו אותו .ואף

שכרו על כל שנה ,והשוכר אינו יכול לומר ששכירות

שמכחהלכותשכירותפועליםלאניתןלחייבעכ"פישלדון

משתלמת רק לבסוף שלשת השנים ,וכתב הבית שלמה,

האםניתןלחייבמכחטענתאונאה.

שה"ה דמהאי טעמא יוכל המשכיר לחזור בו לאחר שנה,

ביחסלטענהזוישלהקדיםשהנתבעיםטענושאיןמחיר

וכתב שהדין כך גם בשכירות פועלים ,כל יום יחשב

שוק וכל אדם מקבל בהתאם לרמתו המקצועית ,אלא

כשכירות בפני עצמה לענין חזרה ,והוכיח כן מדברי

שהתובע טוען שרמתו היא רמה גבוה וציין שבחים שקבל

הרשב"םבב"בדףפז..

על עבודתו .יש לדון ,את"ל שטענתו תתקבל מצד הבחינה

ובספר מנחת פיתים חו"מ סי' שטו הסכים עם הבית
שלמה לענין שכירות פועלים וחלק עליו לענין שכירות

העובדתית ,ואכן יוכח כטענתו ,שעבודתו היתה תרגום
מדוייקוברמהגבוהה,האםישמקוםלטענתאונאה.

בתים ,וכתב " -בפועל נשכר רק לימים ואינו עובד בלילה,

ראשית,ישלדוןהאםקיימתטענתאונאהבקבלן,לעיל

ומפסיקין הלילות בין יום ליום ,ולכך התחלת מלאכה ביום

הוזכרהשאלהזובתוךדבריהנחליצחק,אךכעתנביאאת

זהאינומועיללחבירו.משא"כבהחזיקבחנותששכרועלג'

עיקריהדבריםבהלכהזו.

שניםרצופות.ומה"טאנינבוךדגםבשוכרפועללכמהימים

הרמב"םבהלכותמכירהפרקיגהלכהטופסק"-השוכר

וקצב סכום ביחד לכל הימים והתחיל במלאכה ,דג"כ יכול

את הפועל לעשות עמו בין בקרקע בין במטלטלין אין לו

לחזור בו ביום שלאחריו כיון דהלילה מפסיק .והא דמשמע

הונייה ,מפני שהוא כקונה אותו לזמן ,ועבדים אין בהם

ברשב"ם שם דאם נימא תפוס לשון ראשון אינו יכול לחזור

הונייה".

בו ,ומכ"ש כשאין כאן לשון כלל רק קצב על כל הימים

ובהלכה יח פסק הרמב"ם " -נראה לי שהקבלן יש לו

ביחד,דישלומרדמטעמאאחרינאאינויכוללחזורבו,דכיון

הונאה ,כיצד כגון שקבל עליו לארוג בגד זה בעשרה זוזים,

דשכירות כל הימים היה ביחד ,אם חוזר בו באמצע

או לתפור חלוק זה בשני זוזים הרי זה יש לו הונייה ,וכל

השכירות אינו משלם לו שכירות כלל ,וכדמוכח בע"ז ס"ה

אחדמשניהםביןקבלןביןבעלהבגדחוזרלעולםכמוכר".

דבאמר לו העבר לי מאה חביות בפרוטה ,דכל כמה דלא

השו"עחו"מסי'רכזסל"גוסל"ופסקכדעתהרמב"ם.

אעברינהו לכולהו לא יהיב ליה מידי יעו"ש .ושם בקבלנות

אךכמהראשוניםסברושאיןלחלקבזהביןקבלןלפועל

מיירי דאינו יכול לחזור בו ,וה"ה בפועל כשרוצה לחזור בו
מחמתיוקרהדיןכן".
הרישהןהביתשלמהוהןהמנחתפיתיםנקטובפשיטות

ובשניהםאיןבהםאונאה.
הגרע"א בגליון שו"ע )שם ,סל"ו( ציין לדברי הרמב"ן
והרשב"אהחולקיםעלהרמב"ם.

שהתחלת מלאכת הפועל מועילה רק למלאכת אותו היום,

בחי'הרמב"ןעמ"סב"מדףנו:כתב"-ובשכירותישראל,

וצ"ע מדברי הרמ"א בסי' שלג ס"ב במש"כ בדין מלמד

כגון ששכר פועלים ,יש אומרים שאין בהם אונאה דלאו

לשנתיים.

ממכרהוא,וכןבקבלנות".וכןבחי'הרשב"א)שם(.

ויתכןשהנידוןברמ"אהואבמלמדשנשכרלבעלהבית

וכן בחי' הריטב"א עמ"ס ב"מ כתב " -שכירות מטלטלין

ושכרו קצוב לכל השנתיים ,ויקבל שכרו בסוף התקופה,

יש לה אונאה ,דמכירה ליומיה היא ,ואלו בקבלת מלאכה

ועד לסיום התקופה המלמד דר בבית בעה"ב ,ומשועבד

ושכירות פועל ,פשיטא שאין בו אונאה .דממכר אמר

ללמוד עם בנו בכל יום ,אך עכ"פ שכירותו תשולם לסוף

רחמנא ,והכא ליכא מכירה כלל .ויש סעד לדבר מהא

השנתיים  ,ועל כן כל השנתיים יחשבו למלאכה אחת,

דאמרינן בפרק הגוזל טול דינר והעבירני פטור דיכול לומר

והתחלתהמלאכהמועילהלכלהתקופה).ומפורשברמ"א

משטהאניבך,האלאוהכיחייב,ולאהויאונאה".

שבקציצהכזו,איןרואיםאתהלילהכמפסיקביןמלאכות

לעומתזאתהמאירי)שם(הביארקאתדעתהרמב"ם.

כל אחד מהימים ,ודלא כסברת הבית שלמה והמנחת

ומהרשד"ם חלק חו"מ סי' שלה כתב " -אע"ג שהרמב"ן

פיתים(.

והרשב"א חולקים ,וס"ל דקבלן הרי הוא כשכיר דאין להם

אלא שהחזו"א ב"ק סי' כג סק"ב הבין כפשטות לשון

אונאה,מ"מהטורז"לשהואאחרוןכתבדבריהרמב"םולא

הרמ"א שהקציצה היתה לכל שנה בנפרד ,ואפ"ה מכיון

הביא שום חולק ,וכן ר"י בעל תרומת הדשן הביא סברת

שסוכם על עבודה למשך שנתיים על כן התחלת המלאה

הרמב"םסי'שי"חונראהשכןדעתולחלקביןקבלןלשכיר,

היא קנין כל השנתיים שלא יוכל בעה"ב לחזור בו .ולדבריו

א"כאםהאומןמוחזק,יכוללומרקי"ל".

עטרתדבורה



דברימהרשד"םנכתבובזמנוטרםפשטהשו"עבתפוצות
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זכויותהיוצריםעלעבודתהתובע
התובע תבע שבית הדין יקבע שזכויות היוצרים על

לטעון קים לי .אך האידנא שהשו"ע סתם כדעת הרמב"ם,

עבודת התרגום שנעשתה על ידו שייכות לו ,והוא היחיד

ולא הביא את דעת הרמב"ן הרשב"א והריטב"א אפילו

הרשאילהוציאהלהפצה,כספרלמכירהוכיוצ"ב.והנתבעים

בלשון י"א ,הכי נקטינן ונראה שהמוחזק אינו יכול לטעון

טועניםשזכותהיוצריםהמלאההיאשלהם.

טענת קים לי .וכן משמע מדברי הנתיבות סי' שלב סק"ג

מוטב היה אילו בעת ההתקשרות ביניהם ,הצדדים היו

שנקט בפשיטות כפסק השו"ע .וכן בנחל יצחק סי' לט סעיף

מתייחסיםבפירושלשאלהזובחוזהכתובאובעלפה,ובכך

יז,ולעילהבאנומדבריו.

היו מונעים את חילוקי הדעות הללו .אך משלא נערך כל

עלכןישלקבועשישאונאהבקבלן.

חוזה,ונושאזהשלזכויותהיוצריםלאזכהלהתייחסותעד

אך יש לדון האם יש אונאה בדבר שאין לו שער קבוע

לסיוםהעבודה,וגםכעתהצדדיםלאהצליחולהגיעלפשרה

וידוע.
הבית יוסף חו"מ סי' רט כתב " -שמא לא כתב כן

מוסכמת ,עלינו לדון בשאלה זו ,מי מחזיק את זכויות
היוצריםעליצירתושלהתובע.

הרמב"ם,אלאבדברשישלושערקבועכמוהחטיםוכיוצא,

נקדיםונציין,שנראהכישניהצדדיםהסכימושלאניתן

אבלחלבוגיזהשאיןלהםשערידועאלאכלאחדקונהכמו

לגזולזכויותיוצריםממישזכהבהם,ואיןצורךשנאריךכאן

שחפץ לית ביה אונאה" .לעומת זאת ,הש"ך סי' רט ס"ק א'

בשאלת זכויות היוצרים על פי ההלכה .אך נציין לתשובת

כתב"-ישלהםאונאה,אפילוהיהאותודבר,איןשערשלו

החתם סופר שדן בסוג יצירה הדומה ליצירה שבפנינו.

ידוע,ודלאכב"יוכ"כהב"ח".

החת"ס חחו"מ סי' מא דן ביחס לעבודת התרגום שעשה

אךאףשכפיהנראההפוסקיםנקטודלאכדעתהב"י,יש

הרוו"ה )הרב וואלף היינדהיימר ז"ל( על תפילות ופיוטים,

דבריםשבמהותםלאניתןלדוןבהםדיןאונאהמאחרוקשה

וקבע שאין רשות לאחרים לחזור ולהדפיסם בלא רשותו,

להעריך הערכה ברורה את התעריף האמיתי .בספר חכמת

ואסור להם להנות ממה שהמציא הרוו"ה .החת"ס דן את

שלמה לגר"ש קלוגר ז"ל על השו"ע סי' רכז סעיף לג

המדפיסיםהמבקשיםלחזורולהדפיסתרגוםזהבלארשותו

)במהדורהשי"ללאחרונהע"יביהמ"דזכרוןמשהבתוךספר

כמשיגיגבול,עיי"ש.

מסחר כהלכה( דן אם במלמד תינוקות דנים דיני אונאה,

בנידון דידן ,זכותו של התובע עדיפה על זכותו של

וכתב" -ועודכמודמבוארביו"דסי'של"וס"גדאםהבטיח

הרוו"ה בזמנו ,מאחר שמלבד עבודת התרגום שהיא יצירה

לרופא הרבה בשכרו ,צריך לשלם לו הכל ,דאין שיעור

רוחנית,הריעבודתהקלדתהעבודהנעשתהעלידיהתובע,

לחכמה של כל אחד ואחד  ...א"כ י"ל דאולי מההוא גברא

דבר שלא היה בנידון החת"ס שארע בטרם המצאת הדפוס

יזכה ללמד ולא מאחר ,לכך לא שייך בזה דין אונאה כלל,

באמצעותצילום,ובעתהוצאהמחודשתהיהצורךבעבודת

ועדיףמשארפועל,כנלפענ"דברורודו"ק".

מחודשתשלסידורהאותיותוהעימוד.

ויתכןשה"הבעבודותתרגוםמאמריחסידות,קשהמאד
לקבוע תעריף מוגדר לכל אחד ואחד ,וקשה לשער חכמתו
שלכלאחדהעוסקהתחוםזה.ואמנםאיןבפנינואסמכתא
הקובעתתעריףמקובלכזהאואחר,לעבודההנידונת.

שעל כן בנד"ד ,הצד שלא זכה בזכויות היוצרים מנוע
מלעשותשמושבעבודהבניגודלזכויותהיוצרים.
לגופו של עניין ,נראה שקיים חילוק עקרוני בין אדם
שעסק בתרגום עבור הנתבעים כפועל שכיר ,שמכח זכות

מלבד זאת ,בהלכות אונאה ,נקבע שיעור זמן מוגבל

בעה"בביצירתושלהפועל,קנהבעה"באתכלמהשהפיק

לתביעת האונאה ,עיין שו"ע סי' רכז סעיפים ז-ח ,ואם לא

הפועל ,אבל אם העובד הוא אדם שלא היה במעמד של

תבעבתוךפרקזמןזה,הוכיחבכךשסברוקבלאתהמקח

פועלאלאקבלן,ומכרלנתבעיםאתמבוקשםשהואפירסום

כפי שנעשה .במקרה שלפנינו התובע הפסיק את עבודתו

העבודהבאינטרנט,לאנמכרלנתבעיםדברנוסףמלבדאותו

עקב הפסקה יזומה של הנתבעים ,ולא עקב התפטרות

דברשעליודוברבפירוש.

מצידו הנובעת מגילוי העובדה שהיתה אונאה ,כטענתו.

עיין בספר חידושי רבי שמעון יהודא שקאפ ז"ל עמ"ס

וזאת למרות שלטענת התובע כבר בסביבות פסח תשס"ב

גיטין סי' ד' שהביא בשם הגר"ח ז"ל מבריסק שזכות בעל

גילה שהשכר שמקבל הוא נמוך ,וכי הנתבע פלוני אינו

הבית במעשי הפועל היא "כעין שובך לפירות ,שקנה זכיה

אמין ,לטענתו .ועיין ברש"י ב"מ דף מט) :ד"ה עד( שאם

בגוףהפועללעניןמעשיידיו,ויהיומציאותהפועללבעה"ב,

שהה יותר מחל על אונאתו ,וכן ברא"ש סי' טו .והפירוש

כעניןשהיההפועלממציאע"ימעשיידיואיזהכלי,שהכלי

בהלכהזואינומכחמחילהעלעצםהממוןהמחויבלהיות
משולם ,דלא מצינו שהעדר תביעת חוב בפרק זמן מסויים
ומוגבל תחשב מחילה .אלא יש בשהיה זו משום מחילה
והסכמה על הפסיקה דמעיקרא ,אף שנודע לו שהיתה
אונאה.

שייךלבעה"ב".ועיי"שמש"כהגרש"ישקאפז"ללדוןבזה.
עכ"פ מבואר בדברי הגר"ח ז"ל שגם המצאה שממציא
הפועל,שייכתלבעה"ב.
וכאמורכךהיההדיןבנידוןדידן.אילוהתובעהיהבגדר
"פועל" שנשכר על ידי הנתבעים ,היה מקום לקבוע על פי
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שיטת הגר"ח ז"ל ,שבסתמא ,יד פועל כיד בעל הבית וכל

דהיינו שאלת זכויות יוצרים ,ביחס לטקסט המקור ממנו

פעולותיונקנולהם,לרבותזכויותהיוצרים,ואזהתובעהיה

תורגמו המאמרים ,השייכות לכאורה לגורם שלישי ,לא

מנוע מלפרסם דבר בלא אישור הנתבעים .אבל מאחר

עלתה לדיון ,ואין להסיק מתוך הקבוע בהחלטה הנוכחית

שהתובע עשה עבודה קבלנית ,על כן בסתמא הזכויות

שניתןלהתעלם מהם) ,במידה ואכן זכויות היוצריםבטקסט

שייכות לו .אמנם הנתבעים רכשו וזכו בזכות הפרסום

המקורשייכותלגורםכלשהוא(.

באינטרנט ,ועבור זכות זו שילמו את שכרו של התובע ,אך

בעקבות החלטה זו ,ניתן חיזוק נוסף להחלטה הקודמת

לארכשוזכותפירסוםבאמצעיאחרים.ועכ"פביחסלזכויות

שלביתהדיןעםהנימוקיםהמצורפים,שבהביתהדיןדחה

יוצרים באמצעי פרסום אחרים מלבד אינטרנט ,המוציא

את טענת האונאה .שהרי תעריפי קבלן המוכר את עבודתו

מחבירו עליו הראיה ,וכל עוד לא יביאו ראיה שקנו זכות

ומוסרה לרשות המעסיק לרבות מכירת זכויות היוצרים

יוצריםמלאה,זכויותאלוישארובידהתובע.

המלאות,אינםדומיםלתעריףהנקבעעלידיקבלןשהשאיר

וראיתי בספר עמק המשפט )להג"ר יעקב אברהם כהן

ברשותוזכויותאלוועשהעבודתתרגוםעבורפרסוםבאתר

שליט"א( ח"ד עמ' רנה שכתב ביחס לעיתונאים סופרים

אינטרנט בלבד .תעריף עבור עבודה זו יהא נמוך ,בצורה

ותחקירנים המפרסמים כתבות בעיתונים ,וכדלהלן " -לא

משמעותית.

מיבעיא אם הסופר אינו "עובד" אצל בעל העיתון ולא

על כן ,אסמכתאות מתעריפים ששולמו לגורמים אחרים

מתקיימים ביניהם יחסי "עובד ומעביד" אלא יחסי "מזמין

שעסקו בתרגום ,יהיו בעלות ערך רק אם מתכונת עבודתם

וקבלן",דהיינושבעלהעיתוןמזמיןסיפוראצלסופרעצמאי

וקביעתשמירתהזכויותדומותלמצבבמקרהשלפנינו.דבר

שמוכן "למכור ולתת שירותי קבלנות" לעיתון ולספק להם

שלא בא לידי ביטוי ולהתייחסות מתאימה במסמכים

סיפור ,בכגון זה קשה לומר שבעל העיתון זוכה בכלי

שהוגשו לבית הדין .בעת הצגת טענה לשער ידוע לעבודת

המחשבה של הסופר ,ויש לו בעלות על מה שהוא מפיק.

תרגום מאמרי כתבי קודש ,יש ערך להצגת מסמכים

אלא יותר נראה שלסופר הממציא יש בעלות על יצירתו,

המתייחסיםלמציאותהדומהלנידוןדידן.

והוא מוכר זכויות ביצירה לבעל העיתון דהיינו שמוכר לו
"זכות פרסום היצירה בעיתונו"  ...אמנם בעל העיתון שילם

מאחר שהתובע העביר לבית הדין השגות הלכתיות על
פסקהדין,מןהראוילהתייחסלעיקרידבריו.

לו על המוצר ,מ"מ הוא שילם לו רק על "הזכויות לפרסם

התובע ציין לשו"ע חו"מ סי' רכז סעיף לו שבו נאמר כי

את הסיפור בעיתון" .אבל שאר הזכויות ביצירה שייכים

הקבלןישלואונאהוחוזרלעולם,ולאהוגבלהחזרתולזמן

עדיין ליוצר ולמחבר ,ובאמת שכמדומה שכן עמא דבר,

קצובעדשיראהלתגרוכדומה.

ורביםהםהסופריםוהעיתונאיםשמחבריםספרשמבוססעל

לכאורה הערה זו הערה נכונה ,אך אינה נוגעת לנידון

כתבותיהם השבועיות בעיתון ,וכך שמעתי מבכירי

שלפנינו.הטעםבהלכהזו ,היאדמכיוןששכירותמשתלמת

המתעסקיםבתחום".

לבסוף ,ולאחר התשלום והעברת הסחורה לבעל הבית ,לא

ועיי"ש שכתב שביחס לעיתונאי או סופר שכיר שדינו

נשאר בידו דבר ,הרי שלא היה בידו להראות לתגר ,או

כפועל ,אמנם נראה שעל פי דין זכה בעה"ב בכל זכויות

למומחה ,שהרי אין בידו דבר שיוכל להראותו ,לאחר

היצירה ,עכ"פ נהוג שזכות הפרסום במסגרת אחרת מחוץ

שהסחורהכבראצלבעלהבית,עייןסמ"עס"קסה,וכןבחי'

לעיתוןנשארהלעיתונאיוהסופר,וכךדרךהעולםוהיושר.

הריטב"א )הישנים( עמ"ס ב"מ דף נו) :ד"ה וממכר( שבאר

אמנם יש מקום לפלפל האם מסגרת פרסום באינטרנט

הלכה זו וכתב " -כאן ליכא למימר כדי שיראה ,דאין דרך

דומה למסגרת פרסום בעיתון ,אך נראה שלעניין נידון דידן

להראות שכירות" .אבל במקרה שלפנינו ,גם לאחר מסירת

אין חילוק ,והמנהג המצוי ביחס לפרסום באמצעי תקשורת

עבודת התרגום לנתבעים ,עדיין יש ביד התובע עותק

זהשלהעתונאותיפהכחוגםביחסלאמצעיהנידוןבפנינו.

מעבודתו ,ויכל מיד להראותו למומחה ,ועל כן חזר דינו


מסקנת הדברים  -מאחר שהתובע היה במעמד של

להלכההמקובלתבהלכותאונאה.
ומה שהבאנו מספר חכמת שלמה לגר"ש קלוגר ז"ל על

"קבלן" ,ולאמעמדשל"פועל",ובהעדר סיכוםספציפיביחס

השו"ע סי' רכז סעיף לג שדן אם במלמד תינוקות דנים דיני

לזכויות היוצרים באמצעי פרסום אחרים ,על כן זכויות

אונאה ,וכתב " -דאם הבטיח לרופא הרבה בשכרו ,צריך

התרגום נשארות בידיו של התובע ,למעט זכות הפרסום

לשלם לו הכל" ,היינו שצריך לשלם כפי שסוכם עמו אף

באינטרנט שהיא זכות שנרכשה על ידי הנתבעים ,והתובע

שסוכם מחיר גבוה מאד ,ואין מקום לטענת אונאה .ושם

מנוע מלהפיץ את עבודתו באינטרנט .בעת ציון שמירת

טענת האונאה היתה של המשלם ,שבקש להפחית במחיר,

הזכויות הנעשה על ידי הנתבעים ,ירשם בפירוש ששמירת

וה"ה להיפך כבנידון דידן .שאם אין מקום לטענת אונאה

הזכויותמתייחסתלאפיקפרסוםזהבלבד.

ישלםהכלכפישסוכםעמו.

אין בהחלטה הנוכחית כל התייחסות לשאלת זכויות

וביחס לטענת תקיעת כף ,מלבד שהצד השני הכחיש

יוצרים של גופים אחרים שלא היו צד לדיון בבית הדין.

שסוכם להתחייב להעסיקו לשנה ,אך עכ"פ גם אליבא

עטרתדבורה
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דטענת התובע ,הרי שהיה לתקיעת כף מעמד של

וכך המצב בימינו ביחס להעסקת פועלים ,אין ידוע לנו

סיטומתא אילו כך היו נוהגים הסוחרים לסכם ענייני

שמקובללסכםענייניםולהתחייבבתקיעתכף.
ובקבלן שעבודתו היא בעבודות נפרדות ,משיכת כלי

העסקתעובדים.
ספר תורת הקניינים ,המצוטט בדברי התובע ,מתייחס

האומנות אינן קונים אלא לאותה עבודה מסויימת שמשך,

למציאות שבה לכולם ידוע שכך הוא המנהג .אך כשאין

והמקורות שהובאו בדברי התובע בדרך כלל מתייחסים

ידוע על מנהג להתחייבות בתקיעת כף ,אין תקיעת כף

לעבודה יומית כפי שהיה נהוג לשכור פועלים בזמן הגמ',

מחייבתאתהצדדים,ואיןאומדנאשהתכוונולהתחייבבכך,

לעבודהיומיתמוגדרת.

סימ מז

סכסוךשביןמורהלמנהל
ב'איירתשס"ב
בפני בית הדין תביעות העוסקות ביחסי עבודה שבין
מוסד חינוכי א ,.לבין גב' ב .העובדת במוסד זה .התובעת

עליה ,נקראים לנהוג כדרכם של תלמידי חכמים המרבים
שלוםבעולם,ובכךיוסיפועוצמהבשליחותםהחינוכית.

העלתה בכתב התביעה מספר תביעות בהם היא דורשת

לא היה מקום שסכסוך קודם ,בין התובעת למנהל,

להמנע מהרעת תנאי העבודה ,והחזר תשלומי שכר שנוכו

בנושא שאינו קשור לענייני המוסד החינוכי ,ישפיע על

בעקבות שנוי במערכת השעות ,וכן תביעה לעידכון דרגת

שיקול הדעת של המנהל ,בעת עיסוקו בעבודת הקודש

שכר והפרשות פנסיה .מאידך נציגי המוסד העלו את

החינוכית.

טענותיהם הנגדיות ,ובהם התביעה להפסקת העסקת
התובעת.

ב .תביעת התובעת לשלול את הדרישה לשינוי לוח
מערכת השעות באמצע שנה"ל תשס"ב מתקבלת .אין

א.ביחסלתביעתההנהלהלפטראתהתובעת.ביתהדין

מתקבל על הדעת כי שינוי כזה יעשה באמצע השנה בלא

שמע את טענות הצדדים המפורטות ,ולאחר העיון אנו

תאום מוקדם ובלא הסכמה של המורה .מאחר שהתובעת

קובעיםכדלהלן-

היתהרשאיתמלכתחילהלעבודבמוסדלימודיאחרבאותן

קיימות שתי סיבות המונעות מההנהלה לפטר את
התובעתלאלתרכמבוקש.
ראשית ,התובעת כעת בהריון ,ובהתאם למנהג המדינה
לאניתןלפטרעובדתללאעילהמוצדקת.יעוייןבפד"רחלק

שעות בלוח המערכת שנותרו בתחילת שנה"ל פנויות ,ולא
היתהמחוייבתלשבתבביתהבחוסרמעשבאותןשעות.על
כן לא יתכן ,באמצע השנה ובאופן חד צדדי ,לפגוע
בהתחייבויותיהלמוסדחינוכיאחר.

ח' עמ'  164בפס"ד מביה"ד הגדול )בהרכב הגרי"ש אלישיב

על כן לא היתה הצדקה להפחתת השכר עקב אי

שליט"א הגר"ב ז'ולטי ז"ל והגר"א גולדשמידט ז"ל( ,שבו

התייצבות התובעת ללמד בימי חמישי ,ועל הנתבעים

נפסק על ביטול פיטורי מורה הרה שהועסקה ע"י רשת

להשיב לתובעת את סכומי הכסף שנוכו ממשכורתה עקב

"החינוך העצמאי" .וז"ל שם " -הואיל ותנאי עבודה בין

כך.

מעביד לעובד ,הזכויות והחובות ,מנהג המקום הוא הקובע,

התובעת בקשה לקבל את ההחזר המגיע לה בתוספת

והואיל ולפי הנוהג בציבור העובדים ,אין לפטר עובדת

הצמדה ,אך אין בפנינו נתונים על סך ההצמדה הנתבע על

כשהיאנמצאתבהריוןולאיולדתבתקופתחופשתה,ומנהג

ידה.

זה נשתרש עקב חוק עבודת נשים תשי"ד ,הרי שמשום כך
לאתפסוהפיטוריןבתאריךהנ"לכלל".

שאלה זו האם תשלום הצמדה ,אם דינו כריבית נידון
בפוסקים,ועלמנתשלאלהכנסלספקביה"דאינומחייבאת

שנית ,מבירור העילות לפיטורין עולה שלא נמצא ליקוי

הנתבעיםבתשלוםהצמדה,אךראויכיכפשרהובהסכמתם,

בעבודתה החינוכית של התובעת ,אדרבה התובעת קבלה

הנתבעים יפצו את התובעת על עגמת הנפש שנגרמה לה

שבחים על עבודתה החינוכית .הטענות על התנהגות

עקבהעיכובבתשלום.

שהביעה מסר שלילי לתלמידות ,בארוע בסמוך לחג הפסח,

התוספת הקבועה בחוק הלנת שכר ,דינה כריבית ,ואין

או על התערבות בנושאים אישיים רגישים של תלמידות,

מקום לגבותה ,גם אם חוק המדינה מחייב תשלום זה ,וגם

אינןמתקבלות,והסבריהשלהתובעתבנושאזההניחואת

אם כך נהגו במקומות מסויימים ,בעקבות פסיקת בתי

דעתביתהדין.

המשפט .עיין בפד"ר חט"ו עמ'  240-253ובספר שורת הדין

בית הדין התרשם שיש מקום לשינוי בסגנון התבטאות

ח"ועמ'קעשפסקוכן.

התובעת כלפי הממונים עליה ,והיא מחוייבת ל ַמרוּתם בכל

ג .התביעה המתייחסת להקטנת היקף המשרה בשנת

הנוגע לסדרי המוסד החינוכי .התובעת יחד עם הממונים

תשס"א אינה מתקבלת .אמנם מכסת שעות העבודה קטנה,
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ואולםמכיוןשהחישובהכללישלכללשעותהעבודהמורה

ב .היה מקום לדון ,מה הדין במקרה שבו העובד מועסק

עלהגדלתאחוזהמשרה,איןעילהלתביעה.התובעתציינה

על ידי רשת חינוכית בה קיים מנהג אחר ,יחסית למקובל

בכתב התביעה שהנתבעים היו רשאים לנייד אותה בין

במקומות אחרים ,האם המנהג המקומי של אותה רשת

אגפיו השונים של מוסד ב .למרות שלא הודיעו לה מראש

מחייב,אומנהגהמדינההכללימחייב.

שתוספת השעות בתיכון תהיה תמורת הפחתת השעות

בשאלה זו נחלקו הדעות בבית הדין האזורי בת"א בדיון

במסגרתהשניה,מ"מכפיהנראהלאהיתההפחתהבהיקף

שהתייחס לתביעת עובדת שהועסקה במסגרת "החינוך

המשרהבשנתתשס"א.

העצמאי" .ולאחר שהעניין הגיע לדיון בבית הדין הגדול,

ד .אין מקום לחייבת את הנתבעים בקביעת דרגת שכר

פסק בית הדין בהרכב הגרח"ג צימבליסט שליט"א והגרז"נ

אקדמאיתעבורהתובעת,כלעודדרגהזואינהמשקפתאת

גולדברג שליט"א והגר"ע בר שלום שליט"א שאם ידוע

הדרוגהמאושרשלהתובעת.

שאותה רשת חינוכית שהעסיקה את התובעת ,נוהגת עם

ה.ביחסלתביעהלשינויקרןהפנסיה.ישלצייןכיהוצגה
בקשהלהחלפתהקרןמביטוחמנהליםלקרןפנסיהאחרת.

עובדיה מנהג מסויים ,מנהג זה מחייב .ובארו דעתם כי
היסודלחייבאתהמעסיקלשלםכמנהגהמדינההואמשום

הנושא לא הובהר דיו בדיון ,לא הובהר מהי העילה

דהוי כאילו התנו כך בפירוש ,ודנים את המעסיק כמי

לתביעה הנוכחית כתביעה משפטית ,ומהו הבסיס ,אליבא

שהתחייבלשלםכפיהמנהג,אולםבאםידועשישלמעסיק

דהתובעת,לחיובהנתבעיםכמבוקש.

מנהג אחר ,הנהוג ומקובל ביחס לכלל העובדים אצלו ,שוב

במידה שהמעסיק הנוכחי התחייב מראש למלא את

אי אפשר לומר שהמעסיק התחייב כמנהג הנהוג בכלל

הנחיות משרד החינוך בנושא זה ,והנחיות אלו מחייבות

המדינה) .דעת חברי בית הדין האזורי שנחלקו בשאלה זו

תשלום קרן פנסיה כמבוקש ,ושוללות צבירת פנסיה

התפרסמו בקובץ תחומין חי"ח עמ'  ,236ובחלק כ' עמ' .71

במתכונת הנהוגה כיום במוסדותיהם ,עליהם להשיב ולנמק

וסיכום פסק הדין של ביה"ד הגדול הובא שם בחלק כ' עמ'

אתעמדתם.
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אך באם פני הדברים אינם כך ,והבסיס לתביעה זו הוא

ג .הרא"ש בתשובה סי' קד סי' ד' כתב " -ששאלת מי

מנהג המדינה המקובל ביחס למורים במוסדות אחרים ,אין

ששכרמלמדלבנוללמדושנהאחתובתוךהשנהמצאטוב

מקוםלתביעהזו,וזאתכלעודהקרןהנהוגהברשתהמוסדות

ממנואםישלהוציאמןהראשוןלתתלו.דעכיכיוןששכרו

שלהרשתשבהםהתובעתעובדת,ביחסלכללעובדיההוראה

לזמןקצובוהתחילבמלאכתואינויכוללהוציאומתחתידו

במוסדותאלו,היאהקרןהנוכחיתשלביטוחמנהלים.

תוךזמנואםאינופושעבמלאכתו".

אין מקום לאכוף על הנתבעים את השינוי המבוקש ,גם

דברי הרא"ש הובאו בב"י חו"מ ססי' שלג ,והוסיף באר

אם מורים המועסקים במקומות אחרים מבוטחים בקרן

הגולה " -ואם חזר בו בעל הבית צריך לשלם לו כל שכרו

פנסיהמשופרת.אלאאםכןבעתכניסתהתובעתלעבודתה

כמבוארלקמןסי'שלהבהגה".ואינונותןשכרבטלהבלבד,

היתה נהוגה קרן פנסיה מסויימת ,ובאופן חד צדדי ,בלא

אלא שכר מושלם כמבואר בתשובת הרדב"ז ח"א סי' רפה,

הסכמתהעובדים,חלההרעהבתנאיהפנסיה.

שכתב"-אםשכרוסתםללמדנעריםנותןלונעריםשירצה,

להלןהמקורותההלכתייםהעומדיםביסודפסקהדין-

ואם לא מצא נערים נותן לו שכרו משלם ,כי המלמד אינו

א .בשו"ע חו"מ סי' שלג ס"א פסק כי תנאי העסקת

מרויח בזה להיות בטל שהוא מתקלקל כדאמרינן בהני

העובד נקבעים בהתאם למנהג המדינה ,כל עוד לא הוסכם

אוכלסי דמחוזא דאי לא עבדי חלשו ,וכל שכן בלמוד שגם

בין הצדדים על תנאים אחרים .ויעויין בשו"ת הריב"ש סי'

הואמרויח".

תעהשפסקכןבשאלתהטלתמסעלשליחצבורשהתקבל

ובשו"ע או"ח סי' נג סעיף כה פסק " -אין מסלקין חזן

לעבודה ,וכתב שם " -יש לעיין במנהג העיר ,ואם יש בעיר

מאומנתו,אלאאםכןנמצאבופסול",וכתבבמשנהברורה

מנהג שפורעין גם החזנין ,גם זה על דעת כן נכנס ,דאם לא

ס"קעג"-וה"הלכלהתמנות,במקוםשלאנהגולמנותלזמן

כןהיהלולהתנות.ואםמנהגהעירלפוטרם,גםזהפטור,מן

ידוע.והטעםשלאיחשדוםשנמצאבהםפסול".

הסתם,כיהשוכריםהיהלהםלהתנות.ומ"מנראה,שבכגון

עייןבפד"רחלקח'עמ' 143שהעלוכיבימינואיןלחוש

זהצריךשיהיההמנהגברור,לפטוראםבהסכמתהקהל,או

לחשדא וניתן לפטר גם בלא שנמצא בו פסול ,כל עוד אין

שנהגו כן משנים קדמוניות ,ונהגו לדון ,ע"פ המנהג ההוא.

מניעהמצדאחר,וניתןלהמציאבידהמפוטרמכתבהמסיר

דהאלאדמילמנהגפועליםשכמהפועליםנשכריםבכליום

ממנו כל חשד ,אך עיין במש"כ הגר"נ בן שמעון שליט"א

ויכולאדםלראותאיךנוהגים.אבלבפטורהחזן,שאיןבעיר

בפס"ד שבספר שורת הדין ח"ג עמ' שיח ,שדן בשאלת

כי אם חזן אחד ,איך יקרא מנהג מה שלא שאלו מס לחזן

פיטורי מנהל בית ספר ,והביא משו"ת משפט צדק ח"א סי'

אחד ,או שנים ,אלא אם כן ידוע ומפורסם בעיר שמחמת

עח ומשו"ת חמדת שלמה סי' ז' שעכ"פ במידה שהפיטורין

מנהג העיר לפטור החזנין פטרום" ,עכ"ל .דברי הריב"ש,

התרחשו באמצע שנת הלימודים ,מועד בלתי מקובל

ונפסקולהלכהברמ"א)שם(.

לפיטורין ,הרי שבעקבות הפיטורין המפוטר עלול להחשד

עטרתדבורה
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שפוטר עקב פשיעה במילוי תפקידו ,על כן אין לפטרו ,בלא

שמים אין להם זכות ע"ז ,ואפשר שאין תנאם כלום .ואם

שנמצאבופסול.

שכרוהו סתם אף שהקאנטראקט נתנו רק על זמן כשנה

ד.להלןתשובתהאגרותמשהחחו"מח"אסי'עז,ממנה
עולה כי אין דין מורה במוסד ציבורי כשאר פועל המועסק

ושנתים זה ודאי לא נחשב כבתנאי לסלקו כשירצו אף בלא
טענהואיןיכוליםלסלקוכשליכאטענהשיזכוע"פדין.

אצל בעה"ב .במקרה בו בעה"ב שכר פועל לעבודה ,יכול

אףשאיןזמןקצובבכמהשניםנחשבשהמורההואטוב

לפטרו באופן שרירותי) ,כשאין הסכם המונע זאת( ואינו

שאפשר לאדם להתקלקל במעשיו ומדותיו ,ובפרט שתלוי

מחוייב לתת דין וחשבון לאיש ,מדוע אינו ממשיך להעסיק

בזריזות וזהירות ביותר שאפשר שהתחיל להתעצל ,אבל

את הפועל .משא"כ מנהלי מוסד חינוכי ,של קהילה או

כמובןשהיאראיהגדולהשהואמורהטובכשהיהשםשנה

ציבור,הםשלוחיצבורהמחוייביםלעשותאתכלמעשיהם

וקבעוהו לעוד שנה ,וכ"ש כשהיה יותר ,ויצטרכו הרוצים

לשםשמים,ובלאלערבשיקוליםזריםשאינןנוגעיםישירות

לסלקו לברר בראיות ברורות שאינו ראוי עתה להיות
מלמד".

לטיבעבודתושלהמורה.
וז"ל האגרות משה " -בדבר מחלוקת בין הדירעקטארן

לסיוםנוסיףבזהמש"כבשו"תמנחתיצחקח"דסי'עה-

ומלמדים ,ורוצים לסלק מלמד ממשרתו הרי הוא ענין

"כל מורה נכנס למשמרתו ,אדעתא דהכי ,לציית להמנהל,

שבדיניממונות,שצריךלילךלביתדיןולהיותביחדלשמוע

בעניניחינוך,ואףאםלאהתנהבפירושסתמאכפירושו)אם

הטענות שיש להם על המלמד ותשובת המלמד .והבי"ד

לא שיש להמנהל שיטה שלא כהלכה( בכה"ג ,ועיין ש"ע

יפסקו כפי הדין שיש להם לידע מהגמ' והשו"ע  ...הנה

ונו"כ )או"ח סי' נ"ג( ,דאל"כ בטל כח השלטון ,ויוכל לבוא

כששכרו מלמד סתם אם עושה מלאכתו באמונה ,שהוא

לידי הפקרות בכל המוסד ,ואם שיטה חנוכית של המנהל,

שמסבירהיטבלהתלמידיםמהשלומדאתם,ורואהשיחזרו

ל"השיטהדחוי',ושלאכהלכה,בודאימחויבהמורהלשנות

עללמודםכפיהצורךלהם,ולאיבטלוזמןהלמודיםבדברי

שיטתו ,שזה בידו ,לשיטת המנהל ,אבל בודאי אין לעשות

בטלה והוא ירא שמים שהתלמידים ילמדו ממנו להיות

דינאלנפשי',וישלהציעהעניןלפניבי"ד".

שומריתורהומצותהואהמלמדהראוילהיותמורהומלמד

ובהמשך לדברי המנחת יצחק ,ניתן לקבוע שכל מורה

לתלמידים,ואיאפשרלסלקו.ואףאםבעתששכרוהואמרו

נכנס למסגרת של מוסד חינוכי אדעתא דהכי שיציית

שיהיה הרשות בידם לסלק אותו לשנה האחרת אף בלא

למנהל,בכלהנושאיםהנוגעיםלסדריביתהספרוהנמצאים

שום טענה יש ספק גדול אם יוכלו לסלקו משום

בסמכותו של המנהל ,ויקבל את מרותו המלאה בנושאים

שהדירעקטארן והמנהלים נבררו רק לעשות כדין התורה

אלו.

שהוא לשם שמים וכיון שלסלק בלא טענה ודאי אינו לשם

סימ מח

הסכםביןמוסדחינוכילעובדיושאינםזכאיםלפיצוייפיטורין
בפנינושאלהעקרוניתשעלינולהכריעבה,והיא-תוקפו

מסוגיא זו עולה שדין בעלי האומנויות כדין בני העיר.

של הסכם שנחתם בין המעביד לעובד ,הסכם שבו העובד

ונראה,שלענייןזהאילושלילתתוקףההסכםהיתהמעוגנת

מוותרעלזכויותסוציאליותשונות,כגוןפיצוייפיטורין.

בחוק ,הרי שהסכמת נבחרי הציבור בכנסת דינה כהסכמת

כידועבבתיהמשפטהאזרחייםמקובללשלולאתתוקפו
של הסכם מסוג זה ,ויש לדון מהו תוקף ההסכם על פי
ההלכה.

טוביהעיר.
ובחזו"אב"בסי'ד'סק"חהוסיףביאורבסוגיאזו,וכתב–
"ברמב"ןמבוארדישכאןתריעניינים.א.דבעליאומנותיש

אילו היתה הסכמת בני העיר או בני המדינה לשלול

להןכחשלבניהעירוכמושבניהעירישלהםכחשלבית

תוקף הסכם כזה ,הסכמה כזו מחייבת .וזאת עפ"י המבואר

דיןכןכלבעליאומניותישלהםכחביתדיןעלבניאומניות

בגמ' מסכת בבא בתרא דף ח" - :רשאין בני העיר להתנות

שלהם ,ותקנתם הוי כתקנת בית דין ,שעל פי תקנתם יכול

על המידות ועל השערים ,ועל שכר הפועלים ולהסיע על

אדםלזכותבשעבודנכסיחבירולפרועמהםואיןצריךקנין

קיצתן  ...ה"מ היכא דליכא אדם חשוב ,אבל היכא דאיכא

אחר ,אלא תקנת בית דין עושה קנין  ...ואפשר שזו תקנת

אדםחשוב,לאוכלכמינייהודמתנו".

חכמיםליתןלבניהעירכחביתדיןוליתןלכלאנשיםבעלי

בהתאם לאמור ,אילו היתה הסכמת בני העיר להתנות

אומנותאחתכחביתדין...האדבהתנוכלבניהעיראוכל

עלתנאישכרהפועליםולקבועאתהעדרהתוקףלויתורעל

האומניןהיאדוקאבדליכאחברעיר,אבלבאיכאחברעיר

תנאים סוציאליים ,יש מקום להסכמה זו ,בכפוף להסכמת

אין להם כח בית דין בלא חבר עיר .וכתב הרמב"ן הטעם

"אדםחשוב".

דחיישינן דעושין שלא כהוגן ולהוקיר השער ,ואפילו
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אשתכח דעשו כהוגן אין תנאם קיים כיון דאיכא חבר עיר.

העבודהטרםשחלהחובתהפיצויים,לכאורהישלהמקום

אבל אם באמת תנאם שלא כהוגן ,אין הסכמתם כלום אף

בהלכה,כדאיתאבחו"מסי'ר"טס"קד'ברמ"אוכשםשאין

בליכאחברעיר".
אךבנידוןדנן,איןחוקמדינההקובעאתבטלותהויתור

אדםיכוללהקנותדברשלאבאלעולםכךאינויכוללמחול
דברשלאבאלעולם.

עלתנאיםסוציאליים.אדרבה,נצייןלסעיף 29לחוקפיצויי-

אכן כל זה אמור במחילה שלא בדרך תנאי ,אבל ודאי

פיטורין התשכ"ג –  1963שבו נכתב – "פשרה לענין פיצויי-

שאפשרלהתנותמראשלאלהתחייב,כדאיתאבהדיאבב"ק

פיטורין והודאת סילוק לא יהא להן תוקף אלא אם נערכו

דףצ"ב:קרעאתכסותישבראתכדיעלמנתלפטור,פטור.

בכתבונאמרבהןבמפורששהןלגביפיצויי-פיטורין".מאחר

וכןנפסקבחו"מסי'ש"פסעיףא'.למרותשהחיובלאנוצר

ובחוקזהאיןסייגיםאוהגבלה המייחסתהוראתחוקזהרק

עדיין ,יכול הוא אף למחול מראש דרך תנאי ,ועיין במסכת

לפיצוייפיטוריןשכברנצברולזכותושלהעובד,הרישהחוק

כתובותדףנ"וע"בבתוס'ד"ההריזומקודשת,מהשכתבו

אינושוללתוקפושלהסכםלויתורעלפיצוייפיטורין.
אמנם קיימת פסיקה המקובלת במדינה במשך עשרות
שנים ,והשוללת תוקף הסכם כזה ,ועפ"י פסיקה זו פוסקים

בשםה"ראלחנןהמתייחס למשנהזו ,וכתב שםדהתם נמי
אם היה אומר קרע ושבור ע"מ שאין לי עליך דין נזק ,הוי
חשיבמתנהע"משכתובבתורה,אבללמחוליכול.

כל בתי המשפט האזרחיים .אך לפסיקה מסוג כזה שהיא

בתצהיר שחתם עליו התובע ,נאמר שנתקבל מתוך

יצירה של המערכת השיפוטית אין מעמד של הסכמת בני

הסכם מיוחד שלא יגיע לו יותר ממה שקיבל ,דהיינו

העיראובניהאומניות,וכןאיןמעמדשלדינאדמלכותא,

שהוסכם מראש על כך ולא שמוותר עכשיו .וכשם שאפשר

כמו שכתב בשו"ת מהריא"ז ענזיל סי' צ' ,וכן עולה מדברי

להתנות מראש להעסיק אדם מבלי לשלם לו שכר כלל או

הסמ"עסי'שסטס"קכא.אמנםפסיקהכזויוצרתמצבשל

פחות מהשכר המקובל ,כך בודאי אפשר להתנות מראש

מנהג המדינה ,עכ"פ באותו ציבור הרגיל להביא את

שלאיקבלפיצויים,ואףאםקייםחוקשאינומכירבהתנאה

משפטובפניהערכאות,מאחרשמעסיקיםאלויודעיםשאין

מראש לאי  -תשלום פיצויים ,ודאי שאין להתחשב בו,

בפניהם אפשרות שלא לנהוג כפי מנהג זה ,מפני שאם

הואילוהואנוגדאתדיןהתורה",עכ"לבפסקהדין.

יחרגו ממנו יחוייבו על ידי בתי המשפט .וככל
שההתקשרותהיאבסתמא,אנוקובעיםשבסתמא,הצדדים

פסק דין זה חזר ונשנה בספר לב אריה סי' לז .וכן פסק
הגר"ייפרחשליט"אבספר"שורתהדין"כרךג'עמ'רע"ח.

התקשרו על דעת המנהג ,אבל אם התנו בפירוש לנהוג

אמנם עיין במאמר שבקובץ תחומין כרך כ' עמ' 80

אחרת,ישתוקףמחייבלתנאיזה,ודינוככלתנאישבממון

שמסקנתואינהכאמור,אךהיינומפנישסברשישמעמדשל

שהואקיים.

חוקלהעדריכולתושלהעובדלוותרעלזכויותסוציאליות,

אמנם יש הרואים הסכם מסוג זה "הסכם מקפח" עבור

ואםאכןהיהקייםחוקכזהבספרהחוקים,יהיהמקוםלברר

העובד .אך מצינו שיש תוקף מחייב גם להסכם שבו תנאי

את מעמדו כהסכמת בני העיר או כדינא דמלכותא ,אך

מפורששלהעובדהמוותרעלזכויותיסודשלו.כגוןבאותה

כאמורזואיןכךפניהדברים.

הלכהפסוקהשפועליכוללחזורבואפילובחציהיום,משום
שהפועלאינוכעבדשאינורשאילצאתבתוךזמנו,אףעלפי
כן ,אם המעסיק והעובד התנו בפירוש שלא יוכל לחזור בו,
תנאוקיים,וכמושכתבבספרזרעאמתח"ביו"דסי'צז.

מסקנת הדברים ,יש תוקף להסכם שנחתם בין הצדדים
שבוהעובדויתרעלזכויותסוציאליותמסויימות.
אך יש לבחון נושא זה מהיבט אחר .בתקנות חינוך
ממלכתי)מוסדותמוכרים(תשי"ג–  1953נקבעבסעיף) 3א(

על כן מאחר שעניין זה שלא יועיל ויתור ,מעוגן במנהג

כדלהלן – "מוסד חינוך לא יוכרז כמוסד מוכר אלא אם

בלבד,אךחסרתוקףשל"תקנתקהל"או"דינאדמלכותא",

נתמלאותנאיםאלה -עלהמוסדניתןרשיוןלפיחוקפיקוח

יש תוקף להסכמת הצדדים להסכם עבודה החורג בפירוש

על בתי ספר ,תשכ"ט– ,1969או לפי פקודת החינוך ,לפי

מהמנהג ,והם רשאים לקבוע שהעובד מוותר על זכויות

הענין  ...משכורות המורים והעובדים במוסד ,יהיו לפי

מסויימות.

השיעוריםוהכלליםהנהוגיםבמוסדותחינוךרשמיים".

וכן פסקו בתי הדין בארץ בפסקי דין שונים ,עיין בקובץ

מכח הוראה זו קיימת חובה של המוסד החינוכי ביחסיו

תחומיןכרךכ'עמ' 77שהביאומפס"דביה"דהגדולבהרכב

מולמשרדהחינוךלעמודבשיעוריהשכרובכלליםהנהוגים

הדיינים הגרח"ג צימבליסט שליט"א והגרז"נ גולדברג

במוסדותחינוךרשמיים.

שליט"א והגר"ע בר שלום שליט"א .וע"ע שםבעמ'  71דעת
הגר"יאליעזרובשליט"א.

כל עוד המוסד החינוכי מקבל תקציב ציבורי על יסוד
תנאים מוגדרים ,הוא אינו רשאי להציג מצג שוא למשרד

ובפד"ר כרך ח' עמ'  80בפס"ד בהרכב הדיינים הגר"ש

החינוך ולקבל תקציבים מהקופה הציבורית בלא עמידה

טנא הגר"י נשר והגר"א הורביץ זכרונם לברכה נכתב ביחס

בתנאים שנקבעו לתקצוב זה .ועיין שו"ע חו"מ סי' שס"ט

להסכמת עובד לוותר על פיצויי פיטורין – "טענתו שאין

סעיף ו' שאיסור גזל מתייחס גם לגזל מהשלטון ,ובספר

לויתור זה תוקף חוקי מכיון שהויתור היה תוך תקופת

שבות יעקב חלק א' סי' קס"ו כתב "ובאמת מצינו ,דחמיר
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עושק וגזל רבים ,משל יחיד" .ק"ו כשהדבר נוגע למוסד

שנחתם עם העובדים ,וזאת ככל שהדבר נוגע לאותו חלק

חינוכי המחנך את תלמידיו ליראת שמים ושמירת מצוות

במוסד זה שמעמדו הוא כמוסד "מוכר" או ביחס לתקופה
שבהםהמוסדהיה"מוכר".

בדקדוק.
על כן מאחר שהמוסד דנן קבל תקציבים ציבוריים על

על כן מאחר שבנידון דנן העובדת עבדה בגן הילדים

יסוד תנאים מסויימים ,יש מקום לחייב את המוסד ואת

שבמוסד,וגןהילדיםהואבמעמד"מוכרשאינורשמי",מוטל

העומד בראשו לשלם לעובדיו עפ"י התנאים שהמוסד

על המוסד להתעלם מההסכם ולשלם לעובדת פיצויי

התחייב כלפי משרד החינוך ,דהיינו כנהוג במוסדות חינוך

פיטורין כמקובל .אנו מורים בזאת למוסד להעביר את דמי

רשמיים ,המשלמים פיצוי פיטורין ,ולהתעלם מההסכם

הפיצוייםלעובדתתוךשלושיםיום.

סימ מט

חלוקתמשקביןבניזוגכשאחדמהםבמעמדשל"בןממשיך"
י"טכסלותשנ"ט
נעשתה ע"י בני הזוג בחלקים שוים ,ועל כן הציע להתחלק
פרטיהמקרההנידון

חציחציבעלויותהבנייהובתכולה.

בני הזוג נישאו בחו"ק וכעת נמצאים בהליכי גירושין

לעומתו טען ב"כ האשה " -אנו דורשים בית עם קרקע,

בבית הדין .הבעל פתח תיק לתביעת גירושין עם כל

ובנוסף לזה חצי משק כי ההורים נתנו התחייבות מפורשת

העניינים הכרוכים בגירושין ,לרבות נושא הרכוש והילדים.

שכלהמשקיעבורלרשותםלפנימותם...חוץמזה ,בנושא

במשך ארבע שנים בני הזוג בפירוד ,בתחילה בפירוד בתוך

המשכנתא הכל משועבד ,ואז הבנק היה לוקח בית עם

הבית,ולאחרמכןבעקבותהמתחוהסכסוך ביןהזוג,האשה

הקרקע,לכןאנחנומבקשיםהערכהשלהביתעםהקרקע".

הבעל עם שני הילדים הגדולים מתגוררים במושב שבו גרו

תמציתהמסמכיםהנמצאיםבתיק

נאלצהלעזובאתהביתועברהלהתגוררבמקוםאחר.כעת
בזמנויחד,והאשהעםהבןהקטןמתגוררתבמקוםאחר.

במקרהשלפנינו,פסקדיןבנושאזהשלחלוקתהרכוש-

בפסקהדיןהנוכחינתייחסלבירורחלוקתהרכוש.

נכסי דלא ניידי ,יוכל להינתן ,רק לאחר בירור טיבו של

הרכושהעומדלדיוןהינו-ביתבמושבשנבנהעלידיבני

מעמד "הבן הממשיך" במשק החקלאי .ולשם בירור זה

הזוג בתוך משק הורי הבעל ,וכן תכולת הבית וסכומי כסף

ביה"ד נזקק לקבל מסמכים מגורמים מקצועיים שיבהירו

המופקדיםבבנק.

סוגיאזו.

בבית הדין התקיימו שני דיונים בנושא הרכוש ,ביום ד'

אך בטרםבירורמעמדוהעקרוני של "בן ממשיך" נקדים

אדרתשנ"חוביוםכ"גאלולתשנ"ח,וכמוכןבתיקשלפנינו

שבביתהדיןהתקבלמסמךהקובעכישניבניהזוגהינםיחד

נמצאים מסמכים שהוגשו על ידי הצדדים ,סיכומי

במעמד של "בן ממשיך" ,כך עולה מאישור שהתקבל בבית

טענותיהם ,וכן מכתב מטעם הלשכה המשפטית של

הדין מטעם הסוכנות  -מכתב מתאריך ו' תמוז תשנ"ח,

הסוכנותהיהודיתשבותשובותלשאלותביתהדיןלהבהרת

החתום ע"י גב' אסיה ינישבסקי  -מפקחת חוזים ובטחונות.

מעמדו העקרוני של "בן ממשיך" במשק של הוריו בחיי

וכןעולהמהמסמךשנחתםבתאריך,1.2.90ובושניבניהזוג

הוריו.

התחייבו יחד כ"בן ממשיך" ,ורק מכח מסמך זה התקבל

בדיוןשהתקייםבתאריךד'אדרתשנ"חטעןב"כהבעל-

מהמינהלומהסוכנותאישורסופיהמאשראתבנייתהבית.

"בנושאהרכושאנחנומציעיםשיהיהחציחצילמעטמרכיב

על כן ההנחה העומדת בבסיס פסק דין הנוכחי היא כי

הקרקע שזה שייך להורים  ...להביא שמאי מוסמך לחלק

מעמדו של המשק במושב ,הוא כדלהלן  -הבעלות

חציבחצי".

המוחלטת על המשק היא של למינהל מקרקעי ישראל,

ולעומתוטעןב"כהאשה" -הביתנבנהע"ישניהצדדים

והסוכנותהיהודיתהיאהמטפלתבהקצאתקרקעותואשורי

ההורים נתנו במתנה לזוג את הקרקע שהם ישקיעו כסף

בניה וכיוצ”ב .הורי הבעל ,מחזיקים במשק במעמד של "בר

ויבנו,הזכותשלהזוגלבנותכבןממשיך".
בפרוטוקול מצויין " -מוקד חילוקי הדעות האם הקרקע
נשארהברשותההוריםאולא".
בדיון שהתקיים בתאריך כג אלול תשנ"ח חזר וטען ב"כ
הבעל שכל המשק שייך להורים ורק הבנייה של ביתם

רשות",ובניהזוגהינםבמעמדשל"בןממשיך".
להלן תמצית המסמכים הנמצאים בתיק ,ומהם ניתן
לקבוע ,מבחינה עקרונית ,מה הם זכויות הבן הממשיך,
וכיצד להעריך את חלקו של בן זוג המבקש להפסיק את
מעמדוזה,דהיינוכיצדלהעריךאתחלקוברכוש.
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א .בתיק נמצא העתק למסמך של הסוכנות היהודית

 .3המתיישב מצהיר בזה כי יחידת המגורים הנוספת

)מתאריך(1.2.90הנושאאתהכותרת" -הצהרהוהתחייבות

תשמש אך ורק כיחידה שניה כמשמעותם בהחלטת מועצת

המתיישבים" של הסכם בין ההורים הבן הממשיך והמושב

מקרקעיישראל...

בהתחייבותםלסוכנותהיהודיתובונאמרכדלהלן-

 .4יחידת המגורים הנוספת תהווה חלק בלתי נפרד

"אנו החתומים מטה ...הרשומים אצלכם כמתיישבים

מנחלתושלהמתיישב,וכלהוראותחוזההחכירהוהחלטות

במשקמס' ...במושב ,...מצהיריםבזאתכיבהתאםלהסכם

מועצת מינהל מקרקעי ישראל החלות על נחלה  ...תחולנה

עם בנינו  ...קבענו אותם באופן בלתי חוזר כבן ממשיך

עלהסכםזה.

במשק הנ"ל אשר יקבל את החזקה הבלעדית במשק הנ"ל

.5תוכניותהבנייהתוגשלאישורהמינהלמראשעלידי

לאחר מות שנינו בהתאם לכל התנאים החלים עלינו ואשר

ועל שם המתיישב בלבד בטרם שתוגש לרשויות התכנון

יחולועלינו.אנומסכימיםבאופןבלתיחוזרכיהבןהממשיך

המוסמכותלאישורן.

הנ"ל יבנה בית לגור בו בשטח המשק הנ"ל בתנאים

 .6במקרה ולפי חוזה החכירה רשאי המתיישב להעביר

המקובלים  ...במינהל מקרקעי ישראל לגבי בנית בית נוסף

אתזכותהחכירה,מוסכםבזהביןהצדדיםכיהואלאיוכל

לבןממשיך.הצהרהוהתחייבותזוניתניםעלידינובתמיכה

להעביראתזכותו,אלאאםיעביראתכליחידותהמגורים

לבקשהשלהבןהממשיךהנ"ללהתקבלכמועמדלהתיישב

כיחידהאחתביחדעםהנחלהוהמגרש.

במשק הנ"ל במעמד של בן ממשיך .ברור כי הבן הממשיך

.7הפרתהתחייבויותיושלהמתיישבבסעיפים3ו6-לפי

הנ"ל יחזיק בבית המגורים במשק שיבנה כאמור מכוחנו,

הסכם זה תחשב כהפרה יסודית של חוזה החכירה ושל

ואין מסמך זה בא לשנות בכל צורה שהיא את האמור

הסכםזה.

במסמכים שחתמנו לכם בקשר למשק הנ"ל .הצהרה

)עדכאןציטוטמהחלקיםהעיקרייםבהסכםזה(.

והתחייבות זו הינם בלתי חוזרים בהיות זכויות בן הממשיך

העולה מהסכם זה שבעל הקרקע - ,מינהל מקרקעי

הנ"לתלויותבו,ולראיהבאנועלהחתום"...
בהמשכו של אותו מסמך חתומים בני הזוג על הנוסח
דלהלן-

ישראל עורך חוזה עם ההורים ורואה בהם כמי שבונים
יחידתמגוריםנוספתבנחלה.המתיישב,קריההורים,זכאים
לאפשר הקמת יחידת מגורים נוספת במשק ,ובלבד שאין
בהקמת המבנה מעשה של פיצול הנחלה לשנים ,אלא

הצהרהוהתחייבותהבןהממשיך

הנחלה נשארת במלואה של ההורים .ההתחייבות בהסכם

אנו החתומים מטה שנינו וכל אחד לחוד מבקשים

זהביחסלאופייחידתהמגוריםהיאהתחייבותבלעדיתשל

ומסכימים בזאת להיות בן ממשיך במשק  ...במושב  ,...כפי

ההורים מול מינהל מקרקעי ישראל ,ואילו הבן הממשיך

שתאשרואותנובכפוףלתנאיםהמקובליםוהנהוגיםאצלכם

אינונדרשלהתחייבותואינוצדבהסכםזה.ודיבהתחייבותו

ואנו מסכימים לכל האמור בהצהרה ובהתחייבות הבלתי

בהסכם עם הסוכנות )שהובא לעיל( .יש להבחין שהבעלות

חוזרת הנ"ל של הורינו המתיישבים במשק הנ"ל .ולראיה

על הקרקע היא של מינהל מקרקעי ישראל ,והסוכנות היא

באנועלהחתוםתאריך.1.2.90

גוף המסדיר את עניינם של המשתכנים בנחלות .ועל כן יש

בשולי המסמך ניתן אישור של הסוכנות היהודית
כדלהלן " -אנו מאשרים הבן הממשיך בכפוף לאמור
בהצהרותוהתחייבותהמתיישביםוהבןהממשיךהנ"ל".

משמעותלכך,שהבןהממשיךאינוחותםעלהסכםזה,עם
מינהלמקרקעיישראל.
ג .בבית הדין התקבל מכתב )מתאריך כז חשון תשנ"ט(

ב.בנוסףלכךנמצאבתיקעותקמהסכםשנחתםבתאריך

מטעם הלשכה המשפטית של הסוכנות היהודית בחתימת

 20.2.90בין ההורים )המוגדרים בהסכם כ"המתיישב"( ,ובין

עו"ד מ .גדרון .המכתב התקבל בהתאם לבקשת ביה"ד

מינהל מקרקעי ישראל והמושב .ההסכם נחתם לאחר

ולאחר שביה"ד היפנה לסוכנות מספר שאלות עקרוניות,

שהתקבלהאישורלהקיםאתהמבנההנוסףבמשק,ובהסכם

להבהרת מעמדו העקרוני של "בן ממשיך" במשק של הוריו

זה נקבעה המתכונת בה נבנה מבנה זה .בהסכם נאמר )בין

בחיי הוריו .בתוך הדברים נאמר )להלן ציטוט הנקודות

השארהסעיפים(-

העיקריותבלבד(-

 ...והואיל והמינהל מוכן להרשות למתיישב להקים על

 .3א .במשקים /נחלות אשר בטיפול הסוכנות היהודית

שטח הנחלה  ...יחידת מגורים נוספת בתנאים המפורטים

לא"י זכות המחזיקים הינה לשימוש בלבד )"זכות בר -

להלן...

רשות"(.

 .2יחידת המגורים הנוספת תהא מיועדת למגורים של

 .4א .קביעת בן ממשיך משמעותה מינוי בן על ידי

בני משפחתו של המתיישב בלבד ולא תשמש לכל מטרה

ההורים אשר לאחר קץ ואריכות ימים של ההורים יועברו

אחרת.

אליוזכויותההוריםבמשק.

עטרתדבורה
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ה .עם אישור הסוכנות היהודית הופך המינוי לבלתי

להכנס למתכונת המקובלת של "בן ממשיך"  .על כן עלינו

חוזרכיוןוזוהתחייבותבלתיחוזרתשלההוריםהמאושרת

לקבוע שהמעמד הנוכחי של המחזיקים בזכויות במשק הוא

בהתחייבותהסוכנותהיהודית.

כדלהלן-

.6א(1).ההוריםהינםבעליזכויותהחזקהבמשקעדקץ

א.הבעלותהקנייניתהמוחלטתהיאשלמינהלמקרקעי

אריכות ימיהם והינם בעלי מלוא זכויות השימוש והחזקה

ישראל ,והמינהל הסמיך את הסוכנות לקבוע את "בעל

במשק בתנאים החלים על כל בר רשות .ובתוספת הגבלה

הרשות" ובמידת הצורך את מי שיכנס למעמד של "בן

המונעת מהם לפעול באופן שירוקן מתוכן את התחייבותם

ממשיך".

כלפיהבןהממשיך.

ב .הורי הבעל הינם בעלי הזכויות בכל המשק במעמד

) (2לאור העובדה כי זכות הבן הממשיך הינה זכות

של "בר רשות" ,מעמד שמשמעו חכירת המשק לשימוש

עתידית ,הרי לבן הממשיך ולבן הזוג ,במידה ונבנה עבורם

מלא בכל שטח המשק ללא הגבלת זמן ,ואפשרות בניה

בית במשק ,זכות שימוש וחזקה מאת ההורים בבית זה

בכפוףלאישורבעליהקרקע.

בלבד.

ג .בני הזוג שניהם במעמד שוה של "בן ממשיך",

) (3לבן הממשיך זכויות כלכליות במשק הנובעות

שמשמעו ,התחייבות כל הנוגעים בדבר להעברת הזכויות

מהסתמכותו על מינויו הבלתי חוזר כבן ממשיך ,הסתמכות

המלאות במשק לאחר קץ אריכות ימי ההורים ,ל"בן

המתבטאת בהשקעות כספיות לבניית בית לבן ממשיך

הממשיך" בלבד וללא שותפות שאר יורשי ההורים .עד

ובויתורעלאפשרויותוהשקעותבמקומותאחרים.

למועד מימוש הזכות הנ"ל ,הם בעלי זכות מגורים בבית

)(4זכותכלכליתזוניתנתלכימותופדיוןכספי.

שנבנהעבורםבתוךהמשק.

) (5יוצא איפוא ,כי להורים זכות החזקה והשימוש בכל

 .2נראה שהן מבחינת ההלכה והן מבחינת החוק אין כל

המשק ולבן הממשיך שמורה זכות זו שהוענקה לו על ידי

ריעותאבכךשהעברתהזכויותלבןהממשיךלאנעשתהבדרך

הוריורקלשימושבביתשנבנהעבורו,זכותשהינהבת-ערך

המקובלתשלצואה,מאחרובמצבכזה,לאחרפטירתההורים,

כלכלי ,אולם אינה פוגעת בזכות בר הרשות של ההורים

הבן הממשיך אינו זוכה במשק ישירות מהוריו מכח מעמדו

בכלשטחהמשק.

כיורש,אלאבעתפטירתםפקעחוזההחכירהביןבעליהקרקע

ב (1) .לאחר אישור הסוכנות היהודית למינוי הבן
הממשיךמדוברבהתחייבותבלתיחוזרת.

להורים ,וקיימת התחייבות של בעלי הקרקע )קרי ,המינהל(
להחכיר את המשק למי שנקבע מראש במעמד של "בן

) (2מינוי הבן הממשיך ניתן לביטול בהסכמת הצדדים,

ממשיך".וממילאבבואהעתהבןיזכהישירותמבעליהקרקע.

ההוריםוהבןהממשיך.ובאיןהסכמהבהתאםלהחלטתבית

)גם ערכאות המשפט החילוניות מתייחסות כך למעמד הבן

המשפטהמוסמך.
ג (1) .התחייבות לקביעת בן ממשיך הינה התחייבות
עתידיתאישיתכלפיהבןהממשיךלשימושבמשקלאחרקץ
אריכותימיםשלההורים.
)(2זכותזואינהסחירהואינה עבירהואיןהבןהממשיך
יכול למוכרה או להעבירה לאחר ,שהרי מקור זכותו הינה
בהתחייבותההוריםכלפיו,בלבד.
עדכאןקטעיםעיקרייםממכתבזה,המבהיראתהמעמד
שנקבעשלכלאחדמהנוגעיםבדבר.

הממשיךועלכןבעתקביעתהבןהממשיך,איןצורךבעריכת
צואההעומדתבדרישותחוקהירושה(.
 .3במכתבו של עו"ד גדרון בסעיף .6ב 2.נאמר " -מינוי
הבן הממשיך ניתן לביטול בהסכמת הצדדים ,ההורים והבן
הממשיך .ובאין הסכמה בהתאם להחלטת בית המשפט
המוסמך".
הרישקביעתההוריםאתהבןכ"בןממשיך",הינהבגדר
,הכרזה' על הבן הממשיך ,כמי שהוסכם על כל הצדדים,
לרבות בעלי הקרקע ,לראותו כבעל הנחלה לאחר קץ
אריכות ימי ההורים .אך זוהי הכרזה בלבד ,אמנם הכרזה

בירורחלקושלכלאחדמבניהזוגבנכס
בטרם נקבע את זכויות האשה בנכס ,נקדים שלש
הקדמות.

שלאניתןלחזורממנהללאטענהשלשינוינסיבותמהותי,
אך אין לראות את קביעת מעמדו של הבן כ"בן ממשיך",
כמעשה שבמהותוהואבמתכונתשלמתנהחלוטההניתנת

.1ההנחההראשונההעומדתבבסיסקביעתמעמדםשל

לבןעלידיהוריו.ועלכןהמעמדשלהבןכ"בןממשיך"יוכל

הצדדים ברכוש זה היא ,שבפנינו שותפות מסויימת במשק,

להתבטל,במסגרתדיוןמשפטי,אםיוצגוטיעוניםמשפטיים

השותפותמורכבתמהוריהבעלומבניהזוג,ומלכתחילהכל

כדימשקל.ובתשובהלשאלתי)בשיחתטלפון(נאמרליע"י

אחד מהצדדים הנוגעים בדבר ,השתלב במשק ,בכפוף

עו"ד גדרון ,שבמצב של שינוי נסיבות מהותי ,כגון גירושין,

לכלליםשנקבעועלידימינהלמקרקעיישראלבעליהקרקע

או פטירת הבן הטבעי בחיי הוריו בהשאירו את בת הזוג

והסוכנותהיהודית,המסדיריםאתהיחסיםבין"בןממשיך"

לבדהכ"בןממשיך",קיימתלהוריםהאפשרותלבקשמבית

להוריובעלימשקבמעמד"בריהרשות".וכךעולהממסמך

המשפט המוסמך ,לדון בביטול מעמד הבן הממשיך מבת

ההתחייבות שחתמו עליו ,שכל הנוגעים בדבר הסכימו

הזוג,ויתכןשהבקשהתתקבל.

950חושןמשפט

עטרתדבורה

אילוקביעתהבןהממשיך,היתהמוגדרתכמתנהחלוטה

חוזרת.ולכןעומדתהאשהעלזכותהלקבלבשעתמותהורי

של ההורים ,לא היה ניתן לבטלה ,כשם שהורים אינם

הבעלמחציתמכלהמשקכאמורבהתחייבויותהמצורפות".

יכולים לבטל מתנה שנתנו לבני זוג בעת נישואיהם) ,כגון

ולהסיר כל ספק ,עלינו לקבוע שכל תביעה המתייחסת

רכישת דירה עבורם( ,בטענה המסתמכת על אירוע שארע

להורי הבעל אינה נידונת במסגרת הנוכחית ,וזאת משני

לאחר זמן .ועיין שו"ת הריב"ש סימן שא וחלקת מחוקק סי’

טעמים .ראשית ,הורי הבעל לא חתמו על מסמך המסמיך

צט סק"ז שכתבו " -אלא מעתה מאן דיהיב מתנה למאן

אתביה"דלדוןבעניינם,ומלכתחילהלאהיוצדלדיון,ולא

דרחים ליה ,ערבא בעי למשקל מיניה דרחים ליה לעולם",

התבקשו להשמיע את עמדתם בבית הדין .שנית ,מאחר

וכפיהידוע,עקרוןזהמקובלגםבמערכתהמשפטהאזרחית.

שהתביעה )שהעלה ב"כ האשה בסיכומיו( אינה מתייחסת

ועל כן עלינו לראות את הצדדים שנכנסו לשותפות כזו

לתקופה הנוכחית ,אלא לתקופה בעתיד הרחוק לאחר

של מעמד "בן ממשיך" בתוך מסגרת של משק בו ההורים

אריכות ימיהם ,הרי שאין מקום שינתן כעת פסק דין

"ברי רשות" ,כמצב שבו כל הנוגעים בדבר הסכימו מראש,

המתייחסלהיבטזהשלהנושא.

שעצם המעמד של הבן הממשיך יוכל להתבטל במידה
שיחולושינויינסיבותמהותיים.
נחזור למקרה העומד בפנינו .לכאורה מבחינה עקרונית,

כפי העולה מטענות ב"כ האשה ,היא אינה מעוניינת
להתגרשבמתכונתהנ"ל,ומבקשתשבכרוךלגירושיןתפורק
השותפותהנוכחיתעםבעלהבזכויותבנכסהנ"ל.

עומדות בפני האשה שתי אופציות שונות .אפשרות אחת

אמנם,לכאורהפירוקהשיתוףיתכןבשתידרכיםבלבד.

היא שתבקש להתגרש בלא הסכם עם בעלה על פירוק

א .הבעל יקנה ממנה את חלקה בשותפות ,והיא תסתלק

השיתוף ברכושם המשותף ,אלא הקפאת המצב .דהיינו גם

ממעמדה כבן ממשיך .ב .האשה תקנה מהבעל את חלקו

לאחר הגירושין היא תשאר במעמד הנוכחי ותוכל לקבל

בשותפות,והואיסתלקממעמדוכבןממשיך.

מבעלה תשלום דמי שכירות בגין שימוש בלעדי בדירה
שחציה שלה ,ומאידך תמשיך לשלם חצי מתשלומי

אין אפשרות שלישית למכור את השותפות לגורם
שלישי,ולחלקאתהתמורהשתתקבלבחלקיםשוים.

המשכנתא ,לפירעון ההלואה ששני בני הזוג התחייבו

גםהדרךהשניהאינהנראיתמעשית,מאחרוסבירמאד

לפרוע.ולאחרקץאריכותימיהוריהבעל,הבעלאשתו יהיו

שלאחר הגירושין ,הורי הבעל יפתחו במערכה משפטית

כשותפיםשויםבעליהזכויותהמלאותבכלהמשק,ובאותו

לסלקהממעמדהכבןממשיך,ואיןטעםלקבועכעתחלוקת

מועד תוכל האשה לבקש לפרק את השותפות ,ומימוש

שותפות העומדת על כרעי תרנגולת ,ומאחר שדרך זו של

חלקהבשותפות.

חלוקתהשותפותכעתנבחרהעלמנתלחסוךאתהמערכה

דא עקא ,מאחר שלאחר הגירושין עומדת בפני הורי

המשפטית לאחר הגירושין ,אין מנוס מלקבוע שהדרך

הבעל הזכות לפנות לבית המשפט המוסמך ולתבוע ביטול

הסבירה במקרה זה ,היא לפרק את השיתוף בדרך של

ההתחייבותשל"בןממשיך"כלפיגרושתו,בטענהדאדעתא

השארת הבעל כבן ממשיך יחידי ,בתמורה לתשלום חלק

דהכי לא התחייבנו ,הרי שאם האשה תבחר בדרך זו של

האשהבשותפותזו.

הקפאת המצב ,היא נוטלת סיכון שזכותה כבן ממשיך

השאלההעומדתבפנינוהיאכיצדלחשבאתחלקהשל

עלולה להישלל בעתיד ,אך אם אכן בית המשפט יפסוק

האשה בשותפות זו .וכשאלה מקדימה עלינו לשוב ולקבוע

שלילה כזו ,באותו פסק דין יקבע פיצוי הולם במתחייב

את הנושא מבחינה עקרונית ,ואח"כ לדון במקרה שלפנינו.

בהתאם לנסיבות )הקף ההשקעות של הבן הממשיך

ועל כן נקדים לברר מבחינה עקרונית ,מהו הערך חלקו של

וכיוצ"ב(.

"הבןהממשיך"בשותפותהכוללתבמשק.

בכלמקרה,ללאספקשהצעדהנ"ללאיינקטמצדהורי

מעמד ה"בן הממשיך" כולל שני מרכיבים .א .מרכיב

הבעלבטרםהגירושין,ואםיינקטהואחסרסיכוילהצלחה,

ההשקעות שהבן הממשיך השקיע במשק שגובש לרכוש

ועל כן אם האשה תבחר ללכת בדרך זו עליה להביע

מוגדרכברכעת.ב.מרכיבהערךשלעצםהסטטוס,המעמד

הסכמתה לסדור הגט ,ולהמתין לאחר מכן להתפתחויות

של הבן הממשיך בתוך המסגרת של המשק ,ומתוך ידיעה

הצפויות .כמובן שדרך כזו אינה מומלצת לאשה ,אך אם

שהואכבןממשיךעומדלקבלבעתידאתכלהמשק.

תחפוץתוכללהודיעלביה"דעלרצונהבכך.

ביחס למרכיב הראשון  -נראה שיש לדון את ה"בן

דברינו אלה יכולים להתייחס גם כתגובה לתביעה

הממשיך" בגדר של " -יורד לשדה חבירו ברשות" ,ודינו

שנשמעה בבית הדין והמתייחסת להורי הבעל ,תביעה

מבוארבשו"עחושןמשפטסי'שעהסעיףד'"-היורדלשדה

הדורשת מהם לעמוד בהתחייבות הבלתי חוזרת שהתחייבו

חבירוברשות,אפילונטעשדהשאינהעשויהליטע,שמיןלו

להעביר לה ולבעלה את המשק לאחר מותם .ב"כ האשה

וידו על העליונה ,שאם היתה ההוצאה יתירה על השבח

בסיכומיושהוגשובכתבטוען"-יוצאאיפואשהאשהזכאית

נוטל ההוצאה ,ואם השבח יתירה על ההוצאה ,נוטל

לקבלת כל המשק בשעת מות הצדדים) ,הכוונה הורי

השבח" ,ונוטל בשבח כשאר אריסי העיר ,וכמבואר שם

הבעל( ,ואין אפשרות לסגת מהתחייבות זו שהינה בלתי

בסמ"עובביאורהגר"א.

עטרתדבורה
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הבלעדית ,ואילו להורים יש את הקרקע שעליה הוקם
המבנה.

פירשלוליטע,אףבשאיןעשויהליטעשמיןלועלהעליונה

יש לציין שבהסכם שנחתם בין ההורים לבין המינהל

...אםשבחיתרנוטלשבחואםהוצאהיתרהנוטלהוצאה.

)מתאריך  ,20.2.90והובא לעיל( נאמר " -יחידת המגורים

ואם נטל רשות בפרט ליטע ,נעשה כאריס ליטול חלק

הנוספת תהווה חלק בלתי נפרד מנחלתו של המתיישב".

בפירות".

עיקרו של הסכם זה בא לקבוע כי בניית יחידת המגורים

הרי מבואר שדין "יורד ברשות" כולל שני מצבים .מצב

הנוספתאינהמפצלתאתהנחלה,וההוריםממשיכיםלהיות

בו לא היתה הוראה מפורשת של בעל הקרקע ל"יורד",

הבעלים הבלעדיים על הנחלה במלואה .ועל כן לא ניתן

ומצבאחר,המוזכרבמאירי,בוהיתהנטילתרשותמפורשת.

לראות בכל ההליך שנעשה ,הקנאת הקרקע לבעלות "הבן

ולפי זה ה"בן הממשיך" שירד ברשות מפורשת מהוריו,

הממשיך" ,אלא אדרבה ,קיימת הכרזה הפוכה הקובעת

ובנה בית במשק ,אילו היה תובע את הוריו ,היה נוטל את

שהנחלה במלואה נשארת באותו מעמד .והסכם זה הוא

ההוצאהשהוציא.אויוכללקבלאפילוכאריס,והיינוכקבלן

הקובע את הבעלות ,מאחר ונערך לפי דרישת בעלי הקרקע

בניין,אךהיינודוקאאםהבןבעלמקצועובנהבעצמו,אבל

דהיינומינהלמקרקעיישראל.

מאחרובנ"דהבןאינוקבלןבעצמוומסתמאבנהאתהבית

אמנם מרוח הדברים באותו מסמך ,וכפי שצויין לעיל,

באמצעות קבלן אחר .על כן יוכל ליטול את כל ההוצאות

היה מקום לקבל את האפשרות הראשונה ,שהצגנו לעיל,

ששולמולקבלןעבורבניתהבית.

הקובעת את הבן הממשיך כ"יורד ברשות" בלבד ,ואף

ויש לציין ,לכאורה על פי דרכנו זו ,שמעמד ה"בן
הממשיך" הוא כיורד ברשות ,עלינו לקבוע שהמבנה עצמו

המבנהישארשייךלהוריםבעליהמשק,והבןהממשיךיוכל
לקבלאתהוצאותיובלבד.

אינו שייך כלל לבן הממשיך שבנאו ,אלא שייך להורים

אך מאחר שנראה שקיימת אומדנא דמוכח שמעיקרא

ומעמדו כשאר המבנים במשק )השייכים לבעלי המשק

כוונת ההורים והבן הממשיך היתה שהבית יהיה שייך

במתכונת שנקבעה ביניהם למינהל מקרקעי ישראל" -בר

לחלוטין לבן הממשיך ,מאחר שהוא זה שבנה את הבית,

רשות"(.ולמרותהבעלותהמוחלטתשלההוריםעלהמבנה,

ואין כל רמז למעשה של הקנאת הקרקע מצד ההורים לבן

בהתאם לתנאים שנקבעו מראש בין הצדדים ,בין ההורים

הממשיך ,אין מצידם העברת הבעלות ,ולו אף בעלות

לבן שבנה ברשות ,ההורים התחייבו לאפשר לבן הממשיך

מצומצמתשל"בררשות"שישלהםבקרקע,עלכןאיןמנוס

לגורבמבנהשבנה,וללאתשלוםשכרדירהבתמורה.

מהמסקנהשהגענואליהשישבפנינושותפות,הבןהממשיך

אךנראה,שיותרנכוןלקבועשהבןהואאמנםבגדרשל

בעלים על הבית עצמו ,וההורים על הקרקע .ואין בקביעת

"יורד ברשות" ,אך בנקודה אחת קיים הבדל בין דין יורד

בעלות הבן הממשיך במבנה בלבד ,משום פיצול נחלה,

המוזכר בגמ' ובפוסקים למקרה שלפנינו .בנידון של "יורד

מאחר ובעלות זו היא במסגרת שותפות הניתנת לפירוק

ברשות" ,המפורש בפוסקים ,מעולם לא היתה כוונת היורד

בתנאים מסויימים ,אף בעל כרחו של הבן הממשיך ,ועל כן

ולא היתה כוונת בעלי הקרקע שהמטע שהיורד נטע או

איןכאןפיצולבעצםקביעתהבעלותשלהבןעלהמבנה.

מבנהשהיורדבנה,יהיושייכיםליורד,ומלכתחילהעלדעת

)אמנם אילו היתה בפנינו הוכחה למעשה-קניין בו הקנו

כן ירדו על מנת שהכל יהיה שייך לבעל הקרקע ,ואנו

ההורים לבן הממשיך את הקרקע שעליה עומד הבית,

פוסקים שידו על העליונה כמבואר בשו"ע ,היינו דמסתמא

ובמתכונתשלשותפותבנחלה,שותפותהיכולהלהתפרקעל

היהמוסכםשהיורדיקבלתשלוםמתאיםבלבדולאבעלות

פידרישתההוריםבעתשינוינסיבותמהותי,היהעדייןמקום

בגוף המטע או הבית .משא"כ במתכונת הנוכחית של "בן

לדון בדבר ולבחון עניין זה שמא ההורים העבירו לבן

ממשיך" הבונה במשק של הוריו .קיימת אומדנא דמוכח,

הממשיך את כל מה שיש להם בקרקע שעליה נבנה הבית,

שהן ההורים והן הבן ,הסכימו שהבן יבנה על קרקע של

ולדוןאםישערךלהעברתזכותםכ"בררשות"ללאהסכמה

הוריו ,והמבנה עצמו יהיה שייך לבן עצמו) .וכמו שקורה

שלבעליהקרקע–מינהל מקרקעיישראל.אךבהעדרמעשה

באם הוצב במקום זה קרוואן הניתן להזזה ,שאז פשיטא

קנייןובהעדרהסכםהמוכיחכוונהלהעברתבעלותכלשהיא,

שהקרקע אינה של בעל הקרוואן .כך כאן ,למרות שהבית

מצד ההורים לבן הממשיך ,לא ניתן לקבוע בעלות או זכות

אינו ניתן להזזה ,הבית גופו שייך למי שבנה אותו אך לא

ממוןשלהבןהממשיךעלהקרקע.משא"כביחסלמבנהגופו,

הקרקע(.

אין צורך בקניין או חוזה מצד הורים ,מאחר שהמבנה נבנה

הקרקע ממשיכה להיות שייכת להורים ,מאחר ואין

עלידיהבןהממשיך,ודיבכךשהסכימולעצםהבנייהובצרוף

בפנינו הסכם או חוזה להעברת אותה קרקע לבן ,הרי

האומדנא דמוכח )הנזכרת לעיל( ,על מנת שנקבע את

שהקרקע עומדת במעמדה הקודם בבעלות ההורים )"בר

הבעלותהמוחלטתשלהבןהממשיךבבית(.

רשות"(.וממילאקיימתכאןשותפותהמחולקתבדרךזו,לבן

ב"כ האשה בסיכומיו טען להוכיח שהבעלות על הקרקע

יש את המבנה בלא הקרקע ,וגם את זכות המגורים

הינה של בני הזוג ,וכפי שמוכח מהמשכנתא שקובעת

952חושןמשפט
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שיעבוד הנכס לטובת הבנק למשכנתאות .ולטענתו מאחר

הממשיךבנה.ערכושלחלקושלהבןבמשקיכוללבואלידי

והמישכוןהואעלהנכסלטובתהלואהשנטלובניהזוג,הרי

ביטוי במידה וההורים יבקשו למכור את המשק ולהעבירו

שהקרקע ג"כ שייכת להם .והוסיף וטען בדיון ,שמאחר

לאדם אחר) ,בכפוף להסכמת הסוכנות והמינהל( ,הבן

ובמקרה של אי תשלום המשכנתא ,הבית ילקח ע"י הבנק,

הממשיך יוכל לתבוע ולקבל אחוז מסויים מהתמורה

הרימוכחשכלהביתעםהקרקעשייכתלהםבלבד.

המתקבלת ממכירת המשק ,וזאת בתמורה לביטול מעמדו

מעיון בחומר שבתיק במסמכים המתייחסים לנושא

כ"בן ממשיך" עם מכירת המשק .לאחר שההורים התחייבו

המשכנתא ,עולה בבירור שאמנם הנכס כולו לרבות מרכיב

כלפי הבן הממשיך התחייבות בלתי חוזרת למעמדו כבן

הקרקע משועבד לחוב ,אך אין בכך כל ראיה לבעלות בני

ממשיך ,מכירת המשק כולו לאדם אחר לא תוכל להתבצע

הזוגעלהקרקע.אלאמאחרובעליהקרקע,דהיינוהמינהל,

ללא הסכמתו ,ותמורת הסכמה כזו יוכל לקבל תמורה

והמחזיקים בקרקע כ"בר רשות" דהיינו ההורים ,הסכימו

המתבטאתבהערכתמרכיבחלקובכלהמשק.

לשעבדאתהקרקעלחוב,ושיעבדואתהקרקעלמרותשלא

ואם נאמר כן ,הרי שחלקו של ה"בן הממשיך" )בלא

נטלו לעצמם את ההלואה ,על כן חל השעבוד גם על

הערכת הבית שנבנה( ,אינה דומה בכל מקרה ,ותלוי

הקרקע .ואין כל ראיה מזכותו של הבנק לגבות את חוב

בהערכתערךהמשקכולוומשךהזמןהמוערךעדלמועדבו

במימושהנכס,לבעלותבניהזוגעלמרכיבהקרקע.

יכנס הבן ויחליף את הוריו בבעלות המלאה במשק )כ"בר

סיכומושלדברהוא -שקיימתשותפותשלההוריםעם
ה"בן הממשיך" ,בית לבן וקרקע להורים ,על כן בתנאים

רשות"( .וכמובן יש הבדל בין מי שהינו בן ממשיך בגיל 18
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מסויימים בו תישמע טענה על שינוי נסיבות מהותי ,הם

הערכהמעיןזומצאנובמשנהבמסכתמכותדףג.לגבי

יכולים לתבוע פירוק השותפות וחלוקתה .ומכיון שמעמדם

מכירת כתובה בטובת הנאה " -מעידין אנו את איש פלוני

בכלהמשקעדיףעלמעמדושלהבן,עלכןהםיוכלולתבוע

שגירשאתאשתוולאנתןלהכתובתה,והלאביןהיוםובין

במסגרת פירוק השותפות סילוק הבן והשארתם כ"בר

למחרסופוליתןלהכתובתה-אומדיןכמהאדםרוצהליתן

מצרא" ,ולטעון לשלילת פירוק השותפות בדרך הפוכה,

בכתובתה של זו ,שאם נתאלמנה או נתגרשה ואם מתה

דהיינובדרךשלסילוקםמהקרקעעליהעומדהמבנהלאחר

יירשנהבעלה".

פיצויהולם.

ובגמרא "כיצד שמין אמר רב חסדא בבעל .רב נתן בר

עלכןישלקבועשבניהזוגהינםשותפיםמלאיםבמבנה

אושעיא אומר באשה .אמר רב פפא באשה ובכתובתה".

שבנו במשק במושב .ופירוק השותפות יעשה בדרך של

ועיי"ש ברי"ף שפרש שהערכת גובה התשלום מושפעת

תשלום של לאשה את ערך חלקה בבית .השותפות כוללת

מגילו של הבעל ובריאותו ,גילה של האשה ובריאותה ,וכן

את המבנה בלבד ללא מרכיב הקרקע .יש למנות שמאי

בהערכת היכולת הכלכלית של הבעל לעמוד בגירושין

מוסמך שיקבע מהו ערך בית עם קרקע במקום דומה ,ומהו

הכרוכיםבתשלוםכתובה.

ערך הקרקע בלבד ,וההפרש בין הסכומים יתן את מחיר
הביתללאמרכיבהקרקע.
האשה זכאית לקבל מחצית מסכום זה ,ולאחר
התחשבנותבנושאהמשכנתא.

ויעויין באגרות משה חלק או"ח ד' סי' עו שבתוך דבריו
כתב" -מצינובגמ')מכותג(.מכירהדטובתהנאהבכתובה,
שנישום לפי סך הכתובה ואיכות הספק דמיתה וגירושין,
שתלוי בבריאות הבעל והאשה ,ובאופן חייהם אם בשלום

ביחס לתשלום המשכנתא ,מאחר ושניהם נטלו הלואה

גמוראוכשאיכאלפעמיםקטטה,ואםישנכסיםלהבעל,וכן

זו כשותפים בחלקים שוים ,על כן עליהם לפרוע חוב זה

כל מכירת שטר שלבד ענין המתנת הזמן ,איכא ספק קצת

בחלקים שוים גם בעתיד .ועל כן קיימת אפשרות ששני

לפי מצב הלוה בנכסים ולפי נאמנותו ,וכן הוא שייך שומא

הצדדים ימשיכו לשלם את חובם לבנק למשכנתאות .אך

לשיווישומתספקזהבקוטנווגדלו".

מאחר ודרךזועלולה להביא לבעיותרבותבהמשךהדרך,

אך נראה שאין להשוות בין נידון דידן לנידון מכירת

ישלקבועשהחובשנותרלתשלוםלבנקינוכהמערךהבית,

כתובה בטובת הנאה .שם הכתובה נמכרת תמורת תשלום

ויוחזר לבנק ,והאשה תקבל מחצית מהסכום הנותר.

שהואאחוזמסוייםמערךהכתובה,וכברכעתנעשהקניין

ולחילופין הבעל יוכל להעביר את החוב על שמו ,ולשלם

ברור מצד הקונה לקנות את הזכות לגבות את הכתובה

לאשה את מחצית הסכום של ערך הבית לאחר הניכוי

בבוא העת .משא"כ כאן בדרך כלל המעמד ניתןללא

הנ"ל.

תמורה ,ואופי ההסכם של ההכרזה על "בן ממשיך" ,אינו

הערכת המרכיב השני של עצם הסטטוס של "בן
ממשיך".

אופי של רכישת זכויות מצד הבן הממשיך ,אלא אדרבה,
הוא רק מקבל זכות לבנות בית לגור באותו בית .בשל כך,

לכאורה,היהמקוםלדוןשלאחרשניתןהמעמדשל"בן

מאחר שעיקרה של קביעת המעמד של "הבן הממשיך"

ממשיך" ,לבן בלבד או לבן יחד עם זוגתו ,יש ערך כלכלי

הינההכרזהגרידא,עלהבןשיקבלאתהנכסלאחרפטירת

למעמד זה ,גם בלא להתחשב במרכיב של הבית שהבן

ההורים ,הכרזה המקנה לו זכות מגורים ,אך אין כאן

עטרתדבורה
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רכישת זכויות מהותיות במשק כבר עכשיו .ורק לאחר

ונראה שבנידון שלפנינו אין נפקא מינה אם האשה

אריכות ימי הורי יקבל זכויות שיועברו לו על ידי בעלי

תחוייבבגירושין),כגוןאםהבעליוכיחאתטענותיושהעלה

הקרקע -,מינהלמקרקעיישראל.עלכןבעתביטולמעמדו

בדיוןהאחרון(,אויתגרשו בהסכמהללאשניתןפס"דלחיוב

כבן ממשיך יש לקבוע פיצוי המוערך על פי היקף

גירושין .ואם האשה אינה תובעת תשלום דמי כתובה ,אין

ההשקעותבמשקבלבד,ובהתאםלמהשהתבארלעיל.

צורךלקייםדיוןבשאלתחיובהגירושין.

סימ נ

שוכרשצבעאתהדירהשלאבידיעתהמשכיר
אבתשנ"ד
לפול ,ובנה בו והחזיקו והצילו מסכנת נפילה וסיידו וכיידו.
פרטיהמקרה
המשכירהשכירדירתולחבירו ,וכעתתובעתשלוםשכר
הדירה עבור מספר חדשים שעדיין לא שולם עבורן שכר
הדירה .השוכר מעכב את התשלום ,לטענתו המשכיר חייב
לשלםלוסכוםכסף,עפ"יטענותשיבוארולהלן.

וכשבאראובןהוציאלשמעוןמביתוכיאמרשבתחילהנכנס
שלאברשות,אםחייבליתןלשמעוןהשבחכיאילולאבנאו
היהנופלאואםאיןלואלאהוצאה".
"תשובה .כיון שהיה רעוע וקרוב ליפול אין ראובן יכול
להוציאועדשיתןלוכליציאותיושהוציאלהחזיקאתהבית

השוכר צבע את הדירה ומבקש מהמשכיר שישתתף

ולהצילומנפילה,אבלמהשבנהשלאהיהצורךלבנות,כגון

בהוצאותהצביעה.לדבריו,בתחילתתקופתהשכירותסוכם

שבנה חדרים וסייד וכייד זה עשה להנאת עצמו ואין ראובן

ביניהם,ביחסלשנתהשכירותהראשונה,שהשוכריצבעאת

חייבלפרעםלו,אלאאומרלוטולעציךואבניך",עכ"ל.

הדירה ושניהם יחלקו ביניהם את ההשתתפות בהוצאות,
ואכן כך היה .לאחרונה בשנה זו שהיא השנה השניה

הרמ"א בחו"מ סי' שעה ס"ו הביא להלכה את תשובת
הרא"ש.

להשכרת הדירה ,בערב פסח האחרון השוכר צבע את

ועיי"שברא"ששהמקרההיהשגםקודםלכןהביתהיה

הדירה ללא ידיעת המשכיר ,וכעת הוא תובע ממנו

מסויידאךמכיוןשהכותלהיהמעופשהיהצורךלקלףאת

השתתפות בהוצאות אלו .המשכיר טען ,שלדעתו הצביעה

הסיד ולסיידו מחדש ,ומבאר הפרישה שטענת שמעון היא

לא היתה נחוצה .ומאחר שהוצאה זו לא הוסכמה ביניהם

שהואלאהוסיףדברחדשבצביעה ,אלאהחזיראתהמצב

לפנימעשה,איןעליולשלםעבורה.

לקדמותו שהבית יהיה מסוייד וצבוע כראוי ,וגם על טענה

לעומתוטועןהשוכרשתיטענות,ראשית,לדבריוהצבע

זו השיב הרא"ש " -למה נחייב לבעל הבית לפרוע יכול

הקודםכברהתקלףוהצביעההיתהנחוצה.ועודטעןשקיים

לומר איני רוצה להוציא מעותי בו כיון שהבית יכול היה

מנהגאצלבנימשפחתולצבועצביעהמקיפהבביתכלערב

להתקיים בלי אותו בנין ,אם בנית להנאתך טול עציך

פסח .ולכן מכיון שהצביעה היתה נחוצה ,לא מצא לנכון

ואבניך".

להודיעדברלמשכיר.

ישמקוםלבארתשובהזושלהרא"שבשתידרכים-

כעת השוכר מעכב בידו את הסכום שדורש מהמשכיר

א .הפטור מתשלום על סיוד וכיוד הוא מפני שביחס

כדמי השתתפות בצביעה ,מחצית מהתשלום ששלם לצבע,

לסיוד וכיוד אין דנים אותו אפילו כיורד שלא ברשות,

ומבקש שההוצאות יתחלקו בין שניהם בחלקים שוים כפי

ומטעםשבארהרא"ש"זהעשהלהנאתעצמו".היורדלחצר

שהוסכםביןהצדדיםלפניהצביעההראשונה.

חבירו,כוונתולהשביחאתנכסיחבירו.עייןבלשוןהש"ךסי'

המשכיר הוסיף לטעון ,שאילו היה מתגורר בעצמו

שצאסק"בשכתב"וטעמאביורדשלאברשותכיוןשמתכוין

בדירה ,לאהיהצובעאתהדירה,והוסיףלטעון ,שהתשלום

להשביח חייב לשלם לו יציאותיו" ,משא"כ כאן שכוונתו

שהשוכרשילםלצבע,היהסכוםגבוהמהמקובל.

להנאתעצמובלבד.
לפיזהבנידוןדידןשהשוכרודאיצבעאתהדירהמתוך

יורדלשדהחבירושלאמדעתו-ביאורתשובתהרא"ש

כוונה שהוא עצמו יתגורר בדירה צבועה כראוי ,אין לדון

השאלההעיקריתהעומדתבפנינוהיא,האםישלדוןאת

כאן מדין יורד לשדה חבירו שלא ברשות ,ועל כן המשכיר

השוכר כיורד לשדה חבירו .את"ל שדינו כיורד ,יש לדון

פטורמתשלוםעבורהצביעה,וזאתעפ"ימש"כהרמ"אבסי'

האםדינוכיורדברשותאושלאברשות.

רסדס"דשאםאדםהוציאהוצאותעבורעצמוועבורחבירו

נפתחבתשובתהרא"שהמובאתבטורחו"מסי'שעה.
ז"להטור"-שאלהלא"אהרא"שז"לראובןהיולובתים
והלךמעירו,ובאשמעוןודרבהם,וראהשהביתרעועונוטה

ולא הוסיף בהוצאות עבור חבירו ,וכל ההוצאות שהוציא
עבור עצמו הועילו גם עבור חבירו ,אינו צריך לשלם לו
הוצאותיו,זהנהנהוזהלאחסרפטור.

954חושןמשפט

עטרתדבורה

ולפי סברא זו נפרש את דברי הרא"ש כך  -ביחס

באר תשובת הרא"ש ,שביחס לסיוד וכיוד אנו דנים את

להוצאות ששמעון הוציא על הבית להצילו מנפילה יש

הביתכשדהשאינהעשויהליטע.מבוארמדבריושסעיףזה

לחייבו ,כמו הדין המבואר בסי' רסד ס"ג בשטף נהר חמור

נכלל בהלכה של יורד לשדה חבירו שלא ברשות ,אלא

חבירו והצילו שיש לו שכרו ,וה"ה הכא שהציל ביתו

שהרא"ש פטר את ראובן מהוצאות הסיוד והכיוד מכיון

מנפילה .אבל ביחס לשאר ההוצאות שהוציא ,מכיון

שביחסלסיודוכיודהביתנחשבכאינועומדלשםכך.

שהוציאן להנאתו ,על מנת שיהיה לו בית מסוייד וכו' וכן

וכןכתבבערוךהשלחןסעיףיבבביאורתשובתהרא"ש

הוסיף מחיצות בבית להרבות חדרים וכיוצ"ב ,בכל אלו לא

" -אםדברזההיההבעה"במוכרחלעשותשמיןלווידועל

שייך לדונו כדין יורד מכיון שעיקר כוונתו לתועלת עצמו,

העליונה ,דנהי שירד שלא ברשות מ"מ הרי עשה לו טובה

וחבירו פטור מתשלום ההוצאות מטעם זה נהנה וזה לא

ולמה יפסיד ,אבל דבר שאינו הכרח לעשותו ,או שהבעה"ב

חסר.

לפי מצבו אין ביכולתו להוציא הוצאות כאלו ,אין צריך

ב .ניתן לבאר את דברי הרא"ש ,שאנו דנים אותו כיורד
שלא ברשות ביחס לסיוד וכיוד ובניית חדרים ,וביורד שלא

לשלםלוויכוללומרלוטולמהשעשיתולך,וכןנראהעיקר
לדינא".

ברשות לשדה שאינה עשויה ליטע יכול לומר לו טול עציך

ולפי זה ,מש"כ בתשובת הרא"ש "זה עשה להנאת

ואבניך .ומש"כ הרא"ש "זה עשה להנאת עצמו" ,כוונתו

עצמו" ,אינה הנקודה הקובעת ,ואפילו אם שמעון לא היה

שראובן טוען שהבית אינו עשוי לכך והוא מצידו אינו

דרכללבביתנמידינאהכי,אלאשכוונתהרא"שבזהשאין

מעוניין בכך ,ואף ששמעון סייד וכייד אין זו ראיה שהבית

ראיה ממעשיו של שמעון שגם ראובן היה נוהג כך ,אלא

עשוילכךויכוללומרלולהנאתךעשיתזאת.

המעשההואאינוהכרחיונעשהלהנאתשמעוןבלבד.

ולכאורהנראהבדעתהנתיבותכדרךהראשונהשכתבנו.

וכן בשו"ת אמרי יושר ח"ב סי' ר' דן בעובדא שהשוכר

בסי'שעהסעיףבפסקהשו"ע"-אמרליהבעלהשדהעקור

שכר בית לעשר שנים ולאחר כמה חדשים החליף את

אילנך ולך שומעין לו" .וכתב בנתיבות המשפט שם סק"ב -

החלונות שבבית בחלונות חדשים ויקרים ,ואח"כ תבע

"אמר לו בעל השדה עקור אילנך ולך ,נראה דדוקא בכה"ג

השוכר מהמשכיר את הוצאותיו .בתחילת דבריו כתב

שיכולליקחהאילנותכמושנתן,ולכךיכוללומראינירוצה

האמרי יושר לדון את השוכר כיורד לשדה חבירו שלא

בהנאה זו ואיני רוצה ליהנות מזה ,אבל כשאינו יכול ליקח
הדבר ההוא כגון שצבע לו בגד ואי אפשר להעביר הצבע
מחויבלשלםלו".וכןכתבהנתיבותבסי'שזסק"ז.

ברשותדמשלםהוצאהכשיעורשבח.
וכתב בתשובת האמרי יושר " -ולכאורה היה אפשר
לומר דנידון דידן לא דמי ליורד לשדה חבירו שלא ברשות,

ואם נדון את שמעון )שבתשובת הרא"ש( כיורד לשדה

דשם הוא יורד לכך להשביח לבעל השדה ,אבל הכא עשה

חבירושלאברשות,מאחרולמעשהשמעוןאינויכולליטול

הדברלהנאתושהואצריךלישבבשכירותעשרשניםורצה

מה שסייד ,על כן לשיטת הנתיבות אין ראובן יכול לטעון

בחלונות גדולים ,וכעין שכתב הרמ"א סי' רסד ס"ד דאם

שיטול עציו ואבניו .ואם למרות זאת הרא"ש פסק שראובן

נראה לבית דין שלא הוצרך להרבות בהוצאות בשבילו,

אינו חייב לשלם לשמעון עבור הסיוד והכיוד ,ע"כ דלשיטת

דאפילובשבילולבדהיהצריךלהוצאותאלו,איןצריךליתן

הנתיבותאיןלדוןדיןיורדבעובדאדתשובתהרא"ש,והיינו

לוכלוםדזהנהנהוזהאינוחסריעו"ש".

טעמאכפישהתבארלעיל)בדרךא'(מכיוןששמעוןהתגורר
בעצמובביתראובןולהנאתושיפץהבית.

האמרי יושר דוחה סברא זו ודעתו דאף בכה"ג נידון
כיורד שלא ברשות כמבואר בתשובת הרא"ש הנ"ל אלא

אך לפי מש"כ בספר מנחת פתים )שיורי המנחה לסי'

שיכול לומר לו טול עציך ואבניך .ומוסיף האמרי יושר -

שעה( לישב את דברי הנתיבות דאינם סותרים לדברי

"לא דמי להא דסי' רסד ,דשם הוציא הוצאות בשבילו

הרא"ש ,דהנתיבות איירי בצמר העשוי לצבוע ,אבל בצמר

בלבד דנתן מעות לשרים בשבילו ואגב ניצול גם חבירו,

שאינו עשוי לצבוע דינו כסיוד וכיוד שבתשובת הרא"ש

אבלהכאשעשההדברבביתחבירו,אףשהביתמושכרלו

שיכול לומר טול מה שעשית וצא .ואין ראיה שהנתיבות

ודאיעשהעלדעתבעה"ב,והויכמושםבסי'רסדבירדעל

יפרשבתשובתהרא"ששאיןדניםאתהשוכרכדיןיורד.

דעת שניהם דחייב לשלם לו יעו"ש .וקצת צ"ע לשון

וכמו כן יש לציין שסברת הנתיבות אינה מוסכמת,

הרא"שהנ"ל"זהעשהלהנאתעצמו"כו'דהאאיןזהטעם

דהקצות בסי' שו סק"ו )שהביא הנתיבות( חולק בזה וס"ל

כלל לפטור ,רק משום דיכול לומר לו טול עציך ואבניך

דאףבכה"גיכוללומרלוטולהשבח,וכןכתבהחתםסופר

ולמה כתב כלל טעם זה וצ"ע" עכ"ל האמרי יושר .ועיי"ש

בחידושיו עמ"ס ב"מ דף טו .בדעת ראב"ן ,וכן בספר אבן

במסקנתו שיכול השוכר ליטול החלונות הישנים כתמורה

האזל הלכות שכירות פ"י ה"ד בדעת הראב"ד ,וחזו"א ב"ב

להוצאותיו וכן דן אם יוכל ליטול חזרה החדשים ולהחזיר

סי'ב'סק"ו.

הישנים.

וכן נראה מדברי כמה אחרונים שנקטו בדעת הרא"ש
כדרך השניה שכתבנו .הגר"א בביאוריו בסי' שעה ס"ק יט

עכ"פ העולה מדברי האמרי יושר ,שיש לדון גם בנידון
דידןאתהשוכרכיורדלחצרחבירושלאברשות.

עטרתדבורה
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אךנראהדהויכשדהשאינהעשויהליטע,ויכוללומרלו

רקשיהיהחייבמשוםשצמרונשתבחמממונושלחבירו,אז

טולמהשהשבחתוצא.ובנוסףלכך,המשכירטעןשהצביעה

כיון דלא הוי ע"י מעשיו פטור .רק היכא שחבירו עשה ע"י

שהשוכרצבעהיתהיקרהוהואלאחשבלצבועצביעהכזו,

כוונה להשביח אז מחויב לשלם כיורד שלא ברשות כמ"ש

ולענין טענה כזו כתב ערוה"ש וז"ל " -דבר שאינו הכרח

בש"ךשםובנתיבותסי'שווסי'שעגדבצבעוכלדברשאינו

לעשותו ,או שהבעה"ב לפי מצבו אין ביכולתו להוציא

יכוללסלקולאיוכללומרטולעציךוכו'ומחויבלשלםמה

הוצאות כאלו ,אין צריך לשלם לו ויכול לומר לו טול מה

שנהנה.אבלבנעשהמאליולא.וא"כה"נכיוןדהשוכרעשה

שעשיתולך,וכןנראהעיקרלדינא".

התיקון לצורך עצמו ולא על מנת להשביח למשכיר ועכשיו

ובכסף הקדשים סי' שיד ס"א כתב לדון שוכר המתקן

איןהשבחעודבעין,דהאאנןקיי"לדאיןאומןקונהבשבח

קלקולי הבית שהיה הכרח לתקנן כיורד ברשות .וז"ל -

כליכמ"ש בסי'שו,ואףלדעתהש"ךשםהויספיקאדדינא,

"השוכר בית מחבירו נתקלקל התנור ודכוותי' ,נכון לו

א"כ כיון דכבר אין הדבר בעין אינו מחויב המשכיר לשלם

להראות לבקיאים ולתקן עפ"י בד"צ .ואם לא הראה

הנאתו",עכ"ל.

לבקיאים ולא לבד"צ והוציא ותיקן וטוען שכן הוא הכרחי

העולה מדבריו ,שלכאורה ניתן לדון לחייב מכח אחד

להדירה,גםאםאיןבקיאיםיודעיםשכןהוא,טענתוטענה,

משני טעמים שונים ,מדין יורד או מדין נהנה ממון חבירו.

אך מוטל עליו להשבע שכן הוא ,גם שהמשכיר אינו טוען

ובזה כתב שדין יורד לא שייך כשהיורד הוא שוכר כיוון

נגדו טענת ברי וכבסי' נג במוציא הוצאות ברשות ,ויכול

שכוונתו לטובת עצמו ,וכמו שציין ללשון הש"ך סי' שצא

לנכותמהשכירותשבידו".

סק"ב שכתב "וטעמא ביורד שלא ברשות כיון שמתכוין

בהמשך דבריו דן הכסף הקדשים האם השוכר נידון

להשביחחייבלשלםלויציאותיו".אלאשלאהזכירבדבריו

כיורד ברשות ,ובסוף דבריו כתב " -ואולי כל שוכר הוא

את תשובת הרא"ש שהבאנו בראשית הדברים ,אך נראה

כשותףאוכבעלבנכסיאשתודקיי"לשהםכמוציאהוצאות

שיפרשאתתשובתהרא"שכדרךהראשונהשכתבנו.

ברשות,והריגםהשוכרישלופירותכמובעלבנכסיאשתו,
וצלע"עהיטב".
אך אין ללמד מדברי כסף הקדשים לנידון דידן ,שם לא
היהויכוחשאםאכןהתנורנשברמוטלעלהמשכירלתקנו,

מצד נהנה מממון חבירו ,כתב החבצלת השרון שאין
לחייב אי נימא דאין אומן קונה בשבח כלי ,ולכן כיון
שהמחברבשו"עפסקדאיןאומןקונהבשבחכלי,הרישלא
דיינינןלמשכירכמישנהנהמממוןחבירו.

אלאשקייםספקהאםאכןהתנורנשבר,השוכרטועןטענת

אך יש לדון שבנידון דידן שהשוכר מוחזק ,לשיטת

ברי והמשכיר אינו יודע .וביחס לשאלה זו דן כסף הקדשים

חבצלת השרון יוכל לומר קים לי כדעת הסוברים דאומן

אםהיהרשאיהשוכרלתקנובלאהודעהלמשכיראולבי"ד,

קונה בשבח כלי ,או עכ"פ קים לי כהכרעת הש"ך דהוי

ובזה כתב לדון שבתיקון כזה השוכר נידון כיורד ברשות.

ספיקאדדינא.

משא"כ בנידון דידן אף אם האמת כמו שאמר השוכר

אך נראה שזה אינו ,דמכיון שתשובת הרא"ש הובאה

שהצבעהתקלף,עכ"פבמצבכזהלאהיהמוטלעלהמשכיר

בטור ובב"י ללא חולק ונפסקה ברמ"א ,הרי דע"כ ליתא

לצבעומחדש,ולעניןזהודאיגםכסףהקדשיםמודהשאינו

לסברתו לתלות הענין בשאלה אם אומן קונה בשבח כלי

כיורדברשות.
לעומת זאת מצינו בתשובת חבצלת השרון )להג"ר דוד
מ"מבאבדז"ל(שכתבבחלקחו"מסי'ל'ששוכרששיפץאת

ולכו"ע אינו חייב לשלם מצד שנהנה מממון חבירו) ,וע"ע
בש"ך סי' שו סק"ג שהרא"ש לא הכריע דאומן אינו קונה
בשבחכלי,ולאהזכירמתשובתהרא"שהנ"ל(.

הביתאינואפילוכיורדשלאברשות.החבצלתהשרוןנשאל

בספר תשורת שי קמא סי' ריא )בדפוסים אחרים ריב(

במי ששכר חנות והחנות נפגעה בעת מלחמה מפגזי תותח,

כתב " -ומ"מ צ"ע באם שמעון אינו דר שם ועומד המקום

השוכר תיקן את הנזקים ואח"כ תובע מהמשכיר את

למכוראולהשכיר,דעלידיהסיודוכיודוכדומהשוהיותר,

ההוצאות .לאחר שכתב שמצד הדין המשכיר אינו מחוייב

הרי יש בו שבח המגיע לכספים .והאי דינא דסי' שע"ה

בתיקון הנזקים כתב לדון האם עכ"פ יחוייב לשלם לשוכר

מתשובת הרא"ש שבטור היה המעשה דבעל הבית רוצה

את הוצאותיו מדין יורד או מצד שהמשכיר נהנה מממון

בעצמו לדור בו ,ועיי"ש בבד"ה" .ולפי הטעמים הנזכרים

השוכר.

לעיל,דבריוצ"ע.

וז"ל חבצלתהשרון" -איבראלפימש"כהתוס'ב"קקא.
ד"האודילמאבפירושהבעיאדצבעוקוף,דהיכאדגופואינו

מסקנתהדברים

נהנה רק ממונו נהנה משל חבירו שלא ע"י מעשיו פטור,

בתשובת הרא"ש מבואר ,שאם אדם נכנס לביתו של

עיי"שוביש"ששםסי'כחובש"ךחו"מסי'שצאסק"ב,ורק

חבירו ודר בו שלא מדעתו ושיפצו וסיידו וצבעו ,אין בעל

אם יש שבח סממנים ע"ג הצמר דאז הוי כאילו הסממנים

הביתחייבלשלםלדייר ,אלאמהשעשהלמניעתנזקיםולא

בעין ונהנה גופו בשעה שלובש ע"י מעשיו מממונו של

מה שהוסיף לסייד והחליף הסיוד הקודם בסיוד חדש .ניתן

חבירו,אבלאםאיןשבחסממניםע"גהצמרדהויכליתנייהו

לבאר את דברי הרא"ש שבנסיבות אלו אין דנים דין יורד
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לשדה חבירו שלא מדעתו ,מפני שכל מה שעשה ,להנאת

הנתיבות ,וס"ל דליתא בכה"ג לסברת הנתיבות שכתב

עצמועשה,כןנראהלבארלפישיטתהש"ךוהנתיבות,וכן

שבמקום שלא יכול ליטול אינו יכול לומר כן .ויתכן לומר

כתב בשו"ת חבצלת השרון ביחס לשוכר ששיפץ .ומכיון

שבנידון דידן אף הנתיבות יודה וכמ"ש המנחת פתים

שדינו של הרא"ש נפסק ברמ"א ללא חולק ,הרי דע"כ

שהנתיבותאיירירקבצמרהעשוילהצבע.

שקיימת סברא ברורה שלא לחייב מצד שבעל הבית נהנה

ולכן לשתי הדרכים שבארנו את תשובת הרא"ש ,גם

מממון חבירו הדייר ,ודלא כחבצלת השרון שנטה לדון

בנידון שלפנינו מכיון שנראה ברור שהמשכיר אכן לא היה
נכנסמעצמולהוצאהכזושלצביעה,ולטענתוכלללאהיה

לתלותהעניןבשאלהאםאומןקונהבשבחכלי.
לפי הדרך השניה שכתבנו לבאר את תשובת הרא"ש,

צובע ,ואין מקום לפקפק בדבריו ,על כן השוכר אינו יכול

דמדיןיורדאתינן,ואפילוהכיפטורמפנישיכוללומרלוטול

לתבועממנודמיהשתתפותבהוצאותהצביעה,ואינורשאי

עציך ואבניך ,וכן עולה מדברי ביאור הגר"א וערוה"ש ,וכן

לעכבבידודמיהשכירותמכחתביעתו.

צ"ל בדעת הקצות החשן ושאר האחרונים שחלקו על

סימ נא

תביעתבעלביתכנגדשכןשבנהשלאכדין
בבית הדין התקיימו שני דיונים בתביעת התובע כנגד
פעולותבניהשנעשועלידיהנתבע.
ברשות התובע מבנה ,בעיר העתיקה צפת .כעת המבנה

נקדים ונציין ,שבמקרה שלפנינו ישנם שלשה צדדים
לדיון,אךרקשניםבפנינו.שניצדדיםהם  -התובעהנתבע
הנמצאים בפנינו ,אך הצד השלישי הם בני רשות הרבים,

עדיין חורבה ,אך לאחר שיפוץ מתאים יוכל להפכו לדירת

שבשטחם הנתבע בנה את התוספת לדירתו ,אך אינם צד

מגורים.לנתבעדירהסמוכה,הצמודהלמבנהזה.בחזיתשל

לדיון .התובעים הראשיים היו אמורים להיות בני רשות

שני המבנים שטח ציבורי הרשום על שם העיריה ,אך כעת

הרבים,מאחרשהנתבעבנהבשטחציבוריללארשות.

אינומשמשלצרכיהציבור.
הנתבע הרחיב את דירתו ובנה חדר על השטח הציבורי
הנ"לשבחזיתהמבנהשברשותו.כתוצאהמהרחבהזו,כעת
הנתבע ובני משפחתו ,בעת הכניסה והיציאה מביתם,
עובריםבשטחהחזיתשמולחורבתהתובע.
עבודות בניה אלו ,היו בלתי חוקיות שנעשו ללא רישיון
בניה .ויתרה מזו ,הבניה נעשתה על קרקע שאינה של
הנתבע,אלאעלקרקעהשייכתלציבור.
בעקבותההרחבה ,התובענפגעבכךשמולחזיתהמבנה
שלו,קיימתדרךמעברלדירתהנתבע.
התובע חושש שהנתבע ימשיך לבנות בשטח הציבורי
שבחזיתהמבנהשלוובכךיחסוםאתהמבנהשברשותו.
לטענת התובע הפעולות הללו של הנתבע הפחיתו את
ערךהמבנהשברשותו.
התובעטועןשבנסיבותהנוכחיותהואנמנעמלשפץאת
חורבתו ולהפכה לדירה הראויה למגורים ,מכיון שבמצב

מתוך החומר שבתיק עולה שהעיריה יודעת על הבניה
הבלתי חוקית שנעשתה ,אך לא פעלה בתקיפות מטעמים
השמוריםעמה.
היה מקום לדון האם מוטל על בית הדין להיזקק להציל
עשוק מיד עושקו) ,ה"עשוק" במקרה זה הם בני רשות
הרבים(,שנציגיוהמוסמכיםלאפעלועדכהלשמירתזכויות
הציבורוהתרשלובמלאכתם.
נראה שבמקרה הנוכחי התובע יכול לעמוד לדין הן
כתובע המבקש לשמור על זכויותיו והן כאחד מבני רשות
הרבים.
במשנה במסכת בבא בתרא דף ס .שנינו " -אין מוציאין
זיזין וגזוזטראות לרה"ר" ובגמרא " -ר' אמי הוה ליה זיזא
דהוה נפיק למבואה ,וההוא גברא נמי הוה ליה זיזא דהוה
מפיק לרה"ר ,אתא לקמיה דר' אמי ,א"ל זיל קוץ .אמר ליה
והאמרנמיאיתליה.דידילמבואהמפיק,בנימבואהמחלין
גבאי.דידךלרשותהרביםמפיק,מאןמחילגבך".

הנוכחי,לאמשתלםלהשקיעבשיפוץ,וערךהנכסשלוירד.

וכתב בתשובות הגאונים  -תשובות גאוני מזרח ומערב

בכתב התביעה ,התובע דורש שבית הדין יורה לנתבע

סי' צה " -שמעינן מההוא דינא דר' אמי תלת .חדא דמאן

להרוס את החדר הבלתי חוקי שבנה ולהמנע מבניה נוספת

דעבר ואפיק זיזא או רושן לרשות הרבים מחייב ליה

בשטח שמול המבנה של התובע ,ובדיון שהתקיים בבית

למעקריה,מדקאמרליהזילקוץ.ושמעינןנמידכלחדמבני

הדין ,התובע דרש להורות לנתבע להמנע מכל בניה בחזית

רשותהרביםיכוללעכובי,מדקאמראתווקאמעכביעליה,

חורבתו ,ולהחזיר את הדלת לכיוון הרחוב ,וזאת על מנת

ואפילומפייסלהולשיבבילאשוימידיכלעיקר".

שלא ישתמש בחזית שלו .וכן להורות לנתבע להרוס את
הבניההבלתיחוקיתשבנהבשטחהשייךלעיריה.

הרי מבואר בגמ' ובתשובת הגאונים ,שאין צורך שנציג
מוסמךשלבנירשותהרבים,כגוןראשהעיר,יגישתביעה,

עטרתדבורה
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וכן פסק השו"ע חו"מסי'שעו ,ועי"ש בסמ"ע דאףלמ"ד

אלא כל אחד מבני רשות הרבים רשאי להגיש תביעה

דליכא לאו דלא תגזול בקרקע שאינה נגזלת ,עכ"פ עבירה

ותביעתומתקבלת.
כמו כן מבואר שלא מועילה שתיקה ואפילו מחילה

היא בידו .וע"ע בב"י בשם תשובת הרשב"א דליכא תקנת
מרישבגוזלקרקע,וע"עבמל"מבהלכותגניבה)שם(שדחה

והסכמתשכניםאחרים.וכמבוארבגמ'"מאןמחילגבך".
אילוהנתבעהיהמקבלאישורמעיריהלבנות,היהתוקף

אתדבריהמבי"ט,וכתבשאףבגזלשלאמדעתליכאתקנת

לאישור זה ,מאחר שהם הנציגים המוסמכים של הרבים.

השבים ומחוייב להשיב את הקרקע לבעליה כפי שהיתה

ועיין ברמ"א סי' תיז ס"א ובסמ"ע סק"ד .אך בהעדר אישור

בתחילה.

מתאים,הנתבענידוןכמישגוזלאתהרבים.

מאחר שהנתבע מודה שגזל מהרבים ,אין צורך בדיון

וכיון שכן יש להורות לנתבע להשיב את הגזילה אשר
גזל.

נוסף לבירור העניין ,ועליו להשיב את הגזילה אשר גזל
לאלתר .ואם אינו משיב את הגזילה ,מוטל על בית הדין

וז"ל הרמב"ם הלכות גניבה פרק ז' הלכה יא " -המסיג

להוציאגזילהמתחתידו.עלכןניתןלהורותלתובעשרשאי

גבול רעהו והכניס מתחום חבירו בתוך תחום שלו אפילו

לפנות לעיריה או לגורמי חוק אחרים על מנת שיוציא את

מלואאצבע,אםבחזקהעשההריזהגזלןואםהסיגבסתר

הגזילהמתחתידהנתבע.

הרי זה גנב ,ואם בארץ ישראל הסיג הגבול הרי זה עובר

וכשם שהנתבע מנוע מלבנות בשטח שאינו שלו ,כך

בשנילאויןבלאושלגניבהאושלגזילהובלאושללאתסיג

התובעיהאמנועמלהשתלטעלשטחהחזיתשלפניהמבנה

גבול רעך ,ואין חייבין בלאו זה אלא בארץ ישראל שנאמר

שברשותו ,וכל עוד לא קבל את האישור הנחוץ מהעיריה,

בנחלתךאשרתנחל".

איןלורשותלעשותכלפעולההמשנהאתפניהקרקע.

סימ נב

תשלומינזקעקבהתנגשותביןשתימכוניות
טבתתשנ"ז
ראובן לא סיים את חציית הצומת .אך שמעון העלה מספר
תאורהמקרה

טענותשהןבעיקרןאינןטענותבריאלאטענותשמא,דהיינו

ראובן ושמעון נהגו כל אחד מהם במכונית .ראובן נהג

שמא גם ראובן לא נהג כראוי .טענה ראשונה ,שמא ראובן

בכביש הראשי ושמעון הגיע לכביש הראשי מסמטה צדדית

היהיכוללהבחיןבובעתשהחללחצותאתהצומתאךלא

מתוך כוונה לחצות את הכביש הראשי .בטרם חצה את

התבונןכראוילצדדיםואילוהיהמתבונןכראויהיהמבחין

הכביש הראשי ,עצר שמעון בתמרור המורה לעצור ,אך

בוובולםרגעקודם.וכןנשמעהטענהשנטענהכטענתשמא,

תיכףומידהמשיךבדרכולחצייתהכבישהראשיולאהבחין

שיתכןוראובןלאבלםמידכמתחייבברגעשהבחיןבו,אולי

במכונית של ראובן הנוסעת בכביש הראשי והמתקרבת

ראובןהשתההמעטמתוךהנחהששמעוןיספיקלחצותאת

לצומת .בזמן ששמעון חצה את הצומת ראובן הבחין בו

הצומתבלאפגעעודבטרםיגיעראובןלתוךהצומת,ואילו

ובלםאתרכבועלמנתלמנועאתהתאונההצפויה.למרות

ראובןהיהבולםממשמיידית,התאונההיתהנמנעת.

שראובן בלם את הרכב ,התאונה כבר לא יכלה להמנע

בסיכומו של הדיון ,כל אחד מהצדדים תבע מחבירו את

וארעהההתנגשותביןשתיהמכוניות,שבהנגרםנזקלשתי

תשלום הנזק שנגרם לו ,ובמידה שיתברר שהם מבוטחים

המכוניות.

בחברת ביטוח ,יש לקבוע מי אשם בתאונה על מנת שהוא

הצדדיםהופיעולדיןתורהשבמהלכולאנשמעההכחשה

יחויבבתשלוםשלההשתתפותהעצמיתוחבירויפטרמכך.

לעובדותהנ"ל.שמעוןהודהשלאהבחיןברכבושלראובן,ועל

נחלק את דברינו להלן לשני חלקים .ראשית עלינו לדון

כן לאחר העצירה החל לחצות את הצומת .ראובן טען שנסע

הדין במידה שהעובדות מוסכמות כאמור ,דהיינו שראובן

בכבישהראשיבמהירותהמותרתומידבעתשהבחיןבשמעון

נהג כראוי וכמקובל בין הנהגים בהתבוננות מספיקה ,ובלם

החוצה את הצומת ,בלם בלימת חירום כדי למנוע את

את רכבו מיד ברגע שהבחין בשמעון .ולאחר מכן נתייחס

התאונה ,אך עקב נתונים טכניים שאין לו עליהם שליטה,

לטענותהנ"לשלשמעוןדשמאהעובדותלאהיוכפישטען

דהיינו זמן התגובה ומרחק העצירה ,הרכב המשיך בנסיעה

ראובן.

מספרמטריםעדלעצירההמיידית,והתנגשבשמעוןובשלכך

אתהחלקהראשוןנחלקלשתישאלות-

בנסיבותאלוהנזקהיהבלתינמנע.

א.מההדיןביחסלנזקשגרםראובןלשמעון.

שמעון הסכים ,שהוא מצידו עבר על החוק בשגגה ,בכך
שנכנס לצומת בזמן שהיה עליו להמנע מלהכנס ,כל עוד

ב.מההדיןביחסלנזקשנגרםלראובן.
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א.הדיןביחסלנזקשגרםראובןלשמעון

אך למרות זאת ,די בהתנהגות המחויבת על פי חוקי

נראה שיש לדון את ראובן כמזיק באונס .מאחר שנסע

התנועה ועל פי המקובל בין הנהגים ,ולא ניתן לחייבו

במהירות המותרת ,ובלם ברגע שהבחין בשמעון ,הרי

בטענה שהיה יכול לנהוג בזהירות חריגה מהמקובל ,כשם

שביחסלנזקשרכבוגרםלשמעון,הואאנוסבאונסגמור.

שלא ניתן לבוא בטענה להולך הרגל ששבר את הכד מדוע

בספר מילי דנזיקין )לרב אפרים בערנשטיין מברוקלין,

לאהתבונןהתבוננותיתירה.

עמ' קכו( הביא בשם הגר"מ פיינשטיין זצ"ל שפסק שנהג

בביאור הטעם לפטור את האדם ששבר את הכד ,אף

הנוהג במכונית וארעה תאונה ,בסתמא יש לדונו כאונס

דקיי"ל לחייב את השוגג כמזיד והאונס כרצון ,כתבו

גמור ,מפני שיש להניח שהנהג ודאי נהג בזהירות הראויה

התוספות בריש פרק המניח )כז :ד"ה ושמואל( " -הכא

שהרי כל תאונה עלולה לסכנו בנפשו ,ורק כשיש טענה

שנתקל מחמת מכשול ולא איבעי ליה לעיוני אנוס הוא.

ברורהנגדושנסעבמהירותגדולהאונהגבשכרותוכדומה,

ואע"ג דלעיל מרבינן אונס כרצון באדם המזיק מפצע תחת

ישלדונוכפושע.

פצע.אונסגמורלארבירחמנא,דהאבירושלמיפוטראותו

נראה להוסיף ולבאר פסק זה .לכאורה ברוב תאונות

שישן ראשון אם הזיק לשני הבא אצלו לישן  ...ובמתניתין

הדרכיםכשהנהגנהגברכבכדרכווארעהתאונתדרכים,גם

נמיתנןהיהבעלחביתראשוןובעלקורהאחרוןדאםעמד

אם התברר שהנהג לא עבר על חוקי התנועה ,אך מסתבר

בעלחביתונשברהחביתבקורהפטור".

שאילו היה נוהג באיטיות ובהתבוננות יתירה היה מצליח
למנועאתהתאונה,ומדוענדונוכאנוסבאונסגמורעלהנזק
שארעבתאונה.

ומבוארבתוספותשיששניסוגיאונס,ואונסגמורפטור.
וממילאבנ"דנידוןכאונסגמורופטור.
אךשיטתהתוספותבזהאינהמוסכמת,ועייןבש"ךחו"מ

אבל הביאור הוא כדלהלן .במסכת ב"ק דף כו :איתא -

סי' שעח סק"א שהביא דהרב המגיד כתב בדעת הרמב"ם

"תנאדביחזקיהפצעתחתפצעלחייבועלהשוגגכמזידועל

דחייב ושכן משמעות המחבר בשו"ע שם) ,ועיין בשו"ע סי'

האונסכרצון".

תכא סעיפים ג,ד וברמ"א שם .וע"ע בסי' שעח ס"ב ובט"ז

ולמרות זאת במסכת ב"ק ריש פרק המניח תנן "המניח
את הכד ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור" ,ואין אומרים
שחייב למרות שהוא אנוס .ואכן הקשו בגמרא "אמאי פטור
איבעי ליה לעיוני ומיזל" .ואוקמה שמואל למתניתין -
"באפילה שנו" .ולמסקנת הגמרא ,טעם הפטור הוא משום
דאיןדרכןשלבניאדםלהתבונןבדרכים,ולכןפטורעלנזק
שבירתהחבית,וכןפסקוהפוסקיםובשו"עסי'תיבס"א.

שם(.
ובשו"ת מהרש"ם ח"ד סי' כז פסק שהמוחזק יכול לומר
קיםליכדעתהמחייבים.
אךבנד"דלכו"עישלפטוראתראובןמהנזקשהזיקאת
שמעון.
הרמב"ן בחי' עמ"ס ב"מ )דף פב (:קאי בשיטת החולקים
עלהתוספותופסקלחייבאדםהמזיקאףבאונסגמור,וכתב

מבואר שיש לפטור את המזיק אם התנהג בדרך

הרמב"ן " -סוף דבר כיון שהזכירו חכמים באונס נזיקין אבן

המקובלת .ביחס לאדם המהלך רגלי ברשות הרבים מקובל

מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה מעולם ,ונפל מן הגג ברוח

שבעתהליכתוהואאינומתבונןבדרכיםהתבוננותמיוחדת,

שאינה מצויה ,הרי הזכירו סוף האונסין כולם ,דרוח שאינה

ולכןפטורעלנזקשהזיקאתהכדבתוךכדיהליכתו.

מצויהאפילוכאותהשלאליהובמשמע".

ואמנם ללא ספק שסברא זו שנאמרה בגמרא "אין דרכן

ואפ"ה במקום שהניזק פשע ,בגרמת הנזק כתב הרמב"ן

של בני אדם להתבונן בדרכים" ,נאמרה רק בהולך רגל ולא

לפטוראתהמזיק.וז"להרמב"ן"-ומצאתיבתוספותבב"ק...

בנהג הנוהג במכונית .באדם ההולך ברשות הרבים ,הטעם

והם השיבו שאינו חייב באונסין גדולים ,וסמכו אותה מן

במש"כ"איןדרכןשלבניאדםלהתבונןבדרכים"הואכמ"ש

הירושלמי שאמרו בישן ובא חבירו וישן אצלו הוא המועד.

הנמוקי יוסף "משום דאדם בעל מחשבות הוא ואגב טירדא

ואיאפשילהעמידהדהתםמשוםדשניפשעבעצמו.וכןמה

דליביה לאו אורחיה לעיוני ומיזל" ,אבל ביחס לנהג הנוסע

שאמרובאםהיהבעלקורהראשוןובעלחביתאחרוןוכלה

ברכבו בכביש ,ההרגל הוא להיפך ,מוטלת עליו החובה

מתניתין ,וכן מה שאמרו אין דרכן של בני אדם להתבונן

להתבונן בדרכים בכל הדרך שלפניו ,מאחר שההיזק מצוי

בדרכים ,כלם כשאם אדם המזיק משום פשיעה דניזק פטרו

אם יסיח דעתו מהתבוננות בדרכים ,מה עוד שמלכתחילה

בהם".

כל נהג מקבל את הרשות לנהוג רק על דעת כן שיתבונן
היטבבדרכים.
והרא"שכתבשםבסוגיא)בסי'א'(בביאור"איןדרכןשל

מבואר שבמקום שהניזק פשע בעצמו ובמעשיו הכשיר
את הנזק ,בכה"ג אף לשיטת החולקים על תוספות אין
מחייביםכשהמזיקאנוס.

בני אדם להתבונן בדרכים" ,וז"ל " -לפי שכשאדם מהלך

וכן בתוספות רי"ד ב"ק דף מח :כתב " -ואע"ג דאמרינן

עיניולמעלהואינומסתכלתמידלפנירגליו".ובודאישביחס

אדםמועדלעולם,ה"מבדלאפשעניזקאנפשיה,אבלהיכא

לנהג הנוהג במכונית אין מקום לומר שאין דרכו להסתכל

דפשע ניזק אנפשיה ,אע"ג דאזקיה בידים ,דכיון דשלא

בכלהדרךהנמצאתלפניו.

בכוונהאזקיהפטור".

עטרתדבורה
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ויש להוסיף על פי דרכם של הרמב"ן והתוספות רי"ד,

רש"י הרי"ד ונמוק"י ,נראה דחד דינא להזיק והוזק ,דכל

יסודזהשבמקוםשהניזקפשעאיןלחייבאתהמזיק,מפורש

שהאחד ברשות והשני שלא ברשות פטרינן ליה למי שהיה

בגמרא במסכת ב"ק פרק חמישי .וז"ל הגמרא בדף מח- :

ברשות.

"שניהם ברשות או שניהם שלא ברשות הזיקו זה את זה

ומהדמספקאליהלבעלהחותיאיר,פשיטאליהלערוך

חייבין הוזקו זה בזה פטורין ,טעמא דשניהם ברשות או

השלחן,דבסי'שעחסי"חפסקהערוה"שדאםאחדרץשלא

שניהם שלא ברשות ,אבל אחד ברשות ואחד שלא ברשות,

ברשות והשני מהלך ברשות ,והזיקו המהלך לרץ ,פטור

דברשותפטורושלאברשותחייב".

אא"כהזיקובכוונה.

גדרי "ברשות" ו"שלא ברשות" התבארו בחזו"א .וז"ל

וכןבספראמרימשהסי'כט)בהג"ה(כתבבתוךדבריו-

החזו"א ב"ק סי' ד' סק"ב " -הא דשניהם ברשות ,אינו ר"ל

"ואם הזיק הברשות לשלא ברשות בזה גם בהזיק בלא

דרשאיןלהימצאברשותזה,דהריתנןל"בא'ואםעמדבעל

מתכויןפטורבדלאידעלוומשוםדאנוס".

קורהחייבאע"גדישלורשותלהלךברשותהרבים,וכןתנן
שם ל"א א' נתקל הראשון ונפל כו' ראשון חייב בנזקי שני.

והדין נותן כן ,ודלא כספיקו של החות יאיר ,עפ"י מה
שיתבארבטעםהפטורשלמזיקברשות-

אלא ר"ל שהמזיק לא עשה דבר שלא כהוגן אלא עומד

ביחס למבואר בב"ק דף לב" .איסי בן יהודה אומר רץ

והולך כמנהגו של עולם וגם הוא ברשות ,שיש לו רשות

חייב מפני שהוא משונה ,ומודה איסי בן יהודה בערב שבת

להלך,אושגםלניזקאיןרשותלהילוך.אבלאםעשהדבר

בין השמשות שהוא פטור מפני שרץ ברשות ,א"ר יוחנן

שיכול להביא היזק ,כמו שעמד בקורה ברשות הרבים ולא

הלכהכאיסיבןיהודה".

הזהיר הבאים אחריו ,חשיב שלא ברשות במעשה זו והניזק

כתב בפי' רבינו יהונתן מלוניל ,והובא בשטמ"ק " -אם

ברשות,וכדאמרל"בא'רץחייבמפנישהואמשונה",עכ"ל.

פגע והזיק רץ במהלך ,דינא הוא שיהא חייב לשלם כוליה

ועל כן בנידון דידן יש לדון את ראובן כ,ברשות' ואת

נזק דאדם מועד לעולם ,אבל כיון שהוא ערב שבת שאדם

שמעון כ,שלא ברשות' ,מאחר ולא היתה לו רשות לחצות

טריד לקנות צרכי שבת או לקנות שמן לנר של שבת ,דרך

הכבישבמצבבורכבאחרעומדלעבורבצומתזו.

הוא למי שהוא בן ברית לרוץ ,על כן אם הזיקו זה את זה

והנה בגמרא מבואר " -אבל אחד ברשות ואחד שלא
ברשות ,דברשות פטור ושלא ברשות חייב" .ופרש"י -
"דברשות פטור .בין היזק דבידים ובין היזק דממילא ובדלא
ידעליה",וכ"כבנמוקייוסף.

נפטר,שהריישלורשותלרוץבדרך,ועלהניזקהיהלהרחיק
אתעצמו".
מבואר בלשונו דהרץ נפטר אף אם בהזיק ממש להולך,
)ודלאכספיקושלהחותיאיר(,והטעםהואמאחרוהיהעל

ובתוספות רי"ד שם בדף מח :כתב " -אבל אם האחד

הניזק להרחיק עצמו .ועל כן אף למ"ד דאונס גמור חייב,

ברשות והאחד שלא ברשות ,דברשות פטור בין הזיק בידים

אפ"ה במקום שמוטל על הניזק להרחיק את עצמו ,כגון

והוא שעשה שלא בכוונה דלא ידע ביה ובין אם הוזק בו,

כשאחד שלא ברשות והשני ברשות ,אם אותו שלאברשות

ושלאברשותחייבביןהזיקבידיםוביןהוזקבו".

ניזוק,השנישנכנסברשותפטור.

וכןבמשנהבדףלא:בהיהבעלחביתראשוןובעלקורה

כל האמור הוא לתלות את פטורו של ראובן מפני

אחרוןועמדבעלחביתדבעלקורהפטור,בארהנמוקייוסף

ששמעון נידון כמי שנכנס שלא ברשות הוא אליבא דשיטת

" -וקיי"להתםדכלהיכאדאחדברשותואחדשלאברשות

הרמב"ן המחייב אדם המזיק באונס גמור ,אבל לשיטת

ביןהזיקוזהאתזהביןהוזקוזהבזה,דברשותפטורדשלא

התוספות בריש המניח שהבאנו לעיל ,דס"ל דפטרינן מזיק

ברשותחייב".

באונסגמור,הרימבוארבדבריהםהטעםדבעלהקורהפטור

ועל כן בנ"ד ,יש לפטור את ראובן על הנזק שנגרם
לשמעון דדינו כבעל קורה שנתקל בבעל החבית שנעמד,
מאחר שעמידתו של בעל החבית היתה שלא ברשות ,בעל
הקורהפטורעלהנזקשהזיקלחבית.

הוא מפני שבאונס גמור כה"ג אין לחייב אדם המזיק ,וה"ה
בנידוןדידן.
מסקנת הדברים  -יש מקום לפטור את ראובן על הנזק
שהזיק לשמעון ,לשיטת התוספות מפני שמזיק באונס גמור

וע"עבשו"תחותיאירסי'רזשדןהאםאףבהזיקוממש

פטור ,ולשיטת הרמב"ן אף דבעלמא מזיק באונס חייב ,מ"מ

פטרינן ,למי שרץ ברשות ,ועיי"ש שנשאר בצ"ע בסתירת

שאניהכאששמעוןנכנסלצומתשלאברשותובניגודלחוקי

משמעות הסוגיא .דבסוגיא בדף לב .דמשמע דפטרינן רק

התנועה ,ועל כן יש לפטור את ראובן שנכנס ברשות ונהג

בהוזקהמהלךברץ,ולאבהזיקו),עייןבסמ"עסי'שעחסק"ו

כמקובלועלפיחוקיהתנועה.

החילוקביןהוזקלהזיק(,ואילובסוגיאבדףמח:משמעדאף
בהזיקופטרינןליה.

ב.תשלוםהנזקשנגרםלראובן

והנה בנידון שלפנינו עדיין יש מקום לעיון אם נזקו של

ישמקוםלבררמההדיןביחסלנזקשניזוקראובן.אמנם

שמעון נכנס לגדר "הוזק" או לגדר "הזיק" ,אך אף אי נימא

אילו שמעון היה עושה מעשה להזיקו ,פשיטא ששמעון

שראובן נחשב "הזיק" ,הרי שמפשטות לשון הראשונים,

חייב ,אך בנידון זה בעת התרחשות הנזק ,ראובן עשה את

960חושןמשפט
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המעשה הפעיל של נסיעה לתוך רכבו של שמעון ,ושמעון

וברא"שובשארהראשונים.ומתוךדבריהראשוניםשחילקו

היהסבילבלבד.

ביןדיןקדריןלדיןקורה,התבארהטעםשבעלהקורהנידון

דיןהזיקשלאברשותאתהברשות

כאדםהמזיקולאכמישהזיקע"יבורו-קורתו.

בגמרא במסכת ב"ק דף מח :נאמר "שניהם ברשות או

התוספות הרי"ד בדף מח .כתב " -היכא אמרינן דהוי

שניהם שלא ברשות הזיקו זה את זה חייבין הוזקו זה בזה

קדרין בור ,כשנפלו לארץ שאינן עומדין על רגליהן .אבל

פטורין,טעמאדשניהםברשותאושניהםשלאברשות,אבל

אם האדם עומד על רגליו ובא חבירו ונתקל בו ,אע"פ

אחד ברשות ואחד שלא ברשות ,דברשות פטור ושלא

שמאליו נתקל בו לא יקרא בור אלא כאילו הזיקו בידים

ברשותחייב".

דמי,וחייבביןעלעסקיגופוביןעלעסקיממונושלנתקל.

ונראה דמש"כ בגמ' "שלא ברשות חייב" ,משמע דאף

ומנא תימרא ,מדתנן התם היה בעל קורה ראשון ובעל

בכה"ג דה,שלא ברשות' גרם להזיקו של ה,ברשות' ,ה,שלא

חבית אחרון ,נשברה חבית בקורה פטור בעל הקורה ,ואם

ברשות' חייב לשלם .וכמשמעות לשון התוספות רי"ד

עמדבעלקורהחייב.אלמאכלהיכידעמדבעלקורהובא

שהבאנו שכתב " -ושלא ברשות חייב בין הזיק בידים ובין

בעל חבית ונתקל בו חייב בנזקי חבית ולא חשבינן לבעל

הוזקבו".דהיינוהוזקבואותושברשות.

קורהבורשנפטר בואתהכליםכמהשחשבנואתהקדרין.

ובמשנה )ב"ק לא (:שנינו " -זה בא בחביתו וזה בא

וטעמא דמילתא הוא מפני שעומד על רגליו ,וכל נזק

בקורתונשברהכדושלזהבחביתושלזהפטור,שלזהרשות

שעושה אפילו ע"י תקלה שנכשלים בו כמזיק בגופו דמי,

להלך ולזה רשות להלך" .ונאמר בגמ' " -הא קתני שלזה

ולאחשבינןליהבורלפטורבואתהכליםאלאכשהואנפל

רשותלהלךולזהרשותלהלך,התםתרוייהוכהדדי".וכתבו

לארץ".

התוספות)דףלב.ד"התרוייהו(" -באלמעוטיאםהיהבעל

וכן כתב הנמוקי יוסף )דף טו :בדפי הרי"ף( " -והא דלא

קורה רץ ובעל חבית מהלך אע"פ שבעל חבית עצמו הטיח

דיינינןליהכבורכיוןדנייחגופיה,לשמואלדאמרכלתקלה

החבית...כשנושאקורהעלכתיפואיןלורשותלרוץ".

כיהאיבורהיאונפטרמןהחבית,דלאמצינובורשחייבבו

וכעיןזהכתבוהרשב"אוהנמוקייוסף.

על הכלים .משום דלא אמרינן הכי אלא היכא דנפיל ושדי

מבואר דדינא דמתניתין דוקא כשלשניהם רשות להלך,

דדומיא דבור דלא שליט בגופיה ,אבל היכא דקאי אנפשיה

אבלאםבעלקורהרץ,דהיינושלאברשות,הואחייבבנזקי
החביתאףאםמבחינהמעשיתבעלהחביתהואזהשהטיח
אתחביתובקורה.

לאותולדהדבורהיא,אלאכמאןדאזקיהבידיםדמי".
ובשטמ"ק כתב בשם רבינו פרץ " -דלעולם גבי אדם לא
פקעמניהשםאדםהמזיקליחשבבוראלאדוקאבשניזוקים

ולפי"ז ה"ה בנ"ד ,שמעון יחוייב בנזק שנגרם לראובן,

בובאותועניןשאפילואםהיהמתהאדםהמזיקהיוניזוקין

כשבדרך אונס ראובן הטיח מכוניתו במכוניתו של שמעון.

בו בענין זה כגון גבי קדרין שנתקל האחד בחבירו לאחר

ולהלןנבררבעז"האםדיןהמכוניתכדיןקורה.

שנפלחבירו,והשתאניחאמעמדבעלהקורה...מ"מנחשב

ביאורהדיןדבעלקורהחייבעלנזקהחבית

אדםהמזיקמשוםעמידתושאינוראויבאדםמתוגםקורתו

איתאבמשנה)שם(" -זהבאבחביתווזהבאבקורתו...

בידו,כלזהאינוראוילהיותניזוקע"ימת".

היה בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון ,נשברה חבית
בקורהפטורבעלהקורה,ואםעמדבעלקורהחייב".
מבוארשישלדוןאתבעלהקורהבגדריאדםהמזיקולא

)אמנם רבינו פרץ בהמשך דבריו סובר ,דבנתקל הראשון
כיוןשנפלבפשיעהנידוןכאדםהמזיק,אףשההיזקבעודוחי
דומהלהיזקכשהואמת,אךבנקודהזוישחולקיםעליו(.

כמחוייב על ממונו שהזיק) ,ממונו היינו הקורה( .וכן כתב

מדברי הראשונים עולה ,דבעל קורה שהזיק בעמידתו

במאירי על המשנה " -ונשברה כדו של זה בקורתו של זה,

נידון כאדם המזיק ,מאחר והקורה על כתפו ,והילוכו של

הריאיןכאןתורתבורכללשאיןכאןתקלהברשותהרבים,

האדם הוא הילוך לקורה ,ועמידת האדם היא עמידת

וחזרהעניןלנזקיאדם,והדברתלויבפשיעתהמוזק"

הקורה ,על כן הקורה דינה כאדם עצמו ,שאילו מת האדם

ויש לדון האם ה"ה נהג הנוהג במכונית ,דומיא דנידון

היתה הקורה נופלת ,וכעת כל היזקה נובע מרוח החיים

דידן,יחשבכאדםהמזיק,אויחשבכמישממונוהזיק,דהיינו

שבאדם.ועלכןהאדםבעצםעמידתונידוןכאדםהמזיק,אף

המכונית הזיקה ,ונדון ענין זה בגדרי בור ,הפטור על נזקי

שברגעהנזקממש,לאעשהמעשהאלאבעלהחביתנתקל

כלים.

בו,דכלעודבעלהקורהעומדעלרגליווקאיאנפשיה,הרי

ובטרם נברר דינה של המכונית ,נקדים להבהיר מדוע
במקרהשבעלקורההזיקאתהחבית,אינונידוןכנזקיממון

הואמחוייבעלעצםהעמידהועלאיהתזוזהבאותורגעואי
מניעתחבטתהחביתבקורה.

אלאכאדםהמזיק.
בסוגיא בב"ק דף לא :נחלקו הראשונים האם בקדרין
שהלכו זה אחר זה ונתקל הראשון ונפל ונתקל השני
בראשון ,האם הראשון נידון כאדם המזיק ,עי"ש בתוס'

החילוקביןדינושלבעלהקורהלדינושלהנוהגבמכונית
יש לדון האם דין מכונית נוסעת כדין קורה על גבי בעל
הקורה.

עטרתדבורה
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נראה שיש חילוק מסויים בין קורה למכונית ,הקורה

אך במי שרוכב על סוס ,שבגדרי אדם המזיק אתינן,

מונחתממשעלגוףהאדםולכןנידונתכאדםעצמו,משא"כ

מאחר והסוס אצלו כחומר ביד היוצר ,ומופעל באופן מלא

המכוניתשאינהמונחתעלהאדםאלאמופעלתעלידו.

עלידיהרוכב,הריאףבלאשנדוןאתהסוסכמחוברלאדם,

ולצורךהבהרתדינושלהנוהגבמכונית,ישלהקדיםאת

מ"מ כל נזק שנעשה על ידי הסוס מתייחס לאדם הרוכב

תשובת הרא"ש כלל קא ס"ה .הרא"ש נשאל במי שרכב על

עליו ,וכדין אדם המושך בקרון ,והקרון הזיק תוך כדי

סוס במרוצה ופגע בפרד ונגרם נזק לפרד .ובלשון השאלה

הליכתו ,אך אם אינו רוכב על הסוס ,אין לו שליטה כזו על

כתוב " -וטוען המזיק שמאחר שברשות הרבים היה שכל

מעשיהסוס,והסוסאצלבעליוכבראינוכחומרבידהיוצר.

העולם רשאין ללכת בו אינו חייב לשלם שהיה לו לשמור

ונראה שהרוכב על הסוס שבתשובת הרא"ש הוא אדם

עצמו" .ושאל השואל " -למאי מדמינן ליה מאחר שהוא

המזיק ,וק"ו מדינו של "המעמיד בהמת חבירו על קמת

הכהו בסוס כמו חציו הוא ,או לרגל מדמינן ליה מאחר

חבירו" שהמעמיד חייב כמבואר במסכת ב"ק דף נו :ולדעת

שנעשה בשבילת האוכף ,או נאמר מאחר שכחו מעורב בו

הרשב"אוהמ"מ)בפ"דמנזקיממוןה"ג(המעמידנידוןכאדם

שרגלו של אדם הולך בשבילת האוכף כאלו עשאו הוא

המזיקוהכיקיי"ללהלכהבשו"עחו"מסי'שצדס"ג.

בעצמו,ואע"פשהיהאנוסתחילתבפשיעה".
בתשובתוהרא"שהשיבעלשתיהטענות-
ביחס לטענה שרץ ברה"ר ברשות כתב הרא"ש " -מה

ואם ברוכב על סוס דיינינן ליה כאדם המזיק ק"ו במי
שנוהגבמכונית,שהמכוניתעושה,מעשהעץ'בעלמאוהכל
מתייחסלנהג.ודינהשלהמכוניתכעגלההמחוברתלאדם.

שטועןהמזיקשהואפטורלפישהיהברשותהרביםוהיהלו

ויש להוסיף בזה ,שבשור המזיק בלבד נזקקנו לומר

רשות לרוץ והיה לו לניזק לשמור עצמו ,לאו טענה היא

דמאחר והעגלה מחוברת לבהמה ,היא כגוף הבהמה ממש.

שאין לו לרוץ ברשות הרבים ,אפילו אדם ברגליו אלא כדי

אבל בדיני אדם המזיק ,אף אילו היה מפעיל את המכונית

שיכול לעמוד כשירצה ,כדאיתא בב"ק תניא איסי בן יהודה

ממרחק,ובכה"גלאהיהמקוםלדוןאתהמכוניתכמחוברת

אומר רץ חייב מפני שהוא משנה ,ופסק רבי יוחנן הלכה

אליו,מ"מודאייתחייבבנזקיה.וכלמהשארעלמכוניתבעת

כאיסי בן יהודה .כ"ש הרוכב על סוס שאין לו רשות לרוץ

הנסיעהמתייחסלנהגכמעשהישירשלהנהג,ועלכןהמזיק

במקום שבני אדם רוכבין שמא לא יוכל לעמוד כשירצה

בעתהנסיעהנידוןכאדםהמזיק.

ופושעהוא".

וכעיןזהכתבהחזו"אהלכותשבתסי'לוסק"א"החורש

ביחס לשאלת גדרי המזיק במקרה זה ,כתב הרא"ש -

אוזורעבשבתבמכונההמתוקנתלכךוהאדםלוחץלחיצה

"מזיק בגופו הוא ,כיון שהוא רוכב על בהמה והזיק בגוף

הראשונה ועל ידי זה מוציא חום הגורם לאדים שיבואו

הבהמה או באוכף שעליה ,כמזיק בגופו דמי .כמו בהמה

ויניעו את הגלגל  ...נראה דכל החרישה והזריעה חשיבא

שהזיקהבאוכףשעליהוחייבהמזיקלשלם".
דבריהרא"שנפסקולהלכהבטורובשו"עסוףסי'שעח.

גיראדיליהומעשיו".
אמנםאילוהנהגהיהעוצראתהמכוניתועומדבמקומו,

החזו"א)ב"קסי'ד'סק"ח(תמהמדועהרא"שפסקלדונו

במקום שאסור לעמוד ,ולאחר זמן ארע שמכונית אחרת

כאדםהמזיק,וז"ל" -הלאהסוסמזיקמכחוולאמכחאדם,

נתקלה בו ,מאחר ובעת ההתנגשות הנהג אינו מפעיל את

ולא מצינו )צריך להוסיף "אלא"( דעגלה מושכת בקרון הוי

המכונית,ישלדונהבגדריבורברשותהרבים,אךא"אלומר

כגוף הבהמה דהבהמה מזקת בכחה ובשליף שעליה כגופה.

כןבנידוןשלפנינו,שהכלארעתוךכדינסיעה,הרישכלמה

וה"נ אדם המושך בקרון חשיב אדם המזיק ,אבל הכא

שארעלמכוניתמתייחסלנהג.

שרוכב עליה והוא נעשה שליף שעליה למה חשיב אדם

העולה מדברינו ,שקיים חילוק בין מקרה של הקורה

המזיק .ומשמע ברא"ש שאם לא רכב עליה והריצו והזיק

שהזיקה לחבית ,שבו מאחר שהקורה מונחת על גבי האדם

פטורמשוםרגלברה"ר,וכירכבעליהמאיהוי".

עצמו ,היא נחשבת כגופו ממש .משא"כ מכונית שהאדם

אךהביאורבתשובתהרא"שהואכמושבארבספראולם
המשפטעלחו"מ)סי'שעח(,וז"ל"-נראהדאיירידהסוסלא

יושב בה ,אינו נחשבת כגופו ,אך מ"מ כל עוד האדם נוהג
ומפעילאותה,כלמעשיהמכוניתמתייחסיםלאדם.

עבידאלאמעשהעץבעלמא,ועיקרההיזקהיהבכחהאדם,

אך עדיין יש לדון מנלן לחייב את שמעון כאדם המזיק

אבל בלא"ה אפילו הקריב האדם את הסוס אינו אלא רגל

ביחס לנזק שנגרם לראובן .אמנם אילו המכונית של שמעון

ופטור".

התנגשה באופן ישיר במכונית של ראובן ,ודאי יש לחייבו

וישלהוסיףולבאר,דהנהבממוןהמזיק,כגוןשורהמזיק,

כאדם המזיק .אך בנידון דידן שהנזק לא נעשה באופן פעיל

מצינו בב"ק דף יז :דכל המחובר לבהמה נידון כגוף הבהמה

ע"י מעשה המכונית ,אלא ראובן הוא זה שנתקל במכונית

ממש ,ובכלל זאת עגלה מושכת בקרון .ובאר הרא"ש )שם

של שמעון ,ולכאורה אין כאן מעשה נזק שניתן לייחס

סי' ב'( " -אם הזיק התרנגול בדליל דרך הילוכו משלם נזק

לשמעון.

שלם ,דדבר המחובר לגופו כגופו דמי ,כמו עגלה המושכת
בקרון".

אמנםבקורהבכה"גמחייביםאתבעלהקורה,אךשאני
התםשמאחרוהקורהלמעשהמונחתעלהאדם,הרישבעל
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החבית נידון כנתקל בגופו של בעל הקורה ,משא"כ הכא

והנה לא מיבעיא לדעת הרי"ף בסוף פרק שני דב"ק

ללא שנייחס את מעשה הנזק למעשיו של שמעון אין מקום

וסייעתו )וכ"פ המחבר השו"ע סי' שפו ס"ד( דאפילו בזורק

לחייבו.
והנה בדין עמד בעל קורה שחייב על נזקי החבית ,כתב

כליע"גכריםוכסתותובאאחרוקדםוסלקן,דחייבהמסלקן,
ק"ודישלחייבבבאאחרוהניחאבןע"גהכריםוהכסתות.

החזו"א)ב"קסי'א'סק"א(" -ונראהמכאןדהאדחשיבעמד

אך עדיין יש לדון לשיטת ר"י )בתוס' ב"ק כו (.וסייעתו

בעלקורהאדםהמזיקילפינןליהמאדםובור,ומ"ממחייבינן

והכרעת הרמ"א )בסי' שפו ס"ד( שחלקו על הרי"ף ופטרו

ליה כלים ,דעיקרו אדם ,וכמ"ש הרא"ש בסוגיא ו,א בהני

בסלק לכרים והכסתות מטעם דהוי גרמא בנזקין ,האם יש

דילפינהו במה הצד דלא יהבינן להו כולהו קולי של שני

לחייבבמניחאבןע"גהכריםוהכסתות.

המלמדין".

והנה הרא"ש )בב"ק פ"ב סי' טז ,ובב"ב פ"ב סי' יז,

וכוונתו היא דחיובו במה הצד מאדם ובור ,דחשיב אדם

ובסנהדרין פ"ט סי ב'( כתב שעל מנת לחייבו מדינא דגרמי

המזיקבכךשהואמחזיקבידיואתהקורה,דלוליהאדםהחי

יש צורך בשלושה תנאים ,שיהא ברי היזקא ,שהוא עצמו

שהחזיק הקורה לא היה נגרם הנזק והקורה לא היתה

יעשה הנזק לממון חבירו וכן שמיד בעת שעשה המעשה

נמצאת שם באותו רגע .אך לא סגי בהכי לחייבו ,דמאחר

נעשה הנזק ,ואף לא רגע לאחר מכן ,ומה"ט פטור המסלק

ובעל הקורה לא עשה בפועל כל מעשה נזק ,אלא בעל

את הכרים והכסתות .ויש לדון האם הרא"ש יחלוק גם על

החבית עשה את המעשה של הטחת החבית בקורה ,הרי

דינם של התוס' רי"ד והריא"ז במניח אבן ,דעכ"פ הנזק לא

שזהו כעין בור ,שהבור לא עשה מעשה ,אלא הנופל לבור

נעשהבעתהנחתהאבן.

עשה את מעשה הנזק ,ואפ"ה חייב בעל הבור .אבל בנדון

ונראהשהרא"שיסכיםלדיןזה,וכמושנבאר.

דידן ששמעון נהג במכוניתו לתוך מסלול נסיעתו של ראובן

דבגמראבב"קיז:נאמר" -זרקכלימראשהגגובאאחר

ובמצב בו המכונית אינה מסוגלת לעצור ,ובהכרח

ושברו במקל פטור דאמרינן ליה מנא תבירא תבר" .וכתבו

שההתנגשות תהיה בלתי נמנעת ,דמי לאדם הכורה בור,

התוספות " -נראה דאם זרק אבן או חץ על הכלי ובא אחר

בכה"ג שבהכרח הניזק יפול לתוכו ,והנזק אינו יכול להמנע

וקםושברודפשיטאדחייב...וסבראפשוטההיאלחלקבין

על ידי הניזק .ונראה לדמות מקרה זה לדין מחודש שכתבו

זורקאבןלזורקכלי".וכןפסקהשו"עחו"מס"סשפווהש"ך

בעלהתוספותרי"דונכדוהריא"ז,וכמושיבוארלהלן.

שם.

בגמראבמסכתב"קדףכו:מבואר" -אמררבהזרקכלי

ועיין בחי' רבי שמעון שקאפ עמ"ס ב"ק סי' יח שבאר

מראשהגגוהיותחתיוכריםוכסתותובאאחרוקדםוסילקן

דברי התוספות " -אם זרק כלי מראש הגג אם נדייני כאילו

או קדם וסילקן פטור ,מאי טעמא בעידנא דשדייה פסוקי

כבר נעשה מעיקרא מה שעתיד להיות ,הרי הכלי נחשב

מפסקיגיריה".

כמנא תבירא ,דהרי נולד בו כח ע"י מעשה הזריקה להיות

ובספר פסקי ריא"ז עמ"ס ב"ק )פ"ב ה"ז ס"ה( ,לאחר

נשבר אחר כך .ולפי זה גם בזורק חץ מה שנעשה ע"י חץ

שפסק להלכה את דברי הגמרא הנזכרת ,ודלא כרי"ף

אח"כחשבינןכאילוכברנעשההכלמעיקרא,אבלבכלזאת

שמחייב מדינא דגרמי ,כתב " -בא אחד והניח אבן על גבי

כתבו התוספות והרא"ש דרק על המעשה שעושה החץ

כריםוכסתותונחבטהכליעלהאבןונשבר,חייבהמניחאת

חשבינן כאילו כבר נעשה .אבל כשאנו דנים על מקבל

האבןכמושכתבמוריזקניהרבבמהדורהתניינא".

הפעולה,היינועלהכלי,כיוןדבכליעדייןלאנעשהשוםכח

ובודאי שלא מדין חיובא דבור פסקו בעל התוס' רי"ד

עלקבלתהפעולההזאת,ואףשידעינןבידיעהשעתידלבוא

והריא"זלחייב,דאיןבורחייבעלנזקיכלים,אלאס"ללבעל

אחרכך,מ"מלאחשבינןכאילוכברנעשה,כיוןשעדייןלא

התוס'רי"דוהריא"ז,דמאחרוהניחאתהאבןלאחרשהכלי

נשתנהשוםדברבכלי".

כבר נזרק ,הרי שבעצם הנחת האבן נהפך הכלי למנא

בלשון אחרת ,בזורק כלי כח השבירה כבר מונח בכלי

תבירא ,וחייב .משא"כ בקדם וסלק את הכרים והכסתות,

עצמו,שבהתאםלכחהתנועהשניתןבובעצםהשלכתומול

פטור מאחר והפך את הכלי למנא תבירא רק בדרך של

הקרקע,הואעומדלהישבר,משא"כבזורקחץעלכלי,בכלי

גרמא.

עצמואיןכלכחשבירה.

ולכן ה"ה הכא ,יש לחייב אליבא דבעל התוס' רי"ד

ולפי זה ,בזורק כלי מראש הגג ע"ג כרים וכסתות ובא

והריא"ז ,מאחר ובעצם כניסתו של שמעון למסלול נסיעתו

אחרוהניחאבןעלהכריםוהכסתות,אותואדםשהניחאת

שלראובן,שמעוןהפךאתמכוניתושלראובןלמנאתבירא,

האבן ,במעשיו הפך את כח התנועה שניתן בכלי ,מכח

)תבירא,במידתהנזקשבסופושגרמהההתנגשות(.

תנועהשאינומזיקלכחתנועהמזיק,דהיינובאותורגעהוא

ביאורדינםשלהריא"זוהתוס'רי"ד
יש מקום לברר מה דעת שאר הראשונים ,האם יסכימו
לדינםשלהריא"זוהתוס'רי"ד.

הפךאתהכלימכלישאינושבורלמנאתבירא.
ומעשה זה נעשה מיד בעת הנחת האבן ולכן אף לדעת
הרא"שישלחייבומדינאדגרמי,וכדעתהריא"זוהתוס'רי"ד.

עטרתדבורה
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וכן י"ל בדעת המאירי דקאי בשיטת ר"י ובאר הטעם

וע"ע בש"ך סי' כה סק"ח שכתב סברא דשגגת תלמוד

לפטוראתהמסלקהכריםוהכסתות,וכתב"-בזואינועושה

עולהזדון,ומה"טהדייןשטעהבדיןאינונידוןכשוגג.ולפי"ז

מעשההמפסידאלאשמסלקאתהמציל,וכלשהואכןאינו

ק"ובנידוןדידןשהפשיעההיאבגוףאותומעשה.
וע"ע בשו"ע חו"מ סי' סו סעיף מ' ובהכרעת הש"ך ס"ק

בכללדינאדגרמי".
מבוארבדבריודאםאינורקמסיראתהמצילאלאמניח
אתהמזיק,יחוייב.
העולה מדברינו ,דמאחר ודינם של בעל התוס' רי"ד

קכו דפושע כמזיק ,והיינו אף שלא עשה מעשה אלא פשע
בשבואלתעשה,וק"ולעניןמזיקבגרמי,דלכו"עפושעאינו
כשוגגאלאכמזיד.

והריא"זמוסכםאליבאדכו"ע,ולאמצינומישיחלוקעליהם,

מסקנתהדברים

ה"ההכאישלחייבאתשמעון.והטעםמפנישבעצםכניסתו

הנוהג במכונית ,בעת הנסיעה הנהג נידון כמי שאוחז

למסלול נסיעתו של ראובן ,הוא נידון כמי שהניח אבן מול

במכונית ומוליכה .ולכן במקרה שהוא חוצה את הכביש

מכוניתו של ראובן ,ומכוניתו של ראובן דומה לאותו כלי

וממציא את עצמו מול מכונית אחרת ,באופן שההתנגשות

שנזרק מול כרים וכסתות ,ובתוך כדי נפילת הכלי בא אחר

בלתינמנעת,למרותהבלימההמיידיתשלהמכוניתהשניה,

והניחאבןכנגדה,שהמניחאתהאבןחייבבתשלוםהנזק.

במקרה כזה לכו"ע יש לחייב את הראשון מדינא דגרמי אף

ועוד י"ל דאף אילו היתה סברא לומר שהרא"ש יחלוק

שהזיקבאופןפסיבי.

על דינם של הריא"ז והתוס' רי"ד ,מ"מ הכא גרע טפי,
דריא"ז והתוס' רי"ד איירו בכה"ג שהמניח את האבן,

ג.טענתשמעוןשמאראובןנהגשלאבהתבוננותהראויה

מניחה ועזבה ,ורק לאחר זמן נשבר הכלי ,אך בנידון דידן

אתטענתשמעוןניתןלבארכדלהלן,קיימתטענהשאילו

ששמעוןכלהזמןנוהגבמכונית,גםאליבאדהרא"שחייב.

ראובןהיהמתבונןכראוי,היהמבחיןבובעתשהחללחצות

ודמי לזורק כלי מראש הגג ע"ג כרים וכסתות ,ובא אחר

את הצומת והיה סיפק בידו לבלום מבעוד מועד ,דהיינו

והחזיק במקל בידו והוליך את המקל מעל גבי הכרים

שמא ארע אחור בבלימתו עקב חוסר התבוננות כראוי וזהו

והכסתות קדימה ואחורה באופן שכל הזמן המקל נמצא

הגורם לתאונה .ומאחר והיה מוטל עליו להתבונן יותר טוב

כנגד הכלי ,ולבסוף אכן הכלי פגע במקל וניזוק ממנו.

ממילא כניסתו לצומת היתה שלא ברשות ,דברשות היינו

ונראהברורדבכה"גגםלולימש"כלעיל,ישלחייבאליבא

לאחרהתבוננותמספקת.אמנםראובןטועןשהתבונןכראוי

דשיטת הרא"ש .דכל רגע ורגע של הילוך המקל ,נחשב

ומיד כשהבחין בשמעון בלם ,אך קיי"ל ברי ושמא לאו ברי

כמעשיו של האדם ,וממילא גם ביחס לרגע פגיעת הכלי

עדיףואיןמוציאיןממוןמחזקתו.
אךנראהשאיןמקוםלפטרולשמעון,וזאתמשניטעמים

במקל יש לדונו למחזיק במקל כאדם המזיק וכמי שבאותו
רגע ממש הניח את המקל באותו מקום .ואף שמבחינה

-

מעשיתהכליפגעבמקלולאהמקלהלךופגעבכלי,אפ"ה

א .החזו"א )ב"ק סי' ז סק"ז( כתב שבמקום שהנזק ברור

יש לחייבו לאוחז במקל מדינא דגרמי .ובמקרה כזה

והמזיק מבקש להיפטר בטענת פטור ,עליו מוטלת חובת

התקיימוכלשלושתהתנאיםהנחוציםלדונוכגרמי,אליבא

ההוכחה.

דהרא"ש ,ברי היזקא ,בעת מעשיו של המזיק נעשה הנזק
והואפעלבגוףהממוןהניזוקולאבדברחיצונילו.

דברי החזו"א נאמרו על המבואר בגמרא בב"ק דף יג:
ביחסלשומרשקבלשורלשמירהוקבלעליורקשמירתגופו

חכם אחד העיר שלשיטת הש"ך בסי' שפו סק"ו שאין

ולא קבל עליו שמירת נזקיו ,ושמירת השור מנזקיו נשארה

לחייבבדינאדגרמי,כשהמזיקהזיקבשוגג,ה"ההכאהנוהג

מוטלת על בעל השור .וז"ל החזו"א " -ויש לעיין בבעלים

ברכב ודאי לא רצה בתאונת הדרכים ובנזק שנגרם ועל כן

אומרים ששמרו כראוי ,אי על הבעלים לברר בעדים או על

ישלדונוכשוגגבנזק,ואיןלחייבלשיטתהש"ך.

הניזק לברר שפשעו הבעלים .ומשמע דעל הבעלים לברר,

אך נראה שבנידון שלפנינו אף לשיטת הש"ך אין לדונו
כשוגג.התאונהנגרמהמפשיעתוובכה"גאףשלארצהאת

כיון דההיזק לפנינו חשיב המזיק כטוען דבר מחודש ועליו
לברר".

עצםהנזק,עכ"פישלחייבומאחרוקדמהפשיעה,שהובילה

וכעין זה מצינו ברמב"ם .הרמב"ם בפ"ב משאלה ופקדון

לנזק ,שהרי לא נהג כפי שחוקי הנהיגה מחייבים ,ולא

ה"ח כתב " -שאל מן השותפין ונשאל לו אחד מהן ,וכן

התבונןכנדרש.יעוייןשםבש"ךסי'שפוסק"אשכתבבנידון

השותפין ששאלו ונשאל לאחד מהן הרי זה ספק אם היא

של מראה דינר לשולחני ,שאמנם השולחני לא התכוין

שאלה בבעלים או אינה לפיכך אם מתה אינו משלם ואם

להזיק,עכ"פאינוכשוגגובארהש"ךהטעם)בשםהרמב"ן(-

תפסו הבעלים אין מוציאין מידם .פשע בה השומר הרי זה

"הואילוצריךלמיגמר,וקאחזי,פושעומזיק".ועייןבתשובת

משלם".

הנודעביהודהמהדו"קחחו"מסי'לז)הובאבפת"שסי'שפו
סק"א(שכתבכסבראזובנידוןשלו.

ובאר המ"מ " -דעתו ז"ל שהפושע הוא כמזיק  ...וכיון
שהואכמזיקואיןשםראיהברורהלפטרוחייבלשלם".

964חושןמשפט

עטרתדבורה

מבואר שאין אומרים שמפני המספק אין מוציאין ממון,

הראיה ,ובלא ראיה אין לפטרו .ואין לומר להיפך ,שהרי

אלאאדרבאמאחרשהואעשהמעשהנזקאינויכוללהפטר

לפנינונזקשעשהראובן,אלאשהואמבקשלהיפטרבטענה

אלא בראיה ברורה) .אמנם המ"מ מסיים שנחלקו על

שנהג ברשות ,דנראה דדינו של ראובן דמי להאי ספסירא,

הרמב"ם ,היינו במש"כ דהפושע כמזיק ,אך אין הכרח

וכשםדהתםהספסיראנאמןלטעוןשלאידע,ה"ההכאואין

שיחלקו על הרמב"ם ביסוד המבואר דכל שהנזק ברור אינו

ספקמוציאמידיודאי.

נפטראלאבראיהברורה(.

ואמנם הספסירא נאמן רק בשבועה ,אך הטעם מבואר

ובמסכת ב"מ דף מב :בההוא עובדא דאפוטרופא דיתמי

ברא"ש סי' כד ,וז"ל " -הלכך משתבע איהו דלא הוי ידע,

דזבןלהותוראליתמיומסרולבקרא,ומתמפנישלאהיולו

דקרוב לודאי הוא דסתם ספסירא בקי במומי בהמה וגם

ככי ושיני .למסקנת הסוגיא העמידוה בספסירא דזבן מהכא

מעייןבהו".אךנראהדהרא"שבאלבארמדועמטיליןעליו

ומזבין להכא ,הלכך משתבע דלא הוה ידע ומשלם בקרא

שבועהבטענתשמא,ולכןכתבהסבראהנ"ל.

דמיבשרבזול.
והקשהבחי'הר"ן" -וא"תוהלאבקראזהאינויודעאם
נתחייב אם לאו דשמא ידע ביה ספסירא מעיקרא ,ואי ידע
ביה ודאי מיפטר בקרא ואיהו אפסיד אנפשיה ,וא"כ הו"ל
כאומרכמנהליבידךוהלהאומראינייודעדפטור".

ובנ"ד דקיימת אומדנא המסייעת לטענת ראובן ,דחזקה
שנהגבזהירות הראויהעלמנתשלאיפגעבעצמו,לכןאינו
דומהלספסיראואיןצריךלהישבעבטענתשמא.
ולכאורה היה מקום לדון לעשות פשרה ,כשיטת רש"י
שם בסוגיא דמשלם דמי בשר בזול ,ולא את כל הנזק .אך

בתירוץשניכתבהר"ן"-י"לדלאאמרינןדבאינייודעפטור

מלבד דר"ת פליג על רש"י והובא בתוס' וברא"ש ברמב"ן

אלאכשהואמסופקבעיקרהדברשאינויודעבוכלל,אבלזה

בר"ן ובריטב"א ,דמשלם דמי בשר בזול לפי שבשר הנמכר

יודע הוא בחיובו שכבר פשע ,אלא שרוצה לפטור עצמו

לפני יום השוק נמכר בזול .אך אף לשיטת רש"י כתב

בפשיעת הספסירא ושמא הוא טוען עליו וחיובו ברור לפניו,

בתשובתעיןיצחקח"בסי'סטסק"ג" -י"לדזהודוקאהתם

הלכךהו"לכיודעשנתחייבתילךאבלאינייודעאםפרעתיך".

וכמ"שהריטב"אלפרששםדיכולהבקראלומרדסמכתיעל

וכעיןזהכתבוהרמב"ןבמלחמותובחי'הרשב"א.

הספסירא דכיון דהיה אצלו מסתמא היה בקי במומין של

ובקובץ שיעורים עמ"ס ב"ב סי' תרנח באר את הרמב"ם

הבהמה ,ושמא קנה הבהמה מזמן הרבה וידע במומו ...

הנזכרוהסוגיאבב"מוכתב"-כלהיכאדישנהלסיבתהחיוב

וכה"גכתבהרא"ששם".אבלבנ"דל"שסבראזו.

בודאי אלא דספק שמא יש כנגדה סיבה הפוטרת ,כגון גבי

ב .גם לולי האמור לעיל ,אמנם קיי"ל דברי ושמא לאו

בקרא וספסירא ,דהבקרא ודאי פשע אלא שרוצה לפטור

ברי עדיף ואין מוציאין ממון מחזקתו .אך מבואר בגמרא

עצמו שמא הספסירא ג"כ פשע ,בזה אמרינן אין ספק פטור

כתובות דף יב :דבמקום דחזקה או מיגו מסייע לטוען טענת

מוציא מידי ודאי חיוב .וכן לענין פשיעה בבעלים דסיבת

ברי,בכה"גבריעדיף.

החיוב ודאית שפשע ,אלא דדין בבעלים הוא דבר הפוטר.

ועיין בש"ך סי' צא ס"ק יב שהביא מספר התרומות

ואין לומר דאם הוא בבעלים אין כאן סיבה המחייבת כלל,

תשובת הרב ר' יוסף אבן פלאט דה"ה דטענת ברי עדיפא

דכיון דפושע הרי הוא כמזיק ,סובר הרמב"ם דסיבת החיוב

במקום דאיכא חזקת שליח עושה שליחותו המסייעת לו.

ישנהבזה,אלאשכנגדהישסיבההפוטרת".

ומבואר משיטה זו דלאו דוקא חזקה או מיגו שהוזכרו שם

בסוגיאבפרקהמפקידבבקראוספסירא,מבוארמקושיית

בסוגיא ,אלא כל הוכחה טובה המסייעת לטוען טענת ברי

הראשונים דהקשו דלהוי כאיני יודע אם התחייבתי ,דנקטו

מהנילהוציאממוןמהטועןשמא.ולכןבנ"דדקיימתאומדנא

כהנך פוסקים שהביא הש"ך בסי' רצא ס"ק מד שכל שומר

דמוכח המסייעת לטענת ראובן דודאי נהג כדרך שבני אדם

שישספקאםשמרכראויהויכספקבעיקרהחיוב,וכןהעלה

נוהגיםכדישלאיסכןעצמו,וכךהואהרגלקבועשלכלנהג

בקצות החשן בסי' ש"מ סק"ד בדעת הרמב"ן הרשב"א

הנעשה אצלו כעין טבע שני ,ועל כן בכה"ג דמסייעת לברי

והנמוקי יוסף ,ואע"פ כן כתבו בתירוצם לחייבו לבקרא

אומדנאכזו,אמרינןבריושמאבריעדיף.

מטעם דאין ספק מוציא מידי ודאי ,ובאר בחי' רבינו מאיר

אמנםהתומיםבסי'צאסק"גפליגעלדינושלהש"ך,אך

שמחה עמ"ס ב"מ )שם( " -הראשונים הרמב"ן הנמוק"י

היינו טעמא דס"ל דחזקה שליח עושה שליחותו היא חזקה

והרשב"אסברידכלכמהדלאפשעכללולאעשהכללשלא

גרועה ורק לחומרא חיישינן לה ,ומשמע דבמקום דאיכא

כהוגן דהוה כאיני יודע אם נתחייבתי  ...לזה א"ש סברת

חזקהמעלייתא,גםהתומיםמודהדבריעדיף.

הרמב"ןכאן,דכיוןדאףעלהספקדשמאאינויודעהסרסור,

מסקנתהדברים

הוה ליה למדעינהו ועשה שלא כהוגן ,א"כ נתחייבו נכסיו

שמעון מחוייב בנזק שניזוק ראובן .אך היינו דוקא בנזק

תיכףוהויא"יאםהחזרתי".

הישיר שהזיקו ,ולא בהוצאות שנגרמו לו ,כגון השמאי

העולהמדברינובנ"ד,שמעוןודאיעשהמעשהנזק,והיא

שהביא להעריך את הנזק ,שיכול שמעון לומר לו הייתי

סיבההמחייבת,אךטועןשמאראובןלאהיהאנוסוהתרשל

משלם לך את כל הנזק בהתאם למה ששילמת או בהתאם

בנהיגתו ,הרי שלפי מש"כ החזו"א עליו מוטלת חובת

לטענותיךולאהיהצורךבשמאי.

עטרתדבורה
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אך אם שמעון מבוטח ולמעשה הנ"מ מכל הנ"ל שיאלץ

הביטוח של שני הצדדים מעוניינות בהערכתו של השמאי,

לשלם רק את החלק של ההשתתפות העצמית .הרי שאין

והאחתמהןתשאבהחזרההוצאותהללו,ואיןנ"מלשמעון

צורך לדון בשאלת החזר הוצאות השמאי ,מאחר וחברות

אםיששמאיאולא,עלכןלאמוטלעלינולבררנקודהזו.

סימ נג

האםהדרבביתחבירובלארשותחייבלשלםדמישכירות
איירתשנ"ו
בביה"ד התקיים דין תורה בין שני צדדים שהם גרוש
וגרושתו .הצדדים התגרשו בבית הדין לפני מספר שנים

צריך להעלות לו שכר ,כל זמן שהחצר לא קיימא לאגרא,
דזהנהנהוזהלאחסרפטור.

ולהם ארבעה ילדים ,וכן דירה השייכת לשניהם בשותפות

לכאורה בנידון שלפנינו ,הבעל של הנתבעת הוא גברא

בחלקים שוים .לאחר הגירושין הילדים נשארו בחזקת האם

דעביד למיגר והדירה אינה עומדת להשכרה ,מאחר שהיא

והמשיכו להתגורר בדירה המשותפת של בני הזוג .בהסכם

משועבדתלזמןארוךלצורךמדורהילדים.

הגירושיןנקבעשהאםעםהילדיםיתגוררובדירהעדשהבת

בטורובשו"ע)שם(פסקוב"גבראדעבידלמיגר",אםבעל

הקטנה תגיע לגיל שמונה עשרה .וכמו כן נקבע שאסור

הבית אמר לו צא ולא יצא חייב לתת לו שכרו .לפי זה,

לאשה לצרף אליה למגורים בדירה זו אדם אחר לרבות

מהיום ולהבא הבעל יחוייב להעלות לתובע את שכרו .אך

במסגרתשלנישואין.
בהסכם הגירושין האב התחייב סכום זעום למזונות
הילדים  -מאתיים ש"ח לחדש ,מאחר שבאותה תקופה לא
היה ביכולתו לשלם מאומה ,אך נקבע שלאחר שמצבו
הכלכליישתפר,יתקייםדיוןנוסףבנושאהמזונות.

נראה שבעלה של הנתבעת יחוייב להעלות שכרו למפרע.
אמנםהתובעלאמחהבובאופןישיר,שהרילאידעשהוא
דרשם,אךהסכםהגירושיןיחשבכמחאה,וכמושנבאר.
מקורהדיןשכתבוהטורוהשו"עהואבסוגיאשם)כ-(:
"נטל אבן או קורה של הקדש  ...בנאה לתוך ביתו הרי זה

כעת הופיע הגרוש בתביעה כנגד גרושתו .לטענתו מזה

לאמעלעדשידורתחתיהשוהפרוטהואמרשמואלוהוא

מספר חדשים הנתבעת נשואה מחדש והיא מתגוררת עם

שהניחה על פי ארובה" .ומבואר בגמרא שאין פירכא

בעלה בדירה הנ"ל בניגוד להסכם .התובע דורש לקבל דמי

מהלכה זו על הדין שהדר בחצר חבירו אינו צריך להעלות

שכירות מהבעל תמורת המגורים בדירה באותם חדשים

לו שכר" ,דאמר רבה הקדש שלא מדעת כהדיוט מדעת".

שבהם הוא גר בדירה ,וכן להוסיף תשלום נוסף עבור מגורי

ובארו התוספות " -כלומר דדעת שכינה איכא שלא יהנה

הבת שנולדה מנישואין אלו .וכן התובע דורש לחייב את

אדם בלא מעילה" .וכן בשטמ"ק בשם הר"ר ישעיה ז"ל -

הבעל בתשלום מכאן ולהבא ,על כל חודש נוסף ,שהוא

"לאו בידיעה תליא מילתא ,אלא במחאתו ,ושלא מדעתו

והבת גרים בדירה .וכן דורש להורות על הוצאת הבעל

דקאמראורחאדמילתאנקט,אלאהכיפירושוהקדששלא

מהדירה.

במחאה כהדיוט במחאה דמי שכבר מיחה הכתוב שלא

הבעל הנוכחי של האשה ,הנתבע ,הופיע בבית הדין
והודהשהואמתגוררבדירהכשמונהחדשים.

יהנהמןההקדש".
ולפי זה ה"ה הכא שהתובע מעיקרא ,בהסכם הגירושין,

עומדותבפנינושתישאלות-

מחהבאשתוועמדעלכךשלאידורשםאדם,אףשלאידע

א .האם יש לחייב את הבעל בתשלום שכר דירה עבור

בעתהמגורים,חייבלהעלותלושכר.

המגורים שלו ושל בתו במחצית הדירה השייכת לתובע.

וע"ע בביאור הגר"א ס"ק יג שהביא את דברי התוספות

השאלה מתייחסת הן לחדשים שכבר עברו ,והן מכאן

כמקורלפסקדינושלהשו"עשאםאמרלוצאולאיצאחייב

ולהבא.

להעלות לו שכר ,הרי שאין צורך שיאמר לו בפירוש ,ודי

ב.האםישלקבלתביעתושלהתובעלהוציאאתהבעל

במחאהשבעלהביתמחהמעיקרא,דומיאדהקדששקיימת

מהדירה .נקודה זו טעונה בירור משני טעמים ,הן מפני

מחאה של גבוה שנאמרה באופן כללי ,ואין מחאה באופן

שמחצית הדירה שייכת לתובע ,והן מפני שמגורי הבעל

פרטילאדםזהבנסיבותמסוימות.

בדירההםבניגודלהסכםהגירושין.

ולפי זה לדעת הטור והשו"ע ,והיא דעת רבינו יונה
שהוזכרהבב"י,בנידוןדידןישלחייבולהעלותלושכרמיום

דרבחצרחבירוהאםצריךלהעלותלושכר
לפי מסקנת הסוגיא במסכת בבא קמא פרק שני )דף כ-.

שהחללדורבדירהזו.
אךדעהזואינהמוסכמת ,וישחולקיםוסובריםשאףאם

כא,(.וכןנפסקלהלכהבשו"עסי'שסגסעיףו'  -הדרהחצר

בעלהבית מחהותבע שיצאמדירתו ,אינוצריךלהעלותלו

חבירו שלא מדעתו ,אף אם הוא גברא דעביד למיגר ,אינו

שכר.
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בספר נחלת דוד עמ"ס בבא קמא דף כא .הביא

וכן בספר חשן אהרן על סי' שסג ס"ו הביא את דברי

מהשטמ"ק שני פירושים בביאור דברי הגמרא "הקדש שלא

הנחלת דוד ונשאר בתימה על השו"ע שלא הביא דעת

מדעת כהדיוט מדעת" ,הפירוש הראשון הוא הפירוש

הר"ח ,ועיי"ש שהוכיח כסברת הר"ח ,ונראה שמסכים עם

שהבאנו לעיל בשם רבינו ישעיה ,והפירוש השני הוא בשם

מסקנתהנחלתדודבשםהגר"חמוואלוז'יןז"לשאיןלפסוק

הרשב"א.

בזהכהטורוהשו"ע.

וז"להשטמ"קבשםהרשב"א"-הכיקאמרכהדיוטמדעת

העולה מדברינו  -מצינו שתי דיעות .דעה אחת סוברת

ומתנה עמו שיעלה לו שכר הוא ,שכן אמרה תורה שלא

שאם בעל הבית מחה בו ולא יצא חייב לשלם לו שכר.

יהנהאדםבלאמעילה".

והביאור בשיטה זו נראה דמכיון שזכותו של הבעלים לעכב

וכתבהנחלתדודלבאר,וז"ל" -הפירושהאחדהוא,דעד

ולמנוע מאחר להכנס לרשותו ולהנות ממונו ,אם השני

כאן לא נאמר זה נהנה וזה לא חסר פטור אלא היכא שלא

מתעלםמהבעליםופוגעבזכותולמנועכניסתזריםלרכושו,

מיחובוהבעליםבפירוששלאידורבו,אבלהיכאשהבעלים

הריזהכדיןזהנהנהוזהחסרשחייב.

מיחו בו בפירוש הרי הוא מחוייב לשלם ,ולכך הקדש שלא

והדעה השניה סוברת שרק כשהדר בחצר מתחייב

מדעת הוה כהדיוט מדעת משום דדעת שכינה איכא שלא

לשלם ,יש לחייבו גם בלא שהבעל הבית נחסר ,מכיון

יהנהאדםבלאמעילה ,והויכאילומיחהבובפירוש.הפירוש

שהתחייב לשלם עבור הנאתו .אבל בלא התחייבות ,אין

השני ,דהא דאמרינן כהדיוט מדעת דמי ר"ל דהוי כאילו

מקום לחייבו עקב מחאת בעל הבית ,דעכ"פ לא חסר ,ועל

התנהעמועלמנתשישלםאתהשכר,והךכמדעתדמיקאי

מהנוכללחייבו.

על הדר ,ור"ל כאילו הדר נתרצה ליתן את השכר ,דכיון

כדעה ראשונה פסקו הטור והשו"ע .והבאנו ראשונים

שהתורה חייבתו במעילה הוי כאילו בהדיוט היה מתרצה

הסוברים כדעה השניה ,והיא שיטת הר"ח וסייעתו שהביא

בפירוש ליתן את השכר .ונראה דהטור שכתב בסי' שסג ,וכן

הנחלת דוד שאין מקום להוציא ממון ולחייב את הבעל

פסקהב"יבשו"עלהלכה,דהיכאדמיחובוהבעליםלכתחילה

בתשלוםשכרדירה,ביןעלהעברוביןעלהעתיד,ורקניתן

ואמרולוצאהריהואמחוייבלשלם,ע"כדס"לכהךפירושא

לכפותולצאת.

קמא שכתבנו ,דבלא"ה אין שום מקור לדין זה .אבל לענ"ד
העיקרכהךפירושתניינא.דאילולפירושאקמאתקשהמאי

למעשה לפי הכרעת הג"ר חיים מוואלוז'ין ז"ל הנחלת
דודוהחשןאהרןאיאפשרלחייבוולהוציאממוןמספק.

ס"ד דר' אבהו דרצה להוכיח מכאן דזה נהנה וזה לא חסר
חייב,אטולאידער"אמהאדאסורלמעולבשלהקדשהלא
מקרא מלא דבר הכתוב ומאי חידש לו התרצן בזה .ועוד

דרבדירהשחציהשלאשתווחציהשלאדםאחר
האמור לעיל נכתב בהנחה שדינו של הבעל כמי שדר

בעיקר סברתם לא הבנתי כלל דמה בכך שמיחו בו הבעלים

בחצר חבירו שלא מדעתו .אך עדיין יש לדון האם בעלה

בפירוש,מ"מכיוןדסוףסוףלאחסראמאייהאחייבלשלם,

נידון כמי שדר בחצר חבירו .לכאורה בנידון שלפנינו ,מכיון

וגדולה מזו כתב הראבי"ה הביאו המרדכי דכפינן לבעה"ב

שלאשה יש מחצית מהדירה היא יכולה לומר הכנסתי את

להניחו לדור משום דכופין כל מידת סדום ,וא"כ איך נחייבו

בעלילמחציתשלי,ואינו דרבחצרחבירושלאמדעתו,וכן

עלהעבר.דנהידלאקיי"לכראבי"ה...אבללחייבועלהעבר

ישלדוןהאםאכןהואבגדרגבראדעבידלמיגרכפישכתבנו

אינועולהעלהדעתכלל ,כיוןדסוףסוףלאחסרכלום...אין

בתחילתהדברים.

לנו שום צד סברא לחייבו במיחה טפי מבלא מיחה ,רק

נראהששאלותאלויתבררומתוךדבריהאורזרועעמ"ס

דבחיסרוןתליאמילתא,וכיוןדחזינןדבהקדשחייבשמעמינה

בבא קמא סי' קכה) ,שהובאו דבקצרה בהגהות האשר"י על

זהנהנהוזהלאחסרחייב,ועלזהקאמדחיהש"סולאהיא

הרא"שבסוגיא(.

כו' ור"ל דהוי כאילו התנה בהדיא שישלם ,כיון שהתורה

האור זרוע הביא מקרה של בית השייך בשותפות לשתי

חייבתו בתשלומין הוי כאילו קיבל עליו מעצמו את

אחיות רחל ולאה ,לאה נישאה לראובן ושניהם נכנסו לגור

התשלומין .וכן הוא בחידושי מהר"ם לובלין כהך פירושא

בבית הנ"ל .בתוך הדברים נשאלה השאלה האם הוא חייב

תניינא,וכןהואלהדיאבחידושיהרשב"אבשםהר"םעיי"ש

לשלםדמישכירותלאחותהשניה,והובאושתידעות.

 ...ועכ"פ לדינא נראה עיקר בזה דלא כהטור וב"י ,וכדברי

בעל האור זרוע כתב ,וז"ל " -קיי"ל הדר בחצר חבירו

הרשב"א בשם ר"ח אשר עליו כתבו הפוסקים שכל דבריו

שלא מדעת אין צריך להעלות לו שכר בחצר דלא קיימא

דברי קבלה ,וביותר דבריו מסתברין טפי בסוגיין ,ובפרט

לאגרא .וראובן זה לא נהנה מחלק רחל ולא חסרה ,דכיון

שדברי הטור הם להוציא ממון ,וכיון שהסוגיא מתפרשת

שהבית מחזיק ח' אמות ויש בו דין חלוקה ד' אמות לכל

ברווחא לפום פירושא תניינא ,א"כ מנלן לפרש כהך פירושא

אחד כדאמרינן בסוכה ,אע"פ שנשתמש ראובן בתוך הבית

קמאולחדשדיןכדילהוציאממוןמןהמוחזק.וכמדומהשכן

לא מצי למימר אפוטרופוס )של רחל( הא איתהנית ,דכיון

שמעתימאדמו"רהגאוןהחסידזלה"ה ,דליתהלכתאכהטור

דחצי הבית של ראובן הו"ל כגברא דלא עביד למיגר ,ולא

בזה,ועיין".

מצי אמר ליה נמי חסרת את רחל ,דכיון דלא מיחה ראובן

עטרתדבורה
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בידאביהלהכניסאישאחרבחלקהלהעלותלהשכר,ולא

מבואר מדבריו שהריב"א לא הסכים לסברא הראשונה

מיחה לחלוק הבית אשתכח דלא חסרה כלום  ...ואם באת

שלהאורזרועשישלדוןאתראובןכמישדררקבחלקהשל

לחלוק ולומר ראובן זה קרוי גברא דעביד למיגר והוא נהנה

אשתו ,אך הריב"אנוטה להסכים לסברא שכתב האור זרוע

...כדתנןהשותפיןשנדרוהנאהזהמזהאסוריןלהכנסלחצר

בהמשך דבריו דאמנם ראובן דר גם בחלקה של רחל אך

ר"א בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו,

מאחר שיש לו אפשרות לחלוק את הבית ולדור בחלק של

ובכניסה גרידא שהוא משתמש תשמיש ארעי הוא דפליגי

אשתו,הואנידוןכגבראדלאעבידלמיגר.

ופסק הלכה כר"א בן יעקב ,אבל בתשמיש קבוע לכו"ע

נחזור לנידון שלפנינו .אמנם מדברי האור זרוע אין

אסורים כדקתני סיפא ושניהם אסורים להעמיד שם ריחיים

הכרעה לומר שהבעל יוכל לטעון שהוא רק דר בחלקה של

ותנורולגדלתרנגולים.ודירתראובןנמיתשמישקבועוקרוי

אשתו ,אך עכ"פ מוסכם על האור זרוע והריב"א דעכ"פ יש

נהנה.איאפשרלומרכןדהאמוקמינןלהמחלוקתשאיןבה

לדונוכגבראדלאעבידלמיגר.

דין חלוקה הילכך כל חד וחד נהנה מחבירו שאין החצר

אמנם היה מקום לחלק בין הנידון שבאור זרוע לנידון

ראויהלשניהם.אבלביתזהכבראמרנושישבודיןחלוקה.

שלפנינו ,בנידון שבאור זרוע הבעל גר בהיתר בחלקה של

ואפילו אם ת"ל  ...סיפא דמיירי בתשמיש קבוע מודו בה

אשתו ,ואילו במקרה שלפנינו לכאורה היה אסור לו לגור

תרווייהואפילובישבהדיןחלוקהאיירי,אלמאאפילוכה"ג

בדירה ,וממילא היה עליו לחפש מקום אחר למגורים ויש

מיקרי כל אחד נהנה משל חבירו .לא קשיא לן ולא מידי.

לדונוכגבראדעבידלמיגר,דבעמודוהוצאקאי.

דגבי איסור הנאה וקונם ושבועה אפילו במידי דאית ביה

אך שתי תשובות לדבר ,ראשית אף אם נקבע שאין לו

הנאה פורתא אסור ,אבל גבי ממונא מקרי לא עביד למיגר

רשותלגורבדירה,אךעכ"פאםאשתותרצה ,תוכללוותר

ואינה חשובה הנאה כיון דפלגא דידיה .ועוד אפילו ילפת

על זכותה לגור בדירה עד שהבת הקטנה תגיע לגיל שמונה

ממונא מאיסורא והוי זה נהנה ,הא קיי"ל כר"א דאמר הדר

עשרה ,ותבקש למכור את הדירה ולהתחלק בה ,ובכסף

בחצר חבירו שלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכר,

שתקבל תקנה דירה קטנה יותר ,וממילא תמיד ישאר לו

ואוקימנא בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר,

מקום מגורים כלשהוא ,ואינו בכלל גברא דעביד למיגר .אך

אלמאכיוןדלאחסריהליכאלןלמיחשבמאידאיתהני".

עניין זה עדיין טעון בירור עובדתי האם ישאר בידה לאחר

בהמשךהדבריםמסקנתהאורזרועהיא"-אםהביתאין
בוכדיחלוקה ,מודהאנישאיןיכולראובןלומרבחלקיאני
משתמשתשמישקבוע,וכיוןשדרבלאדעתרחל...כדאמר
גבי הדר בחצר חבירו שלא מדעתו ונהנה ומחסרהו ,שאם

מכירת הדירה והחזר חוב המשכנתא סכום שיש בו כדי
לקנותדירהקטנה,באופןשיוכלולהמנעמשכירתדירה.
שנית ,עיקר הענין שהנחנו שהבעל גר בדירה שלא
ברשותאינוברורוהענייןטעוןבירור.

לאהיהבבית,היהאישנכרידרבוומעלהשכרלשניהם...

וישלדוןבזהבשתינקודות,ראשיתמצדההסכםשקבע

אבלמאחרשהביתישבודיןחלוקהאומראנישאיןראובן

שאסור לאשה להכניס אדם נוסף למגורים בבית ,ושנית גם

חייבלהעלותשכרלרחלמחציהבית".

לוליההסכם.

הרי שהאור זרוע כתב שתי סברות .ראשית ,שאם הבית

בענין תוקפו של הסעיף הנ"ל בהסכם ,מאחר שאין כאן

יש בו דין חלוקה ,יכול ראובן לומר אני דר בחלקה של

התחייבות בתשלום ממון אלא בהמנעות מפעולה כלשהיא,

אשתי ,ואינו בגדר דר בחצר חבירו .ואח"כ כתב שיתכן

הענין שנוי במחלוקת הפוסקים ,ויש אומרים שהתחייבות

מאחר שהלה משתמש תשמיש קבוע בחלק של השותף

בשב ואל תעשה היא קנין דברים ואינה תקפה אף שנעשה

השני,הריהואכמישדרגםבחלקושלהשני,אךעכ"פיש

עליה קנין מאחר והדברים לא מהני קנין .עיין בספר משפט

לדונוכגבראדלאעבידלמיגרמאחרשיכוללגורבחלקשל

שלוםסי'רטס"יובשו"תדברימלכיאלח"הסי'רטזובשו"ת

אשתו בלבד ,וזו כוונתו במש"כ "אבל גבי ממונא מקרי לא

מנחתיצחקחלקו'סי'קעס"קיח.

עבידלמיגרואינהחשובההנאהכיוןדפלגאדידיה".

אמנם גם אם הסעיף הנ"ל אינו תקף כסעיף מחייב ,אך

באור זרוע מובאת תשובת רבי יצחק בר אשר הלוי

עדיין יש לראות בהפרתו כהפרה יסודית של ההסכם ויש

שהשיבלבעלהאורזרועשישלחייבאתראובן,וז"ל"-חייב

לקבל תביעת התובע שעקב ההפרה אינו מחוייב לאפשר

להעלות שכר לרחל מכל חלקה שהרי נשתמש בכל הבית.

לאשה מדור בדירה למשך השנים הבאות ויש למכור כבר

ואם היה די לו בחצי הבית היה לו להושיב בי"ד ולחלוק

כעתאתהדירה.

הבית קודם שנכנס בו .ואפילו הוא גברא דלא עביד למיגר

אךגםנקודהזואינהמחוייבת.אמנםהאשההפרהאת

כמושאמרתשהיהלודיבחציהבית.ואיןהפטורתלויאלא

הסעיף הנ"ל בהסכם ,אך לא כל הפרה של ההסכם גוררת

בדלא קיימא לאגרא דאמר ליה מאי חסרתיך ,אבל חצר

אחריה ביטול ההסכם .מאחר שמתן זכות המגורים בדירה

דקיימא לאגרא אפילו גברא דלא עביד למיגר חייב דהא

לאשה אינה מותנית בפירוש בכך שלא תכניס את בעלה

חסריה ,ואתה אמרת לבסוף דחצירו דקיימא לאגרא הוא",

לדירה ,עיי"ש במנחת יצחק שהביא בשם הדברי חיים

עכ"ל.

שהסכם בטל כשסעיף מסויים לא מתמלא ,רק אם ההסכם
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מנוסחבאופןשההתחייבותמותניתבקיוםאותוסעיף.ולכן

לאשה על הסכמתה לפרנס את הילדים בכוחות עצמה,

בנידון שלפנינו מאחר וההסכם אינו מנוסח באופן שכולו

ובמצב הנוכחי שאין כל אפשרות אחרת לגדל את הילדים,

מותנה באי הכנסת אדם אחר לבית ,אין מקום לבטלו עקב

זכותה של האשה לקבוע מהו המחיר שהיא דורשת עבור

הפרתאותוסעיףבהסכם.

ההוצאותשמוציאהלפרנסתהילדיםוהטיפולבהם.

בנוסף ,איןאומדנאדמוכחשזוהיתההכוונה,כלומראין

ומטעם זה נשללת מהתובע הזכות לתבוע כעת מכירת

אומדנאכזובמצבהנוכחישהאבאינויכוללפרנסאתילדיו

הבית עקב הפרת ההסכם מצד האשה ,מאחר שאם האשה

ולתת להם מדור ,יתכן שמעדיף לעמוד בחיובו על פי דין

מבקשתלהמשיךלגורבדירהעםהילדים,ישלקבלבקשהזו

ולאפשר להם את המדור הנוכחי אף אם תהיה הפרה של

ולראות בזה תשלום לאשה על הסכמתה לגדל את הילדים

הסעיף הנ"ל ,מאשר למכור את הבית ולהתחלק ביתרה

בכוחותעצמה.לכןהתביעהלמכוראתהדירהכעתנדחית

לאחר החזר החובות ,באופן שישאר בידו סכום קטן שלא

גםלוליהסבראשהבאנולעילמהדבריחייםוהמנחתיצחק.

יאפשרלולתתמדורלילדים.

העולהמהאמור-
א .בעלה הנוכחי של האשה רשאי להמשיך להתגורר

זכותושלאחדמהשותפיםלמנועמהשנילהוסיףדיורין

בדירה.

לכאורה,מטעםאחרישלחייבאתהבעללעזובאתהדירה.

ב .אמנם הוא מתגורר גם בחלקו של התובע ,אך מעמדו

המרדכי במסכת בבא בתרא פרק חזקת הבתים )סי'

ביחס למגורים אלו הוא כגברא דלא עביד למיגר ,וכעין

תקנח( כתב ,וז"ל " -נשאל לר"מ על הרבה שותפים שבבית

סברתהאורזרועוהריב"אבנידוןשלהם.

אחדוהאחדמרשהאתהרביםלהשתמשבחלקו,אםחביריו

ואמנםבנידוןהאורזרוע ,כתבהריב"אלחייבאתהבעל

יכוליםלעכב.והשיבדברפשוטהואשיכוליםלעכב...ואם

בתשלוםשכרדירה,מאחרשבעובדאשםהיהניתןלהכניס

תאמר הא דתנן בנדרים פרק השותפין היה אחד מן השוק

אנשים נוספים למגורים בבית וכפי שאכן נעשה ,עיי"ש,

מודרהנאהמהםלאיכנסלחצרורביאליעזרבןיעקבאומר

וממילא לולי המגורים של הנתבע ,השותף השני היה יכול

יכול הוא לומר לתוך של חבירך אני נכנס ואיני נכנס לתוך

לקבל שכר דירה ,וכמבואר בדבריהם ,אך בנידון דידן נראה

שלך,וקיימאלןכראב"יכדמפרשהתם.ישלומרדהנימילי

שמאחר ששני השותפים בדירה התחייבו לייחד את הדירה

בחצר דס"ל ויתור מותר במודר הנאה דאהילוך דחצר לא

למגורי הילדים ,וכמפורט בהסכם ,הרי שעד שהילד הקטן

קפדיאינשי,אבלהילוךדביתלאוויתורהואוקפדיאינשי".

יגיעלגילשמונהעשרההדירהאינהעומדתלהשכרה,וכעין

וכן פסק הרמ"א בחו"מ סי' קנד סעיף ב' .ובסמ"ע סק"ח

סברא זו כתב הנתיבות בסי' קנד בחי' סק"ז .וגם בלא"ה

כתב" -נראהדאפילולאדרהשותףעמובביתיכוללמחות

מאחר ובנידון שלפנינו חובת האב למדור הילדים יכולה

לזה שלא להכניס לאחרים בביתו כי יקלקלו את חלק ביתו

להתממשרקבדירהזו,וכלאפשרותאחרתמעמידהבספק

מחמתריבויהדיורים".

אתיכולתולתתמדורלילדים,הרישישלראותאתהדירה

לפי זה גם בהעדר תוקף מחייב לסעיף הנ"ל בהסכם
הגירושין ,עכ"פ הוי כמחאה מצד שותף אחד הדורש

כמי שאינה עומדת להשכרה גם אם האשה לא היתה
נישאת.

שהשותףהשנילאיכניסאדםנוסףלדירה,ובכה"גהדיןעמו.

ולכן בנידון זה דינו של הבעל כדין הדר בחצר חבירו

אך בנידון שלפנינו ,מאחר שהתובע אינו מפרנס את

שלא מדעתו בגברא דלא עביד למיגר וחצר דלא עבידא

הילדים מלבד סכום נמוך ביותר של מאתיים ש"ח לחדש,

למיגר.ובכה"גקיי"לדאינוצריךלהעלותלושכר,דהויליה

והאם מגדלת אותם ומפרנסת אותם בכוחות עצמה .והיא

זהלאנהנהוזהלאחסרופטור.

הסכים לקחת רק את הבן הגדול ,ולאחר זמן התברר שאין

דרבביתושלחבירווהזיקומעט

בקשה בדיון האחרון להעביר את הילדים לאביהן והלה
ביכולתולהחזיקווהחזירולאמו.הרישבמצבכזהזכותהשל

העניןשלפנינועדייןטעוןבירורבנקודהנוספת.

האם להתנות את הסכמתה לגדל ולפרנס את הילדים בכך

בחי' הרשב"א עמ"ס ב"ק דף כא .ד"ה אמר רב הונא דן

שהבעליאפשרלהלדורבדירהעםבעלה,המסייעלהסיוע

בשאלה שבתחילת הסוגיא משמע דבסתמא אמרו זה נהנה

שישבוממש.

וזה לא חסר פטור ,ובסיום הסוגיא תלו הפטור ברוח שיש

ולכן אמנם לולי שהיו כאן ילדים שמוטל על האב

לבעל החצר .וכתב הרשב"א וז"ל " -ושמא נאמר כי על כל

לפרנסם ,היה עלינו לקבוע שעל הבעל לצאת מהדירה ,אך

פניםישהפסדקצתבבתיםמחמתדריסתרגלהדיורין,אלא

מאחרשעלהאבמוטללפרנסםולתתלהםמדור,והואאינו

שהריוחשמציליןאותהמשאיהעולהכנגדהפסדזה.וממנה

עושה כן בטענה שאינו יכול לשלם דמי מזונות כפי הנחוץ

שאםהיוכבראנשיביתואואנשיםאחריםדריםבהמחמת

לצרכי הילדים ,וכן אינו מוכן להעבירם לרשותו ,הרי שאנו

בעלהדירהובאאחרודרבהמעלהלושכר".

יורדים לנכסיו וכופין אותו שלא לממש את זכותו להוציא

וכןכתבהנתיבותבסי'שסגסק"טבלאשראהאתדברי

את בעלה של הנתבעת מהדירה ,וכל זה כתשלום חלקי

הרשב"א .דעת הנתיבות שבבית דלא עביד לאגרא ,אם

עטרתדבורה
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השוכרנתןרשותלאדםאחרשידורעמו,והואגבראדעביד

ולפי האמור ,בנידון דידן לסברת הרשב"א והנתיבות

למיגר ,חייב להעלות שכר למשכיר ,והטעם " -דהא ודאי

שבכה"ג דיינינן ליה כמי שחיסרו ,העניין ישאר שנוי

איכא קילקול במה שדרין בבית ,והפטור במה דלא קיימא

במחלוקתהראשוניםהאםמגלגליןעליואתהכל,וחייבבכל

לאגראמשוםדביתאמתבאיתיב,וכאןכיוןשדריןבובבית

שכר הדירה של חצי הדירה .ולהלכה הובאו שתי הדעות

דליכא משום ושאי' יוכת שער ,ממילא חייב לשלם ,דהא

בשו"עומספקאיאפשרלחייבו.

ודאי איכא קילקול קצת ,דהא מה"ט אסור להשכיר למי

אךאיןלראותבמחלוקתזוספיקא דדינאוהעיקרכדעת

שבני ביתו מרובין ,רק דהשבח דשאי' יוכת שער עדיף

הפוטרים מתשלום שכר דירה .כן כתב בספר נחלת דוד

מהקילקול,ובדלאשייךזהחייבלשלםכלההנאהבדיןזה,

בסוגיאבב"ק)ד"הוהרשב"א(,וז"ל" -אםזהלאנהנהכלל,

וטעם דהוי זה נהנה וזה חסר מעט דחייב לשלם כל מה

כגון שהוא גברא דלא עביד למיגר והחצר נמי לא קיימא

שנהנה") .וע"ע מש"כ בזה בספר דברי גאונים כלל קד אות

לאגרא ,דמן הדין הוא פטור לגמרי ,רק שחסרו קצת

לח,ואכמ"ל(.

בשחרוריתא דאשייתא ,א"כ מילתא דפשיטא הוא שאינו

העולה מדברי הרשב"א והנתיבות דבנידון שהבית היה

מחוייב לשלם רק בעד ההוא פורתא שחיסרו בשחרוריתא

מיושבביןכהוכה,ונכנסאדםנוסףלדורבובלאדעתושל

שאשייתא ,דבמה יתחייב ביותר כיון דבעד הנאתו אינו

בעל הבית ,יש כאן רק חסרון שבעצם המגורים של אדם

מחוייב לשלם דהא לא נהנה ,וא"כ עיקר התשלומין הוא

נוסף ,ודינו של הדר בבית כמי שדר בבית חדש וחיסרו

בעדחסרונו...ואףשכתבברבינוירוחםדישחולקיםוהביאו

בשחרוריתאדאשייתא.

ג"כהרמ"אשם,מ"מדעתהחולקיםלאנתבררהבזה,דמצד

ולפי סברא זו ,בגברא דעביד למיגר וחצר דלא קיימא
לאגרא ,לדעת רוב הראשונים ופסק השו"ע סי' שסג ס"ז
מגלגליןעליולשלםאתכלשכרהדירה.
אך מאחר שהעלנו לדונו כגברא דלא עביד למיגר ,יש
לדוןהאםגםבכה"גמגלגליןעליואתהכל.

הסבראודאינראהדהעיקרכדיעהקמייתאוכדכתיבנא".
ונראה לסייע למסקנת הנחלת דוד ,דהנה עיקר הסברא
מדוע מפני שחיסרו חיסרון מועט מגלגלין עליו את הכל,
לכאורהצ"עמההטעםשחיסרוןמועטיגרוםתשלוםשלכל
השכר דירה ,והטעם לא מפורש בראשונים ,עיין תוס' ב"ק

וז"ל הבית יוסף סי' שסג " -וכתב רבינו ירוחם בנתיב יב

כא .ד"ה ויהבי ובכתובות דף ל :ד"ה לא וברא"ש בב"ק סוף

חצר דלא קיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר אם השחיר

סי'ו'ובנמוק"יבסוגיאבשםהריטב"א.רקהרשב"אבחי'שם

הכתלים חייב ,ויש אומרים דהוא הדין בחצר דלא קיימא

)ד"השאניהתם(כתבביאורקצרבזה,וז"להרשב"א"-וכיון

לאגראוגבראדלאעבידלמיגר,וישאומריםדפטור".והובאו

שהם חסרים אפילו דבר מועט מחייבין אותו ליתן שכרם

שתיהדעותברמ"אסי'שסגסעיףז'.

משלם ,משל אם בא לנפות מנפה כולו" .היינו דהרשב"א

על כן אם נצרף את שתי הסברות יחדיו ,את דעת

תולהאתהסברהעניןבסוגיאבב"בצד,.

המחייביםברבינוירוחם,ובצירוףסברתהרשב"אוהנתיבות

והתבארו הדברים בשו"ת מהריא"ז ענזיל סי' מא ,וז"ל -

שמגוריםשלאדםנוסףבדירהשכברמיושבתישבהמשום

"מדבריהרשב"אנראהטעםהדברדמדמהליהלהאשאמרו

חסרוןלדירה,ישלחייבובנידוןדידן.

אם בא לנפות אומרים לו שינפה את כולו .והטעם דבדבר

אךישמקוםלבררהאםלדעותהאלוברבינוירוחםהדר
בדירהחייבאתכלשכרהדירה,אורקמהשחיסרווהזיקו.

מועט אין דרך בני אדם לתבוע לדין ומסתמא דעתו למחול
שמתבייש לבא לדין על דבר מועט שרגיל להתערב בו בלא

בסמ"ע ס"ק יט מפורש שהדעה השניה הסוברת שפטור,

כוונתהמוכרלאונאה.אבלאםמעורבבויותרמהרגילדהוי

היינופטורמשכרדירהמלא,אךחייבבתשלוםמהשחיסרו,

אונאהוצריךלבואעמולדין,עלדעתכןלאמחללוכלום,

ומבואר בדעת הסמ"ע שלדעת המחייבים יש לחייבו בשכר

ולכןאומריםלולנפותאתכולו.וה"נכלשלאחיסראףשזה

דירה מלא .וכן משמעות לשון הרבינו ירוחם כפי שהובא

נהנהה"למידתסדוםואיןדרךלתבועעליוומסתמאאמרינן

בב"י ,שהרי השוה דעת המחייבים לדעת המחייבים בגברא

דמחילליהואפילובאלבי"דלאמזדקקינןליהדבטלהדעתו

דעביד למיגר ,והתם חייב בהכל .וכ"כ בספר דברי חיים על

אצל כל אדם ,כמו בצרורות שנתערב כשיעור דאין אומרים

חו"מ דיני גניבה וגזילה סי' ל' דמבואר ברבינו ירוחם

לולנפותאפילואםתבעודבטלהדעתואצלכלאדם.אבל

שהמחלוקת היא האם ישלם הכל או רק כמה שהזיקו .וכן

אםזהנהנהוזהחסרקצתאיןבזהמשוםמדתסדוםלתבוע

בספר שו"ת ישועות מלכו חו"מ סי' כב והביא שכן באר

כיוןשישבוחסרון,אדעתאדהכילאמחילליהמידי,וכיון

הנודעביהודהדעתהרמ"א.

שבאלבי"דנזקקיןומגלגליןעליוכלהנאתו".

אמנםבספרדברימשפט סי' שסגסק"ג כתב לבארדעת

ולפיזהאיןמקוםלסבראזואלאבזהנהנהוזהלאחסר,

המחייבים דחייב רק מה שחיסרו והפוטרים סוברים דהוי

משא"כ בזה לא נהנה וזה לא חסר .ומאחר וסברא זו של

גרמאבנזקיןופטור.

הי"א ברבינו ירוחם לא התבררה ,יש לקבל את מסקנת

אךהדבריחיים)הנזכרלעיל(והישועותמלכו)שם(דחו
דבריו,וכתבושברבינוירוחםמוכחכביאורהסמ"ע.

הנחלת דוד שהעיקר כדעה דבכה"ג אין מגלגלין עליו את
הכל.

970חושןמשפט

עטרתדבורה
וכוונתו ,דהתם בסוגיא עסקינן בכה"ג שבעל הבית אינו

במקוםשבעלהביתמחהבושלאידורבביתו
נקודה נוספת שיש לדון   -התובע גילה דעתו בהסכם

מקבל שכר דירה מאף אחד ,ולכן מגלגלין השכר על הדר

הגירושין שאינו מסכים שאדם אחר יכנס לדור בבית,

שלא ברשות ,אבל בנידון הנתיבות שהשוכר משלם שכר

ונראה שיש לדון זאת כמחאה של בעל הבית במי שדר

דירה ,ממילא גם שכר הדירה של השני כלול באותו שכר

בביתשיצא.ובכה"ג כתבהסמ"עס"ק יד" -שאמרלוצא,

דירה שהמשיר כבר קיבל מהשוכר ,שהרי מקובל לקבוע

בכה"ג בכל ענין אפילו בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא

אותו שכר דירה בין אם לשוכר יש בני בית מועטים או בני

דלאעבידלמיגרצריךלשלםלוכלשכרוכיוןדגילהדעתו

בית מרובים .ואין להקשות מדברי הרשב"א דלכאורה נקט

דלא ניחא ליה ביה" .ולפי זה יחוייב הבעל בתשלום מלא

כסברת הנתיבות ,דהרשב"א לא איירי כנידון הנתיבות במי

שלשכרהדירה.

שנכנס לדירה שכורה שיש בה שוכר המשלם בין כה וכה

אךמלבדשכברהבאנולעילמהנחלתדודוהחשןאהרן

שכרדירה,אלאבנידוןהסוגיאבב"קשםוכתבנ"מכשבבית

שהביאושיטתהר"חולשיטתםדבריהסמ"עקאירקבשיטת

יש כבר דיירים כגון בני ביתו של בעל הבית ,ולא הזכיר

השו"ע,אךלהלכהנקטינןכדעתהר"ח.

דאיירידוקאבשוכר.
ולפי זה בנידון דידן שהתובע מקבל שכר דירה מלא

אך גם בלא"ה ואף בדעת השו"ע גופא ,מאחר ובגברא
דלא עביד למיגר עסקינן ,בכה"ג כתבו באבני נזר חלק יו"ד

מהנתבעת ,והשכר הוא במה שהסכימה לגדל ולפרנס את

סי' קפד סק"ז ובשו"ת ישועות מלכו חו"מ סי' כב דמש"כ

ארבעת ילדיו מכספה .ובכה"ג יש לפסוק כסברת הערך שי

הסמ"עדבריוגםביחסלגבראדלאעבידלמיגר,הדבריםלא

שמאחר והתובע כבר קבל את שכר הדירה ,מעל ומעבר

יכולים להאמר אלא לדעת הי"א ברבינו ירוחם וברמ"א

למקובל ,אינו יכול לתבוע שכר דירה נוסף מאדם אחר

שהבאנו לעיל הסוברים שאף בלא עביד למיגר וחצר דלא

שנמצאשם,ולפיזהי"לכןאףאילוהיינודניםאותוכגברא

קיימא לאגרא ,אם יש שחרוריתא דאשייתא מגלגלין עליו

דעבידלמיגר.

את הכל .אבל לדעת הסוברים שהובאו ברבינו ירוחם

ובלא"ה ,אף אילו היה על פי דין לפסוק שהבעל צריך

וברמ"א ,שאין לחייבו אלא מה שחיסרו ,הרי שאף במקום

לשלם שכר דירה לתובע ,מ"מ לפי מה שכתבנו לעיל

שחיסרווממילאהואודאימקפידעליוולאניחאליהלבעל

שזכותה של האשה להתנות את פרנסת הילדים וגידולם

הבית שידור שם ,והוי כמחאה שלא ידור שם ,ואפ"ה אין

במתןזכותמגוריםבדירהלבעלה,ישלומרשאףזכותהשל

מחייבים יותר ממה שחיסרו ,לכן ה"ה במקום שיש מחאה

האשה להתנות קבלת ההנאה שבמגורים ואי תשלום שכר

מפורשתאיןלחייבבגבראדלאעבידלמיגר.

הדירה לתובע כתשלום חלקי עבור הוצאותה ועבור

ולכן בנידון שלפנינו אף שהתובע כבר מחה מעיקרא

הסכמתה לגדל את הילדים .אך אין צורך לדון לפוטרו

שאינו מסכים למגורים שלו ,בין לדעת הפוטרים שברבינו

מהתשלום מכח סברא זו ,מאחר ועל פי הדין בלא"ה אין

ירוחם ובין לשיטת הר"ח וסייעתו א"א לחייבו להעלות לו

מקוםלחייבובשכרדירה,ובהתאםלמהשכתבנו.

שכרדירה.
טעם נוסף לפוטרו משכר דירה הוא אף אליבא דסברת

מסקנתהדברים
א .אין מקום לחייב את הבעל הנוכחי של האשה

הרשב"א והנתיבות דיש לדונו כמי שחיסרו ,י"ל לפי מש"כ

בתשלוםשכרדירהביןעלהעברוביןמכאןולהבא.

בספרערךשי.
על מש"כ הנתיבות לחייב שבשוכר שהכניס עמו אדם

ב .אין להוציאו מהדירה כל עוד האשה מגדלת את

אחרלדורכתבבספרערךשיעלחו"מסי'קנדס"ב,וז"ל-

הילדים בכוחות עצמה ,והאב אינו מוכן או אינו יכול

"אמנם כשאני לעצמי לא נ"ל דברי הנתיבות  ...מ"ש בסי'

לפרנסם.

שסג ,דמ"ש שם דמגלגלין עליו כל מה שנהנה אינו ,דעיקר

ג .האשה רשאית לעמוד על קיום ההסכם ולמנוע את

הנאתו מהשוכר דמשלם בעד דירת הבית ,נהי דנתנה לזה

מכירת הדירה עד שהבת הקטנה של התובע תגיע לגיל

בחנם,מ"מלמהישלםלבעלהבית".

שמונהעשרה.

סימ נד

עלמיחובתההוכחהכשהנתבעמכחישגרימתנזק
המקרההנידון
בפני בית הדין תביעה שהוגשה על ידי תושב מושב
חקלאיכנגדחברמושב.

התובע טוען שברשותו  6דונם חלקות חקלאיות מהם 3.5
דונם שעד לאחרונה היו נטועים בעצי שזיף צעירים בני שבע
שנים ,והיו עתידים להניב יבול טוב .חלקה זו נמצאת בסמוך
לשטחים שיועדו ע"י הנתבע לנטיעת כרם ,ובנסיבות אלו

עטרתדבורה
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התבקש להעביר חלקה זו לנתבע ולקבל שטחים חלופיים.

אמנםלדעתהר"מאםשחטשלאבפניעדיםנאמןבמיגו

לטענתו ,מעולם לא הסכים להצעה זו ,ואף הובטח לו שלא

דלא שחטתי ,אך המרדכי בב"ק פרק החובל )שם( כתב -

ֵיעשהצעדחדצדדיבלאהסכמתו לביצועחילופישטחים .אך

"אפילו אין עדים שקיצץ נטיעותיו אין נאמן לומר אתה

למעשה לאחר מכן נוכח לדעת שהעצים נעקרו ,כתוצאה

אמרתלילקוצצן...וא"תאמאילאמהימןבמיגו.וי"לדה"ל

ממעשה חד צדדי שעשה הנתבע להשתלט על החלקה שלו

מיגובמקוםעדים,דאנןסהדישהואמשקר,דאיןאדםנותן

ולאכוףעליוקבלתשטחחילופי.התובעטועןבתוקף,שמעולם

רשות לקצץ נטיעות שאין עומדים לקצוץ" .וכן פסק הרמ"א

לאנתןאתהסכמתולעקירהותובעתשלוםבגיןהנזק.התובע

שם .ובט"ז הוסיף לבאר וכתב " -דאם לא ,לא שבקת חיי

מעריךאתמכלולהנזקיםשהנתבעהסבלובסך50,000ש"ח.

לכלאדם.שכלאחדיזיקחבירוויאמרברשותךעשיתי".

הנתבע הודה שהמטע נעקר על ידי טרקטור שפעל

אמנםכאןהנתבעאינוטועןשבעלהמטעהסכיםשיזיקו

מטעמו ,אךטעןכי התובע הודיעלושבנושלהתובע,אותו

לוושיעקרונטיעותיו,שבזהודאינאמרההחזקהשאיןאדם

בקש התובע לקבוע כבן ממשיך במשק שלו ,מייצג אותו

מתרצה לכך ,אלא טענתו היא שהיתה הסכמה להחלפת

בנושאזה,ועמוניהלאתהמו"מ לחילופיהשטחים.לטענתו

שטחים,וישלדוןאםגםטענהזוהיאכנגדחזקה.

לאחר שהבן ראה את השטח החלופי נעתר להצעה ,לאחר

נראהשגםבטענהזואינונאמןבלאראיה.

שהתייעץ עם אביו .על כן לדבריו ,בסופו של דבר העקירה

החזו"אב"קסי'ז'סק"זהתייחסלמקרהששורושלאדם

נעשתהבהסכמתהתובע.הנתבעמוסיףלהוכיחאתטענתו

הזיק ,והמזיק טוען שאינו חייב לשלם מכיון ששמרו כראוי,

בכך שהתובע שכר מודד מקצועי למדידת השטח החלופי,

בהתאם למבואר במשנה בריש פרק הכונס )דף נה .(:וז"ל -

ומכך עולה כי עקרונית הסכים להצעה ,אלא שבקש לבחון

"ויש לעיין בבעלים אומרים ששמרו כראוי ,אי על הבעלים

אותהלפרטיפרטים,ורקכעתחזרבו.

לברר בעדים או על הניזק לברר שפשעו הבעלים .ומשמע

התובע חזר ועמד על דעתו שמצידו לא היתה הסכמה

דעלהבעליםלברר,כיוןדההיזקלפנינו,חשיבהמזיקכטוען

לעקירת המטע ,וכי אמנם הסכים שהנתבע ישוחח עם בנו,

דברמחודשועליולברר.ולפיזהגםהשומרחייבלשלםעד

אך לא נתן לבן סמכות לוותר במקומו .לטענתו באותו יום

שיברר ששמר כראוי ,אע"ג דשומר לעולם נאמן בשבועה

שהמטע נעקר לא ידע דבר ,ורק לאחר ימים נוכח לדעת

שלא פשע ,הכא מתחייב נגד הניזק מדין בעלים ואינו נאמן

שהעקירההתבצעהבניגודלדעתו.

בשבועה".

התובע הבהיר ,שאמנם שכר מודד למדידת השטח

ובסוף סי' ז' חזר החזו"א לדון בשאלה זו ,ובסוף דבריו

החלופי,הדברנעשהעלמנתלבחוןאתההצעה,אךאיןזו

כתב " -בעיקר הדין נראה ,דעל המזיק לברר דשמר ויצאת

הוכחהלהסכמהלהצעתהחילופין.

באונס.דסתם,בחזקתנזקשלחיובקיים.וזכרלדבר,ממש"כ
הריטב"א בשטה מקובצת בבא מציעא ע"ו ב' דאם פועלים

נטלהראיהעלהתובעאועלהנתבע
בפנינו טענות סותרות בשאלה האם עקירת המטע
נעשתה בהסכמת בעל המטע .עלינו לברר על מי מוטל
להביא ראיה לטענתו .לכאורה כלל גדול בדין  -המוציא

חוזרים בדבר האבוד ,ואיכא טענה וכפירה ביניהם,
שהפועליםטועניםשאפשרלמצואפועליםלגמורהמלאכה,
ובעלהביתמכחישם,עלהפועליםלברר".
הרי שלפי הגדרה שכתב החזו"א " -כיון דההיזק לפנינו,

מחבירועליוהראיה,והתובעחייבלהביאראיהלטענותיו.

חשיבהמזיקכטועןדברמחודשועליולברר",ה"הבנידוןזה

נראהשבמקרהזהחובתהראיהמוטלתעלהנתבע.

כיון שהנזק ברור לפנינו ,והמזיק טוען דבר מחודש ,דהיינו

אין חולק שהמטע נעקר על ידי הנתבע .אלא שהצדדים

שהתקבלה הסכמה של בעל המטע לחילופי השטחים ,עליו

מכחישיםזהאתזה,אםבעלהמטעהסכיםמראשלעקירה.
מאחרשהנזק ברור,וטענתהפטוראינהמבוררת,עלהמזיק
להביאראיהלהפטר.
הטור חו"מ סי' שפב כתב שמזיק הטוען אתה הרשיתני
אינונאמן,וכןפסקהרמ"אסי'שפבס"א.

לבררולהוכיחאתדבריו.
נראה להוכיח כדעת החזו"א ,ונקדים את דברי הרמב"ם
בהלכות שכנים ,לכאורה דבריו בפי"א סותרים את דבריו
בפרקח'.
בפרקיאהלכהו'פסקהרמב"ם" -מישהחזיקבנזקשיש

ומקורהלכהזובמסכתבבאקמאדףצא"-:תני רבה בר

לו חזקה כגון שפתח חלון או העביר אמת המים או שלא

בר חנה קמיה דרב ,שורי הרגת נטיעותי קצצת,אתה אמרת

הרחיקמהשראוילהרחיקוהריהמחזיקטועןאתהאמרתלי

לי להורגואתה אמרת לי לקוצצו פטור.א"ל א"כ,לא שבקת

לעשותאומחלתליאחרשראיתאוהוכרהנזקושתקתולא

חיילברייתאכלכמיניה".

מחית בי ,והניזק אומר עכשיו הוא שראיתי ולא ידעתי

וכתב בשטמ"ק בשם הר"מ מסרקסטה ז"ל " -שחט שור

מקודם או שאמר כשראיתי מחיתי בך ואתה אמרת עתה

שלחבירובפניעדים,שהיהמגדלולחרישה,ואמרלואתה

ארחיק או אסתום ואתה מדחה אותי מיום אל יום כדי

אמרת לי לשחטו ,לאו כל כמיניה ומשלם פחתו .מיהו

שתקבעהיזקךבכלאלווכיוצאבהןעלהניזקלהביאראיה,

משתבעהאיךדלאאמרליהושקיל".

ואםלאהביאישבעהמזיקהיסתויפטר".
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לעומת זאת בפרק ח' הלכה ז' פסק הרמב"ם " -כותל
שביןראובןושמעוןאםהיושותפיןבהשניהםמשתמשיןבו

בפנינו ,ויש ספק אם ראה וניפייס ,על זה להביא ראיה
שנתפייס".

זהחופרמצדזהומכניסקורותיוכלשהן,וזהחופר מצדזה

דברי הריטב"א הובאו בספר שער משפט סי' רלב סק"ב,

ומכניסקורותיו,היההכותלשלראובןלבדואיןשמעוןיכול

שהביא כן בשם הר"י מגאש .ובשו"ת עין יצחק חלק אה"ע

להשתמשבו,חפרשמעוןבכותלזהוהכניסבהקורהאחת

סי' כד ס"ק מ הביא את דברי הריטב"א לנידון שלו ,וז"ל -

ושתק ראובן ולא מיחה בו החזיק במקום הקורה  ...ואם

"ובלא"ה הדין נותן דנאמנת בזה ,לפי דעיקר ההיתר במה

חיבר ראש הקורה בכותל בטיט ,מיד החזיק ,והוא שיביא

שלא ידעה מן היבם הוא לשיטת הר"מ שבמרדכי דכתב

ראיהשראובןסייעעמואוראהולאמיחה".

דבמקוםיבםמומראנןסהדידלאנתרציתמעולםולאשייך

בספרכנסתהגדולהחו"מבהגהותהטורסי'קנהס"קנא

גבי יבם מומר טן דו כו' .א"כ אי נימא דידעה ונתרצית הא

תמהעלסתירתדבריהרמב"ם,שבפרקיאכתבשעלהניזק

הויזהכמוטענתמחילהדמבוארבכמהדוכתידמחילההוי

להביאראיהשלאמחל,ואילובפרקח'פסקשחובתהראיה

טענהגרועה ,ואינונאמןבטענתמחילהאלאבמיגודפרעתי.

עלהמחזיקבכותלומזיקאתחבירו.

וכה"גכתבהריטב"אלכתובות)דףע"ה(במוכרחפץלחבירו

וז"לנתיבותהמשפטסי'קנגס"קיד" -התמיהמבואר

מידידאיתביהמוםאםהויבמקוםדאפשרלראותןומתחזי

בכנה"ג  ...ועי"ש שתרץ בדוחק .ולפענ"ד נראה ליישב,

לא מצי טעין מק"ט דאמרינן ראה ונתפייס ואי הוי המום

דדוקא בהרחקת נזקין ,שעושה הדבר בשלו ,רק שמזיק

במקום דזמנין מתחזי וזימנין לא מתחזי מצי טעין מק"ט

לחבירו פסק דאין צריך ראיה ,כיון שהוא מוחזק בשלו

דתלינן דלמא לא חזי ליה דכיון דהמום ומקח טעות בפנינו,

נאמן ,דחבירו הוי כמוציא מחבירו ועליו הראיה .ואף  ויש ספק אי ראהונתפייס ,ע"ז להביא ראיה שנתפייס עכ"ל
דשם נקט ג"כ או שהעביר אמת המים ,ג"כ כוונתו  הריטב"א.וכה"גמבוארבח"מסי'שע"גסעיףג'בטעןהמוכר
שעשה האמת המים בשלו ,רק שלא הרחיק כשיעור

שהלוקחידעשהיאגזולהוהלוקחטעןשלאידעעלהמוכר

שמרחיקים אמת המים המבואר בסי' קנ"ה .אבל הכא

להביא ראיה .והכל הוא מטעם הנ"ל לפי דכל זמן דאין לנו

שבא להחזיק ולהשתמש בכותל חבירו ,וחבירו יש לו

הוכחה ברורה שנתרצה ,אמרינן לחזקה דלא נתרצה ,ואין

חזקת מרא קמא על המחזיק ,שבא לטעון נגד חזקת מרא

אדם מתפייס במומין והכל הוא משום דמחילה הוי טענה

קמא ,עליו הראיה  ...ודאי דדעת הרמב"ם דרק באילו

גרועה".

דחשיב שעושה הדבר בשלו ,המחזיק נאמן .משא"כ

בנידון דידן שמעשה העקירה נעשה בפרהסיא בנוכחות

כשעושה בשל חבירו אין המחזיק נאמן עד שיביא ראיה

אנשים נוספים ,כפי שנאמר בדיון ,אין כאן מיגו לטעון

שראההמערערומחל".

להד"ם,ועלכןטענתהנתבעצריכההוכחהעלידו.ובנוסף,

ואפילוכשהמזיקעושהבשלו,פסקהרמב"םבפי"אה"ז-

מסתבר שהסכמים מעין אלו ,הסכמים להחלפת חלקות

"החזיקבנזקשאיןלוחזקהכגוןעשןוביתהכסאוכיוצאבהן

חקלאיות ,נערכים בכתב ,והטענה שנעשה הסכם כזה

וטען המזיק שקנה מידו של ניזק על המזיק להביא ראיה

בדיבורגרידאהיאטענהגרועהשאינונאמןבהבלאראיה,

שקנומידו,ואםלאהביאישבעהניזקהיסתשלאקנומידו

דומיא דטענת סיטראי שכתב בהגהות האשרי במסכת

עלכך,ויסלקזההיזקו".
ולפיזהבנידוןשבפנינו,מאחרשהנתבעעקראתהמטע,

כתובותפרקט'סי'ד',וטענתמחילהשכתבבשו"עחו"מסי'
ע'סעיףא'.

ועקירה כזו היא מעשה שבטיבעו נחשב כמעשה נזק ,וגרע



מקוטרא ובית הכסא ,על המזיק הטוען טענת פטור ,להביא

מסקנת הדברים  -בנידון שבפנינו יש להטיל את חובת

ראיהלטענתו.

ההוכחהעלהנתבע.וזאתמשניטעמים,ראשית,נעשהנזק

מצינו דוגמא כעין נידון דידן ,שהטוען שהניזק שתק

למטע והמזיק הטוען טענת פטור ,אינו נאמן בלא ראיה,

ומחל ,אינו נאמן בטענתו בלא ראיה .בחי' הריטב"א עמ"ש

וכמ"שהפוסקיםבחו"מסי'שפב,וכמושפסקהחזו"א.שנית,

כתובות דף עה :ד"ה ,האי שומא' כתב " -מהא שמעינן,

גםבנידוןאחרשאינונחשבכמעשהנזקמובהק,אםבפנינו

דמאן דמזבין מידי לחבריה דאית ביה מום ,אי הוה מומא

מצב שלתובע נגרם הפסד לרכושו ,ובפיו של הנתבע טענה

במקום שאפשר לראותו לעין ומתחזי תדיר ,לא מצי טעין

שהיתה הסכמה מצד התובע ,טענה זו היא טענה גרועה

מקח טעות .דאמרינן ראה הוא וניפייס הוא .ואי הוי מומא

הדורשת הוכחה ,דומיא דמש"כ הריטב"א שאין לקבל את

בדוכתאדזימניןדמתחזיוזימניןדלאמתחזי,מציטעיןמקח

טענתהמוכרהטועןשהקונהמחלעלהמום.

טעות,דתלינן דלמא לא חזי לה.שכיון שהמום ומקח טעות


ובהעדרראיהלטענתהנתבעעליולשלםאתמלואהנזק.
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סימ נה

"זכויותיוצרים"לאדםשצולםבקלטתוידאו
בבית הדין התקיים דיון בין התובע א ,.והנתבע ב .יו"ר
ארגוןג,.לאחרשנחתםשטרבוררותכנהוג.

שאינו מסכים להפצת השיעור בקלטת אלא בתנאים
מסויימים וכיוצ"ב ,אך אם השיעור הוקלט ונערך על גבי

עיקרהשלהתביעההיאכדלהלן.

קלטת בסתמא ,ובלא תנאים מוקדמים מצד הרב ,והרב ידע

ארגון ג .הפיק קלטת וידאו ,והתובע הוא הדמות

שהשיעור יוקלט על גבי קלטת ויופץ אך לא דרש זכויות

המרכזית בקלטת זו .כעת התביעה היא לפסוק שזכויות

כאלוואחרות,איןמניעהלהפצתהשיעורים.

היוצרים בקלטת זו שייכות לתובע ,ולקבוע את ההשלכות

תשובה בנידון זה מצויה בספר אגרות משה אורח חיים

הנובעות מקביעה זו .לעומת זאת ,הנתבע טען שאין לתובע

חלק ד' סי' מ' אות יט שכתב – "בדבר אחד שעשה טייפ

זכויותיוצריםבקלטת.

מדברי תורה וכותב שאוסר לעשות מטייפ שלו עוד טייפס,

יצוייןכיעלהקלטתעצמהנרשםשםארגוןג.וכןנרשם

ודאי אסור .כי הוא ענין שוה כסף ועשה הטייפ להרויח מזה

"כל הזכויות שמורות" ,ואילו שמו של התובע אינו מוזכר

שאחרים שירצו יצטרכו לשלם לו ,שא"כ ליכא משום מדת

כמפיק הקלטת .וכן נציין שלא נערך כל הסכם בכתב בין

סדום ,וממילא כיון שהוא חפצו אין רשאין ליקח אותו

הצדדיםבטרםהתובעצולםעבורהקלטת.

להשתמש בו שלא ברשות .ואף כשלא שמעו ממנו שאינו

התובע טוען שבטרם החלו הצילומים נאמר לו בעל פה

נותןרשות,אסורלהעתיקממנובסתמא,כלזמןשלאהרשה

על ידי הנתבע שהקלטת תופץ בחינם .ואילו הנתבע טוען

בפירוש .ואדרבה בעל הדברי תורה ,כיון שאמר זה ברבים,

שנאמרלתובעשהקלטתתופץלזיכויהרבים,אךלאהובטח

שכל אחד יכול להעתיק על טייפ ,אין לו שום רשות למנוע

לושהקלטתתחולקחינם.לדבריו,הושקעוסכומיכסףרבים

מלעשות טייפס ,אם לא כשאמר לכל אלו שבאו לשמוע

בהפקת הקלטת ,ונאלצו למוכרה בסכום נמוך על מנת

שאינו אומר אלא כשיבטיחו לו שלא יעשו טייפס מזה,

להחזיראתההוצאות.

מאיזה טעם שאינו רוצה לפרסם ,דאף שלא שייך איסור גזל

השאלה העומדת בפנינו היא ,האם לאחר שהתובע

על זה ,איכא עכ"פ איסור מלעבור על דעתו אף כשיודעין

הסכים להצטלם ולהשמיע את דבריו בסרט שבקלטת ,וידע

השומעין שאינו רוצה גם בלא התנה וכ"ש בהתנה שאסור

שהיא תופץ על ידי המפיקה ג .ולא דרש לקבל את זכויות

שהרי הטריחוהו באופן שאמר שאינו רוצה והוי כעשו

היוצרים ,אלא הסתפק בהסכם למכירת הקלטות תוך כדי

מלאכה באחד בעל כרחו  ...אבל עכ"פ הוא ענין איסור אחר

השתתפות בהכנסות ,האם כעת לאחר שהקלטת כבר

ולאאיסורגזלה".

בשלביהפצה,ישיסודלתביעהלקבלזכויותיוצרים.

מבוארמדבריהאגרותמשה,שככלשהדברנוגעלזכויות

נראהשאיןמקוםלתביעה,ומהטעםדלהלן -בדרךכלל

היוצרים של מגיד השיעור ,די בהסכמתו בעת ההקלטה

מקובל בטרם הפקה מסוג זה ,נערך הסכם מפורט שבו

שהוא מסכים להקלטה ,ולהפצת הקלטות ,ואין צורך בקנין

מוסכםשזכויותהיוצריםתהיהשלהמפיקובתמורהלויתור

וכיוצ"ב אלא די בהסכמה בעלמא .מאחר שגם אילו הפיקו

על זכויות היוצרים מצד הגורמים המופיעים בקלטת ,הללו

קלטת בניגוד גמור לדעתו אין בכך גזילת רכוש או זכויות

מסתלקים מראש מכל זכות ,או שמשולם למשתתפים

ממון השייכות לרב ,וכיוצ"ב ,אלא שהטריחוהו ועשו בו

בהפקתהסרטסכוםכסףשהוסכםעליו.

מלאכהבניגודלרצונו,עלכןככלשהדברנוגעלנידוןזה,די

במקרה שבפנינו לא נערך הסכם והכל נעשה בסתמא.
בנסיבות אלו עלינו לאמוד את דעת הצדדים באותה עת

בכך שבעת שהקליטוהו ,הדבר נעשה בהסכמתו ,ושניתנה
הסכמתולהפצתהקלטות.

שהפיקו את הקלטת ,האם בסתמא באותה עת ,כוונת

במקרה דנן ,אין ספק שבעת הפקת הקלטת לא היתה

התובעהיתהלמחולעלכלזכויותיוצריםשלכאורהעומדת

כוונתהתובעלתבועזכויותיוצרים ,וברורשבאותהעתהוא

לזכותו,אושלאהיתהכוונתולמחול.

הסכים להפקת הקלטת לזיכוי הרבים בלא לבקש זכויות

במקרה הנוכחי ,בזמנו התובע עבר אירוע רפואי והגיע

כאלו או אחרות .ואכן בעת הפקת הקלטת נרשם שהזכויות

עדלמוותקליני,והואסיפרעלהאירועבהרצאהשהוקלטה.

שמורתלעמותתג.ובלאתוספתזכויותלגורםנוסף,ובאותה

כוונתהתובע היתה להעביר מסרמסויים לציבור השומעים

עת התובע שתק ולא טען שהרישום אינו אמיתי ,ואף מכר

ולחזקם באמונה בהישארות הנפש ושכר ועונש וכיו"ב,

קלטות רבות וקבל חלק מההכנסות .בנסיבות אלו כעת

הרצאהזוהיאעיקרהשלהקלטת.

מתבררשבעתההפקה,זכתההעמותהבכלזכויותהיוצרים,

נראהשנידוןזהדומהלרבהמעבירשיעורהכוללמסרים
חינוכיים וכיוצ"ב והשיעור הוקלט והופץ במאות ואלפי
עותקים.במקרהכזה,אמנםמלכתחילההרברשאילהודיע

וכעת התובע אינו יכול לחזור בו ממחילתו על זכויות
יוצרים,ולחזורבולמפרעמהסכמתו.
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דיןתורהבשאלתבעלותעלביתהכנסת
חדשאבתשנ"ה
להלן נימוקים שנכתבו בדין תורה שהתקיים בבית הדין
בשאלתבעלותעלאחדמבתיהכנסתבצפת.
התנהלדיןתורהביןאדמו"רהמתגוררבעיראחרתובין
רב המנהיג קהילת חסידים בצפת .אותו רב שיפץ את בית
הכנסתשיפוץיסודיבסיוע מוסדותהחסידות,וגםכעת הרב
עםאנשיומפעיליםומנהליםאתביתהכנסת.
האדמו"ר טען לבעלות על בית הכנסת ובקש לקבל את

שיבואויתפללבוכלהבאאלהמדינהנעשהשלכלישראל,
ואין מוכרין אותו לעולם" ,משא"כ בית הכנסת דכפרים
"שלאעשואותואלאעלדעתבניהכפרלבדםשיהיהלהם
להתפללבו,שאםרצוכולםלמכרומותרין".
וכן כתב בפי' רבינו אברהם מן ההר עמ"ס מגילה )שם(
כלשון הרמב"ם ,שביהכ"נ דכרכים "הרי הוא של כל
ישראל".

ניהול סדרי בית הכנסת .התובע ביסס תביעה זו בטענה

וכןכתבהמאיריעמ"סמגילה)שם(,וז"ל" -ביתהכנסת

שבית הכנסת נבנה לפני כמאה שנה על ידי אחד ממייסדי

שאמרושאפשרלמכרה,דוקאביתהכנסתשלכפריםשהיא

השושלתשלהחסידותשכעתהתובעעומדבראשה,ובנוסף

נידונת כשל יחידים ,אבל של כרכים שכל העולם חוזרין

ביססתביעתועלכךשביתהכנסתנקראעלשםחסידותזו.

ובאיןלשםוהיאמוקדשתעלדעתכולם ,איאפשרלמכרה

מאידך,הנתבעיםטענושנכנסולביתהכנסתכדין,ובהתאם

בשוםפנים,ר"לאפילועלדעתעילויואפילועלידישבעה

להסכם עם הגבאי שהיה קודם לכן .הם נכנסו לבית הכנסת

טובי העיר ובמעמד אנשי העיר ,ואע"פ שלא נעשית אלא

לאחר שחדל מלפעול ,ולאחר שבית הכנסת היה במצב ירוד.

מדמי אותו הכרך .שמאחר שהוקדשה זכו בה כולם ,ואין

הם שיפצוהושיפוץיסודי ואף הוסיפו לו קומה נוספת וחלקת

מעמד אנשי העיר וטובי העיר מועיל בביטול זכות בני

קרקעסמוכה.הנתבעיםבקשולדחותאתהתביעה.

העולם".

בדברינו להלן לא הובאו כל פרטי טענות הצדדים

וכן כתב רבינו יהונתן מלוניל עמ"ס מגילה )שם( " -לא

והתייחסות ביה"ד לאותן טענות ,אלא רק את המו"מ

שנו חכמים מכירת בית הכנסת אלא בשל כפרים ,שאינן

בשאלותההלכתיותהעקרוניות.

רגיליןבניהעולםלבאלהתפללבתוכהאלאבניהכפרלבדו

בתחילהנכנסנולבירורבשאלתהבעלותעלביתהכנסת,

והםלבדהםהבעלים ,משוםהכייכוליםלהמלךלמכרואם

ובהתייחס לחילוק בין בית הכנסת דכרכים לבית הכנסת

יעלו הדמים .אבל בשל כרכים הוו להו בתי כנסיות דרבים

דכפרים.

שהרי מארבע רוחות העולם באין שם לסחורה ונכנסין
להתפללשםוכולםהםבעליביתהכנסתשעלמנתכןנבנה

הסוגיאבמסכתמגילה
הסוגיאהעיקריתלבירורשאלתהבעלותעלביתהכנסת
נמצאת במסכת מגילה ריש פרק בני העיר )דף כו .(.בגמרא

בית הכנסת זה ,שאינו שלהם לבדם ,שיהיו הסוחרים
והבאים לדון יהיה להם חלק בבית הכנסת על כן אין כח
בבניהכרךלמכורדברשאינושלהם".

נידונה השאלה האם אפשר למכור בית כנסת ,ומתוך

בספרנימוקייוסףכתבכלשונושלרבינויהונתן,וכןדעת

הסוגיא התבארו כמה יסודות בשאלת הבעלות על בית

הרא"ש)מגילהפ"דס"א(הטוראו"חסי'קנגועודראשונים.

הכנסת.

וכתב המג"א סי' קנג ס"ק יז ,שלשיטתם אף אם בשעת

בסוגיאזוחילקו ביןביתהכנסתשלכפריםלביתהכנסת

בניית בית הכנסת לא אמרו בפירוש שהם מקדישים אותו

של כרכים .את בית הכנסת דכרכים אי אפשר למכרו "כיון

לכו"ע ,אלא בנו בסתמא ,עכ"פ מסתמא אדעתא דכו"ע בנו

דמעלמא אתו ליה לא מצו מזבני ליה דהוה ליה דרבים".

אתביהכ"נ.

אבלביתהכנסתדכפריםניתןלמכור)במגבלותמסויימות(.

ב.טעםשניכתבוכמהראשוניםוהובאבתוס' ,ברשב"א

וגם בכרכים אם יש בית הכנסת המיועד לציבור מצומצם

ובר"ן,דמכיוןשרביםמבניהעולםמגיעיםלכרך,מסתמאגם

ניתןלמכרו,כגוןביהכ"נדטורסיים.

הם נתנו כסף לבניית בית הכנסת ,וחיישינן שמא יש אחד

ביאור החילוק בין בית הכנסת דכרכים לבית הכנסת
דכפרים-
נאמרו בראשונים כמה טעמים מדוע לא ניתן למכור
ביהכ"נדכרכים.

בסוףהעולםשהוציאבהוחלקומעכב.וכ"כהאורזרועח"ב
סי' שפה " -אבל של כרכין  ...כיון דמעלמא אתו הני זוזי
שבנו בהם בית הכנסת שכן המנהג כשבונין בית הכנסת
בכרך גדול מתנדבים משאר מקומות ונותנים לצורך בית

א .הרמב"ם )בפי"א מהלכות תפילה הט"ו( כתב " -בית

הכנסת הילכך כולהו בעלים נינהו ואין בני העיר לבדם

הכנסת של כרכין ,הואיל ועל דעת כל אנשי העולם נעשה,

בעליהם ,הילכך אינם יכולים למכור דשמא יש אחד בסוף

עטרתדבורה
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העולםשישלוחלקבה,והכיאיתאבירושלמי...הדאדאת

ציבור צריכים להיות משל ציבור דוקא ,שזהו ענין הקדושה

אמרת בית הכנסת של יחיד אבל בית הכנסת של רבים

שלהכללכולו".

אסור ,אומר אני שמא אחד בסוף העולם קנוי בה ,היינו
משמעשישלוחלקקנויבהשנתןבהמעותיו".

יש לציין שלפי שיטת הגר"א או"ח סי' קנג ס"ז ,שיטת
התוספות היא כשיטת הרשב"א .ולפי זה גם בסוגיא דידן,

מבואר מדבריו דבבית הכנסת דכפרים רק בני הכפר

מהאי טעמא כתבו התוספות שקדושתו של בית הכנסת

שבנו את בית הכנסת שותפים בבית הכנסת ,משא"כ בבית

דכרכים חמורה ,מפני שהוא בבעלות כלל ישראל ,ואינו

הכנסת דכרכים ,בנוסף לבני המקום ,יש חלק בבית הכנסת

ממוןשליחידים.

גם למי שהוא מחוץ לכרך ונתן מעות לבניין בית הכנסת.

הרשב"א והגר"א השוו את הבעלות על בית הכנסת

לדעה זו ,אם ברור שרק בני הכרך נתנו לבניין בית הכנסת,

דכרכים לבעלות של כלל ישראל במקדש ,וכידוע מקום

דינוכביתהכנסתדכפרים,ודלאכדעתהראשוניםהסוברים

המקדש לא התחלק לשבטים .וע"ע במסכת ביצה דף לט:

כטעםהראשון.

ברש"יד"הומותרין,וכןמורהפשטותהסוגיאשםלחלקבין

ג .טעם שלישי בדין איסור מכירת בית הכנסת דכרכים

שותפות גמורה לשייכות של הכלל שאינה במעמד של

כתבוהתוס')מגילהכו.ד"הכיון(בפירושםהראשון" -כיון

שותפות) .ובעיקר החילוק בין שותפין לציבור ע"ע בשו"ת

שרוב בני אדם רגילים ללכת שם להתפלל ,אף על פי שאין

מנחת יצחק ח"ג סי' א' ובפד"ר כרך י' עמ'  285והלאה,

נותנים כלום בבנינו ,מכל מקום כיון דלדעת אותן רבים

אכמ"לבזה(.

נעשה,חמורהקדושתוואינןיכוליןלמוכרו".
מבואר שהעיכוב למכירתו אינו קניין הרבים ,אלא
קדושתוהחמורה.

ולפי זה ניתן לבאר שזוהי כוונת הרמב"ם במש"כ "בית
הכנסת של כרכין הואיל ועל דעת כל אנשי העולם נעשה,
שיבוא ויתפלל בו כל הבא אל המדינה נעשה של כל

אמנם בתשובת חת"ס חחו"מ סי' קכג ,באר דעת

ישראל" ,שאין כוונתו לומר שבית הכנסת הוא ממון

התוספותבהתאםלשיטתהרמב"םוהרא"ששכולםשותפין

השותפין ,אלא הוא בגדר ממון הציבור בכללותו .וע"ע

בבית הכנסת .אך לכאורה פשטות דברי התוספות אינם

בשו"ת משיב דבר )להנצי"ב מוולאז'ין( ח"א סי' מה שנראה

מורים כן ,דבפירושם הראשון נראה דלא נקטו כסברא

שכיוןלכךוהשוהדעתהרמב"םוהרשב"א,וכמ"שהרשב"א

שכתבו בפירוש השני שקנין הרבים מעכב ,אלא תלו הענין

בעצמושזודעתהרמב"ם.

בקדושתוהחמורה.וכןדעתהפמ"גאו"חסי'קנגמש"זסק"ו
שהתוספותכתבוטעםשלישי.

ועיין בשו"ת הר צבי או"ח סי' יז שבאר כך סברת
הרשב"א ,דבית הכנסת דכרכים הוא של כלל הציבור ואינו

הרשב"א )בסוגיא במגילה( כתב ,וז"ל " -ואפשר היה

גדרשלממוןהשותפיןומה"טאינונמכר,וכתבשזוהיכוונת

לפרש ,אבל של כרכים ,כיון דמעלמא אתו לה הוה ליה

רש"יבמסכתיומאדףיב.שבארמדועביתהכנסתדכרכים

דרבים ,כלומר שבני עיר זו כשהן בונים אותה על דעת כל

פטור ממזוזה ,וכתב רש"י " -דכרכים שהוא מקום שווקים

הבאים כאן עשאוה ,וכאילו הקדישוה לכל ואין לה בעלים,

ומתקבצים שם ממקומות הרבה ,והיא עשויה לכל הבא

וכעניןמקדש,וכןפי'הר"םבמז"ל".

להתפלל ,ואין לה בעלים מיוחדים" ,דכוונת רש"י שאינו

ונראה לפרש ,שאין כוונת הרשב"א לומר שבית הכנסת

בגדר חצר השותפין ,אלא רכוש הציבור בכללותו ואינו

של כרכים אינו בבעלות כלשהיא ,אלא הביאור בשיטה זו

נחשב שיש לו בעלים מיוחדים .משא"כ חצר השותפין

הוא שלעומת בית הכנסת דכפרים שהוא בשותפות אנשי

הנחשבת שיש לה בעלים מיוחדים ,אך עיי"ש בהר צבי

העיר ,ולכן תועיל דעת אנשי העיר למכרו ,בית הכנסת

שכתב שהרי"ף והרמב"ם אינם סוברים כן ולכן כתבו טעם

דכרכיםאינהבשותפותכלשהיא,אלאהואשלכללישראל

אחר לפטור ממזוזה) ,אך צ"ע בזה ,מאחר שהרשב"א כתב

כמוהמקדש.

שהרמב"םכתבכדבריו(.

והביאורבזההוא -קייםחילוקיסודיבין,ממוןשותפים'

העולהמדברינו-

ל,ממון הציבור' ,ב,ממון הציבור' אין אנו אומרים שכל

בית הכנסתשל כפריםשייך לבני הכפר והוא בבעלותם

ישראל שותפים בו וכממון השותפין ,אלא זהו גדר בפני

המשותפת .וביחס לביהכנ"ס של כרכים מצינו שלש דעות.

עצמו, -ממוןהציבור',והזכויותשישלכלאחדמישראלבו,

י"אשהואממוןהשותפיןושייךלכללישראל,והםכשותפים

הינן פחותות מזכויות של שותף בממון השותפות .וכפי

גמורים בבעלות על גופו של בית הכנסת ,כמבואר בלשון

שהתבארועיקריהדבריםבשו"תמשפטכהןסי'קכד,שכתב

הראשונים ,עיין רש"י במגילה כו .ד"ה ,אבל' שכתב "אבל

וז"ל" - ,לגבי ישראל ,ציבור ושותפין הם שני מושגים,

שלכרכיןהוולהובתיכנסיותדרביםוהכלבעליהןואיןבני

כדמשמעמסוגיאוממשנהדתמורהיג.איןהציבורוהשותפין

העיר לבדן בעלים להם" ,וע"ע בלשון רבינו יהונתן ועוד

עושין תמורה ,מפני שיש בציבור של ישראל קדושה

ראשונים שהובאו לעיל ,וכ"כ בשו"ת דברי חיים ח"ב או"ח

ומציאות כללית שאינה נערכת כלפי החלק של כל פרט,

סי' טז " -בהדיא משמע בראשונים דזכו בהו ממש והוי

והיא עומדת למעלה מגדרי חלוקה ,ובשביל כך קרבנות

שלהם,מ"מכמושותפים".
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וי"אשביתהכנסתדכרכיןשייךלאנשיהכרךבצירוףכל

לכל העולם ,אי אפשר לזכות אלא לנולדים ,אבל לא למי

אדם מישראל שהוציא לבניינו .וי"א שהוא אינו ממון

שלא היה בעולם אלא שהבן זוכה בה מכח ירושת אביו,

השותפין ,אלא שייך לכלל הציבור והוא גדר שונה מממון

ונמצא שמי שיש לו אב אין לו זכות בבית הכנסת" .עכ"פ

השותפין בעלמא ,ומהאי טעמא קדושתו חמורה ולכן אינו

מבוארשזיכואתהבעלותעלביתהכנסתלכלהנולדים,אף

נמכר.

שלאתרמודברלבניינו.
וכן נראה מדברי כמה פוסקים שנביא להלן דכתבו

מקורותנוספיםלבירורשאלתהבעלותעלביתהכנסת

בסתמא דבית הכנסת הוא בשותפות של כלל אנשי העיר

בשיטה מקובצת עמ"ס נדרים דף מח .כתב " -בית

)בית הכנסת דכפרים( ,ומדלא חילקו לומר דבריהם דוקא

הכנסת ,אעפ"י שייחדוהו לתפילה ,לא פקע רשותו ממנו,

במי שתרם לבנייינו של ביהכ"נ ,מבואר מדבריהם שאין

וכגון שהמודרים או אבותיהם מורישיהם נתנו חלקם בהם.

יתרוןלמישנתןכסףלבניינושלביתהכנסת.

אבל איניש מעלמא שלא היה לו ולא למורישיו חלק ,אינם

עיין בב"ש סי' ל' סק"ט שכתב במי שזרק לאשה כסף

יכולים לאוסרו" ,עכ"ל .משמע שדעת השטמ"ק לדון שבית

קידושיןבתוךד'אמותשלהבביתהכנסת"-וכתבבתשובת

הכנסת הוא בשותפות של התורמים את הכסף לבניית בית

ריב"ש ,בית הכנסת הוי כסמטא לענין ד' אמות ,ובספר בית

הכנסתבלבד,ואיןלשארבניהעירחלקבו.

הלל מביא ראיה דהוי כחצר שותפים ,כמ"ש בש"ס נדרים

אך דבריו צ"ע .שנינו במסכת נדרים דף מז) :בסוגיא בה

וביו"ד סי' רכד המודר הנאה דין בית הכנסת כשותפות של

איירי השטמ"ק( "הריני עליך חרם המודר אסור  ...הריני

אותה העיר ,וכ"כ מהרי"ל בהלכות עירובי חצרות" ,ועיי"ש

עליך ואת עלי שניהם אסורים ,ושניהם מותרין בדבר של

בב"ש מש"כ לישב דברי הריב"ש .והנה ממה שכתב הב"ש

עולי בבל ואסורין בדבר של אותה העיר ,ואיזהו דבר של

"בית הכנסת כשותפות של אותה העיר" ,מבואר דאיירי

עולי בבל כגון הר הבית והעזרות והבור שבאמצע הדרך,

בבית הכנסת דכפרים .ומבוארבב"ש דביהכ"נ הוא בבעלות

ואיזהו דבר של אותה העיר כגון הרחבה והמרחץ ובית

משותפת של כלל אנשי העיר ויש לכל אחד מהשותפים

הכנסתוהתיבהוהספרים".

רשותלהשתמשבובדבריםהרגיליםלהעשותבביה"נ.

מבואר שבית הכנסת נידון כחצר השותפים שכל בני

אמנם בספר יד שאול על יו"ד סי' רכד סק"ג כתב לישב

העיר שותפים בו .ועיי"ש בתוספות שבארו החילוק בין

סברת הריב"ש )שהביא הב"ש( וכתב דהריב"ש איירי בבית

הרישא במשנה לסיפא .בדבר של עולי בבל הפקירוהו לכל

הכנסת דכרכים ,ומה"ט לא דנו כחצר השותפים ,ואין

ישראל אך לא נעשו כל ישראל שותפין בדברים אלו ,ולכן

להקשותעליומהסוגיאבנדריםדאייריבביתהכנסתדכפרין.

אינן יכולין לאסור זה על זה .אבל בדברים של אותה העיר

אך כפי הנראה הב"ש לא נחית לחלק בזה) .עכ"פ מבואר

כלאנשיהעירהםשותפים ,וכלאחדיכוללאסורחלקועל

בב"ש דלדעתו בית הכנסת שייך לכלם ולאו דוקא למי

חבירו.ובפירושהמשניותלרמב"םכתבשגםבדברשלעולי

שתרםבבניינו(.

בבלישבושותפותלכלישראל ,אךמאחרשזוזכותמועטה

ובספרקצותהחושןסי'ר'סק"אכתבבשםספרהאגודה

אין לאחד מהם שום רשות ,לעומת דבר של אותה העיר

שהמוצאמציאהבביתהכנסתזכהבה,ולאזכהבהההקדש

שכל בני העיר שותפין בו .ופסק הרמב"ם בפ"ז מהלכות

דבית הכנסת ,מפני שאין יד להקדש .וכתב על זה בקצות

נדרים ה"ב ,וז"ל " -ומותרין בדברים שהן בשותפות כל

החשן " -תמיהא לי  ...דהא בית הכנסת אין לו דין הקדש,

ישראל ,כגון הר הבית והלשכות והעזרות והבאר שבאמצע

אלא הרי הוא כמו חצר השותפין ,ומה"ט כתב הריב"ש

הדרך .ואסורין בדברים שהן בשותפות כל אנשי העיר ,כגון

דארבע אמות זוכה לכל אדם בבית הכנסת דהו"ל חצר

הרחבהשבעירוהמרחץוביתהכנסת".

השותפין וכדאיתא בנדרים ריש פרק השותפין והובא בב"ש

מסתימת הדברים שכתב שכל בני העיר שותפים בבית

באה"עסי'ל'סק"טעי"ש,וא"כהו"לחצרהשותפיןשמבואר

הכנסת מבואר דבכל גווני איירי ,אף במקום שלא כל אנשי

בשו"ע סי' רס סעיף ד' שזוכין השותפין ,ובהדיא תניא ר"פ

העיר נתנו חלק בבנין בית הכנסת .וכן עולה מפשטות

אלו מציאות המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשיות

הסוגיאבמגילההנזכרתלעיל.

הרי אלו שלו" .ועי"ש שבאר דהשותפין אינן זוכין במציאה

וכןמשמעמדבריהר"ן.הר"ןעמ"סקידושיןדףכז).ד"ה

בקנין חצר או מפני שבאיסורא אתא לידיה או מכיון דהוי

מנא(.כתבדמוכחשםבסוגיאדלאכדעתהגאוניםהסוברים

דבר שאינו מצוי אין דעתם של השותפין לזכות בקנין חצר,

שגם מי שאין לו קרקע יכול להקנות אגב קרקע של חלק

ולכן זוכה המוצא בלבד .עכ"פ עולה מדברי קצות החשן

שיש לכל אחד בארץ ישראל ולערוך הרשאה באופן זה.

דבית הכנסת שייך לכל אנשי העיר בשותפות ואינו נידון

ולדעתו אין לסמוך בקנין אגב על חלקו בקרקע שיש לכל

כנמצאבבעלותהקדש,ודלאכדעתהאגודה.

אדם בארץ ישראל או על קרקע של קבורה .והוסיף הר"ן -

ועייןבנתיבותהמשפטבפתיחהלסי'ר')ד"הומה(שחלק

"עודכתבהרא"הדמישישלואבאינויכוללזכותאגבבית

על הקצות ובאר את דינו של ספר האגודה ,וז"ל " -הוצרך

הכנסתלפישאיןלוזכותבה,שאע"פשמתחילהזכואותה

האגודה לטעם אין יד להקדש ,דכיון ששיעבדו הקהל הבית

עטרתדבורה
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לצורך הקדש של בית הכנסת ,לא גרע מחצר המושכר

אתו לה מעלמא כגון דאיכא ראשי ישיבות ובאים ללמד

להקדש .דהא חצר המושכר קונה לשוכר והגזבר יד הקדש

עמהםתורהולדוןבפניהם".

הואורוצהלזכותלצורךהקדשוגםדעתשכינהאיכא,לכך

ועיין בספר מגן גבורים בסי' קנ"ג ס"ז שהסכים להלכה

הוצרך האגודה ליתן טעם להא דהמוצא מציאה בבית

עם מהר"י בי רב שהעיקר תלוי אי אתו מעלמא בתדירות.

הכנסתובביתהמדרשדהריאלושלודאיןההקדשזוכהבו

וכן בפמ"ג א"א סי' קנג כתב " -והוי יודע שמ"ש כפרים

מטעםדאיןידלהקדש".

וכרכים הוא לאו דוקא ,דעיירות גדולות שיש בהם עשרה

מבוארמדבריהנתיבותשגםלדעתהאגודהביתהכנסת
שייךלקהלאלארקנידוןכמושכרלהקדש.
ובנתיבות המשפט בסי' קצב סק"ו כתב " -וכן בישיבת

בטלנים כל דלא אתו מעלמא ככפרים דמיא ,וכרך אע"פ
שאין מוקף חומה כלל ,דבמעלמא אתי תליא מילתא והוא
פשוט".

מקום בית הכנסת שגוף הקרקע ובית הכנסת הוא של

וכן במשנה ברורה סי' קנג ס"ק כה שכתב דאם רק

הציבור ואין לכל אחד רק שיעבוד ישיבה על המקום לכך

עוברים שם דרך ארעי לא מקרי כרך" ,אמנם כל מקום

נקנה בישיבה ,משא"כ בצחיח סלע שקונה גם הגוף לכך

דשכיחי רבים מעלמא שבאין להתפלל שם כגון מקום

בעינןקניןגמורלדעתהראב"ד".

שהסוחרים מתקבצין שם תדיר לסחורה אפילו אם העיר

מבואר מדבריו דבעיקרו של דבר בית הכנסת נמצא

קטנה ,או מקום שיש שם חכם גדול שמתקבצים שם רבים

בבעלות גמורה של הציבור ,וגם במקום שמכרו את

הצריכים לו ולתורתו ,הוי ככרך דמסתמא אדעתא דכל

המקומות בבית הכנסת למתפללי בית הכנסת ,עכ"פ לא

העולםבנאוהו".

נמכרלהםגוףהמקוםאלארקשיעבודישיבה,ודלאכחתם

ומה"טנראהשהעירצפתנחשבהככרךגםבשניםעברו,

סופרבתשובהאו"חסי'כט,ועייןבשו"תזקןאהרןח"אסי'

תמיד היתה עיר מרכזית בגדולי התורה שבה ובמסחר

ה' שהוכיח כדעת הנתיבות והעלה דאף במקום שמכרו

שהתרכז בה ובסביבותיה ,וכן רבים אתו מעלמא לצפת

מקומות בבית הכנסת ,עכ"פ הקרקע והבניין עצמו ודאי

מפאתמעלתהוגדוליעולםשנטמנובהובקרבתה)כגוןקבר

נשארושייכיםלציבור.

הרשב"יהסמוך(.

ועייןבפד"רכרךז'עמ' 209שבארדהשטמ"קסוברדבית

ומצאתי תשובה שנכתבה לפני כמאה שנה על ידי רב

הכנסתודאישייךלכלאנשיהעירוכמבוארבדבריולפניכן

העיר צפת ואב"ד ,הג"ר אברהם חי שאקי ז"ל ,שהתפרסמה

שכתב"ביתהכנסת...איןגופןקנויאלאלישראלשלאותה

בספרושו"תשערהקדיםשי"ללאחרונה,ושםבסי'ב'ובסי'

העיר" .ואיירי בבית הכנסת דכפרים שהרי כתב שנמכר על

ד'קובעשעיה"קצפת,בזמנו,נידונתככרך,והביאשכןפסק

ידי ז' טובי העיר ,אלא דאע"פ כן כתב דאנשים מחוץ לעיר

בספר חקרי לב מהדורה בתרא חו"מ סי' יד ,ביחס לעיה"ק

שנתנוכסףלבנייןביתהכנסתגםהםשותפיםבביתהכנסת,

צפת.וז"לתשובתשערהקדים)סי'ב'עמ'כא("-עירקדשנו

ויכולים לאסור חלקם על אחרים .ועיי"ש בפד"ר שהעלו

צפת ת"ו דאתו לה מעלמא ,שרבים באים בקבע לדור בה

ביחס לבית הכנסת "שטיבל" חסידי בעיר בת ים שנבנה

שהכל מעלין לא"י .ועוד כי רבים עוברים ושבים ובאים כל

לצורך אוכלוסיה מסויימת ,שהוא שייך לכלל ציבור

השנה ,זה נכנס וזה יוצא להשתטח על ציון גדול אדונינו

המתפללים ,ואין חילוק בין מי שנתן כסף לבניינו ומי שלא

הרשב"יזיע"א,ובפרטבימיההילולהאשרבאיםרביםבבת

תרם.

אחת אין קץ כידוע ,הא ודאי אליבא דכו"ע דבתי כנסיות

מסקנתהדברים  -ביתהכנסתשלכפריםשייךבשותפות

ובתי מדרשיות שלה דינם כשל כרכים ,דמסתמא אדעתא

לכל אנשי המקום .ואילו בשאלת הבעלות על בית הכנסת

דכלהעולםעשאוםואיןלהםמכראפילושבעהטוביהעיר

שלכרכים הבאנושלשדעות.עכ"פביתהכנסתשלכפרים

במעמדאנשיהעיר".

אושלכרכיםאינובבעלותשלמישתרםכסףלבנייתו,ולא

אמנם בסי' ג' )שם( הובאה תשובת הפני יצחק )לג"ר

מצינומישיכתובשישלתורםכסףלבנייתביתהכנסתזכות

יצחק אבולעפיא ז"ל( שסבר לדון את צפת ככפר ולא ככרך

לבעלות על בית הכנסת ,או עכ"פ זכות עדיפה על שאר

מאחר שאינה עיר מרובה בשווקים וסוחרים כאחת הערים

הציבור) ,דברי השטמ"ק מתפרשים בהתאם לכך בביהכ"נ

הגדולות,ולאדילעשותהככרךמפניהעובריםבדרךלמירון

דכפרים ,ולדעתו התורם כשאינו מאנשי העיר נחשב כחלק

ולנים בה .וטען שכפי הנראה בעל חקרי לב לא עבר בצפת

מהשותפיםבביתהכנסת(.

ולאידעאתטיבה.אךהג"ראברהםחישאקיז"לבתשובתו
)שם(סי'ד'דוחהדבריו,ועמדעלדעתולדוןאתהעירצפת

מעמדהשלהעירצפתככרךאוככפר

ככרך .ועיי"ש שדחה הטענה שבעל חקרי לב לא ידע את

נראהשהעירצפתבמשךכלהשניםהיתהבגדרכרך.

טיבה של העיר ,שהרי בסוף ימיו גר בא"י ,ובודאי העוברים

בשו"תמהר"יבירבסי'הכתב" -י"לשאיןהדברתלוי

ושביםספרולועלטיבהשלהעיר.

אלא אי דאתו לה מעלמא או לא .ומן הסתם לא אתו לה

אמנם יצויין שיתכן שלא תהיה נ"מ לדינא בשאלה

מעלמא אלא בכרכים הגדולים ,אבל לפעמים בעיירות ג"כ

העומדתלפנינו,אםהעירצפתהיאככרךאוככפר,ואףאם

978חושןמשפט
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נידונתככפר,הריבסתמאכלביתכנסתשנבנהמלכתחילה

שאיןסבראשאנשים מעלמא יתרמו לבניינו של ביהכ"נ זה,

לכללהציבורשייךלכללתושביהמקום.והדבריםנכתבורק

שהריהםאינןנכנסיםלהתפללבו.

לצורךהגדרתהדבריםכפישהם.

עכ"פ בדרך זו של הרשב"א ,הרשב"א נקט שהכל תלוי



במי שנתן לבניינו של בית הכנסת .ויש לציין שזוהי שיטת

העולה מדברינו ,שגם לפני מאה שנה ניתן פס"ד על ידי

האור זרוע )שהבאנו לעיל( שכתב "ולאו דוקא משום דבית

רב עיה"ק צפת לדונה ככרך ,וממילא בתקופה שבה נבנה

הכנסתזוטאהוה,אלאאפילוביתהכנסתרבתיודכרךגדול,

בית הכנסת נשואהדיוןהנוכחי ,היהמקובל לדוןאתהעיר

אםידועשבניהעירבלבדעשואותהולאאתוזוזימעלמא

ככרךוביתהכנסתשנבנהבהנידוןכביתהכנסתשלכרכין.

ישלהמכירה".

וזאת מפני מעמדה המיוחד של צפת שבה שהו אנשים
ממקומותשוניםשעלולפקודקבריצדיקים.

אלא שהרשב"א דחה את עיקר הביאור הנ"ל בגדר
ביהכ"נ דכרכים ,מכח קושיא מהמשך הסוגיא ,עיי"ש
בדבריו ,ובאר דבית הכנסת דכרכים דינו כמי שאין לו

ביתהכנסתדטורסיים
עלתהטענהשישלדוןאתביתהכנסת דנן כביתהכנסת
שלטורסיים,ובעז"הנבארהלכהזו.

בעלים,וכדיןהמקדש,ולעילהארכנובביאורשיטתהרשב"א
בזה דהוא כמקדש הנמצא בבעלות כלל ישראל ,ועדיפא
מממוןהשותפין.

איתא בסוגיא במסכת מגילה כו" - .א"ר יהודה מעשה

ובהתאם לשיטתו זו כתב הרשב"א " -ובי כנישתא זוטא

בבית הכנסת של טורסיים שהיה בירושלים שמכרוהו לרבי

דקאמר,ה"קביכנישתאזוטאהוהולאעייליבהרביםדאתו

אליעזר ועשה בה כל צרכיו ,והא התם דכרכים הוה .ההיא

מעלמא אלא לשאר' הוא דעיילי ,והילכך טרסיים דעבדוה

ביכנישתאזוטיהוהואינהועבדוה".

לאו אדעתא דרבים עבדוה אלא לגופייהו הוא דעבדוה,

ישלבררמהיהמציאותהמעשיתשלביתכנסתזה,וכן
מה הטעם שיכולים למכרו אף שהוא נמצא בכרך ,דומיא
דביהכ"נהמוזכרבגמראשהיהבירושלים.

כנ"ל".
לפיפירושזהשלהרשב"א,ונראהשזומסקנתהרשב"א,
הדין אינו תלוי כלל מי תרם לבניינו ,אלא תלוי עבור מי

הרא"ש)שם(כתב"-ההיאביתהכנסתשלטרסיים,הכי

נבנה בית הכנסת .אם בית הכנסת נבנה עבור כלל הציבור,

פירושוביכנישתאזוטאהואיולאהיונכנסיםבהאלאאותן

דינוכביתהכנסתשלכרכים)אםהואבכרך,אושלכפרים

בעליאומנויות".

אם הוא בכפר( .ואם נבנה רק עבור קבוצה מסויימת

והנה בגמרא נאמר ביחס לבית הכנסת של טורסיים

ומוגדרתדומיאדטרסיים,אפשרלמכרו.

"ההיא בי כנישתא זוטי הוה ואינהו עבדוה" .דהיינו הוזכרו

ולפידרךזונקטהרשב"אדתרתיבעינןכפשטותהסוגיא,

כאן שתי נקודות ,שביהכ"נ קטן ,וכן שנבנה על ידי

דהיינו בבית הכנסת קטן עסקינן שאין נכנסים בו אלא

הטורסיים.וישלדוןהאםתרתיבעינן.

הטורסיים .ומשום הכי אין להניח שבית הכנסת גם נבנה
עבור אנשים נוספים ,וכן בעינן "אינהו עבדוה" ,היינו נעשה

שיטתהרשב"א

עבורהטרסייםבלבד.

מחי' הרשב"א מתבאר עניין זה האם תרתי בעינן ,זוטא,

)ועיין בחי' הריטב"א שהביא את שני הפירושים

ואינהו עבדוה .דברי הרשב"א מחולקים לשנים ,בתחילה

המוזכרים ברשב"א .פי' א' דהכל תלוי במה שרק אינהו

הרשב"א באר את הסוגיא אליבא דשיטת הסוברים דבית

עבדוה ,ואפילו אינו ביהכ"נ זוטא ,ופי' ב' שהכל תלוי אם

הכנסתדכרכיםנמצאגםבשותפותשלאנשיםמחוץלכרך,

נבנהאדעתאדכו"עאורקאדעתאדידיהו"(.

וחלקושלמישהוציאלבניינומעכב,ואליבאדשיטהזוכתב
הרשב"אשתידרכים-
א".האיזוטאלאודוקא,אלאאינהועבדוהדוקא".

וכמסקנת הרשב"א מבואר בשו"ת יכין ובועז )לנכדו של
התשב"ץ(ח"אסי'קלב.
היכין ובועז כתב תשובה על בית הכנסת בתוניס שהיה

ב" .אי נמי זוטא דוקא כלומר דקטנותה במקום שיש

מיוחד לבעלי אומנות מסויימת )בעלי הכפו"ס( שאינו נידון

גדולות מוכיח עליה דלא דרבים דעלמא ניהי ,דרבים דאתו

כבית הכנסת של טורסיים .ובתוך דבריו באר בהרחבה דין

לכרכין,לביכנישתארבהדכולהועייליבהבההואיהבי".

זה.

דהיינו לפי פי' א' מאחר והכל תלוי בדעת מי שתרם

וז"להיכיןובועז"-ולאדמינמילביתהכנסתשלטרסיים

לבנין בית הכנסת,בבית הכנסת שלטורסיים,מאחרשידוע

 ...דהתם הטרסיים שהם צורפי נחושת עשו בית הכנסת

שאף אחד לא תרם לבניינו ,אלא "אינהו עבדוה" ,אין אחר

להתפלל בו הם עצמם ולא שיתפלל שום אדם אחר זולתם

מחוץלהטורסייםיכוללעכב,אףשהואביהכ"נגדול.

...כיוןשנעשהמתחילהביתקטןלביתאומנותידועה,שהם

ולפי פי' ב' ,אף שאין לנו מידע מי בנאה ,עכ"פ קיימת

אנשיםידועים,ולאנתןשוםאדםבבניינוזולתםכיאםהם

אומדנא דמוכח שרק הטורסיים בנו את ביהכ"נ ,מכיון

לבדם,וגםהםלאהקדישוהולאחריםשיתפללובומהבאים

שקטנותה מוכיחה עליה שרק הם בנו את ביהכ"נ ,מאחר

אל המדינה ולא אתו ליה מעלמא  ...לא הותר לימכר אלא

עטרתדבורה
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מחמת שעשאוהו בני אומנות אלו לעצמן ובנאוה משלהם,

ביהכ"נ גדול ,ולא כמ"ש הרשב"א בתחילת דבריו דסגי בכך

שלאנתקדשלאחריםלהתפללבו...לאנתנובובאיעולם,

שזהו בית הכנסת זוטא וקטנותו מוכיחה עליו שאינו דרבים

וגם לא נתקדש לבאי עולם  ...בית הכנסת של טרסיים לא

אלא נבנה רק ע"י הטורסיים ובכך די כדי לקבוע שאין דינו

נעשה אלא על דעת שיתפללו הם בעצמם בו ולא נתקדש

כביהכ"נשלכרכים.

לאחרזולתם.אבלכלשנעשהעלדעתשיתפללובוהבאים

העולה מכל הנ"ל דמאחר והתבאר לעיל שקיימים כמה

אלהמדינהממקוםאחר...הוימוקדשלהםונעשהשלכל

תנאים הכרחיים לדונו כבית הכנסת של טורסיים ,הרי

ישראלולאמצימזבניליה".

שכמעטובלתיאפשריכעתלהוכיחשלפניקרובלמאהשנה

מבואר מדבריו ,דנקט דבעינן את שתי התנאים ,על מנת

התמלאוכלהדרישותהנחוצותלדונוכביהכ"נשלטורסיים.

שיחשב כביהכ"נ של טורסיים ,א .שרק הם בנו את בית

התובעציטטמתשובתמהרש"םח"אסי'י'שכתב"נראה

הכנסת ,ב .בית הכנסת אינו מיועד אלא עבורם בלבד,

דהיינודוקאביתהכנסתוביתהמדרששבעיר,אבלקלויזען

וכמסקנת הרשב"א .אבל אם לא הושלמו תנאים אלו כתב

שמם מעיד עליהם שנבנים רק עבור חבורה מיוחדת

"הוימוקדשלהםונעשהשלכלישראל".

המתפלליםשם,ודמילהאדביתהכנסתשלטרסיים".
אמנםברורשדברי המהרש"ם יאמרו גם בנידון דידן ,אילו

הכרעתהשו"ע
בשו"ע מבואר שפסק להלכה כדרך השניה שכתב
הרשב"א .שהרי הנ"מ בין שתי הדרכים היא בכה"ג שידוע

יתבררשהעובדותהןאכןכך,שהיתהבצפתהקהילההנידונת
וביתהכנסתנבנהעלידםועבורםושימשבפועלכשטיבלשל
חסידיםאלובלבד,אךישלהעירבזהשתיהערות-

שרקאנשיהעירבנואתביתהכנסתמכספם,כמושהתבאר

א .אף בנידון דידיה בענין הקלויז בבראדי ,כתב

לעיל,ומאחרובשו"עאו"חסי'קנגסעיףז'נפסקשדינוכבית

המהרש"ם מיד בהמשך התשובה " -וגם אם באנו לחוש

הכנסת של כרכים "אפילו בנו אותו משלהם" ,מבואר דנקט

אולי גם הקלויז נבנית משל רבים או אדעתא דרבים ,מ"מ

בדרך השניה ברשב"א ,ודלא כשיטת האור זרוע .וכן עולה

הוי ספק רחוק דיש להקל בו ,וגם אי נימא דהוי ספק שקול

מביאורהגר"א,עיי"ש.

י"לדהויספקאדרבנןולהקל".

וכתב בשו"ת משיב דברח"א סי' מה " -לא נכון לעשות

מבואר מדבריו דמכיון שדן בשאלה של איסור והיתר,

הוראה נגד השו"ע דבפי' פסק דלא כשיטה זו )של האור

ונקט דהשאלה היא באיסור דרבנן מאחר וקדושת בית

זרוע(אלאאפילובנומשלעצמןאיןרשאילמכור...ובאמת

הכנסת דרבנן ,יש להקל מדין ספיקא דרבנן לקולא .אך

כךראוילברהוראהשלאלזוזמפסקיהשו"עבשוםאופן".

במקום שהנ"מ משאלה זו היא בדיני ממונות ,ודאי דנקטינן

)וע"ע בשו"ת עין יצחק ח"א או"ח סי' ג' שהשיב באותו

מחמתהספקהמוציאמחבירועליוהראיה.

מקרה הנידון במשיב דבר ומחמת הצורך הגדול שהיה הרי

ב .כמו כן יש לציין ,דהמהרש"ם עסק בקלויז בבראדי

שלעניין שאלה של איסור והיתר בדין מכירת בית הכנסת,

שהיה באותו זמן פעיל ,ואמרינן כאן נמצא כאן היה,

צרף את דעת הסוברים כדרך הראשונה ברשב"א למרות

ומסתמא כפי שהוא כעת כך היה תחילתו .משא"כ בנידון

שנפסק להדיא בשו"ע דלא כוותייהו ,אך אם בדיני ממונות

דידן שהמצב הנוכחי אינו מעיד מאומה על מצבו בעת

עסקינןאיןמקוםלהוציאדברמחזקתועפ"ידעהזו(.

בניינו,וחוסרהידיעהמהארעבעברמגדילאתהספק.

ובמשנה ברורה סי' קנג ס"ק כה פסק " -כתבו הפוסקים

מכל הנ"ל עולה  -מאחר שאין לדונו כבית כנסת של

דאפילו בית הכנסת שבכרך אם ידוע שלא עשו אותה אלא

טורסיים ,דינו של בית הכנסת זה כדינם של שאר בתי

למעטעם,כגוןהביתהכנסתשעושיןאותהבעליאומנויות,

הכנסת בצפת המיועדים לכלל הציבור ונידונים כביהכנ"ס

וה"ה כשנתקבצו הבע"ב של איזה רחוב הרחוק מן בית

של כרכים ,ולשיטה אחת הוא שייך לכלל ישראל ,ולשיטה

הכנסת שבעיר ועשו בית הכנסת לעצמן ,ג"כ דינו כביהכ"נ

שניההואשייךלאנשיהעירבצירוףמישתרםבבנייתו,וי"א

של כפרים אפילו הוא בכרך ,דמסתמא רק על דעת עצמן

שדינו כהקדש שאין לו בעלים ,וכפי שהתבאר לעיל

בנוהו .אם לא שסיייעו אנשי העיר ג"כ על הבנין ,ואפילו

באריכות.

מעט,אזאיןלהםרשותעלהמכירהבלאדעתן".

לכן בנד"ד ,לשיטה הראשונה והשלישית אין מקום

מסקנת הדברים  -בית כנסת של טורסיים הינו בית

לטענת התובע לבעלות על בית הכנסת .ולהלן יתבאר הדין

הכנסתהמשמשבפועלקבוצתמתפלליםמסויימתומוגדרת,

לשיטת האו"ז .ועיין בפד"ר ח"ז )עמ'  208ואילך( בפס"ד

והם בנו את בית הכנסת בעצמם בלבד ועבורם בלבד,

מביה"דהגדולשכתבוביחסלשטיבלחסידי"נועםאלימלך"

וכמסקנת הרשב"א ,תשובת יכין ובועז ,והכרעת השו"ע,

בבת ים " -בית כנסת זה הוקדש לכל באי שעריו להתפלל,

והוסיף המ"ב שאם אנשי העיר סייעו ,אפילו במעט ,לבניינו

וידכולםשויםבו").וע"עשםבפד"רח"זעמ' 116אתפירוט

שלביתהכנסת,ישלהםחלקבזה.

העובדות באותו שטיבל( .ובנידון דנן בלא שיוצגו ראיות

וממוצאהדבריםעולהדלהלכהנקטינןלאכשיטתהאור
זרוע דסגי אם ידוע שבנוהו בעצמם בלבד אפילו אם הוא

מספיקות ,אין מקום לטענה שבנדון זה ,בית הכנסת
מלכתחילההושתתבמתכונתאחרת.

980חושןמשפט
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נוסיף ונציין למש"כ בשו"ת עבודת הגרשוני סי' מט -

ומשמע שמסקנתו היא שאם אכן ידוע שהכסף ניתן לדברי

"נראה שבית הכנסת זה דין בית הכנסת של כרכים יש לה,

חיים במתנה גמורה ,אה"נ שמעשי הצדקה גופן התייחסו

שבאיםלשםממקומותאחרים,א"כאיןלמשפחתהראובנים

לדברי חיים ,משא"כ אם הכסף ניתן לו בסתמא ,הרי

שום זכות בבית הכנסת כי אם טובת הנאה ,ומבואר הוא

שהדבריחייםנידוןכמעשהעלהצדקהולאכעושה.ונראה

במהרי"קשורשקס"אענףג')והובאבהגהתשו"עח"מס"ס

מתוךדבריהשערידעהשכיווןלשיטתהרא"ש)הנזכרת(אף

רע"ו( שאין אדם מוריש טובת הנאה לבניו" .ועיי"ש שרק

שלאהזכירה.

לענייןשררהישלדוןאםמורישלבניו,אךאינוענייןלנידון
דידןששררתהגבאותאינהאצלהתובעאומורישיו.

מסקנת הדברים  -כל עוד לא הוכח שבית הכנסת היה
מעיקרא בית הכנסת של טורסיים ,אין נ"מ מי נתן כסף
לבניינו .ואפילו לשיטת האור זרוע ,נראה שאין נ"מ ביחס

האםישנ"ממינתןמעותלבניינושלביתהכנסת

למי שאינו נידון כיורש .ובמידה שהדיון יתקיים עם היורש

הערוך השלחן או"ח סי' קנג סעיף יז כתב " -דע שאין

או עם בא כוחו ,אך יתברר שהכסף לא היה של המוריש,

חילוקבאיזהמעותנבנה,דבכפריםאפילונבנהמנדבותשל

אלאהמוריששימשכגבאיצדקהבכסףזה,איןליורשזכות

העולם מותרים למכרו דאדעתא דידהו נתנו הנדבות.

מכחמורישו.

ובכרכים אפילו בנו משל העיר אין יכולין למכרו דכיון
דבכרך נבנה כל בית הכנסת אדעתא שמכל העולם יבואו
להתפללבו,הוהלכלישראלחלקבזה".

ביתהכנסתשנבנהמלכתחילהבמתכונתמסויימת
נשמעה טענה שמעיקרא בית הכנסת נבנה עם זכות

הביאור בדבריו הוא ,כל עוד אינו בית כנסת של

שיור ,דהיינו זכות שיור למי שיכהן כאדמו"ר לחסידות זו

טורסיים ,הרי שהנ"מ בין השיטה השניה ,שיטת האור זרוע

שיוכל לנהל את סדרי התפילות בבית הכנסת וכדומה .יש

וסייעתו ,לשאר השיטות היא ,דלשאר השיטות הכל תלוי

לומרבזהכדלהלן.

אדעתאדמינבנהביתהכנסת,ואילולשיטתהאורזרועיש

הנה עצם הדין של אפשרות שיור זכויות בבית הכנסת

גם נ"מ מי נתן לבניינו ,וכפי שהתבאר לעיל .ועל כן מאחר

מבואר ברמ"א סי' קנג ס"ז ,וז"ל " -יחיד שבנה בית הכנסת

ולהלכה מפורש בשו"ע דלא כאור זרוע ,אין נ"מ מי נתן

ונתנה לקהל דינה כבית הכנסת של קהל .אבל אם שייר

לבניינושלביתהכנסת.
וישלצייןשאףאליבאדהאורזרוע,רקלמישיורשעפ"י
דיןישחלקהמעכבבמכירתביתהכנסת.

לעצמובהשוםכחאיןלהמכרכיאםעפ"יהקהלועלפיו
אויורשיו".
ובערוך השלחן סעיף כד כתב הדברים בלשון זו " -יחיד

וגםביחסליורשיםשלמישבנהאתביתהכנסת,הניחא

שבנה בית הכנסת ומסרה לציבור ,דינה ככל בתי כנסיות

אם המוריש בנה את בית הכנסת מכספו שלו ,אבל במידה

שבעיר שאין ליחיד שום דעה במכירתו .אבל אם שייר

שהכספים היו אצלו כנתונים לגבאי צדקה ,הרי שמעיקרא

לעצמובהשוםכחאיןלומכרכיאםעלפישניהם,והיינו

לאהיתהלובעלותעלכספיםאלו,אמנםאיןמקוםלעורר

עלפידעתהציבורועלפידעתואודעתיורשוכשמת,ואם

פקפוק כלשהוא בזכויותיו במעשי הצדקה שנעשו בכסף זה,

קודםמיתתונתןכלכוחולציבוראיןצריךדעתיורשיו".

אך עכ"פ יש לדון דינו רק כמעשה על הצדקה ולא כעושה

ויש לציין בזה כמה נקודות ,ראשית ,הדין המבואר

צדקה .עיין במחנה אפרים הלכות שבועות סי' טז שהביא

ברמ"א שייך דוקא אם התנו בפירוש בשעת הקדשת בית

דעתהרא"שבנדריםסה:שכלעודהכסףלאניתןבפועלע"י

הכנסת שהבונה את בית הכנסת משייר לעצמו זכות

גבאיהצדקה,עלפידיןהואעדייןברשותהבעלים,ולאפקע

מסויימת אבל אם בית הכנסת נבנה בסתמא ,לא יוכל בונה

כוחם עד שיגיעו ליעדם ,ועל כן בניין בית הכנסת מבחינת

בית הכנסת לומר דאדעתא דהכי בניתי אותו ,וכמבואר

דין תורה מתייחס לנותני הצדקה) ,אליבא דשיטת האור

בשו"ע סי' קנג סעיף יד ,וז"ל " -ראובן שאמר קרקע זו אני

זרוע( .ואף לדעת הר"ן בנדרים דס"ל שלאחר שהגיעו ליד

נותןלבנותעליהביתהכנסתולארצועובדיכוכביםלהניחן

הגבאי כבר יצא הכסף מרשות בעלים ,מ"מ גם לשיטה זו

לבנות בית הכנסת והקהל אומרים לבנות עליה בית לת"ת

הכסףאינושלהגבאיגופו,ונראהשהביאורבדעתהר"ןהוא

וראובן אומר דאדעתא דהכי לא נדרי ,לא מצי ראובן הדר

הואכשיטתהחוותדעתסי'קססק"יע"ש.

ביה" .ומבאר המ"ב "דנעשה נדר מכי אמר קרקע זו לבית

ביחס לטענה שעלתה בדיון ,דשאני דינו של אדמו"ר

הכנסת וכדאמרינן בפיך זו צדקה  ...ואף שהוא עומד וצווח

המקבל מעות מהחסידים ,שאינו כגבאי צדקה בעלמא ,עיין

איני חפץ אלא שיהיה לבית הכנסת לא משגחינן ביה כיון

בשו"תשערידעהח"אסי'נושדןביחסלכספיצדקהשקבל

דמעיקראסתמאאמרולאכפליהלתנאיה,דלאאמראםלא

הגה"צ הדברי חיים זי"ע מחסידיו ,האם פעולות הצדקה

יבנו בית הכנסת יחזירו לי הקרקע ,אמרינן אדעתא דידהו

שנעשו במעות מתייחסות לדברי חיים כעושה צדקה או

יהבהמעיקראוהשתאהדרביה".

כמעשה על הצדקה .והשערי דעה שם בתשובה ,לא סבר
לומר שהדברים פשוטים שהכל ניתן לדברי חיים במתנה,

ולכן ה"ה בנידון דידן אין לקבל את הטענה שהיה ממש
תנאימפורשבעניןזה,ללאראיה.

עטרתדבורה
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שנית,נראהברורשדיןזהשלהרמ"אשמקורובאורזרוע

הנידון לפנינו אכן הוקם מתחילתו כשטיבל חסידי של

)ח"ב סי' שפה( ,קובע שגם במקום שהיחיד שייר לעצמו

החסידות הנ"ל והתנהל בהתאם להנהגות וסדרים שנקבעו

זכות,ביתהכנסתשייךגופולקהל,שהריהוקדשלקהלאלא

ע"י החסידים ,יש לדון שכל האמור בפסק הדין הנ"ל שריר

שנשארה ליחיד זכות מסויימת ,לעכב מכירה בלא דעתו,

וקייםגםביחסלנד"ד,אךכלעודהדבראינוידועשאכןכך

ואין דינו כבית הכנסת הנמצא בבעלות היחיד שלא נמסר

הם פני הדברים ,חזרנו לדינא דהממע"ה .וכל מה שנכתב

לציבור ,וכפי שהודגש בלשונו של הערוך השלחן שהבאנו.

לעיל ביחס לטענה שביהכ"נ מעיקרא נבנה כביהכ"נ של

וכמוכן איןסבראלומרשהיחידוהציבורשותפיםממשכך

טורסיים,שייךגםכאן.

שלכל אחד מהצדדים ,דהיינו ליחיד ולציבור ,יש חלק

שנית ,לפי מה שכתבנו לעיל ,ה"ה ביחס לטענה זו ,י"ל

בשותפותבגוףביתהכנסת,דאיךנוכללהמציאשותפותבין

דמאחר ובנידון דידן מבנה ביהכ"נ כפי שהוקם אינו בנמצא

שותפים כשמלכתחילה בעת ההשתתפות לא סוכם ולא

ופנים חדשות באו לכאן ,נראה שאף אם יוכח שסדרי בית

הוזכר סוג כזה של השתתפות) ,וכעין תשובת הרא"ש כלל

הכנסת אכן היו כנ"ל ,אין זה מחייב במציאות הנוכחית

פט סי"ג דהשתתפות בתנאים צריכה להאמר בעת

שלמעשההוקםמבנהאחרלגמרי)עיי"שבדברינו(.

ההשתתפות(.

ועוד נראה ,דמש"כ שם בפד"ר ח"ז עמ'  ,211היינו

אלאפשוטשעיקרושלביתהכנסתהוקדשלציבורושייך

דמאחר ונקבע מנהג בבית הכנסת אין אדם רשאי לשנות

לציבור ,וכמו שהובא לעיל באריכות שכך מעמדו של בית

ממנהגהמקום,וכפישהביאומהשלטיגבורים,עיי"ששכתב

הכנסת שנמסר לציבור ,אך מאחר שהוקדש בתנאי שלא

הלכה בהלכות מנהג המקום שבעיר בה נוהג מנהג מסויים

ניתן למכרו בלא דעתו של המקדיש ,התנאי מחייב .וע"ע

אפילו יחיד מעכב למנוע שינוי המנהג) .אך ודאי לא אתינן

בפד"רח"זעמ' 210שהביאומביאורהגר"אדהיחידרקיכול

מכחכעיןתנאיבהקמתהעיר,כביכול(.

להוסיף עיכוב למכירה מכח התנאי אך עכ"פ נשאר שייך
לכו"ע,וע"עבביה"לשםואכמ"לבזה.

וכיון שכן ,בנידון דידן ,דאפילו אליבא דטענת התובע
מאחרוהמנהגהראשוןכברהתבטלואיןלוזכרבמקוםכבר

לכןמכיוןשעכ"פביתהכנסתנמסרלכללהציבורושייך

שניםרבות,וכעתקייםמנהגאחרבביתהכנסת,אדרבההרי

לכלל הציבור ,רק יתכן שהיה שיור בהקדש .הרי שבנידון

דברי הש"ג שהביאו שם בפד"ר ,מסייעים לטענת המחזיקים

דידן דפנים חדשות באו לכאן ,המבנה המקורי כבר אינו

במקום ,שלא לשנות מאומה ממנהג המקום הנוכחי ,וכדין

בעולם ,ומבנה בית הכנסת שלפנינו הוקם מחדש ,הרי

עיר ישנה שנחרבה ותושביה גלו ,והוקמה עיר חדשה ע"י

שעלינו לקבוע שנבנה כאן בית הכנסת חדש על קרקע של

אנשיםחדשים,דודאילאחרשהחלולנהוגבהמנהגמסויים

הקהל ,ובגוף המבנה החדש אין שום שיור זכות לגורם

לא ניתן לחייבם לשנות מנהגם ולנהוג במנהג של העיר

כלשהוא מלבד הקהל שעבורו נבנה בית הכנסת .ואף אם

בטרםנחרבה.ולפימהשנבארלהלןהמנהגהנוכחיהושתת

מלכתחילההיהשיור,הריששיורזכותםנשארהעלהקרקע

כדין בעת שביהכ"נ היה שומם) ,ולא חלילה בגזילה שלא

בלבד ,ואין לה כל משמעות מעשית לקבוע סדרים בבית

כדין(.

הכנסת .דאמנם אילו היינו קובעים שהקרקע שייכת למי

ביןטענותהתובעהוזכרהדיןהמבוארבגמראדרבאשי

שבנה את בית הכנסת ,הרי שכל מבנה שנבנה על קרקע זו

אמר שהוא יכול למכור את בית הכנסת במתא מחסיא

גםנידוןכשייךליורשיו,ומישבנהנידוןכיורדלשדהחבירו,

מאחרשאדעתאדידיהקאתו.

אך מאחר ומעיקרא הקרקע היא קרקע של הציבור ,אין

ויש להעיר ,דהתם לא נאמר אלא ,שמאחר וכולי עלמא

סברא לומר שהזכות ששייר האדמו"ר זצ"ל שבנה את בית

תלו דעתם בדעת רב אשי שהיה גדול הדור ,לכן הם

הכנסת ,בקביעת סדרים במבנה הראשון ,תחול גם על

מסכימיםלדעתולעניןמכירתביתהכנסת,וממילאאיןצריך

המבנה החדש ,מאחר שבמבנה הנוכחי לא הוא ולא יורשיו

לשאול לדעתם ,בסתמא אמרינן שדעתו מייצגת את דעתם.

ולא אחד מממלאי מקומו ,לא השקיעו ממון ולא הקדישו

אבל אין כאן קביעה דבכה"ג דבית הכנסת דמתא מחסיא,

הקדשעםשיורזכות.

כל עוד לא נמכר ,שיהיו לו דינים אחרים מבחינת הבעלות
הממוניתעלביתהכנסת.אלאאםביתהכנסתנמצאבכרך

הטענהשביתהכנסתלאנבנהבסתמאאלאבמטרהיחודית

הרי הוא של כלל ישראל )ובהתאם לשיטות דלעיל( ,ובכפר

בנושא שלפנינו נשמעה שבית הכנסת מלכתחילה

הואשלכלאנשיהכפר,עייןבראשוניםבסוגיא)כוללרבינו

התנהל במתכונת של שטיבל חסידי ,של חסידות מסויימת

יהונתןמלונילונמוקייוסףובב"יסי'קנג,ואיןצורךלהאריך

ועפ"י דין לא ניתן לשנות זאת .וציטטו מפס"ד של ביה"ד
הגדול שהודפס בפד"ר חלק ז' עמ'  ,211שאין מקום לשנות
אתיחודושלביתהכנסתמכפישהושתתמתחילה.

בזה(.
)לאנכנסנוכאןלבארגדרידינושלביתהכנסתשליחיד,
דפשיטאשאינוענייןלנד"ד.ע"עבשו"תהתשב"ץח"ד)חוט

ביחס לציטוט זה ולעצם הטענה ברצוני להעיר שלש

המשולש הטור הראשון סי' ז'( דבית הכנסת דיחיד היינו

הערות  -ראשית ,אילו העובדות היו ידועות שאכן ביהכ"נ

כשהיחיד הקדיש ביתו לזמן מוגבל לצורך תפילת הציבור,

982חושןמשפט
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ומבוארבדבריודדוקאבכה"גשההקדשהינולזמןמוגבללא

עלתה טענה ,שהיה מעמד תקף להסכם הנ"ל הקובע מי

חלועליודיניקדושתביתהכנסת,עייןבלשונו שכתב" -אין

יקבלאתהמבנה,מכיוןשנערךע"יהגבאישלביתהכנסת,

המקום ההוא מוקדש עד שיקדישנו בעליו לצמיתות

ממילא יש להתייחס להסכם זה כהסכם שנערך ע"י מי

לדורותיו ,ואין לטעון עליו שהוא הקדש מצד הציבור שהם

שהיתה לו הסמכות .שהרי הגבאי מחזיק בשררת גבאות.

מתפללים בו היום כמה שנים ,אחר שהם מודים שלא ירדו

ומתוך כך טען התובע שאי עמידה בהסכם מצד המחזיקים

למקום ההוא רק דרך שאלה ,ואינם טוענים עתה שיעקב

הנוכחיים בביהכ"נ ,גורמת לכך שעלינו לדונם כמי שירדו

הקדישו לציבור או מכרו להם" .וממילא אינו עניין לנד"ד,

שלאברשות.

שהוקדשלצבורלצמיתות,ולאדרךשאלהלזמן(.

אךהטענהמוטעתמיסודהמאחרשאיןמקוםלדוןשררת

מסקנתהדברים-

גבאות אלא כל עוד הגבאי ממשיך בתפקידו ,ואז הרי בכל

הטענה שבית הכנסת נבנה מעיקרא כבית כנסת של

ענייני הגבאות יש לו סמכות לפעול ולערוך הסכמים,

טורסייםעםיחודמסוייםכוללתבתוכהשלשטענות.
ראשית,טענהביחסלבעלותעלביתהכנסת.

משא"ככשהואמחליטלסייםאתפעילותוולהעבירשררתו
לאחר,בכה"גאיןממשבהעברהזו.

שנית טענה ביחס לתנאי בבניינו של בית הכנסת וכעין

סברא זו מבוארת בתשובת מהר"ם שבמרדכי ב"ק סוף

שיורזכות.ושלישיתטענהביחסלאיסורשינוימנהגהמקום

פרק החובל ,וכן נפסק בשו"ע או"ח סי' קנג סעיף יב .הטעם

שנקבעבעתיסודו.ביחסלשלושתטענותאלוקבענו-
א .מצד דיני ממונות הממע"ה ועליו להוכיח שמעיקרא
נבנהכביתכנסתשלטורסיים.

מבוארבמרדכי" -לאוכלכמיניה,שהרילאהשליטוהקהל
על אותה מצוה אלא לאותו האיש ולזרעו אבל לא למכור
לאחרים  ...אינו רשאי למכור לאחר בלא רשות הקהל .וכן

ב .מצד שיור בבניינו של בית הכנסת מלבד דגם בזה

כל מיני שררה כהונה ולויה וכיוצא בהן אין לו רשות

אמרינן הממע"ה ,אף לאחר שיוכח השיור ,יש לדון דאינו

למכור",עכ"למהר"םשבמרדכי.וכןבארהמ"בשםס"קעה

מועיל ,מאחר ובכל מקרה בית הכנסת ביסודו שייך לכלל

וס"קעו.וע"עבספרחקרילבחלקיו"דסי'יח.

הציבוראלארקנשארהזכותלמקדיש,וכה"גדנד"דשפנים
חדשותבאולכאן,איןערךלזכותזוביחסלמבנההחדש.

הכללבקביעתאפוטרופוסלביתהכנסת

ג.ביחסלאיסורשינוימנהגהמקום,כתבנודאדרבהאין

כלהאמורעדכהנאמרביחסלקביעתהבעלותעלבית

לשנות מהמנהג הנוכחי ,מאחר והמנהג הראשון )אילו אכן

הכנסת ,אך כעת אחת השאלות העיקריות והמעשיות

היה כטענת התובע( ,כבר התבטל מזה זמן רב וכעת

שבפנינוהיאשאלתהאפוטרופסותעלביתהכנסת.

מתפלליםבמקוםאנשיםאחרים.

ונראה שמאחר שכל הסדרים שנקבעו בבית הכנסת ע"י
המחזיקיםהנוכחייםהיולטובתביתהכנסתוהמתפלליםבו,

תוקפושלההסכםשנערךביןגבאיביהכ"נלנתבעים

ממילאהגבאיםהוחזקוכדיןבמשךשניםבחזקתםולאניתן

בנדון שלפנינו ,לאחר שבית הכנסת במתכונתו הקודמת

להורידם .ועיין בשו"ע או"ח סי' נג סעיף כה שפסק "אין

פסק לפעול ,ולאחר שהיו בעיות חמורות של סכנת

מסלקין חזן מאומנותו אלא אם כן נמצא בו פסול" .ובשערי

התמוטטות בקירות ,ערך גבאי בית הכנסת הסכם עם

תשובה הביא בשם תשובת הרמב"ם "שאין מורידין אדם

המחזיקים הנוכחים להעברת בית הכנסת אליהם .לטענת

מקדושתו מסנהדרי גדולה ועד חזן בית הכנסת אא"כ עבר

התובע ,המחזיקים הנוכחיים הפרו את ההסכם ובכך דינם

עבירהבפרהסיא"...

כיורדיםשלאברשות.

וכן פסק הרמב"ם בפרק ד' מהלכות כלי מקדש "והוא

והנה ודאי כל מה שעשו המחזיקים הנוכחיים במקום,

הדין לכל שררה שבקרב ישראל שהזוכה לה זוכה לעצמו

עשוכראויועלפיהדיןהמבוארבשו"עאו"חסי'קנב" -אם

ולזרעו" .וממילא גבאי בית הכנסת זכו לעצמם לנהל את

חרבו יסודותיו או נטו כתליו ליפול סותרים אותו מיד

ענייני בית הכנסת ,ולא מכח מה שקנו מהגבאי הקודם,

ומתחילין לבנות במהרה ביום ובלילה שמא תדחק השעה

שהרי לא היה בידו למכור חזקתו לאחר כמבואר במרדכי

וישאר חרב" .ועיי"ש במ"ב סק"ז דאף בבית הכנסת דכרכים

בב"קסוףפרקהחובלובשו"עאו"חסי'קנגסעיףיבשהבאנו

מותרלעשותכן,דמסתמאכלהעולםמרוציםלזהכיוןשבנו

לעיל,אלאזכובשררהזומכחהמציאותשהחזיקובהמספר

ביתהכנסתאחרבמקומו.

שנים כדין ובהסכמת ציבור המתפללים .ועיין בתשובת

נוסף לכך לטענתם כניסתם לבית הכנסת נעשתה על

מהרש"ם ח"א סי' קצח שדן במחלוקת הפוסקים אם יש

דעת הרה"ג הרב שמחה קפלן זצ"ל שהיה רב העיר בצפת

חזקה במצוות ,והעלה שהמנהג הוא שיש חזקה במצוות,

ואבביתהדיןוהיהממונהעלההקדשות.

והוסיף המהרש"ם " -אבל בדבר שיש בו שררה קיימא לן

ולכן אין מקום לדון שהמחזיקים הנוכחיים ירדו שלא
ברשות.

דאפילו החזיק מעצמו זכה בה כמ"ש הרמ"א ביו"ד סוף סי'
רמ"הבשםריב"שובתשובתרמ"אסי'נזהוכיחכןרבאחד

עטרתדבורה
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מש"סדב"בי"בוכןהואבתשובתמבי"טח"בבשניותסי'ח'

מבית הכנסת ואינו רגיל לבוא בכל פעם ,וכיון שעיקר

עיי"ש".

התמנות הראשים היא לפקח על יסודי החברה שהיא

ולכן אף אילו היה מתברר שיש לתובע שבפנינו חלק

ללמוד תורה ברבים בכל יום ולהשגיח בעת התפילה

בבית הכנסת מדין יורש ,אין מקום למנותו לאפוטרופוס

שיקיימו המתפללים ומקדשי תיראו שלא ידברו בעת

ולהעדיפועלהגבאיםהנוכחיים.

התפילה וקריאת התורה ולחלק העליות והמצוות כל אחד

ואין צ"ל שלא ניתן לסלק מבית הכנסת את המתפללים

לפי הכבוד הראוי לו כמבואר בפנקס התקנות ,ולכן שפיר

שהורגלולהתפללבו,וכמ"שבשו"תמהר"שענגילח"הסי'

תקנו שלא ימנו אותן שאין להם מקומות קנויים בבית

מא ,עיי"ש .ואף אם יוחלט בבית הדין להשאיר את

הכנסתשרובןדריםבריחוקמקוםולאיוכלולבואלמלאות

האפוטרופסים שנקבעו בהחלטה הקודמת ,אין להם סמכות

תפקידםובפרטבשבתותוי"ט,וסמךלזהמהאדפסחיםדף

לסלקאדםממתפלליביתהכנסת,וכמ"ששםמהר"שענגיל

קיג .דא"ל רב לרב אסי אל תדור בעיר דריש מתא אסיא

"דהגבאי נתמנה רק לפקח על צרכי בית הכנסת ולא לגרע

פרש"יז"לרופאואמרילהת"ח,ותרווייהוחדטעמאשהם

לגמריזכותושלהיחידלדחותומביתהכנסת".

טרודים ואינם יכולים לעסוק הרבה בצרכי ציבור ,ומה לי

נראה שבנידון שלפנינו ראוי להחליט העיקרון המנחה

טרוד באומנותו או שאינו יכול לעסוק בצרכי ציבור

ביחס לקביעת האפוטרופסים הוא כפי שכתב בשו"ת אבני

המוטלים עליו מחמת שדר בריחוק מקום" .עכ"ל התשובה

זכרון )להג"ר אלטר שאול פעפער ז"ל ,שהיה אב"ד בניו

בשו"תאבניזכרון.

יורק ,בתשובה משנת תרפ"א( .בסי' עד כתב האבני זכרון

ולפי זה נראה דה"ה בנידון דידן ,גם אילו היה לתובע

אודות תקנה שתקנו בבית הכנסת שלא למנות לנשיאות

חלק בבעלות על בית הכנסת ,אין בכך נ"מ כלל לשאלה

ושררה בבית הכנסת אדם שמתפלל בבית הכנסת אך לא

את מי למנות אפוטרופסים ,מאחר ועסקינן בבית הכנסת

קנה מקום בבית הכנסת ,וכתב שם " -מה שייכות נשיאות

פעיל המתפקד באופן קבוע כל יום ,הרי שמינוי

ושררות לקנין הקרקע ,ודאי מי שאינו נושא בעול עם

האפוטרופסים היינו מינוי גבאים בלבד ,שהרי לא תינתן

הציבור לא יוכל להיות מראשי העדה דהרי אינו נמנה

בידם סמכות החורגת מניהול סדרי ביהכ"נ .ובכה"ג הכלל

עמהם,אבלאםלאקנהקרקעמיוחדתובשארדבריםנותן

הקובע במינוי כזה הוא שהאפוטרופסים יהיו נציגים

חלקוכמושארהחבריםלאאדעלמהיפסלמלמנותבראש

ממתפללי בית הכנסת ויתמנו בהתאם ליכולתם לנהל

והכתובבפרשתמסעיאומראלההאנשיםאשרינחלולכם

באופן יעיל יום יום את סדריו הקבועים של בית הכנסת.

את הארץ אלעזר הכהן וגו' .ועלי הכהן ושמואל הרמתי

ומאחר ואין מקום עפ"י דין למנוע מהמתפללים הנוכחיים

הלוי היו נשיאי ישראל אע"ג ששבט לוי לא נחלו נחלה

בביהכ"נ להמשיך בחזקתם במקום ,ממילא האפוטרופסים

בארץ  ...ועיין בש"ס סוטה דף מא :ופרש"י ותוס' שם

צריכים להתמנות מתוך ציבור המתפללים .ומהאי טעמא

ובמסכת יבמות דף מה :דאמו מישראל מקרב אחיך קרינן

אין מקום להעמיד מעליהם בנשיאות בית הכנסת מי

ביה וראוי לשררות ונשיאות בארץ ,והרי אין לו קנין וחלק

שנשיאותו עשויה להגביל אותם מלהמשיך בחזקתם .ולכן

בארץ  ...אכן לדעתי נתקנה תקנה זו מטעם אחר ,והוא

יש למנות כאפוטרופסים נוספים את גבאי בית הכנסת

שעלפירובאותןאנשיהחברההדריםברחובותהסמוכים

המשמשיםכיוםבתפקידםוהםהאפוטרופסיםהיודעיםמה

לבית הכנסת וקובעים מקום להתפלל בתמידות בבית

הם צרכי בית הכנסת וכיצד להמשיך לנהלו ,ואין מקום

הכנסת הלא הם קונים מקומות ,ומי שאינו קונה מקום

למנותאפוטרופוסמישאינומתפללבקביעותבביתהכנסת

קבועאושמוכרמקומועפ"ירובמחמתשדרמריחוקמקום

וק"ומישכללאינוגרבצפת.

סימ נז

פס"דבשאלתמעמדביתהעלמין
בפני בית הדין תביעה כנגד רב העיר כממונה על חברא
קדישא.
התובעהתקיןסככהעלקבראמוהמנוחה,לדבריועשה
כןכדילהגןעלהקברמגשםושמש.
עובד חברא קדישא פרק את הסככה והוציאה מהמקום.
כעת בפני בית הדין תביעה להחזיר את הסככה או לשלם
אתההוצאותשהיולתובעבהתקנתה.

הופיע רב העיר ,וטען שאין אישור להקמת סככה כזו,
ועל כן הסככה נעקרה והוצאה מהמקום .לדבריו מקובל
להזהירבטרםמוציאיםסככהכזו.
ביתהדיןקובעכי המנהגהמקובלבביתהעלמין,מחייב
אתהציבורהרחב.
עיין בשו"ת מהר"ם שיק חלק יו"ד סי' קע"א שפסק
ששטח בית העלמין נידון כחצר השותפין ,ואין אחד

984חושןמשפט
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מהשותפין רשאי לנהוג במקוםבניגודלמקובל בין השותפין

התקנת מחיצות וכיוצ"ב ליד הקבר ,וז"ל – "בדבר זה איתא

ולעשותדברששארהשותפיןמקפידיםלהמנעממנו.

משוםיוהרא,ואיןמשניןביןמתלמת,דאםהואלכבוד,יש

יתירהמזו,מאחרשביתהעלמין מנוהל על ידיהמועצה
הדתית .וכללי ההתנהגות במקום נקבעים על ידה .כללים
אלומחייביםאתכלבאיביתהעלמין.
נוסיף סברא שכתב בספר דרכי חסד )להג"ר י.ד.
אושפאל( עמ' רט שנשאל בשאלה דומה וכתב שיש למנוע

ביזוילשארהמתים".
לכן הסרת הסככה הית המעשה נכון ,אך מאחר
שהמעשה נעשה ללא התראה מוקדמת ,הושגה פשרה
לפצויהתובעבסך750שקלשישולמותוךשלושיםיום.

תוכןהפסקיםא

תוכ הפסקי

חלקאבןהעזר
אה"עסי'קלד.
סימןעז

סידורגטלאחרששופטאייםעלהבעלבמאסר491. .........................................................................

הסכם הגירושין אושר בבית המשפט ,ולמרות ההסכם הבעל נמנע מלהתייצב בבית הדין למתן הגט ,השופט איים על
הבעל שאם לא יתן גט הוא יענש במאסר ,האם ניתן לסדר גט ,על יסוד ההנחה שהבעל בעצם מעוניין להתגרש ,ועיכוב
הגירושין אינו מפני שהוא חפץ באשתו אלא מפני שלא קבל לרשותו את הרכוש האמור להגיע לו עפ"י ההסכם .הדין
כשהופעלהכפיהלגרש,אךגםלוליהכפיההבעלרוצהלתתגט,האםיחשבכגטמעושה.הפתרוןלמקרהשבביתהמשפט
נעשתהכפיההפוסלתאתהגט.

אה"עסי'קלד.
סימןעח

פסקדיןבשאלתמסירתמודעאבגט499. ..........................................................................................

באמצע כתיבת הגט הבעל אמר שהוא אנוס ,ובטרם מסירת הגט נעשה ביטול מודעות ,האם בדבריו אלו נחשב כמוסר
מודעאוהאםיועילביטולמודעותשנעשהרקבטרםמסירתהגט.
מהוהנוסח שדבריומקבליםמעמדשלמסירתמודעא,טענתאונסשקרית,האםישלחושלביטולגופושלגטולאיועיל

ביטולהמודעות.האםלאחרשניתןגטשישבוספקות,ניתןלאכוףעליושיתןגטשאיןבוספק.
אה"עסי'קלד.
סימןעט

פסקדיןבשאלתכשרותגט 511 ........................................................................................................

בעלשאמרבאמצעכתיבתהגטשאינורוצהלתתגטוכיהגטניתןבכפיה,והדבריםנאמרושלאבפניהסופרוהעדיםאלא
בפני עד אחד ,שהוא פקיד בבית הדין ,האם דבריו יחשבו כמסירת מודעא .בירור הלכה של מסירת מודעא בפני עד אחד.
האםישנוסחמסוייםלמסירתמודעא.האםלאחרשניתןגטשישבוספקות,ניתןלאכוףעליושיתןגטשאיןבוספק.

אה"עסי'עזסי'קלדוסי'קנד.
סימןפ

"הרחקות דרבינו תם" לרבות שלילת רשיון נהיגה ביחס לבעל שאשתו טוענת "מאיס עלי" ובית
הדיןלאפסקכפיהאוחיובלגרש 517... ...........................................................................................

ביאורשיטתר"תשקבעהרחקותביחסלבעלשאשתוטוענת"מאיסעלי"והואמסרבלתתגט.האםשיטתר"תמוסכמת
עלשארהראשונים,והאםנפסקהלהלכה.כיצדניתןלבאראתשיטתר"תגםכשאיןחיובגירושין.האםישלהמנעמלומר
לבעל שמתרחקים ממנו עד שיתן גט .האם קיים תנאי שיוכל ללכת למקום אחר ולהינצל מההרחקות .האם שלילת רשיון
נהיגהיחשבכריחוקמהבעלאוכפגיעהישירהבגופואובממונו.

אה"עסי'עזסי'קלדוסי'קנד.
סימןפא

ביאורנוסףב"הרחקותדרבינותם" 536.. ..........................................................................................

האםמידתהלחץשהבעלנלחץפוסלתאתהגט,אורקאםננקטואמצעיםהמוגדריםבהלכהכעישוי.האםעיכוביציאה
מהעיריחשבכהרחקותדר"תאוככפיהבגופו.הרחקותדר"תאינםכעישוי,מפנישההחלטהלהתרחקמהבעלאינהכפגיעת
נזקבגופואובממונו,גםאםנעשתהללאהצדקה.האםיחשבכעישויאםאינויכוללצאתלמקוםאחר.

אה"עסי'עזסי'קלדוסי'קנד.
סימןפב

ביאורנוסףב"הרחקותדרבינותם" 546.. ..........................................................................................

האםדינושלר"תבהכרחמיוסדעלההנחהשקייםחיובלגרש,והאםבמאיסעליניתןלקרותועבריין,אושקריאהכזו
תחשבככפיהבמילי,ולאהותראלאלהתרחקממנו,שהיאדרגהנמוכהיותרמכפיהבמילי.

בחושןמשפט

אה"עסי'עזסי'קלדוסי'קנד.
סימןפג

שלילתקצבתביטוחלאומימסרבןגט 548... .....................................................................................

האםלאזרחזכותמוקניתבקצבתביטוחלאומיושלילתהממנודינהכנטילתממונו,אושדינהכמניעתהטבהבלבד.האם
מניעת הטבה יחשב כאונס .האם יש חילוק בין הטבה שעדיין לא זכה בה להטבה שכבר זכה בה .היחס בין תשלום דמי
הביטוח החודשיים לזכות לקבל את הקצבה בבוא היום .כיצד התייחסו פוסקי הלכה בזמנינו להגדרת מעמדה של קצבת
ביטוח לאומי ביחס לדיני מזונות ריבית ומעשר כספים ומעשר עני .כיצד המחוקק האזרחי הגדיר את מהותו של המוסד
לביטוחלאומיוקצבאותיו.הגדרת"עני",והאםאמירהוכתיבהבצדקהתחשבכקניןהמזכהאתהעניבצדקה.

אה"עסי'קמאסעיףל'וסי'קמבסעיףט'סי'קיטסעיףי'סי'קלטסעיףטווסי'קכוסעיףמט
סימןפד

מעמדםשלבניזוגלאחרגירושיןשסודרועלידיאדםשאינובקיבטיבגיטין558 ............................ ..

התייחסנו לשני מקרים שונים שבהם הבעל מסר לאשתו גט שסודר על ידי מי שאינו בקי בטיב גיטין .ובאחד מהם הגט
ניתןבתוךמעטפהתוךכדיהטעיתהאשהשלאידעהעלהגט.
וכןאודותגטשנכתבבנוסחמקוצרומחודש,והוכחנושישבוריעותותרבותהמערערותאתכשרותומעיקרהדין.

אה"עסי'קמאסעיףמב.
סימןפה

מעמדושלהשליחהראשוןלאחרשמינהשליחשני 568. .................................................................

שליח להולכה ראשון מינה שליח שני ,ונאלץ למנות שליח אחר במקומו ,האם יוכל למנות שליח אחר .האם כלתה
שליחותושלראשוןלאחרשכברמינהאתהשני.אםבכוחושלשליחראשוןלבטלמינוישליחשני.האםשליחראשוןיכול
למנותשליחאחרכשהגטכבראינובידו.

אה"עסי'קמהב"שס"קטז,סי'קנדסדרהגטסעיףיד.
סימןפו

האםישחששבכשרותהגטכשהבעלהוטעהבהסכםהגירושין 577. ...............................................

האםישחששכשהאשהלאחרהגירושיןאינהמקיימתאתההסכםשהוסדרטרםמתןהגט,האםהטעייהבעתמתןהגט
חמורהיותר".הגטמווינא",דעתגדוליישראלשדנובכשרותו,והכרעתההלכהבזה.הטעייתהבעלבשאלתחיובהגירושין.
הטעיית בעל שדינו נפסק לחיוב גירושין .מוטל על מסדר הגט להסדירו בדרך שתסיר כל חשש לטענה לביטול הגט לאחר
הגירושין.

אה"עסי'קמט.
סימןפז

בניזוגשהתגרשווחזרולחיותיחד 618. ............................................................................................

זוגהתגרשוחזרולחיותיחדלמשךכשנהלאחרשעדייןלאמצאופתרוןלמגוריהםהנפרדיםלאחרהגירושין.לאחרמכן
האשה עזבה ונישאה לאדם אחר ,יש לדון האם יש לחייבה בגט מבעלה הראשון ,ואם מותרת לבעל השני" .לנה עמו
בפונדקי" בלא עידי יחוד ,אלא שהיה הדבר מפורסם ,מחלוקת הריב"ש והרא"ה .האם נאמנים לטעון שלא היתה כוונת
קידושין.האםנאמרההלכהזובאדםשאינושומרתורהומצוות.

אה"עסי'קמט.
סימןפח

בניזוגשהתגרשווחזרולחיותיחד 629 .............................................................................................

"לנהעמובפונדקי",אךעידיהיחודאינםיודעיםשהתגרשה,האםיוכלולהחשבכעידיקידושין,מחלוקתהאחרוניםבזה.
האם עדים שראו מעשה קידושין ,אך לפי דעתם הקידושין אינן מועילים ,וטעו ,האם יחשבו כעידי קידושין" .לנה עמו
בפונדקי"כשאינומקפידעלאיסורנדה.

אה"עסי'עזוחו"מסי'כב
סימןפט

חיובהגירושיןכששניבניהזוגאינםרוציםבזה)בירורשיטתרבינוירוחם( 632. ..............................

בני זוג הגרים בנפרד מספר שנים ,ושניהם אינם רוצים שלום בית ,אך הבעל מעכב את הגירושין עד השלמת ההליכים
המשפטייםבביתהמשפטבענייניהרכוש ,וכלאחדתולהבבןהזוגאתהאשמהבפירוד.האםמוטלעלביתהדיןלבררמי
אשם בפירוד שהחל בזמנו .ביאור דינו של רבינו ירוחם המחייב גט לאחר י"ב חודש ,ובאילו נסיבות יהיה מקום לחיוב
גירושין .האם תיתכן "מרידה הדדית" .האם יש מקום לפסיקה שקבעה שאין לחייב גירושין כשבן הזוג השני החל במרידה

תוכןהפסקיםג
וגרםלסרבנותהגטשלהנתבעבגירושין.כשאדםבחרלנהלאתההליךהמשפטיבערכאות,האםיוכללטעוןשבןהזוגשקבל
חלקמהרכושעשקאותו.

אה"עסי'קנדסעיףא
סימןצ

כפייתגטלבעלשעזבאתאשתווחיעםאשהאחרת 637... ..............................................................

האם ניתן לפסוק כפיית גט לבעל שחי עםאשהאחרת ,ובהתאם לדינו שלספר האגודה .מהטעמושל האגודה,והאם
דינומוסכםעלפוסקיםאחרים.האםדבריהאגודהנאמרוגםכשאשתוכבראינהרוצהבועודקודםלקשרעםהאשההזרה.
האםניתןלחייבובגטעלפיהודאתו.האםצריךהתראהמוקדמתבטרםיחוייבבגט.

אה"עסי'קנדבארהיטבסק"א
סימןצא

האםהמחוייבבגירושיןרשאילהציבתנאיםלגירושין)בירורשיטתמהרשד"ם(647 ........................ .

לדעת מהרשד"ם המחוייב בגירושין רשאי להציב תנאי להסכמתו לגרש ,תנאי שנקל לקיימו .ביאור שיטת מהרשד"ם,
והובאו דעת הראשונים והאחרונים שכתבו להיפך מסברא זו .חלוקה בין תנאי שבו נחלקו על שיטת מהרשד"ם ,לתנאי
שמגמתולהוציאגזלהמתחתידיאשהש"אינהצייתדינא",ואיןדרךלהוציאהגזלהמידהאלאבאמצעותעיכובהגירושין.
יששביארודינושלמהרשד"םשאםהאשהאינהממלאתאתהתנאישהבעלהציבהיאנחשבתכ"מעגנתאתעצמה",דחיית
הסברזהשאיןלואסמכתא,וטועןשאיןלהגדירהכ"מעגנתעצמה"כלעודהיאנמנעתמדברשאינהמחוייבתבו.

אה"עסי'קנד.
סימןצב

חיובגירושיןלבעלאלים 662... .........................................................................................................

בעל אלים שהכה את אשתו ,האם יש לחייבו או אף לכפותו בגירושין .שיטות הראשונים והפוסקים .אלימות שיש בה
חששסיכון,חמורהיותר,וכןבזמנינוקיימתמאיסותגדולהביחסלבעלאליםיחסיתלדורותקודמים.הצורךבהתראהבטרם
חיובהגט,ומהיחשבכהתראה.האםעודבטרםניתןהגט,יגבוממנוכתובהותוספתכתובה.

אה"עסי'עזוסי'קנד.
סימןצג

בעלהכלואבביתהסוהר–חיובובגירושין 672... ..............................................................................

כשהבעלבכלא,האםעצםהכליאההיאעילתחיובאוכפייתגירושין,גםבלאלהתחשבבטיבמעשיוהפלילייםשבגינם
נכלא.דעתכמהמגדוליהאחרוניםופסקיהדיןשניתנובנושא.האםיחשבכמורדבאשתו,אומאחרשכלואבניגודלרצונולא
יחשב כמורד .דינו של מורד לפרק זמן ידוע מראש .האם יש להמנע מחיוב הגירושין בהעדר התראה מוקדמת .האם יש
להמנעמגירושיןכשאינהבאהמחמתטענה.

אה"עסי'קנד.
סימןצד

כפייתהגירושיןעלהבעלעפ"ידעתרובהפוסקים 687... ..................................................................

לשיטת החתם סופר במחלוקת הראשונים אם כופים גירושין על בעל נכפה ,אין הכרעה ,ואם יכפו ,הגט בטל ואף אינה
ספקמגורשת.האםה"הבכלמחלוקתפוסקים,האםדבריהחתםסופרמוסכמיםעלהפוסקיםוהאםביתהדיןרשאילהכריע
במחלוקותולחייבאולכפותגטעליסודהכרעתו.

אה"עסי'קסט.
סימןצה

נעלחליצהשחלקההעליוןפתוחברובו 689... ..................................................................................

בשאלתמבנהנעלחליצה,האםישלעשותהכךשתכסהאתרובגבכףהרגל,וחלקההעליוןיהיהרובוסגור.מההביאור
בדבריהגמ'שעלהנעללהיות"חופהאתרוברגלו".

אה"עסי'קסטסעיףנ.
סימןצו

חזרהמהתחייבותלטובתהבעלהמחוייבבגירושין 692... .................................................................

בנסיבותשהבעלמחוייבבגירושין,וקודםלגירושיןהוסדרהסכםגירושיןשבהםהאשההתחייבה לטובתהבעלאוויתרה
עלזכויותיה,האםתוכללחזורבהלאחרהגירושיןולטעון"משטהאניבך",אולטעוןשההסכםנעשהתחתלחץ.האםגם
בהתחייבותשנעשתהבפניביתדיןניתןלהתנערמההתחייבותבטענההנ"ל.האםדין שונהלהתחייבותשאושרהבביתדין
רשמיוקבלהתוקףשלפסקדין.

דחושןמשפט

אה"עסי'קעח
סימןצז

אשהשהתגרשהמבעלהבערכאותבלבדונישאהלגויומבקשתלחזורלבעלה696 .......................... .

אשה נישאה ברוסיה בחו"ק ונפרדה בפירוד חוקי בערכאות ובלא ג"פ כדמו"י ,וכל זאת בתקופה שלא היו רבנים כלל
ברוסיה ומעולם לא היה מי שילמד על הצורך בסידור גט כדמו"י .לאחר מכן האשה נישאה לגוי ולאחר שעזבתו מבקשת
לחזורלבעלההיהודי.בירורשיטתר"תשביאתגויאינהאוסרת.בירורמעמדהכשוגגתשאינהנאסרתלבעלה.בירורשיטת
מהרי"ק,שהאיסורנקבעמפנישמעלהמעלבבעלהולאמצדכוונתהלאיסור.

חלקחושןמשפט
חו"מסי'יד.
סימןא

מעמדושלביתדיןקבועבעיר707 .................................................................................................... .

מקורות לפסיקה שמעמד בית הדין האזורי כ"בית דין קבוע" ,וכי מעמדו עדיף על בית דין של זבל"א .כשהתביעה היא
כנגד ציבור גדול של מתפללי בית הכנסת ,אין זכות לכל אחד מהציבור לבקש לנהל בנפרד את תביעתו ,ועליהם לבחור
שלשהנציגיםשינהלואתהדיוןעבורכללהציבור.

חו"מסי'יגסעיףז.
סימןב

הכרעתהדיןעפ"יהרובבבוררות709 ............................................................................................... .

בעליהדיןקבלואתביתהדין"ביןלדיןוביןלפשרה",אךלאקבלושגםהפשרהתוכללהינתןעפ"ירובדעות,האםבית
הדיןרשאילפשרעפ"ירובדעות.

חו"מסי'יא,יד,כו.
סימןג

דחייתטענותהנתבעהמבקששלאלחתוםעלשטרבוררותושלאלהופיעלדיון712 ....................... .

נימוקים לדחיית בקשת הנתבע שלא לחתום על שטר בוררות ושלא להתייצב לדיון .נחיצות החתימה על שטר בוררות
קודםלדיון,עלמנתלתתתוקףחוקילפסקהדין,ועלמנתלהסמיךאתביתהדיןלפשרביןהצדדים.האםבכתבהתביעה
התובעחייבלפרטאתמהותהתביעהוטענותיוואתההוכחותשברשותו.מעמדושלביתהדיןשבעיר.כשאחדהצדדיםהוא
איש ציבור מוכר בעיר .בעל דין שאינו מדבר עברית שוטפת ומבקש לקיים דיון באידיש .התנאים להיתר לתובע לתבוע
בערכאותכשהנתבעאינוצייתדינא.

חו"מסי'יא.
סימןד

האםראוישביתהדיןינדהאתהמסרבלהופיעבפניו 722 .................................................................
חו"מסי'יד.

סימןה

מקוםהדיוןבדיןתורהשביןבעללאשה 723.. ..................................................................................

האם בדיוןביןבעלואשההתובעהולךאחרהנתבע,מהקובעות"תקנותהדיון"בשאלהזו.מקוםמגוריםמשותףאחרון
שנקבע בתקנות הדיון ,מהו גדרו ולאיזה פרק זמן .בני זוג שעברו לגור במקום אחר האם מיד נקבע המקום החדש כמקום
מגוריםמשותף.האםישמקוםלחרוגמהתקנותבמקריםמיוחדים.

חו"מסי'יד.
סימןו

נימוקיםלפסקהדיןבשאלתמקוםהדיון 726.. ..................................................................................

האםהדיוןיתקייםבמקומושלהנתבעאובמקוםשבונעשתההעסקה.שיטתמהרשד"םוביאורשיטתו.האםבדיוןנוסף
ביןאותםצדדים,ניתןלבקששהמשךהדיוןיהיהבפניביתדיןאחר.

חו"מסי'יד.
סימןז

האםמקוםהדיוןביןחסידיחב"דבביתדיןשבעיראובביתדיןשלחסידיחב"ד729 ....................... .

כשיששניבתידיןקבועיםבאותההעיר,ביתדיןשלחסידיחב"דעבורחסידיחב"דמעמדוכביתדיןקבועעבורחסידי
חב"ד ,אך לא ניתן לחייב לטרוח ממרחקים להגיע לדיון בו .מעמדו של "בית דין לעבודה" כשאר בתי המשפט שדינם

תוכןהפסקיםה
כערכאות.נתבעהמסרבלדיןתורהבביתדיןשאליוהואמחוייב,ניתןלחושבוכסרבןשאינוצייתדינאלמרותהסכמתולדיון
בבי"דאחר,וביתהדיןיתירלתובעובערכאות.

חו"מסי'יד.
סימןח

מקוםהדיוןכשהבעלתושבחו"ל 733. ..............................................................................................

בניהזוגגרויחדבארה"ב,והאשהברחהמבעלהעםהבןהקטןוחזרהלארץ.הבעל הגיעלארץלדיוןמשפטיבתביעתו
להשבת הבן אליו ,ומעוכב על ידי בית הדין מחזרה לביתו בארה"ב עד לסיום ההליך בתביעת האשה לגירושין .האם בית
הדיןרשאילעכבאתיציאתומהארץ.

חו"מסי'יד,יז.
סימןט

מקוםהדיון,והאםישמקוםלשיקולהמתחשבבחששלסתימתטענות737. .....................................

חובתביתהדיןלהשוותביןבעליהדיןולמנועמצבשבויסתתמוטענותבעלהדיןשיחשובשמצבובפניביתהדיןנחות,
דוגמאותלהשלכותהנובעותמהלכהזו.פיצולתביעותשונותשלאותםצדדיםלשניבתידין.

חו"מסי'ידסעיףה.
סימןי

חיובהנתבעבהוצאותגבייתהחובבלשכהלהוצאהלפועל 741.. .....................................................
חו"מסי'יט.

סימןיא

האם המיעוט חייב לבטל דעתו לדעת הרוב כשביה"ד דן בנושאים שאינם צריכים להיות נידונים
בביתדין743.. ...................................................................................................................................

האםדייןדעתהמיעוטחייבלחתוםעלפסקהדין,תקנותהדיוןבזה,מחלוקת קצותהחשןומנחתחנוךאםניתןלהזים
בעדותאיסורוהיתר.הבחנהביןהוראתאיסורוהיתרלהוראתדיניממונות.

חו"מסי'כו.
סימןיב

נתבעשסרבלדיןתורהולאחרשתבעובערכאותמבקשדיוןבדיןתורה 745... .................................

יברר מה הטעם שאין נזקקין למי שהלך לערכאות ואח"כ מבקש לדון בדין תורה ,האם הלכה זו מתייחסת גם לנתבע
שסרבלדיןתורהוהתובעקבלהיתרלתבועבערכאות,והנתבעחוזרבומסרבנותו.האםניתןלהורותלנתבעלהשלישבבית
דיןאתסכוםהתביעהעדלסיוםההליך.

חו"מסי'כו.
סימןיג

פסקדיןבתביעתועדאגודהשיתופיתכנגדחבריםבאגודה 748.. .....................................................

בתקנוןהאגודההשיתופיתשלמושבנקבעשכלסכסוךביןהחבריםימסרלמשפטבוררים,האםגוףזהמעמדוכערכאות,
והנתבערשאילתבועשהדיוןיתקייםבביתדיןשלתורהבלבד.האםדינוכביתדיןשלסוחרים,ומהגדרושל"ביתדיןשל
סוחרים"הנזכרבפוסקים.

חו"מסי'לזסעיףט,וסי'שן.
סימןיד

דייןהקרובלבעלדין 752. .................................................................................................................

בעלדיןשאינותובעממוןאלארקטובתהנאה,האםקרובויוכללדונו.גדרטובתהנאהלמ"דשאינהממון.

חו"מסי'מוסמ"עס"קנח,אה"עסי'קמאב"שס"קמג
סימןטו

שטרמעשהביתדין .754 ..................................................................................................................

בירור טיבו ותוקפו של שטר "מעשה בית דין" לאישור גירושין ושליחות וכיוצ"ב ,מדוע אינו נפסל בהיותו "מפי כתבם".
האם שטר זה הוא עדות או פסיקת בית דין ,מי ראוי לחתום על השטר ,האם צריכים לחתום עליו זה בפני זה ,וביום ,ומה
הנוסחהראוילשטרזה.

חו"מסי'מ.
סימןטז

הודאתבעלדיןוקניןאודיתא 766.. ...................................................................................................

בירורהמושג"קניןאודיתא",וגדריו,נאמנותאוהתחייבות,האםישחולקיםשאינוקניין.

וחושןמשפט

חו"מסי'מבסעיףה.
סימןיז

פרשנותהסכםשקיימותשתידרכיםלפרשו 777 ..............................................................................

סתירהשהתגלתהביןשניחלקיםבהסכם,אוביןההסכםלנספח.חילוקביןסתירהגמורהלמקרהשבוניתןלפרשבדוחק
אתהסתירה.

חו"מסי'מוסעיףד.
סימןיח

חותמתביתהדיןעלמסמךכראיהמוחלטתלאמינותהמסמך 779 ...................................................

גם על פי ההלכה הסכם בין בני זוג מקבל תוקף רק לאחר אישורו כחוק .הוכחה לאישור ההסכם הוא כשהסכם חתום
בחותם בית הדין ,לרבות אישור מזכיר בית הדין המאשר שההעתק מתאים למקור .כיצד להתייחס למצב שבהסכם אחד
הנספחלהסכםחתום,ובעותקשבתיקביה"דחסרנספח.

חו"מסי'עדסעיףז'ובנתיבותסק"האה"עסי'קסעיףה.
סימןיט

הצמדתפירעוןהלואהוכתובה 782... ...............................................................................................

האםבהחזרהלוואהובתשלוםכתובהישלחשבהצמדהאועלהלווהאוהבעללשלםאתהערךהנקובבשטר.מחלוקת
מהרשד"םומהרש"ך.האםבכתובהקיימתסברת"קוליכתובהשנוכאן"ביחסלהצמדה.

חו"מסי'עהסעיףובט"זבסוףהסי',חו"מסי'רלבבש"ךס"קטו
סימןכ

פרעהלואהולאחרזמןנמצאוחלקמהשטרותמזוייפים789. ............................................................

מחלוקתהט"זוהש"ךכשהתובעטועןאינייודעאםפרעתיךבשטרותמזוייפים,האםדינוכאומראינייודעאםפרעתיך,
אואינייודעאםהתחייבתי.גדר"בריעלידיאחר".

חו"מסי'רסדסעיףד,סי'עהסעיףכג.
סימןכא

התובעטועןשהכסףניתןכמתנה,ולטענתהנתבעניתןכהלואה792... .............................................

סכוםכסףשעברמאחדלשניבלאלהבהירהאםניתןבתורתמתנהאובתורתהלואה,מהדינו.טענתספקהלואהספק
מתנה.מהנהחבירובסתמאואח"כדורשתשלום.עדקרובהמסייעהאםפוטרמשבועתהיסת.

חו"מסי'ע'סעיףאוסי'עהסעיףז.
סימןכב

טענהלמחילתהתחייבותשהיאבתוקףשלפסקדין 796. .................................................................

הטועןשחיובונמחללו,ואיןלוראיהלטענתו.טועןמחילהוישלומיגופרעתי.הסכםשקבלבביתהדיןתוקףשלפסק
דין,אםדינוכשטר,ואינונאמןבטענתפרעתי.

חו"מסי'נ,סי'כו.
סימןכג

מכירתצ'קיםוגבייתםבהוצאהלפועל 801... ....................................................................................

יבררמהומעמדושלהצ'ק עלפיההלכה,האםכהוראתתשלוםבלבד,אוכשטרהתחייבות,האםעלפיההלכהרשאי
לבטלו .האם יוכל לטעון קים לי כדעות שאין בצ'ק התחייבות ברת תוקף על פי ההלכה .מעמדה של הלשכה להוצל"פ
כערכאותוהאםכשהנתבעצייתדינאיוכללפנותללשכהלהוצל"פבלירשותביתדין.תקנתבורח)פושטרגל(.

חו"מסי'כבסעיףא'וסי'קפבש"ךס"קיאוסי'נונתיבותסק"ה.
סימןכד

חזרהמהסכםשנעשהבביתדין,ומעמדושל"יפויכחבלתיחוזר" 808... ..........................................

התוקףשישלהסכמהבפניביתהדיןגםבהעדרקנין,האםחתימהעלמסמך"יפויכחבלתיחוזר",דינהכמינוישליחות
ויוכללחזורבו.התחייבותשלאלחזור,תוקפה.ביאורסוגיית"שליש"עלפינתיבותהמשפט,ותוקףיפויכחבלתיחוזרכדין
שליש.הטענהשההקנאהנעשתהלמטרתהברחהמנושיםבלבד.מקחהנעשהבעקבותיעוץמוטעהשקבלהקונה.

חו"מסי'קנד,סי'קנז.
סימןכה

פסקדיןבנזקישכנים 816... ...............................................................................................................

"היזקראיה"בבתיםוחצירותבזמנינו,חזקהבהיזקראיה.האםניתןלמנועבניהבטענהשלהסתרתהנוף,אוירידתערך
הדירה.

תוכןהפסקיםז
חו"מסי'שוסעיףאוסי'קמחבנתיבותסק"א.
סימןכו

פסקדיןבתביעתנזיקין 828 ...............................................................................................................

הזיקחפץשישלוחשיבותרבהלניזקבלבדואיןלומחירלהימכרבשוק.האםבקביעתשיעורהתשלוםלניזקהקובעהוא
הערך לניזק או הערך בשוק .אומן שלקח חפץ לעבודה האם יחשב כשומר עליו ,והאם יש להפחית משכרו כשהחפץ אבד
בפשיעתו.

חו"מסי'קנגוסי'קנה.
סימןכז

הרחבתהדירהמעל"מרפסתסוכה"המונעתבנייתהסוכה 838... ....................................................

שכןאחדבנהמרפסתלצורךבנייתסוכהולאחרכמהשניםשכנו שמעליוהרחיבאתהדירהוחסםאתהאפשרותלבנות
סוכהבמרפסת,האםבעלהמרפסתיוכללמנועאתההרחבה,גדרי"חזקתתשמישין"לעומת"חזקתקרקע".האםשכןרשאי
למנועאתחבירומבנייתסוכהבחצרהמשותפת.האםשכןבבנייןמשותףרשאילהוסיףמרפסתללארשותשארהשכנים.
המעמדההלכתישישל"ועדהבית"בבנייןמשותף.

חו"מסי'קנד.
סימןכח

פסקדיןבנזקישכנים 843... ...............................................................................................................

בבניןמשותףשנישכניםסמוכים,ואחדבנהסגירתמרפסתושכנוטועןשהסגירהגורמתהיזקראיההסתרתנוףושמש.

חו"מסי'קנדסעיףא.
סימןכט

זכותושלדיירבביתמשותףלבצעשיפוץבבניין 849. .......................................................................

האםבעלדירהבבנייןמשותףרשאילבצעעבודותשיפוץבבניין,אועליולקבלאתרשותשארהשותפים.התקנתמרזב
המטפטףלמרפסתהשכן.

חו"מסי'קנז.
סימןל

בעלדירהבבנייןמשותף,הנהנהמהרחבתדירהשלשכנו 850.. .......................................................

אחד מבעלי הבתים הרחיב את דירתו והשכן מתחתיו נהנה מחלק מההרחבה וצפוי להנות מהשאר ,כיצד לחייבו
בהשתתפותבהוצאותהעליון.

חו"מסי'קסג.
סימןלא

דרכיהפעלתסמכותהציבורכנגדתושבהקהילה 852... ...................................................................

חברמושבהעמידעלדעתעצמושלטגדולבמקוםבולטבתוךחלקהחקלאית במושב,ומזכירהמושבהסיראתהשלט
תוך כדי גרימת נזק לשלט ולסביבה ,האם המזכיר פעל בסמכות ,או יש לחייבו על הנזק .למי הסמכות להורות על התקנת
שלטוהסרתו.

חו"מסי'קעאוסי'עזואה"עסי'קיטסעיףיא.
סימןלב

שניבניזוגלאחרגירושין,וכלאחדמהםתובעלרכושאתהביתהמשותף 853. ...............................

בניזוגלאחרגירושיןשכלאחדמהםמבקשלרכושאתהדירההמשותפת,מההםדרכיההכרעהביןהצדדים.האםיש
להורותלצדדיםלהתמכרביניהםויזכההמציעאתהסכוםהגבוה.סברת"טילטולאדגבראקשיםמדאיתתא",מהומקומה.
אחדמבניהזוגשפרעחובמשכנתאהאםזכאילאחרהגירושיןלהחזר.

חו"מסי'קעאסעיףח.
סימןלג

תשלוםדמישימושבנכסלשותףשנמנעממנוהשימוש 861.. ...........................................................

האם שותף שנמנע ממנו השימוש בשותפות יקבל תשלום מהשותף שהשתמש בכל הנכס המשותף .ביאור תשובת
הרשב"א,והאםישראשוניםהחולקיםעלהרשב"א.האםבניזוגלענייןזהכשנישותפים.האםישחילוקביןזוגהחיבשלום
לזוגהנמצאבהליכיגירושין.

חחושןמשפט

חו"מסי'קעה.
סימןלד

טענתשוכרלמנועהחלפתובשוכראחרמפניזכותוכ"ברמצרא"870... ...........................................

שוכרשסייםאתתקופתהשכירותומבקשלמנועמשוכראחרלהכנסלאחריו,בטענתזכותוכברמצרא,האםישממש
בטענהזו.מחלוקתהט"זסוףסי'קעהואחרונים.

חו"מסי'קעו
סימןלה

פסקדיןבתביעההדדיתשלשותפים 872... ......................................................................................

תביעה של שותף אחד לפרק את השיתוף עוד בטרם הסתיים פרק הזמן שנקבע מראש לשותפות .האם דינו של שותף
כפועלשיכוללחזורבובחציהיום.מההןהעילותהמוצדקותלפירוקשיתוףבאמצעתקופתהשותפות.

חו"מסי'קסג
סימןלו

דיןתורהשביןועדמושבמקומילתושבהחברבמושב878... ............................................................

סמכות בני העיר להטיל מסים ,האם יש תושבים הפטורים מתשלום מס .הטוען שאינו יכול לשלם מסים ,הקריטריונים
לגבייתם.דינםשלבניהעירכשותפים.דייןהמתגוררבאותההעירכשירותולדוןבענייניהעיר.חובתהדיווחופרסוםניהול
ענייניהעיר.

חו"מסי'קסדוסי'שססעיףא.
סימןלז

בנייהבביתמשותףללאאישורשארהשותפים 885 .........................................................................

בית המשותף לארבעה דיירים ,ושניים מהם עשו עבודות בינוי והרחבה בדירתם בלא הסכמת שאר השותפים בבניין,
וכעת תובעים תביעות הדדיות על נזק .בית הדין הורה שבטרם יתבררו תביעות הנזיקין עליהם לחדול מגזלת הרכוש
המשותף.האםבהשגתגבולנאמרהתקנתהשבים"תקנתמריש".

חו"מסי'רסדסעיףד'וסי'שסטסעיפיםח,יא.
סימןלח

עסקתתיווךבלאהסכםתיווךכחוק887... ........................................................................................

עלפיההלכהמתווךזכאילשכרגםבהעדרסיכוםמוקדםוק"ובהעדררישוםהסיכום.אךעלפיהחוקאיןחובתתשלום
בלא הסכם מפורט בכתב .האם מעת שהונהג החוק ,גם לפי ההלכה אין חובת תשלום בלא הסכם מפורט כדרישת החוק.
בירורשאלתדינאדמלכותאדינאבנידוןזה.דינאדמלכותאבארץישראל.תשלוםלפיטרחה.

חו"מסי'רזפת"שסק"ב,סי'שלטסעיףו,יו"דסי'רלובט"זס"קיג
סימןלט

ביטולעסקהעקבאיעמידהבלוחהזמניםשסוכםמראש 891.. .........................................................

האםתאריךהיעדלסיוםהמלאכההואתנאילעסקה,וחריגהמהתאריךגוררתביטולהעסקה.הלנתשכר,מאימתיעובר
עלבלתלין.

חו"מסי'רז
סימןמ

התחייבותלפיצוימופרזעקבהפרתהסכם 894... .............................................................................

מקובללהוסיףבהסכמיםסעיףפיצויכספיבגיןהפרתההסכם.האםבכלמקרהניתןלגבותאתהקנסהקבועבהסכם,או
שישמקריםשזואסמכתא,מההדרךלהסיראתבעייתהאסמכתא.האםהסעיףבתוקףמכחקניןסיטומתא.מחלוקתהרי"ף
והרא"ש,והאםישלחייבעכ"פחלקמהפיצוי.

חו"מסי'רכדסעיףב'וסי'רלבסעיףטזוסי'ד.
סימןמא

טענתהקונהעלפגםבסחורהותביעהלהשבתצ'קשנגבהשלאכדין .904.. .....................................

נגריה סיפקה סחורה ללקוח ולאחר ארבע שנים נמצאו תולעים בריהוט .האם הלקוח צריך להוכיח שהתולעים היו עוד
מעת הרכישה או על המוכר חובת הראיה שמכר סחורה ללא תולעים .האם הקונה היה רשאי לפדות צ'ק ביטחון שנותר
ברשותו,גדרי"עבידאיישדינאלנפשיה".המהנהאתחבירובסתמא,האםבחינםאובשכר.

תוכןהפסקיםט
חו"מסי'רלבסעיףאוסי'ריחסעיףזוסעיףטז.
סימןמב

תביעהלביטולעסקהלמכירתדירהבטענהששטחהדירהקטןמכפישהוסכם907 ......................... .

קונהרכשדירהוסוכםבעלפהובחוזהעלרכישתדירהששטחהמסויים,ולאחרמכןהתבררשהשטחהאמיתישלהדירה
הוא פחות .המוכר טוען שהדירה מוכרת היטב לקונה ,שאף גר בה זמן ארוך ,וקנה אותה כפי שהיא ,והקונה טוען לביטול
המקח או הפחתה מהמחיר.האםהמוחזקיכול לטעוןקים ליכשיטה אחתבראשונים .כשמקח מתבטל האם יחוייב הקונה
בתשלוםשכרדירה.

חו"מסי'שלג.
סימןמג

תביעהלהחזרתשלומישכרלימוד 914.. ..........................................................................................

תביעתתלמידהבמוסדלימודילביטולההתקשרותוהשבתסכומיהכסףששילמה.טענהשחלקמתכניתהלימודכרוכה
באיסור.התוקףהמשפטילהתקשרותהכרוכהבמעשהאסור.

חו"מסי'שלבוסי'שלג.
סימןמד

תביעתמורהכנגדהנהלתביתהספר 918. ........................................................................................

מורה שעזבה מוסד לימודי אחד ועברה לשני והחלה לעבוד ללא סיכום תנאי העסקתה ,האם בסתמא תקבל בהתאם
לתנאים שקבלה במוסד הקודם .הדין כשפועל החל לעבוד ללא כל סיכום על גובה שכרו .מה מצדיק פיטורי מורה באמצע
תקופההעסקה.מהושיעורשכרכפועלבטל.

חו"מסי'שלב
סימןמה

תביעתעובדלתשלוםשכרעבודה 923.. ...........................................................................................

התובעהועסקבהרצאתשעוריתורהעלידיארגוןצבורי,ונציגהארגוןשעמונערכהההתקשרותהטעהאתהתובע,וערך
סיכוםבניגודלהוראתהמקובלות.האםהארגוןמחוייבבסיכומיםאלו.עדכמהפעולותהנציגמחייבותאתהארגוןלמרות
החריגות" .יד פועל כיד בעל הבית" ,גדרו .האם בקבוצת שותפים ,מעשיו של אחד השותפים יחייב בכל מקרה של כלל
השותפים.אחריותחברהלנזקיעובדמטעמה.חיובשל"לפניםמשורתהדין"לארגוןציבורי.

חו"מסי'שלבוסי'שלגוסי'רכז
סימןמו

תביעותשלעובדכנגדבעלהבית 933 ..............................................................................................

התובע קבל עבודת תרגום מאמריםתורניים ,ועבודתוהופסקה,האם דינו כפועל או כקבלן.האם יש לשלם לו עד תום
השנהופיצוייפיטורין.הגדרתפועללעומתקבלן,וההבדליםביניהם.טענתאונאהבשכרפועל.

חו"מסי'שלגסעיףאואו"חסי'נגסעיףכה.
סימןמז

סכסוךשביןמורהלמנהל 943 ...........................................................................................................

פיטורי עובדת בעת היותה בהריון ,וללא עילה מוצדקת .מנהג המדינה ומנהג הרשת המעסיקה ,כשיקול בקביעת תנאי
העסקה.פיטוריעובדאומורהבתוךהזמןשסוכםמראש.חובתהמורהלצייתלהוראותהמנהל,כתנאייסודילהעסקתו.

חו"מסי'שפסעיףא.
סימןמח

הסכםביןמוסדחינוכילעובדיושאינםזכאיםלפיצוייפיטורין 945. ..................................................

ויתורהעובדעלזכויותיו,כשפסיקתבתיהמשפטאינהמכירהבתוקףהויתור.מההדיןעלפיההלכה.הבחנהבין"דינא
דמלכותא" ובין פסיקת בתי המשפט שאינה מעוגנת בחוק .מוסד חינוכי המקבל תשלום על מנת שיעבירם לעובדיו ואינו
מעביר.

חו"מסי'שעה.
סימןמט

חלוקתמשקביןבניזוגכשאחדמהםבמעמדשל"בןממשיך" .947. .................................................

חלוקת רכוש בין בני זוג שבנו את ביתם בנחלת ההורים והם במעמד של "בן ממשיך" ,כיצד להתייחס למעמד ההורים
ולמעמדבניהזוגברכושזהבעתחלוקתו.דיןיורדלשדהחבירוברשות.

יחושןמשפט

חו"מסי'שעה.
סימןנ

שוכרשצבעאתהדירהשלאבידיעתהמשכיר 953. .........................................................................

שוכר שצבע את הדירה על דעת עצמו דינו כיורד לשדה חבירו של מדעתו ,האם בעל הבית חייב להעלות לו שכר ,או
יכוללטעוןשהצביעהאינהנחוצה

חו"מסי'שעו.
סימןנא

תביעתבעלביתכנגדשכןשבנהשלאכדין 956... ............................................................................

שכןשהרחיבדירתוופלשלשטחציבורישבסמוךלביתו,אףשהנתבעלאפלשלשטחושלהתובעהוארשאילנהלאת
התביעהכאחדמבנירשותהרבים.דינושלמשיגגבולכגזלן.

חו"מסי'שעח.
סימןנב

תשלומינזקעקבהתנגשותביןשתימכוניות 957.. ............................................................................

תאונת דרכים שהסתיימה בנזק בלבד ,ושני הצדדים תובעים פיצוי .הנוסע במכונית או רוכב על סוס ומזיק דינו כאדם
המזיק או כממון המזיק ,האם יש חילוק בין מזיק בעת נסיעה למזיק בעת עצירה באמצע הכביש .על מי חובת הראיה
לפשיעתושלחבירו.הנהגהפוגעיחשבכאנוסאוכשוגג.

חו"מסי'שסגוסי'קנדסעיףב.
סימןנג

האםהדרבביתחבירובלארשותחייבלשלםדמישכירות 965... ....................................................

דירהמשותפתשלבניזוגגרושים,והאשהגרהבדירהונישאהמחדש.בהסכםהגירושיןנקבעהזכותהשלהאשהלגור
בדירהכלעודאינהנישאתמחדש.האםישלחייבאתהבעלהשניבדמישימוש,עלתקופהשעברה,ומכאןולהבא.האם
זכותהשלהאשהלטעוןשישלהסיראתהתביעהכלעודהבעלאינומשלםדמימזונותעבורילדיהם.

חו"מסי'שפב
סימןנד

עלמיחובתההוכחהכשהנתבעמכחישגרימתנזק 970.. .................................................................

התובעטועןשהנתבעעקרמטעשלוללארשות,והנתבעטועןשקבלרשותבמסגרתעסקהלהחלפתשטחיםחקלאיים,
עלמימוטלתהראיה,עלהתובעהמבקשלהוציאממוןאועלהנתבעשעקראתהמטע.

סימןנה

"זכויותיוצרים"לאדםשצולםבקלטתוידאו 973. .............................................................................

האם ניתן לתבוע "זכויות יוצרים" ,לאחר שהושלמה העבודה ומלכתחילה לא בקש זכות זו .האם מי שהקליט רב נותן
שיעור,חייבאתזכויותהיוצריםשלהקלטתלאותורב.

או"חסי'קנבוקנג
סימןנו

דיןתורהבשאלתבעלותעלביתהכנסת 974. ..................................................................................

תביעהלבעלותואפוטרופסותעלביתכנסת,הגדרותסוגיבתיהכנסתהשונים -שלכפרים,שלכרכים,שלטורסיים,של
יחיד.חילוקיהדיניםביניהם.העירצפתאםנידונתככרך,היוםולפנימאהשנה.ביתכנסתשחרבונבנהמחדש.כללימינוי
אפוטרופוסלניהולביתהכנסת.

סימןנז

מעמדביתהעלמין 983 .....................................................................................................................

האםמותרלבנותמחיצהאומתקןלידקבראחדואינומצויבשארהקברים.

מפתח נושאים
ענייני אבן העזר
הלכות אישות
חר דרבינו גרש

♦

היתר חדר"ג בבני הזוג הגרי בנפרד ,הבעל בישראל והאשה בחו"ל .בעקבות יוזמה של
האשה הוסדרו גירושי בערכאות .האשה מסרבת להיענות להזמנת בית הדי לדו
בתביעת הבעל לגירושי .הא נית להתיר לבעל חר דר"ג לשאת אשה שנייה עקב
הגירושי בערכאות ,הפירוד הממוש והסירוב להתייחס לתביעת הגירושי של הבעל
לאחר גירושי בגט פסול ,שרק לאחר הגירושי התברר פסולו
שלא לשאת אשה שנייה ,האשה עקרה והסיכוי שתוכל ללדת מזערי .הבעל והאשה
מסכימי ומבקשי שינת לבעל היתר נישואי לשאת אשה שנייה .הא יש מקו
להיזקק לבקשה זו .מה התנאי שבלעדיה לא תידו בקשה להיתר נישואי
שאשתו לקתה במחלה נפשית ודיכאו ,ניסתה להתאבד ולאבד את בתה .עקב
התמשכות המחלה ,הבעל מבקש להתיר לו לשאת אשה אחרת .גדר שוטה לעניי קבלת
הגט והתיר נישואי
נאמנות לעניי היתר חר דר"ג
נאמנות לעניי יוחסי

♦

מעמד חזקת כהונה של "כהני הזמ הזה" ,הא ודאי כוהני או ספק ,הא חזקה זו
מתייחסת למי שמעול לא הוחזק בחזקה מעשית של כה
ראיה מש המשפחה על היותו כה ,במשפחה מעול לא נהגו מנהגי כהונה ולא שמעו
על היות כוהני .רק כשהופיע להירש לנישואי ,התעורר הספק שמא הוא כה,
בהסתמ על ש המשפחה ,שהוא ש מובהק לכוהני

♦
♦

היתר נישואי לבעל

♦

ערכאות

♦
♦

כה

♦

אה"ע סי' א.1/

אה"ע סי' א.1/
אה"ע סי' ב.3/
אה"ע סי' נח.342/
אה"ע סי' א.1/
אה"ע סי' י.81/
אה"ע סי' ג.5/
אה"ע סי' ג.5/

♦

ממזרות

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

"יכיר"

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

אה"ע סי' ד.11/

אד שנולד לאשה שאינה נשואה ,והא טענה שגיסה הוא אבי הב וכ טע הגיס ,הא
הב כשר לבא בקהל
אה"ע סי' ד.13/
נאמנות הא לפסול את הב
אה"ע סי' ד.18/
מה המשקל שיש לכ שהב הוחזק כבנו של הגיס .הא קיימת ריעותא א האמי
שהוא ב הגיס ,והא יכול לחזור בו ממה שהאמי
אה"ע סי' ד.11/
זהות האב אינה ידועה,א אי עדות מועילה לפוסלו ,הא ישאר כשתוקי .הא "תרי
רובא" הוא יסוד להיתר ביוחסי
אה"ע סי' ו ,40/סי' יא.94/
היתר ספק ספקא עפ"י שיטת מהרי"ו
אה"ע סי' ו'.41/
מתי מצרפי ספק שהאב נכרי
אה"ע סי' י ,89/סי' יא.94/
הטע שמצרפי ספק מנכרי ג במקו שרוב ישראל
אה"ע סי' ז.58/
מקובל באר ,וכ בקהילות אחרות ,לרשו בפנקס מיוחד את פסולי החיתו ,לזיכרו
שלא יינשאו עמ .מהו המקור למנהג זה ,והא כשמתעורר ספק בכשרות לבוא בקהל
נכו שלא להיכנס לבירור
אה"ע סי' ט ,74/אה"ע סי' י.89/
היתר על יסוד ספק ספיקא
אה"ע סי' ו\51
הא ואד אחר טועני שהוא בנ ,הא נאמני
אה"ע סי' ו.50/
עדות כשעושה עצמו רשע
אה"ע סי' י'.90/
קביעת ממזרות על פי אומדנא המסתברת
אה"ע סי' יג.98/
נאמנות כשההכרה אינה ברורה
אה"ע סי' י.89/
נאמנות לשלול אבהות ,א אינו נאמ לייחס הב לפלוני
אה"ע סי' י.86/
הנוגע בעדות ,הא נאמ
אה"ע סי' י.78/
הכיר בו כבנו וחוזר בו ושולל אבהות ,הא נאמ
אה"ע סי' יג.98,100/
הוחזק כבנו ,ללא אמירה מפורשת ,וחוזר בו ושולל אבהות ,הא נאמ
אה"ע סי' ט ,75/אה"ע סי' י.78/
הא הכרה זו היא בגדרי עדות
אה"ע סי' ט.75/
מה התנאי לקבלת עדות זו
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מפתח נושאי

"יכיר"

עטרת דבורה
♦

"אי אוסרי על הייחוד"

♦

אה"ע סי' ה.22/
הנאמר מחו לבית הדי או בפני בית די שיש בו רק שני דייני ,או בכתב
אה"ע סי' ה.15/
נאמנות אד שאינו בעלה של הא לטעו שהוא אבי הב ולפוסלו
אה"ע סי' ו.29/
בעלה של הא המעיד שהב אינו בנו
אה"ע סי' ו. 51,49/סי' ט.74/סי' י.87/
צירו שיטות הראשוני שאינו נאמ אלא בדר הכרת בכורה
אה"ע סי' ט.75/
עדות "יכיר" שנאמרה בעבר ,וכעת ספק א הבעל נחקר כראוי על עדותו
אה"ע סי' י.82/
ביטול העדות על יסוד "עדות שבטלה מקצתה ,בטלה כולה"
אה"ע סי' ט ,77/סי' יג.100/
כשהבעל מעיד ומסתמ על מידע ששמע מאד אחר
אה"ע סי' ט ,77/י.82/
כשהבעל מוחזק כשקר וכפר
אה"ע סי' י.81/
כשהבעל אד קל דעת החוזר בו מדבריו מספר פעמי
אה"ע סי' ח.60/
להתיר את בנה או בתה לבוא בקהל
אה"ע סי' ח.60/
נאמנות להתיר כשללא דבריה הב ודאי ממזר ,וטע נאמנותה
אה"ע סי ח.72/
א נאמנת לחזור ממה שהחזיקה כבנו של פלוני
אה"ע סי יג.97/
בעל הדורש לערו בדיקת רקמות לילדיו ,הא נזקקי לו
אה"ע סי יג.99/
הנטע לאבהות הדורש לערו בדיקת רקמות ,הא נזקקי לו
אה"ע סי' ו'.30/
באילו תנאי מכשירי ותולי שהולד השתהה עד י"ב חדש
אה"ע סי' ו .33/סי' י.88/
מתי מכשירי הב מפני שתולי שבא בצנעא
אה"ע סי' ו.35/
נולד לשעה ,הא תולי שילדה למקוטעי
אה"ע סי' ו.39/
הא בכוחה להוכיח על הריו על פי ההלכה
אה"ע יב.96/
נמצא תינוק בעיר שרובה ישראל ,ויש ראיות שננטש בצורה המוכיחה כוונה לשמרו
בחיי וכדי שישאר בחיי .הא צרי גיור מספק ,והא לאחר גיור יוכשר לבא בקהל
אה"ע סי ח.70/
הא יאמר ג בנישואי איסור ובערכאות
אה"ע סי' י.90/
מעמד וכשרות לנישואי ע ב או בת ישראל
אה"ע סי' יד ,104/סי' טו.108/
יוצאי ממקו אפל גדרו
אה"ע סי' יד.105/
הא הפסידה כתובה ג ללא התראה מוקדמת
אה"ע סי' טו.109/
חיובה בגט ,וההבחנה בינו לייחוד ,שאי אוסרי עליו
אה"ע סי' טו.110/
הודאת האשה בו ,הא אוסרתה על בעלה ,ועל הנטע
אה"ע סי' טו.109/
הא בכלל זה לינת לילה בבית גבר זר

מינקת

♦

אה"ע סי' טז.112/

ספק מינקת חבירו

♦

היתרה להינשא,כשפסקה להניק שלשה חודשי קוד למועד הגירושי ,ויש לה תינוק
קט שלא מלאו לו כ"ד חדש ,הא דינה כמינקת המחויבת בהמתנת כ"ד חדש
אה"ע סי' טז,112/כ.125/
הא נאמנת בטענה המתירה נישואי תו כ"ד חדש
אה"ע סי' יז.113/
שהתעברה בהיותה גרושה ,ומבקשת לשוב לבעלה הקוד לגדל עמו את ילדיה .בירור
שיטת ר"ש הזק שבגרושה לא גזרו ,א יש חילוק בי מכירה או אינה מכירה ,הא יש
ראשוני שדעת כדעת ר"ש הזק ,מהי הכרעת ההלכה .בירור שיטת מהר" מינ
בפנויה שזינתה והכרעת הרמ"א
אה"ע סי' יח121/
צירו שיטת הפני יהושע להתיר כעבור ט"ו חדש
אה"ע סי' יט\ ,122סי' כ\.124

היתר עגונה

♦

אה"ע סי' כא.128/
אה"ע סי' כא.128/
אה"ע סי'
כא.130,137/

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

נאמנות הא
נאמנות הא

♦
♦
♦

בדיקת רקמות

♦
♦

אישתהי י"ב חודש
זוג הגר בנפרד
"יולדת למקוטעי "
"בדיקת הריו "
אסופי
"רוב בעילות אחר הבעל"
קראי
"דבר מכוער"

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

מינקת חבירו

♦

♦

♦
♦

הבעל שהה בספינה שטבעה ,א לא ראו את טביעת הבעל עצמו
באילו תנאי יצאה מחזקת אשת איש דאורייתא
שיטת רבי אליעזר מווארדו באבד זכרו ויש אומדנות מוכחות שמת ,ודעת ראשוני
אחרי בהלכה זו

הלכות קידושין
קידושי

♦
♦
♦
♦
♦

קידושי
קידושי
קידושי

♦
♦
♦

עדי הקידושי שלא ראו רגע נתינת הטבעת
בעדי פסולי ,לקיימ עפ"י "אנ סהדי" ,שיטת החת"ס
בעדי פסולי ,שלא להתירה בלא גט שמא עשו תשובה
בעדי פסולי ,שלא להתירה בלא גט כשנשאה אחר הקידושי
הא יפסל ג בהעדר ידיעה שיפסל לעדות מפני העבירה
נמצא אחד העדי קרוב או פסול ,והא ה"ה כשהפסול היא אשה
שנערכו על ידי מי שאינו מוסמ לסידור חו"ק
כשהמקדש שיכור ,והגדרת שיכור

אה"ע סי' כג.161/
אה"ע סי' כג,162/סי' כד.164/
אה"ע סי' כד.166/
אה"ע סי' כד.168/
אה"ע סי' כד.165/
אה"ע סי' כה.174/
אה"ע סי' כו.176/
אה"ע סי' כה.169/

עטרת דבורה

מפתח נושאי

קידושי
קידושי
עידי קידושי

♦

קידושי עד פסול

♦

"אפקעינהו רבנ
לקידושי "
"אפקעינהו רבנ
לקידושי "
"אפקעינהו רבנ
לקידושי "
קבלת עדות שלא בפני
בעל די
הסכ קד נישואי

♦

באילו מקרי נאמרה הפקעה זו ,ושלילת הטענה שעקרונית בית די של שלשה ,רשאי
להפקיע קידושי בנסיבות נחוצות לפי שיקול דעתו
שלילת ההצעה שנית לתק תקנת קהל להפקיע כס קידושי במקרי סרבנות גט
וכיוצ"ב
"הפקר בית די הפקר" ,אינו יכול לחול למפרע בהפקרת כס קידושי שנית לפני זמ

אה"ע סי' כב.155/

♦

להתיר לאשה להינשא

אה"ע סי' כג.158/

♦

הסכ קד נישואי

♦

שבו חובת תשלו חודשי המוטלת על המסרב להיענות לתביעת הגירושי ,הא יהיה
נית להסדיר גט ,א ההסכמה להתגרש הושגה בעקבות ההסכ
הצעה להסכ קד נישואי שבו התשלו החודשי יוטל בכפו לפסק די לחיוב
הגירושי ,והוצאתו לפועל תתבצע במסגרת בית הדי בלבד

אה"ע סי' עה.455/

♦

בטבעת שאולה
קידושי שחוק בטבעת שאולה
הא עדי שראו מעשה קידושי ,א לפי דעת הקידושי אינ מועילי ,וטעו ,או ראו
רק חלק מהמרכיבי של תפיסת הקידושי ,הא יחשבו כעידי קידושי
הא יפסל ג בהעדר עדות בבי"ד על פסולו ,שיטת התומי

♦

♦
♦

אה"ע סי' כה.173/
אה"ע סי' כה.173/
אה"ע סי' פח.
אה"ע סי' כד.165/
אה"ע סי' כב.147/
אה"ע סי' כב.152/

אה"ע סי' עה.476/

הלכות כתובות
מזונות אשה
מזונות אשה
מזונות אשה
מזונות אשה
מזונות אשה
מזונות אשה
מזונות אשה
מזונות אשה
מזונות אשה
מזונות האשה
מזונות האשה
מזונות האשה
מזונות האשה
מזונות האשה
מזונות האשה
מזונות האשה
מזונות האשה
מזונות האשה
מזונות האשה
מזונות האשה
מזונות האשה
מזונות האלמנה
"שטר התנאי"
מזונות "מעוכבת
מחמתו"
מזונות "מעוכבת
מחמתו"
מעשי ידיה
מעשי ידיה
מפעל הפיס

♦

כשהבעל חסרכל ,הא עדיי חובת המזונות נשארה בעינה
כשהבעל חסרכל ,הא חייב לקחת הלוואה כדי לפרנס את אשתו
חיוב כשהבעל רוצה לתת גט והאשה מונעת את הגירושי
מחילת חוב המזונות ,והא תוכל לחזור בה ממחילת החוב
מחילת חוב המזונות כשאינה מפורשת אלא במשתמע
מחילת חוב המזונות שהתעורר בה ספק
מחילת חוב המזונות שניתנה ע התחייבויות הבעל שלא קויימו
אי פוסקי אלא ממועד הגשת התביעה ,הטע בהלכה זו
בעל שלא של דמי מזונות במש תקופה ממושכת ,הא בטר גביית יש לברר מה
היו מקורות המחיה של האשה ,והא בנסיבות מסויימות יפטר למפרע
חובת הבעל בה מהתורה או מתקנת חכמי
חיוב כשהאשה מורדת האומרת "בעינא ליה ומצערנא ליה"
חיוב כשהאשה אומרת "מאיס עלי"
חיוב כשהאשה עזבה את הבית שלא כדי
הא הפסד מזונות נובע ממעמדה כמורדת ,או מהפירוד ביניה
כשהמניעה לחיי משותפי היא מהבעל ,והאשה תובעת גירושי
הבעל עזב את אשתו ,א יפטר בטענה שאשתו אינה רוצה בו
הבעל תובע גירושי והאשה מסרבת ,א זו עילה לפוטרו ממזונות
הבעל טוע "מאוסה עלי" ,א זו עילה לפוטרו ממזונות
"מדור ספציפי" ,הא הבעל מחוייב במדור שהורגלה בו
"מדור ספציפי" ,זכותה של האשה כשות ,למנוע פירוק שיתו
הא לקזז מדמי המזונות את גמלת ביטוח לאומי שהאשה מקבלת
הא לקזז מדמי המזונות את גמלת ביטוח לאומי של האלמנה
תוקפו למנוע פירוק שיתו בי בני הזוג

♦

הגדרת ,והבסיס בהלכה לחובת מזונות אלו

אה"ע סי' מ.271/

♦

הא ינוכו מעשי ידיה מדמי המזונות

אה"ע סי' מ.273/

♦

זכות הבעל לקבל חלק בזכויות ממו שנצברו לאשה מעבודתה
זכות הבעל בסכומי שהצטברו בחשבו הבנק של האשה
אשה שזכתה בהגרלה ,מעמד הכס ,כמעשי ידיה או מתנה

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

אה"ע סי' לא.203/
אה"ע סי' לא.205/
אה"ע סי' יד.103/
אה"ע סי' כח.181/
אה"ע סי' כח.187/
אה"ע סי' כח.189/
אה"ע סי' כח.190/
אה"ע סי' כט.192/
אה"ע סי' כט.193/
אה"ע סי' לד.222/
אה"ע סי' לד.222/
אה"ע סי' לד.225/
אה"ע סי' לד.227/
אה"ע סי' לד.229/
אה"ע סי' לד.235/
אה"ע סי' לה.239/
אה"ע סי' לה.240/
אה"ע סי' לה.241/
אה"ע סי' לב.206/
אה"ע סי' לב.216/
אה"ע סי' פג.551/
אה"ע סי' פג.552/
אה"ע סי' לב.212/

אה"ע סי' לט.269/
אה"ע סי' מג.285/
אה"ע סי' מג.286/
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עטרת דבורה

מפתח נושאי

מורדת
מורדת
מורדת
מורדת
מורדת
מורדת
מורדת
מורדת

♦

מורדת

♦

מורד
מורד
מורד
מורד

♦

מורד
מורד
בוגד
משמורת ילדי
משמורת ילדי
ביקור הילד אצל אביו
ביקור הילד אצל אמו
מזונות הילדי
מזונות הילדי
מזונות הילדי
מזונות הילדי
מזונות הילדי
המוסד לביטוח לאומי

♦

מרד ומבקש לחזור בו ,הא די באמירה בעלמא או עליו להוכיח עצמו
הא זוכה בפירות נכסי מלוג
הא יורש את אשתו
הא נשאר ע זכותו בנכסי צא ברזל ונדוניא ,או האשה רשאית לקבל עוד קוד
גירושי
גדרי מורד ,לזמ ,ולאונסו ,ומרידה שנכפתה עליו עקב מעשי פליליי
משרה אשתו ע"י שליש בעל כורחה ,א יחשב כמורד
בגד ומבקש לחזור בו ,הא די באמירה בעלמא או עליו להוכיח עצמו
"טובת הילד" ,כשיקול מכריע בקביעת משמורת והסדר ביקורי
הא מלבד שיקול "טובת הילד" ,מתחשבי בזכויות ההורי בילד
קיומו כתנאי לחובת האב במזונותיו
היתר היציאה מהאר לחו"ל לביקור זה
גדרי חובת האב במזונותיה
חובת האב במזונות ב המתנכר
חובת האב במזונות ב המתנכר ,לאחר שהתחייב בהסכ גירושי
כשהאב חסרכל ,הא עדיי חובת המזונות נשארה בעינה
כשהאב חסרכל ,א חייב לקחת הלוואה למימו המזונות
הגדרתו כגו העוסק בהוצל"פ ולא במת הלוואות

מקו מגורי הזוג

♦

דמי שימוש ראויי

♦

כנסה בחזקת בתולה
ונמצאת בעולה

♦

לאחר החתונה בני הזוג גרו בבית הורי הבעל ,והאשה מבקשת לעבור למקו מגורי
חילופי ,הא הבקשה מתקבלת ,והא זכאית למזונות בעודה מחו לבית כשמסכימה
לחזור למגורי במקו אחר
הבעל או האשה מתגוררי בדירה המשותפת ,וב הזוג השני מחו לדירה ,הא יחוייבו
בדמי שימוש בדירה ,בנסיבות סכסו קוד גירושי ,או לאחר גירושי
הא זו עילה לפוטרו מכתובה ומזונות ויהיה רשאי לחייבה בגט .והא יש מקו לטענה
זו לאחר ששהה ושתק

חלוקת רכוש

♦

חלוקת רכוש
חלוקת רכוש

♦

המגרש נרכש בכס שהתקבל מהבעל ,ונרש על ש שני בני הזוג ,על המגרש נבנה בית
במימו הבעל ,כיצד יחולק הרכוש בעת הגירושי
אה"ע סי' מח.302/
זוג ניהל יחד חנות ,אומדנא דמוכח לשיתו בזכויות והחובות
חו"מ סי' לב.854/
בני זוג לאחר גירושי שכל אחד מבקש לרכוש את הדירה המשותפת ,דר ההכרעה,
סברת "טילטולא דגברא קשי מדאיתתא" ,מהו מקומה
חו"מ סי' לב.858/
כנ"ל ,הא להורות לצדדי להתמכר ביניה ,ויזכה המרבה במחיר
חו"מ סי' לב ,854/אה"ע סי' לב.215/
גוד או איגוד ,כדר לפירוק שיתו בנכס
חו"מ סי' מט.947/
"ב ממשי" ,חלוקת רכוש בי בני זוג שבנו את בית במשק חקלאי בנחלת ההורי
במעמד "ב ממשי" ,מהו חלק ההורי וחלק בני הזוג ברכוש בעת חלוקתו

♦

אה"ע סי' מח.304/
אה"ע סי' מח.307/

חלוקת רכוש
חלוקת רכוש
חלוקת רכוש

♦

הא נית להגדיר אשה כ"מורדת" לאחר שהבעל עזב אותה
הא "מאיס עלי" בדוקא ,או ה"ה בכל טענה שמשמעה שאינה רוצה בו
כיצד מכריזי על מורדת "בעינא ליה ומצערנא ליה" ,בתנאי החיי בימינו
מתי יש מקו להפסד מתנות במורדת ,גדר הלכה זו
מתי יש מקו להכרזת אשה המורדת שאינה תובעת להתגרש
"מאיס עלי" ,המקור שנאמנת להפקיע עצמה משעבודה לבעלה
"מאיס עלי" ,אינה משועבדת לבעלה ואינו יכול לעכב יציאתה לחו"ל
התובעת להתגרש ,הא הבעל יחוייב בגירושי ,הא בית הדי ידרי את הבעל שנכו
להסכי גירושי ,בלא לנקוט אמצעי כפיה בגופו או במילי
האומרת "מאיס עלי" הא ג בהעדר חיוב הבעל בגט ,נית לקרותו עבריי ,או יחשב
ככפיה במילי ,ולא הותר אלא להתרחק ממנו ,שהיא דרגה נמוכה יותר מכפיה במילי

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

"חוק יחסי ממו "
"חוק יחסי ממו "

♦

טאבו

♦

אה"ע סי' לה.239/
אה"ע סי' לז.256/
אה"ע סי' לז.261/
אה"ע סי' לט.267/
אה"ע סי' לט.266/
אה"ע סי' נ.320/
אה"ע סי' נ.320/
אה"ע סי' פ.518523/
אה"ע סי' פב.546/

אה"ע סי' לח.261/
אה"ע סי' מה.294/
אה"ע סי' מה.296/
אה"ע סי' מה.298/
אה"ע סי' צג.673/
אה"ע סי' צג.682/
אה"ע סי' לח.261/
אה"ע סי' מב.279/
אה"ע סי' מב.280/
אה"ע סי' .195
אה"ע סי' לג.218/
אה"ע סי' ל.194/
אה"ע סי' ל.194/
אה"ע סי' ל.199/
אה"ע סי' לא.203/
אה"ע סי' לא.205/
אה"ע סי' לא.205/
אה"ע סי' ס.376/
חו"מ סי' לג.868/
אה"ע סי' כז.177/

אה"ע סי' מד.291/

הקובע חלוקה שוה של הנכסי ,הא עפ"י ההלכה נית לפסוק כ
הקובע חלוקה שוה של הנכסי ,הא לאחר קניי נית לפסוק חלוקה שוה ,או יחשב
כמייקר ערכאות
רישו הנכס בטאבו על ש שני בני הזוג כראיה לשותפות בנכס

אה"ע סי' לט.265/

עטרת דבורה
טאבו
משכנתא

מפתח נושאי

♦

אה"ע סי' מד ,291/סי' מח.308/
הא רישו הנכס ב"מנהל מקרקעי ישראל" בשותפות דינו כרישו בטאבו
אה"ע סי' מד ,293/חו"מ סי' לב.861/
הבעל פרע את חוב המשכנתא ,א יקבל החזר

♦

זכות האשה לעכב את הגירושי עד לתשלו הכתובה במלואה
מחלה על הכתובה בהסכ הגירושי ,וחזרה בה
מחילה על כתובה כשנכתב בכתובה שלא יהיה תוק למחילה
הא האשה תוכל לגבות כתובה ,כשתובעת בביהמ"ש זכויות ממו המעוגנות בחוק
בלבד
הצמדה ,הא בעת תשלו הכתובה יש לחשב הצמדה ,או על הבעל לשל את הסכו
הנקוב בכתובה בלבד .סברת "קולי כתובה שנו כא" כשיקול שלא להצמיד
החיוב א האשה רוצה להתגרש ואינה רוצה בו
החיוב לאחר תביעת גירושי שהוגשה מטע האשה
החיוב לאחר תביעת גירושי של הבעל עקב מריבות
החיוב לאחר תביעת גירושי של הבעל עקב מרידתה
החיוב כשהאשה מרדה ,ולכ הבעל אינו רוצה בה
החיוב כשהבעל מרד ,ולכ האשה אינה רוצה בו
החיוב כשהבעל נהג באלימות ,ולכ האשה אינה רוצה בו

אה"ע סי' נה.330/
אה"ע סי' ס.379/
אה"ע סי' כח.186/
אה"ע סי' מז.299/

אה"ע סי' לו.243/
אה"ע סי' לו.243/
אה"ע סי' לו.246/
אה"ע סי' לו.247/
אה"ע סי' לו.250/
אה"ע סי' לו.251/
אה"ע סי' לו.251/
אה"ע סי' מז.301/

♦

כתובה
כתובה
כתובה
כתובה

♦

כתובה

♦

כתובה ותוספת כתובה
כתובה ותוספת כתובה
כתובה ותוספת כתובה
כתובה ותוספת כתובה
כתובה ותוספת כתובה
כתובה ותוספת כתובה
כתובה ותוספת כתובה

♦

♦

פיצויי

♦

הא בהעדר חיוב כתובה ,יש לפסוק פיצויי כתשלו חילופי

המוציא הוצאות
על נכסי אשתו

♦

מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל ,בירור ההלכה וטעמה

אה"ע סי' מד.291/

♦

הא יאמר "מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל" ,ביחס לתקופת פירוד לקראת
גירושי– אה"ע סי' מד\.294
בעל המורד באשתו ,זכותו בפירות נכסי מלוג
הא הבעל זוכה בה כשאינ מנוצלי ל"רווח ביתא"
בעל שנת עיניו לגרשה ,זכותו בפירות נ"מ
הא רשאית למוכר לכתחילה שלא בידיעתו

אה"ע סי' מה.294/
אה"ע סי' מה.295/
אה"ע סי' מה.295/
אה"ע סי' מו.298/

♦

הפסד הכתובה כקנס על העבירה ,או מפני קלקול חיי המשפחה– אה"ע סי' מט\.309
באילו מקרי ,והטע לחיוב הגירושי ושלילת הכתובה
בעבירות שג הבעל אינו מקפיד בה
אשה המכה את בעלה ,דינה כעוברת על דת
הא חייבת בגירושי ג בהעדר התראה
חיובה בגט ללא התראה מוקדמת
חיוב הבעל במזונותיה עד לגירושי
הא נאמנת ,הדי כשהבעל מאמי ,הא חייב לגרשה רק בנאמנת עליו כבי תרי
אמרה כ בפני בי"ד ,הא נאמנת לחזור בה
הא נאמנת ,כשהיא מורדת "מאיס עלי"
הא הבעל יחוייב הגירושי

אה"ע סי' מט.309/
אה"ע סי' מט.309/
אה"ע סי' מט.313/
אה"ע סי' מט.314/
אה"ע סי' יד.102/
אה"ע סי' יד.102/
אה"ע סי' נ.318/
אה"ע סי' נ.321/
אה"ע סי' נ.319/
אה"ע סי' נ.321/

פירות נכסי מלוג
פירות נכסי מלוג
פירות נכסי מלוג
"נכסי שאינ ידועי"
לבעל
עוברת על דת
עוברת על דת
עוברת על דת
עוברת על דת
עוברת על דת
עוברת על דת
עוברת על דת
"טמאה אני ל"
"טמאה אני ל"
"טמאה אני ל"
"טמאה אני ל"

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

חו"מ סי' יט.782/

הלכות גיטין
הסכ גירושי
הסכ גירושי
הסכ גירושי
הסכ גירושי
הסכ גירושי
הסכ גירושי
הסכ גירושי

♦

לאחר שקבל תוק של פסק די ,מעמדו ,והנאמנות בטענת פרעתי
או הסכ ממו בי בני זוג ,בעקבות מנהג המדינה ,ג על פי ההלכה ההסכ יקבל תוק
רק לאחר אישורו כחוק
מעמד הסכ הגירושי שאושר וקבל תוק ,בטר הגירושי
שבו התחייבות בלא תנאי ,הא יקבע התנאי עפ"י אומדנא
על פי ההלכה קוד לגירושי יקבע נושא הכתובה

♦

א על פי ההלכה נכו שקוד לגירושי יוסדר הסכ מפורט
הוכחה לאישור ההסכ הוא כשהסכ חתו בחות בית הדי ,לרבות אישור מזכיר
בית הדי המאשר שההעתק מתאי למקור .כיצד להתייחס למצב שבעותק אחד
הנספח להסכ חתו ,ובעותק שבתיק ביה"ד חסר נספח

♦
♦
♦
♦

♦

חו"מ סי' כב.799/
חו"מ סי' יח.799/
אה"ע סי' ס.378/
אה"ע סי' ל.199/
אה"ע סי' לו ,243/סי'
פו.577/
אה"ע סי' פו.577/
חו"מ סי' יח.799/

5

6

עטרת דבורה

מפתח נושאי

הסכ גירושי

♦

הסכ גירושי
הסכ גירושי

♦

הסכמות שלא נערכו בכתב אלא הוסכמו בעל פה בפני בית הדי שהתבקש לאשר לתת
לה תוק מחייב ,תוקפ ההלכתי
משמעות הסעי שאי תביעות הדדיות ,וא יחשב כמחילת חוב
שאינו מקויי לאחר הגירושי ,הא יש חשש גט מוטעה א לאחר הגירושי האשה
אינה מקיימת את ההסכ שהוסדר טר הגירושי
הא הטעיית הבעל ביחס לטיבו של ההסכ תעורר ספק בגט
החובה לאחר הגירושי לקיי את ההתחייבויות שבהסכ ,וביה"ד ינקטו באמצעי
מתאימי להבטחת קיו הסכ
חזרה מהתחייבות שבהסכ גירושי ,בנסיבות שהבעל מחוייב בגירושי ובהסכ
הגירושי האשה התחייבה לטובת הבעל או ויתרה על זכויותיה ,הא תוכל לחזור בה
לאחר הגירושי ולטעו "משטה אני ב" ,או שההסכ נעשה תחת לח .הא ג
בהתחייבות שנעשתה בפני בי"ד נית להתנער מההתחייבות ,העדיפות לבית די רשמי
שנת להסכ תוק של פסק די
חזרה מהסעי הקובע משמורת ילדי או הסדר ביקורי

♦

הא במקרי חריגי נית לאשר שלאחר הגירושי הגרוש והגרושה יגורו בדירות
נפרדות ולה כניסות נפרדות ,א הדירות בחצר אחת שאינה מגודרת .הא "חצר"
לעניי איסור מגורי לאחר הגירושי ,משמעה מקו מוק מחיצות ,הראוי לייחוד

♦

הסכ גירושי
הסכ גירושי

♦

הסכ גירושי

♦

♦

♦

מקו מגורי הזוג לאחר
הגירושי

חו"מ סי' כד.809/
אה"ע סי' כח.180/
אה"ע סי' פו.577/
אה"ע סי' פו.608/
אה"ע סי' פו.592/
אה"ע סי' צו692/

אה"ע סי' מב281/
אה"ע סי' סא.385/

♦
♦

בעל שאמר את הנוסח שבסדר הגט א לא הבי מה שאמר
בעל שאינו יכול לומר את הנוסח שבסדר הגט ,והרב מסדר הגט אמר והבעל אישר
בעניית ה
הלכותיו" ,מחוסר קציצה " בי כתיבה לנתינה ,לאחר שנכתב ונחת נוקבו בגט שני
חורי עקב טעות של עובד ביה"ד ,בירור ההלכה של מחוסר קציצה בי כתיבה לנתינה
נוסחו ,הטע בכתיבת "מיומא דנ ולעל" ,בגט .הא השמטת תיבת "דנ" בגט
פוסלתו ומחייבת סידור גט מחדש ,אה"ע
נוסחו בעיר צפת .בנוסח הגט הנכתב בצפת מקובל מקדמת דנא לכתוב "מתא צפת דעל
נהר דולבאי יתבא וממימי מעינות מסתפקא" .מבאר באריכות שכתיבה זו היא נכונה
וראויה לכתחילה ,ושאי יסוד לעורר ספקות א לשנות את ש הנהר ,או בציו
המעיינות
נוסחו ,שינוי ש העיר בגט ,הא פוסל את הגט
נוסחו ,ש העיר בגט נכתב בסגנו המקובל בקהילות אשכנז ,ושמות הזוג בסגנו
המקובל בקהילות ספרד ,הא יש בזה תרתי דסתרי המעורר ספקות בכשרות הגט
נוסחו ,גט שהושמטה ממנו אות אחת ,ובמקו "דמתקרי" נכתב "דמקרי" ,הא הגט
כשר .הא יש לחוש לשינוי מהותי במשמעות הכתוב
שנמסר לאשה בתו מעטפה תו כדי הטעייתה
המנוסח בנוסח מקוצר
ביאור ההלכה שאי צרי לכתוב ש קיצור בגט
הקדי את ש הקיצור לש העיקרי ,הא הגט נפסל
עפ"י הוראת הט"ז אי כותבי בגט דמתקרי על ש שאינו נקרא בו אלא רק חות בו.
אבל א אותו ש נכתב בתעודות הרשמיות ,יתכ לכתוב עליו דמתקרי
בכתיבת שמות עבריי  ,יש לכותב עפ"י כללי כתיבת בדקדוק ,הא להכשיר
כשהשמות נכתבו בחריגה מהכללי ,כגו בתוספת האות י' בשמות מירב ואיילת
אי להתחשב בחתימה ,שהיא בניגוד לצורה המדויקת שהש מופיע בתנ" ,ג
כשבתנ" אינו מופיע כש אד ,וזו חתימה בטעות
כתבו בגט מיימו במקו מימו
נקרא בפי כל בכינוי ש עברי ,וא אחד אינו יודע את מקור הש ,הא צרי לכתוב
את שמו המקורי
הטע שבגט כותבי רק שמות פרטיי ואי כותבי ש משפחה .הא כשאד נקרא
רק בש משפחה ,יש לכתוב את ש המשפחה .כשנקרא בקיצור מש המשפחה ,ורק
הוא נקרא בקיצור זה יש לכותבו
על ידי מי שאינו בקי בטיב גיטי

מה מבטל את הגט ,הלח שהבעל נלח ,וכל מקרה יבח לגופו ,או שאי חשש בכשרות
הגט כל עוד לא ננקטו ביחס לבעל אמצעי המוגדרי בהלכה כ"עישוי"
אה"ע סי' פג ,549/סי' פ.529/
הא מניעת הטבה תחשב ככפיה

סדר הגט
סדר הגט

♦

גט

♦

גט

♦

גט

♦

גט
גט

♦
♦

גט

♦

גט
גט
גט  שמות גיטי
גט  שמות גיטי
גט  שמות גיטי

♦

♦

גט  שמות גיטי

♦

גט  שמות גיטי

♦

גט  שמות גיטי
גט  שמות גיטי

♦
♦

גט  שמות גיטי

♦

סידור גט

♦

גט מעושה

♦

גט מעושה

♦

♦
♦
♦

אה"ע סי' פו.589/
אה"ע סי' פו.590/
אה"ע סי' סב.386/
סי' סג387/
אה"ע סי' סד.388/

אה"ע סי' סה.395/
אה"ע סי' סה.395/
אה"ע סי' סז.406/
אה"ע סי' פד.558/
אה"ע סי' פד.566/
אה"ע סי' סח.408/
אה"ע סי' סח.408/
אה"ע סי' סט.413/
אה"ע סי' ע.414/
אה"ע סי' ע418 ,414/
.420
אה"ע סי' ע.416/
אה"ע סי' עא.421/
אה"ע סי' סו.399/
אה"ע סי' פד.558/
אה"ע סי' פא.536/

עטרת דבורה
גט מעושה
גט מעושה
גט מעושה
גט מעושה
גט מעושה
גט מעושה
גט מעושה
גט מעושה

♦

גט מעושה

♦

גט מעושה
גט מעושה

♦
♦

גט

♦

שלו בית

♦

תביעת גירושי

♦

ערעור על כשרותו .לאחר הגירושי הבעל טוע טענות שא ה נכונות ,יהיה בה להטיל
חשש בכשרות הגט ,הא הבעל נאמ בטענות אלו
תביעה שלו בית המוגשת ע"י אשה שבעלה עזב אותה וגר ע אחרת ,הא עליה חובת
הראיה לרצונה בשלו בית
בעל שעזב את אשתו ,גר ע אשה אחרת ותובע גירושי ,הא תתקבל טענתו שאשתו
אינה רוצה בו

בדיקת פוליגרא
בדיקת פוליגרא

♦
♦

מהימנותה לפסוק חיוב גירושי על בסיס תוצאות הבדיקה
ההוכחה מעצ ההתחמקות מהבדיקה שהוסכ עליה בביה"ד

הרחקות דרבינו ת

♦

הרחקות דרבינו ת

♦

הרחקות דרבינו ת
הרחקות דרבינו ת

♦
♦

הרחקות דרבינו ת

♦

ביאור שיטת ר"ת שקבע הרחקות ביחס לבעל שאשתו טוענת "מאיס עלי" והוא מסרב
לתת גט .הא שיטת ר"ת מוסכמת על שאר הראשוני ,והא נפסקה להלכה .כיצד
נית לבאר את שיטת ר"ת ג כשאי חיוב גירושי
הא יש להמנע מלומר לבעל שמתרחקי ממנו עד שית גט .הא קיי תנאי שיוכל
ללכת למקו אחר ולהינצל מההרחקות
הא שלילת רישיו נהיגה יחשב כריחוק מהבעל או כפגיעה ישירה בגופו או בממונו
הא במסגרת הרחקות דר"ת נית לשלול מהבעל קצבת ביטוח לאומי .הא לאזרח
זכות מוקנית בקצבת ביטוח לאומי ושלילתה ממנו דינה כנטילת ממונו ,או שדינה
כמניעת הטבה בלבד .כיצד התייחסו פוסקי הלכה בזמנינו להגדרת מעמדה של קצבת
ביטוח לאומי ביחס לדיני מזונות ריבית ומעשר כספי ומעשר עני .כיצד המחוקק
האזרחי הגדיר את מהותו של המוסד לביטוח לאומי וקצבאותיו .הגדרת "עני" ,והא
אמירה וכתיבה בצדקה תחשב כקניי המזכה את העני בצדקה
לנקוט הרחקות אלו ביחס לאשה ,בנסיבות שאי זיווג עולה יפה וגרי בפירוד
ממוש ,והאשה מסרבת להתגרש

טענות הדדיות על מרידה

♦

רבינו ירוח

♦

בני זוג הגרי בנפרד מספר שני ,ושניה אינ רוצי שלו בית ,א הבעל מעכב את
הגירושי עד השלמת ההליכי המשפטיי בבית המשפט בענייני הרכוש ,וכל אחד
תולה בב הזוג את האשמה בפירוד .הא מוטל על בית הדי לברר מי אש בפירוד
שהחל בזמנו
ביאור דינו של רבינו ירוח המחייב גירושי כששני בני הזוג אינ רוצי זה בזה ,באילו
נסיבות יהיה מקו לחיוב הגירושי .הא יש מקו למושג "מרידה הדדית" ,הא יש
מקו לפסיקה שקבעה שאי לחייב גירושי כשב הזוג התובע את הגירושי החל
במרידה וגר לסרבנות הגט של הנתבע בגירושי
הבעל עזב את אשתו גר ע אשה אחרת ,וברור לבית הדי שהאשה כבר אינה רוצה
בבעלה ,הא תחוייב בגירושי ,הא הבעל יחוייב במזונותיה

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

הדי כשהופעלה כפיה לגרש ,א ג לולי הכפיה הבעל רוצה לתת גט ,הא יחשב כגט מעושה
הא בטל מהתורה
הא הגט יפסל כשכפו את הבעל באמצעות נטילת ממונו שלא כדי
הא יפסל עקב קנס שהבעל קנס עצמו א לא ית גט
כשהבעל קנס עצמו א לא ית גט ,א נפסל מהתורה
כשהבעל נשבע לתת גט ,ונת גט א יחשב כגט מעושה
כשהבעל נת עירבו להבטיח את הגירושי
הא נית לסדר גט א ההסכמה להתגרש הושגה בעקבות הסכ קד נישואי ,שבו
המסרב להתגרש מחוייב בתשלו .הא קנס שהוטל על מנת להביא להסכמה לגירושי
יחשב ככפיה לגירושי .הא קנס המיוסד על התחייבות ברת תוק יחשב ככפיה
לגירושי
האשה תבעה להתגרש ובית הדי פסק חיוב גט א לא כפיית גט ,ובית המשפט הטיל על
הבעל חובת תשלומי "נזיקי" עקב סירובו לתת גט .הגדרת תשלומי אלו ככפית הבעל
לגירושי .הבהרת ההבחנה בי חיוב גט לכפיית גט .ביטול ההלי המשפטי שיאפשר
לבית הדי לזמנ לסידור גט
הא עיכוב יציאה מהעיר יחשב כהרחקות דר"ת או ככפיה בגופו
הא לאחר שנית גט שיש בו ספקות ,נית לאכו עליו שית גט שאי בו ספק

מפתח נושאי
אה"ע סי' עז.491/
אה"ע סי' עו.480/
אה"ע סי' עו.480/
אה"ע סי' עה.456/
אה"ע סי' כה\457
אה"ע סי' כה.469/
אה"ע סי' כה.472/
אה"ע סי' עה.455/

אה"ע סי' עו.479/

אה"ע סי' פא.539/
אה"ע סי' עח,511/
סי' עט.517/
אה"ע סי' עג.428/
אה"ע סי' מא.277/
אה"ע סי' מא.277/

אה"ע סי' נא.322/
אה"ע סי' נא.322/
אה"ע סי' פ ,517/סי'
פא ,536/סי' פב,546/
סי' פג.548/
אה"ע סי' פ ,527/סי'
פא.543/
אה"ע סי' פ.532/
סי' פג.548/

אה"ע סי' נו.335/

אה"ע סי' פט.633/
סי' מ271/
אה"ע סי' פט,633/
סי' נד.329/
אה"ע סי' פט,633/
לה ,242/נד.328/
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מפתח נושאי

ערכאות

♦

כשאד בחר לנהל את ההלי המשפטי בערכאות ,הא יוכל להתחמק מחיוב הגירושי
שכבר חוייב בטענה שב הזוג שקבל חלק מהרכוש עשק אותו

אה"ע סי' פט.636/

בעל החי ע אשה אחרת

♦

הא נית לפסוק כפיית גט לבעל שחי ע אשה אחרת ,ובהתא לדינו של ספר האגודה.
מה טעמו של האגודה ,והא דינו מוסכ על פוסקי אחרי .הא דברי האגודה
נאמרו ג כשאשתו כבר אינה רוצה בו עוד קוד לקשר ע האשה הזרה .הא נית
לחייבו בגט על פי הודאתו .הא צרי התראה מוקדמת בטר יחוייב בגט
הא יבוטל חיוב הגירושי ,א בעת בגידתו חזר פע אחת לחיות ע אשתו

אה"ע סי' צ.637/

שיטת מהרשד"
בחיוב גירושי

♦

לדעת מהרשד" המחוייב בגירושי רשאי להציב תנאי להסכמתו לגרש ,תנאי שנקל
לקיימו .ביאור שיטת מהרשד" ,ודעת הראשוני והאחרוני שכתבו להיפ מסברא
זו .חלוקה בי תנאי שבו נחלקו על שיטת מהרשד" ,לתנאי שמגמתו להוציא גזלה
מתחת ידה כשהאשה "אינה ציית דינא" ,ואי דר להוציא הגזלה מידה אלא באמצעות
עיכוב הגירושי

בעל אלי

♦

חיוב גירושי

♦

חיוב גירושי
חיוב גירושי

♦
♦

חיוב גירושי

♦

חיוב בגירושי ,בעל שהכה את אשתו ,הא יש לחייבו או א לכפותו בגירושי .שיטות
הראשוני והפוסקי .אלימות שיש בה חשש סיכו חמורה יותר ,וכ בזמנינו קיימת
מאיסות גדולה ביחס לבעל אלי יחסית לדורות קודמי .הצור בהתראה בטר חיוב
הגט ,ומה יחשב כהתראה .הא עוד בטר נית הגט יגבו ממנו כתובה ותוספת כתובה
אה"ע סי' צג.672/
אסיר ,הבעל בכלא ,הא עצ הכליאה היא עילת חיוב או כפיית גירושי ,ג בלא
להתחשב בטיב מעשיו הפליליי שבגינ נכלא .דעת כמה מגדולי האחרוני וכ פסקי
הדי שניתנו בנושא .הא יחשב כמורד באשתו ,או מאחר שכלוא בניגוד לרצונו לא
יחשב כמורד .דינו של מורד לפרק זמ ידוע מראש .הא יש להמנע מחיוב הגירושי
בהעדר התראה מוקדמת
אה"ע סי' צ ,646/סי' צג.683/
כשאינה באה "מחמת טענה" שיטת הש" בספר גבו"א
אה"ע סי' צד.687/
או כפית גט כשנחלקו הפוסקי ,לשיטת החת"ס במחלוקת הראשוני א כופי
גירושי על בעל נכפה ,אי הכרעה ,וא יכפו ,הגט בטל וא אינה ספק מגורשת .הא
דברי החת"ס מוסכמי על הפוסקי והא בית הדי רשאי להכריע במחלוקות ולפסוק
על יסוד הכרעתו
אה"ע סי' נו\.335נד.328/
אמינות הטענה לשלו בית ,בעת ניהול הלי לפירוק שיתו בערכאות

חיוב אשה בגירושי
חיוב אשה בגירושי

♦
♦

אה"ע סי' נא.324/
אה"ע סי' נב\.324

חיוב אשה בגירושי

♦

חיוב אשה בגירושי
חיוב אשה בגירושי

♦

♦

♦

חיוב אשה בגירושי
גירושי בעל כרחה
גירושי בעל כרחה
גירושי ללא ידיעה
מסירת הגט
מסירת הגט
מסירת הגט
מסירת הגט
מסירת מודעא על הגט

♦

מסירת מודעא על הגט

♦

מסירת מודעא על הגט
מסירת מודעא על הגט
גט בתנאי

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

אה"ע סי' לח.263/
אה"ע סי' צא.647/

אה"ע סי' צב.662/

על יסוד אומדנא דמוכח שנאסרה ,א בהעדר שני עדי
בטענת "מקח טעות" ,לאחר הנישואי התברר שאשה עקרה עקב ליקוי פיסיולוגי,
האשה העלימה זאת קוד לנישואי ,הא יחשב כמקח טעות ,הא הפסידה כתובה.
הא יבוטל מקח הטעות עקב שהיית הבעל לאחר שנודע לו
בטענת "מקח טעות" ,עקב העלמת מידע על מחלה נפשית קשה .הבחנה בי מחלה
נפשית למו אחר ,ביחס לטענת מקח טעות כשכבר נרפאה קוד לנישואי
לקהילות שלא קבלו חר דר"ג–
אשה שעזבה את בעלה ומסרבת לשלו בית וכ לקבל גט ,כפייתה בגירושי לרבות
באמצעות מאסר
מת גט בעל כרחה באמצעות שליח
של האשה ,ללא הוראת בי"ד
ועבר על חר דר"ג ,הא הגט בטל
אשה שקבלה גט ולא ידעה באותה עת שמקבלת גט
על בגדיה ולא בידה
קני הגט בהגבהה
קני הגט בחצר המשתמרת ,וללא ידיעתה
גט שנית בתו מעטפה
מהו הנוסח למסירת מודעא ,ובטענת אונס שקרית ,הא יש לחוש לביטול גופו של גט
שלא יועיל ביטול המודעות
באמצע כתיבת הגט הבעל אמר שהוא אנוס ,ובטר מסירת הגט נעשה ביטול מודעות,
הא בדבריו אלו נחשב כמוסר מודעא והא יועיל ביטול מודעות שנעשה רק בטר
מסירת הגט
בפני עד אחד
בפני עובד בית הדי ומבקש שיעביר דבריו לדייני
שלילת האפשרות לסדר גט בתנאי

אה"ע סי' נג.327/

אה"ע סי' נז\,339
סי' נט\345
אה"ע סי' נט\349
אה"ע סי' פד.559/
אה"ע סי' פד.563/
אה"ע סי' נט.351/
אה"ע סי' נט.361/
אה"ע סי' נט.372/
אה"ע סי' נט.374/
אה"ע סי' פג.564/
אה"ע סי' עח.
אה"ע סי' עח.499/
אה"ע סי' עט.513/
אה"ע סי' עט.514/
אה"ע סי' כד.168/

מפתח נושאי

עטרת דבורה
שליח להולכה

♦

שליח להולכה ראשו מינה שליח שני ,ונאל למנות שליח אחר במקומו ,הא יוכל
למנות שליח אחר .הא כלתה שליחותו של ראשו לאחר שכבר מינה את השני .א
בכוחו של שליח ראשו לבטל מינוי שליח שני .הא שליח ראשו יכול למנות שליח אחר
כשהגט כבר אינו בידו

אה"ע סי' פה.568/

גט מוטעה

♦

גט מוטעה
גט מוטעה
גט מוטעה
גט מוטעה

♦

♦

הא יש חשש בכשרות הגט כשלאחר הגירושי האשה אינה מקיימת את ההסכ
שהוסדר טר הגירושי .הא הטעייה בעת מת הגט חמורה יותר
"הגט מווינא",דעת גדולי ישראל שדנו בכשרותו ,והכרעת ההלכה
בעל המחוייב בגירושי שהוטעה
גט שנית לאחר פסיקת חיוב גירושי מוטעית
מוטל על מסדר הגט לסדרו בדר שתסיר כל חשש לטענה לביטול הגט לאחר הגירושי

אה"ע סי' פו.577/

לנה עמו בפונדקי"

♦

זוג התגרש
וחזרו לחיות יחד
"לנה עמו בפונדקי"

♦
♦

בלא עידי יחוד ,אלא שהיה הדבר מפורס ,מחלוקת הריב"ש והרא"ה .הא נאמני
לטעו שלא היתה כוונת קידושי .הא נאמרה הלכה זו באד שאינו שומר תורה
ומצוות
למש כשנה בהעדר פתרו למגורי נפרדי לאחר הגירושי .לאחר מכ האשה עזבה
ונישאה לאד אחר ,הא יש לחייבה בגט מבעלה הראשו.
א עידי הייחוד אינ יודעי שהתגרשה ,הא יוכלו להיחשב כעידי קידושי ,מחלוקת
האחרוני בזה" .לנה עמו בפונדקי" כשאינו מקפיד על איסור נדה

חליצה

♦

"שטר חליצה"
"שטר חליצה"

♦
♦

מבנה הנעל ,הא יש לעשותה כ שתכסה את רוב גב כ הרגל ,וחלקה העליו יהיה רובו
סגור .מה הביאור בדברי הגמ' שעל הנעל להיות "חופה את רוב רגלו"
להבטחת החליצה ,טיבו ,מדוע אינו ככפיה לחלו
להבטחת החליצה ,התועלת שבו לאפשר הרחקות דר"ת

"אחד לבעל ואחד לבועל"

♦

"אחד לבעל ואחד לבועל"

♦

גדר הלכה זו  ,אשה נישאה בחו"ק ונפרדה בפירוד חוקי בערכאות ובלא ג"פ כדמו"י,
נישאה לגוי ולאחר שעזבתו מבקשת לחזור לבעלה היהודי .בירור שיטת ר"ת שביאת גוי
אינה אוסרת .בירור מעמדה כשוגגת שאינה נאסרת לבעלה.
בירור שיטת מהרי"ק ,שהאיסור נקבע מפני שמעלה מעל בבעלה ולא מצד כוונתה לאיסור

מקו הדיו
מקו הדיו
מקו הדיו
מקו הדיו
מקו הדיו
מקו הדיו
מקו הדיו
מקו הדיו

♦
♦

אה"ע סי' פו.583/
אה"ע סי' פו.614/
אה"ע סי' פו.615/
אה"ע סי' פו,591/
.618,607608
אה"ע סי' פז.618/
אה"ע סי' פז.618/
אה"ע סי' פח.629/

אה"ע סי' צה.689/
אה"ע סי' עה.475/
אה"ע סי' פ.527/
אה"ע סי' צז.696/
אה"ע סי' צז701/

ענייני חו"מ
הלכות דיינים ועדות

שטר בוררות
כתב תביעה
בית די
דיי קרוב
דיי
בעל די המתחמק
מלהשיב לשאלות
ביה"ד
"עביד איניש דינא
לנפשיה"

♦

הא בבית הדי הקבוע בעיר
הא בזבל"א או בבית הדי הקבוע בעיר
בדיו בתביעות בי בעל ואשה
במקו שבו נעשה העסק
כשיש שני בתי די קבועי בעיר אחת
אי מקו להעביר דיו לבי"ד אחר טר הושל הדיו בכל הנושאי
בבני זוג שגרו בארה"ב ,האשה עזבה את הבעל והגיעה לאר
כשאחד מבעלי הדי הוא איש ציבור המוכר בעיר

חו"מ סי' א ,707/סי' ג.717,720/
חו"מ סי' א.707/
חו"מ סי' ה.723/
חו"מ סי' ו.726/
חו"מ סי' ז.729/
חו"מ סי' ו.728/
חו"מ סי' ח.733/
חו"מ סי' ג.718/

♦

חובת החתימה על שטר בוררות ,ונוסח השטר
מפורט ,הא מוטל על התובע לפרט את תביעתו טענותיו וראיותיו
התוק שיש להסכמה בפני בית הדי או בפני הקהל ג בהעדר קניי
לבעל די שתובע טובת הנאה בלבד
המתגורר באותה העיר ,כשירותו לדו בענייני העיר
יחשב שהתברר ששיקר בטענותיו

חו"מ סי' ג.712/
חו"מ סי' ג.716/
חו"מ סי' כד.809/
חו"מ סי' יד.752/
חו"מ סי' לו.879/
אה"ע סי' נא.324/

♦

גדרו

חו"מ סי' מא\.905

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
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 10מפתח נושאי
"שטר שביד זכות יש לי
בו"

♦

הא טענה זו מתקבלת

ריבוי נתבעי
"לפני משורת הדי "

♦

כיצד לנהוג ,הא התובע חייב לתבוע כל אחד מהנתבעי בנפרד
חיוב של "לפני משורת הדי" לעמותה ציבורית

♦

אה"ע סי' מ ,275/סי' כג.803/
כללי טענת קי לי ,והא נית לטעו קי לי נגד הכרעת בי"ד
חו"מ סי' מב.909/
כשיטת ראשוני בניגוד לפסיקת שו"ע
כשפוסקי פשרה ונחלקו הדעות בי הדייני הא נית לפסוק על פי רוב חו"מ סי'
ב\.709
חו"מ סי' ד.722/
הטלת נידוי עליו
חו"מ סי' ז.730/
חו"מ סי' יג.749/
חו"מ סי' כג.806/

♦

קי לי
קי לי
פשרה

♦

מסרב לדי תורה

♦

ערכאות
ערכאות
ערכאות

♦

מעמדו של "בית הדי לעבודה" כשאר בתי משפט וכערכאות
בית די של סוחרי הא יחשב כערכאות
מעמדה של הלשכה להוצל"פ כערכאות ,והא כשהנתבע ציית דינא יוכל לפנות ללשכה
להוצל"פ בלי רשות בית די
מעמדו של בית משפט בשבתו לדו בנושאי פליליי כערכאות
הל לערכאות וחוזר ומבקש לדו בדי תורה ,א נזקקי לו והטע
היתר לתבוע בערכאות ,הא רק לאחר שהתברר חיובו של הנתבע
הא נית לעשות קני לחלוקה כפי החוק ,ולפסוק על יסוד הקני ,הא יש יסוד לטענה
שיש להמנע מקני מפני שמייקר ערכאותיה

♦

מהאר לבעל תושב ארה"ב ,עקב תביעת הגירושי
החובה המוטלת על בית הדי למנוע סתימת
אה"ע סי' י\.83

♦

הא פוטר משבועת היסת

ערכאות
ערכאות
ערכאות
ערכאות

צו עיכוב יציאה
סתימת טענות בעל די
"עדות שבטלה מקצתה
בטלה כולה"
עד קרוב המסייע

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

אה"ע סי' יג.101/

חו"מ סי' א.709/
חו"מ סי' מה.930/

אה"ע סי' מט.318/
חו"מ סי' יב.745/
חו"מ סי' ז.732/
אה"ע סי' מח.307/

חו"מ סי' ח.733/
חו"מ סי' ט.737/

חו"מ סי' כא.795/

הלכות קניינים ונזיקין
שטר "מעשה בית די "
קני אודיתא
סיטומתא
סיטומתא
סיטומתא
סיטומתא
סיטומתא
סיטומתא
"יפוי כח בלתי חוזר"
"יפוי כח בלתי חוזר"
שליש
"דינא דמלכותא דינא"
"דינא דמלכותא דינא"
"דינא דמלכותא דינא"
"דינא דמלכותא דינא"
"דינא דמלכותא דינא"
"דינא דמלכותא דינא"
"דינא דמלכותא דינא"
דינא דמלכותא
מחילה
טענה לביטול מקח
סמכות הציבור

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

חו"מ סי' טו.754/
טיבו והכשרו ,מדוע אי בו ריעותא של "מפי כתב" ,ניסוחו והראויי לחתו בו
חו"מ סי' טז.766/
גדרו ,נאמנות או התחייבות ,הא יש חולקי שאינו קניי
חו"מ סי' מ.896/
מה הביאור בקני סיטומתא
חו"מ סי' מ\896
הא חיוב פיצוי עקב הפרת הסכ אינו אסמכתא ותק כסיטומתא
חו"מ סי' יג.749/
מעמדו של בית די של סוחרי על יסוד קני סיטומתא
חו"מ סי' כג.802/
תוק הצ'ק כמסמ מחייב על יסוד קני סיטומתא
חו"מ סי' כד.809,813/
תוק הסכ חתו ו"יפוי כח בלתי חוזר" על יסוד קני סיטומתא
חו"מ סי' כד.813/
הא "קניי דברי" ,יקבל תוק א כ מנהג הסוחרי
חו"מ סי' כד.808/
הא חתימה על המסמ כמינוי שליחות ויוכל לחזור בו
חו"מ סי' כד.811/
התחייבות שלא לחזור ,תוקפה
חו"מ סי' כד.813/
סוגיית שליש על פי נתיבות המשפט ,ותוק יפוי כח בלתי חוזר כדי שליש
חו"מ סי' לח.888/
ביחס לחוק המתווכי
אה"ע סי' מח ,305/חו"מ סי' לח.889/
ביחס לחוק הגנת הדייר
אה"ע סי' מח.304/
ביחס לחלוקת רכוש שווה עפ"י חוק יחסי ממו
חו"מ סי' מה.923/
בתשלו פיצויי פיטורי
חו"מ סי' לח.890/
באר ישראל
אה"ע סי' מח.305/
כשכ נהגו ובסתמא התקשרו על דעת המנהג
חו"מ סי' לח.889/
תוקפו כשכ מנהג המדינה ,על יסוד קני סיטומתא
חו"מ סי' מח.946/
הבחנה בי החוק ,ובי פסיקת בתי המשפט שאינה מעוגנת בחוק
חו"מ סי' כב.797/
טוע שחיובו נמחל ,ואי לו ראיה .טוע מחילה ,ויש לו מיגו פרעתי
חו"מ סי' כד.813/
מקח הנעשה בעקבות יעו מוטעה שקבל הקונה
חו"מ סי' לא.852/
באמצעות נציגיו במושב ,וסמכות מזכיר המושב

עטרת דבורה
מפעל הפיס
אסמכתא

♦

תנאי בעסקה

♦

"זכויות יוצרי"

♦

פרשנות הסכ
הצ'ק

♦

תקנת בורח
הברחה מבעלי חוב
פירעו חוב

מפתח נושאי
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♦

קנה כרטיס בכס שהוא בשותפות ע חבירו ,למי שייכת הזכייה
בהסכ שבו סעי פיצוי כספי בגי הפרת ההסכ .באילו תנאי נית לגבות את הקנס
הקבוע בהסכ ,והא יש לחייב עכ"פ חלק מהפיצוי
חו"מ סי' לט.891/
הא תארי היעד לסיו המלאכה הוא תנאי לעסקה ,וחריגה מהתארי גוררת ביטול
העסקה
חו"מ סי' נה.973/
הא נית לתובע "זכויות יוצרי" ,לאחר שהושלמה העבודה ומלכתחילה לא בקש
זכות זו .הא המקליט שיעור תורני ,חייב את זכויות היוצרי של הקלטת לרב
חו"מ סי' יז.777/
סתירה בי סעי אחד בהסכ לסעי אחר או לנספח
סי' כג\801
מעמדו על פי ההלכה ,כהוראת תשלו בלבד ,או כשטר התחייבות ,הא יוכל לטעו
קי לי כדעות שאי בצ'ק התחייבות ברת תוק על פי ההלכה ,הא על פי ההלכה רשאי
לבטלו.
חו"מ סי' כג.805/
)פושט רגל(
חו"מ סי' כד.
הטענה שההקנאה נעשתה למטרת הברחה מנושי בלבד
חו"מ סי' כ.789/
נמצא מטבע מזויי ,מחלוקת הט"ז והש" כשהתובע טוע איני יודע א פרעתי
בשטרות מזוייפי ,הא דינו כאומר איני יודע א פרעתי ,או איני יודע א התחייבתי
חו"מ סי' כ ,781/סי' כא.795/
גדרו
חו"מ סי' כא ,793/וסי' מא.906/
ואח"כ דורש תשלו
חו"מ סי' לב ,854/אה"ע סי' לב.215/
כדר לפירוק שיתו בנכס
אה"ע סי' עה.467/
הא כשהאד הביא על עצמו את האונס ,יחשב כאנוס
חו"מ סי' נא.956/
דינו של משיג גבול כגזל
חו"מ סי' נא.956/
שכ שהרחיב דירתו ופלש לשטח ציבורי שבסמו לביתו ,א שהנתבע לא פלש לשטחו
של התובע הוא רשאי לנהל את התביעה כאחד מבני רשות הרבי
חו"מ סי' לז.887/
הא בהשגת גבול נאמרה "תקנת מריש"
חו"מ סי' מה.927/
אה"ע סי' נט.364/
אה"ע סי' נט.367/

♦

♦
♦
♦

אה"ע סי' מג.285/
חו"מ סי' מ.894/

"ברי על ידי אחר"
מהנה חבירו בסתמא
גוד או איגוד
אונס
השגת גבול
השגת גבול

♦

תקנת השבי

♦

שותפי
קני חצר
קני יד

♦

הא מעשיו של אחד השותפי יחייב את שאר השותפי
בכלי ,הא דוקא בכלי שיש לו בית קיבול
גדריו

♦

חו"מ סי' כה ,822/כח.845/
הא נית למנוע בניה בטענה של הסתרת הנו
חו"מ סי' כה ,824/סי' כח.848/
הא נית למנוע בניה בטענה של ירידת ער הדירה
חו"מ סי' כז.383/
שכ בנה מרפסת לצור בניית סוכה ולאחר כמה שני שכנו שמעליו הרחיב את הדירה
וחס את האפשרות לבנות סוכה במרפסת ,הא בעל המרפסת יוכל למנוע את
ההרחבה ,הא שכ רשאי למנוע את חבירו מבניית סוכה בחצר המשותפת
חו"מ סי' כז.841/
זכות שכ בבניי משות להוסי מרפסת ללא רשות שאר השכני
הא בעל דירה בבניי משות רשאי לבצע עבודות שיפו בבניי ,או עליו לקבל את חו"מ סי' כט ,849/סי'
לז.885/
רשות שאר השותפי
חו"מ סי' כט.849/
התקנת מרזב המטפט למרפסת השכ
חו"מ סי' ל.850/
השכ מתחתיו נהנה מחלק מההרחבה וצפוי להנות מהשאר ,כיצד לחייבו בהשתתפות
בהוצאות העליו
חו"מ סי' לז.885/
א נזקקי לה ,בית המשות לארבעה דיירי ,ושניי מה עשו עבודות בינוי
והרחבה בדירת בלא הסכמת השותפי ,וכעת תובעי תביעות הדדיות לנזקי שכני
חו"מ סי' כה ,817/כח.847/
בבתי וחצירות בזמנינו ,וחזקה בהיזק ראיה
חו"מ סי' כו.829/
שיעור קביעת גובה התשלו ,הזיק חפ שיש לו חשיבות לניזק בלבד ,א אי לו מחיר
להימכר בשוק .הא בקביעת שיעור התשלו ,הקובע הוא הער לניזק או הער בשוק
חו"מ סי' נד.970/
על מי מוטלת חובת ההוכחה בטענת "הזקתי ברשות" .התובע טוע שהנתבע עקר מטע
שלו ללא רשות ,והנתבע טוע שקבל רשות במסגרת עסקה להחלפת שטחי חקלאיי,
הא החובה תוטל על התובע המבקש להוציא ממו או על הנתבע שעקר את המטע
חו"מ סי' נב.957/
תאונת דרכי שהסתיימה בנזק בלבד ,ושני הצדדי תובעי פיצוי .הנוסע במכונית או
רוכב על סוס ומזיק ,דינו כאד המזיק או כממו המזיק ,הא יש חילוק בי מזיק בעת
נסיעה למזיק בעת עצירה באמצע הכביש .על מי חובת הראיה לפשיעתו של חבירו
חו"מ סי' מה.930/
אחריות חברה לנזקי עובד מטעמה
חו"מ סי' כז.838/
חו"מ סי' כז.843/

עיכוב בניה
עיכוב בניה
עיכוב בניה
עיכוב בניה
עיכוב בניה

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

עיכוב בניה
הרחבת בניה

♦

נזקי שכני

♦

"היזק ראיה"
נזיקי

♦
♦

נזיקי

♦

תשלומי נזיקי

♦

נזקי עובד

♦

"חזקת תשמישי"
"ועד הבית"

♦

♦

♦

לעומת "חזקת קרקע"
המעמד ההלכתי שיש ל"ועד הבית" בבניי משות

עטרת דבורה
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דמי שימוש בנכס

♦

דמי שימוש בנכס

♦

דר בחצר חבירו
יורד לשדה חבירו
יורד לשדה חבירו

♦
♦

תשלו לשות שנמנע ממנו השימוש ,הא שות שנמנע ממנו השימוש בשותפות יקבל
תשלו מהשות שהשתמש בכל הנכס המשות .ביאור תשובת הרשב"א ,והא יש
ראשוני החולקי על הרשב"א .הא בני זוג לעניי זה כשני שותפי
דירה משותפת של בני זוג גרושי ,והאשה גרה בדירה ונישאה מחדש .בהסכ הגירושי
נקבעה זכותה של האשה לגור בדירה כל עוד אינה נישאת מחדש .הא יש לחייב את
הבעל השני בדמי שימוש ,על תקופה שעברה ,ומכא ולהבא .הא זכותה של האשה
לטעו שיש להסיר את התביעה כל עוד הבעל אינו משל דמי מזונות עבור ילדיה.
שלא מדעתו ,או בניגוד להסכמתו ,הא חייב להעלות לו שכר
ברשות
שוכר שצבע את הדירה על דעת עצמו ,דינו כיורד לשדה חבירו של מדעתו ,הא בעל
הבית חייב להעלות לו שכר ,או יכול לטעו שהצביעה אינה נחוצה

בר מצרא

♦

שותפות פירוקה

♦

שות

♦

שוכר שסיי את תקופת השכירות ומבקש למנוע משוכר אחר להכנס לאחריו ,בטענת
זכותו כבר מצרא ,הא יש ממש בטענה זו
תביעת שות לפרק את השיתו עוד בתו תקופת השותפות .מה ה העילות המצדיקות
פירוק שיתו באמצע תקופת השותפות
א דינו של שות כפועל היכול לחזור בו בחצי היו.

♦

חו"מ סי' לג.861/
חו"מ סי' נג.965/

חו"מ סי' נג.965/
חו"מ סי' מט.950/
חו"מ סי' נ.953/

חו"מ סי' לד.870/
חו"מ סי' לה.874/
חו"מ לה.874/

♦

"בני העיר"

♦

"בני העיר"
"בני העיר"

♦
♦

סמכות בני העיר להטיל מסי ,הא יש תושבי הפטורי מתשלו מס .הטוע שאינו
יכול לשל מסי ,הקריטריוני לגביית
דינ כשותפי
חובת הדיווח ופרסו ניהול ענייני העיר

סחורה שנמצאה פגומה

♦

צ'ק ביטחו
טענת מקח טעות

♦
♦

מקח טעות

♦

נגריה סיפקה סחורה ללקוח ולאחר זמ נמצאו תולעי בריהוט .הא על הלקוח
להוכיח שהתולעי היו בעת הרכישה או על המוכר חובת הראיה
הא בעת חילוקי דעות ,רשאי לפדות צ'ק ביטחו שנותר ברשותו
קונה רכש דירה וסוכ על דירה ששטחה מסויי ,והתברר שהשטח האמיתי של הדירה
הוא פחות .המוכר טוע שהדירה מוכרת היטב לקונה ,וקנה אותה כפי שהיא ,והקונה
טוע לביטול המקח או הפחתה מהמחיר– חו"מ סי' מב\.907
כשמקח מתבטל הא יחוייב הקונה בתשלו שכר דירה

בית הכנסת

♦

הגדרות סוגי בתי הכנסת השוני
של כפרי ,של כרכי ,של טורסיי ,של יחיד .חילוקי הדיני ביניה .העיר צפת א
נידונת ככר ,היו ולפני מאה שנה .בית כנסת שחרב ונבנה מחדש .כללי מינוי
אפוטרופוס לניהול ביכ"נ .תביעה לבעלות ואפוטרופסות על בית כנסת

בית העלמי

♦

מעמדו ,הא מותר לבנות מחיצה או מתק ליד קבר אחד כשאינו מצוי בשאר הקברי

שכר פועלי
שכר פועלי

♦
♦

שכר פועלי

♦

פיטורי
פיטורי

♦
♦

פועל עבר ללא הסכ ,והחל לעבוד ללא כל סיכו על גובה שכרו
מורה שעזבה מוסד לימודי אחד ועברה לשני והחלה לעבוד ללא סיכו תנאי העסקתה,
הא בסתמא תקבל בהתא לתנאי שקבלה במוסד הקוד
חו"מ סי' מה.923/
חיוב תשלו שכרו ,התובע הועסק בשעורי תורה על ידי ארגו ציבורי ,ונציג הארגו
הטעה את התובע ,וער סיכו בניגוד להוראת המקובלות .הא הארגו מחוייב
בסיכומי אלו .עד כמה פעולות הנציג מחייבות את הארגו למרות החריגות
חו"מ סי' מד ,922/סי' מז.944/
אילו נסיבות מצדיקות פיטורי באמצע התקופה
חו"מ סי' מז.943/
פיטורי עובד ,פיטורי עובדת בעת היותה בהריו ,וללא עילה מוצדקת

שכר למוד

♦

חוזה אסור
הלנת שכר
אומ

♦
♦

תביעת תלמידה במוסד לימודי לביטול ההתקשרות והשבת סכומי הכס ששילמה.
טענה שחלק מתכנית הלימוד כרוכה באיסור
התוק המשפטי להתקשרות הכרוכה במעשה אסור
מאימתי עובר על בל תלי
קבל חפ לעבודה א יחשב כשומר ,וא יש להפחית משכרו כשהחפ אבד בפשיעה

חו"מ סי' מג.914/
חו"מ סי' מג.916/
חו"מ סי' לט.893/
חו"מ סי' כו.834/

"יד פועל כיד בעל הבית"

♦

גדרו

חו"מ סי' מה.925/

♦

חו"מ סי' לו.878/
חו"מ סי' לו.880/
חו"מ סי' לו.884/
חו"מ סי' מא.904/
חו"מ סי' מא.905/

חו"מ סי' מב.913/
חו"מ סי' נו.974/

חו"מ סי' נז.983/

דיני פועלים

♦

חו"מ סי' מד.918/
חו"מ סי' מד.918/

עטרת דבורה
פועל לעומת קבל

♦

אונאה
טובת הנאה
דמי תיוו

♦

הגדרת וההבדלי ביניה .התובע קבל עבודת תרגו מאמרי תורניי ,ועבודתו
הופסקה ,הא דינו כפועל או כקבל .הא יש לשל לו שכר עד תו השנה ופיצויי
פיטורי
טענת אונאה בשכר פועל
א נחשב כממו וגדרו
על פי ההלכה מתוו זכאי לשכר ג בהעדר סיכו מוקד ,וק"ו בהעדר רישו הסיכו.
א על פי החוק אי חובת תשלו בלא הסכ מפורט בכתב .הא מעת שהונהג החוק.
ג לפי ההלכה ,אי חובת תשלו בלא הסכ מפורט כדרישת החוק

♦

ומנהג הרשת המעסיקה ,כשיקול בקביעת תנאי העסקה
לציית להוראות המנהל ,כתנאי יסודי להעסקתו
ויתור העובד על זכויותיו ,כשפסיקת בתי המשפט אינה מכירה בתוק הויתור .מה הדי
על פי ההלכה
מוסד חינוכי המקבל תשלו על מנת שיעביר לעובדיו ואינו מעביר

♦
♦

מנהג המדינה
חובת המורה
זכויות עובד

♦

זכויות עובד

♦

♦

מפתח נושאי
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חו"מ סי' מו.933/
חו"מ סי' מו.940/
חו"מ סי' יד.752/
חו"מ סי' לח.887/

חו"מ סי' מז.944/
חו"מ סי' מז.945/
חו"מ סי' מח.945/
חו"מ סי' מח.946/

