פסקידין-ירושלים

שלב

ביתדיןירושלים
לדיש ממוטתולבירוריוחסין
תובעלאסור אשתומלשוחחעםהפסיכולוג המטפלבה
התובע :א' עאב"כ טועןרבניי
.זילבר
סו
הנתבעים:גב'ב'והפסיכולוג ג'

תיקממונות מס' -113תשש

נושאהדיון

התובע מרא' תובעלאסורעל אשתוב' מלהפגשעםהפסיכולוג מרנ' לשיחות נפש ,בשיחות
קבוצתיות ובשיחותפרטיות,מפני שבעקבות הפגישותוהשיחותביניהם נפרדובניהזוגמחיים
משותפים .הוא מבהיר שגם אם עדהיום לא עברואיסור ,מ"מ מפגשים אלה נוגדים את גדרי
הצניעותואת קדושת ושלמותהביתהיהודי ,והוא חוששלהיכןיגיעוהדברים אםתמשיך להפגש
אתו .מלבד הרסחיי המשפחהטועןא' שהאשה משלמתלכ' הרבה כסף ,בלי רשותוובניגוד
לדעתו,ומכיון שהכסףשייךלשניבניהזוג הוא מבקש לאסורעליה לשלם כסףלב'.
הנתבעת ומרב' מבקשיםלדוןבעניןבבי"ד אחר.

פסקדין
ביתהדין אוסר בצוביניים על האשה ועל ב' להפגש ביניהם ,ואוסר על האשה לשלם שכר
לפסיכולוגבלי הסכמת הבעל בטרםבירור בד"ת.
 )-3שמואלחיים דומב
 )-3אברהם דובלוין ,אב"ד
)-3יהושעוגייס

השאלותלדיון
א .האם מוסמר בי"ד לאסורעל אשת איש להפגשעם אדם אחר.
ב .האם א"א שנתבעת בבי"ד שלא להפגש עם אדםזרזכאית לגרור אתהדיוןלבי"ד אחרמדין
תובעהלך אחר הנתבע.
ג .האם שומעים טענות הבעלעל אשתו ומקבלים עדות שלא בפניה כדי לאוסרה להפגש עם
אדם אחר.

ממונות

שלג

תשובה
א.כממכסמוטסכד:6וקלוטני"דמקניןלמןob-רו5יןon~bמתנסגתכפריקותנרם"י)-מימנתחרם
כעלס16נמתטס6ומסיסחכוםנכיתס6מורין.ל6לסמקותסקמרוbSbלפוסלםמכתונתםוכו'.וכנמ'
טסכז6ת"ר6ים מסת"ל6ים6יםלרכות 6טת חרם61טתטוטםוקמתמעמוסומסלךכעלסלמדפסי
ושסיסחכוםככיתס6םורין,מבי"דמקניןלסןלפוסלן מכמוסתן.וכתום' טס :גר6סדעיקר קר 5ל6
ך6ל6ל6וסרסלבעלולבועלע"יקינויזסוכו'.
מימטרי
וכגורסקינויסלבי"דכתבכנוכי"ת6כסע"זסי'קנטרכלעיקרסקינויסלבי"ד 610מסכי"דעומיסor3
מליחותומלסכעל,ו6מרינןמןססתסדנית6ליסלסכעלכזסוזכיןל6דסטל6כפניו,וכןמכו6רכרם"י
כס6ד"סעברינןטקינויבי"דסו 6מטעםמליחותהכעל.ודוקקכסנתחרם16מסוקחכום6,כל 06סו6
עמסויכוללקנךכעלמויזיינ
ומקנךחזינןדל6ניחך~ס,ושיךיקטלולססכי"ד,ושיךימיוסכי"דמלוחין
כעלכרמו.ועודמדוקדקמסרמכ"סוסמו"עדכי"דקור6יסלסוכו' ,למסכתכקור6יס,סול"לסולחיס
ו6ומריסלס ,דנר6סטסכי"דכסלמס5ריכיןלקנךלסול6מ5ולסלוח56לסטפוחךדכידינךלקנךלס,
דיילמ6ףסכעלכע5מושינומקנךע"יטליח,ום6ניכי"רדרכי רממנ6ו6פי' 6ס סכעלמ5ילקנךע"י
טליח,בי"דשינסיכוליס,דמיליל6מימסרןלטלית.עיי"ם.
וכעי"זכחזותן f"s~sbסי' מט6ותידכי"דמקניןמסוסדוכותסו6לו,ושע"גדמקר6יילפינןליס,
קרשי6י5טריךלמימטכקינוידכי"דקינויA"shדליכם6ימת6דכעלושיןזסמקיפותכוליס6ילעכורעל
סתר6תכי"רמלעכורעלסתר6מסכעל.ועי'חו"במוטסמסדעיקרסכוונסכקינויסו6טל6תכוףלידי
עכירס ,ו%מתס6נשמרתעליומספק.
וכנידוןדידןמסכעלמכקטמכי"דמי6סרועלס6טסועלספסיכול1גלספגםלטיחותנפם,גס6ססכעל
עלמוסיס6וסר 6תזסעלס6טסbSסיסלזםדיןקינוי,כיוןטליןקינוי6ל6כט6ומרSbתסתרי6,כל
Sbתדכרישינוקינוי,עי'ריססוטס,ו6ףכט6ומרShתתייחדיעמוכתככטויתמת"סמ"כמי'קידל6
ךלומרכססכעלל6קינךכע5מו 6ל6סולם 6תסכי"דלקנ ,6וס6טס מסרבת
סוילמוןמתירס,ושין5יי
למופיעכפניסכי"ד6,יןסכי"דיכוליסלמלותמלימותזוע"יטליחs"D16מכססכי"דככתב,וכמוטכתכ
סנו"כ.ע"כפרוטשכנידוןדירן6ין ס6סס נקמרתמדיןסוטסוגס 6עס מסמרתכתוכתס  06תעכורעל
ס6יסור6 .מנסלפי ממ"כסמו"כגסכלי מנקמרתמדיןסוטסיםלבי"דלספריססמ6יסור,סזסעיקר
מכונסכקינויסל6תכוץלידיעכירס,ול 6טתס6נמסרתעליו ממפק,וכיון מסכעלחוטםטמימגטיס
כקלסעלוליסלסכיךלידיעכירס,ע"כמ5וויסעליםביתדיןמל6לספגט עםשפסיכולוג כטרםבירור
כד"ת.

שלד

פסקידין-ירושלים

ב.כפמפםתו"מסי'י
דמייקדהכיםמגליוןסטו"עטלסרס"גמוסריייסעםיל6מכנזידס"סכקיטוקסתו
5ריכסס6טסלילךShמקוססליםט6ףהי6חייכתכככודכעלס-כמוכןם5ריךלילך 6תרפכיו,כמו
טפ0קסרמ"6מסמעי' 6ויו"דסי' רםסעי' ח-וגס  b51DSDדגכר 6קטםוכו'.ע"כ.וכתב ספ~ש:
ולע"דל6נסיר,6וגסמתמו'כרית6כרססf"s~lbסי'5כל6נרמהכן.ע"כ.וכתככפד"רכרך1עמ'
272סנסטכתיסדיןכדעתספת"ם.וכתככערוךממלחןסי'ידסעי'דדוקקככןו6כממוייכסכןלילך
לעירוטלס6כלע"פמסוקנתנע6,כלם6ר6נמיסלע"פסהנתכעחייככככודס6יןלמסדיןזס,דלין
זס רקכככוד6נו6ספסוקםככודס %נוד סמקוסbS5sb ,ככלטחייככככודסתוכע,דלין 0כר6
ןמפניככורומלזס.
מנטריםלנתבעhsaכיי
ועי'לנרותממסחו"מח"6מי'חסלפי טעס הגרשp"Dיחפטלסתוכעלילך 6חר סנתכע מס6דכ"ק
סוכדמכןדכ6יכליהכ6יכ66זיללכי06י,6וממעינןמזהגסדיןזסדהוםקריךלמיזלb~Dbo5סיכול
יומרלרפתות,וכיוןטסות כמקוס 6חר5ריךלילךלקותו המקוס סנמ 65מס סנתכע ממסיוכלויותר
ך6ל6ככלתוכע
לסכינולדיןלפכיססמקמרכי"רמכמקוססמ%ס.וכתגהינגרותמסהטטעסזסל6טיי
ונתכעםליכ6מוסנידןוןקורסמקנוטומעיססתכיעס,ט%ןקריךסתונעלכוץלסקוססנתכעטיבעוסיט
מסלדוןויכי6וסולפניססלדון6,כלכרכרסידוטמיסנידוןעודקודסמדמעוטענותמסתוכע,כמו6מס
סנסעס מבעלסוכלס 6%ןמסכלרו6יסמסכעלסו6תוכע ממכסטסי 6מורדתוסיף נתכעתם5ריכס
לסטיכ ,מנמ65ט6ףטל 6כ6לכי6מי ,6ל6אייך מכרךזוbSb ,יםלדוןכדין נתנעם5ריךלילךn~sS
סועדכמרו5ססתוכע,ל6מיכעי6לססונריסוככלתוכעונתכעסו6כמולוסומלוססנחמכ עכרלוס,
םלסיותכדין %סלמקסמטעס
6ל66פי' 06כם6רתביעותליכ6ויןזס,כססהלכעלסטמסועכדת %י
ם לסתכיעות טתוכעת גס ממנו,סרי%ניןתניעותיס ל6ידוע עו
זס מסוק כעכרלוס.ו6ף 06י
טתטעון,ם%ןסריסי56ריכסלכוץלמקוסכעלססנתכעכדיןתוכעונתכעכטסןמטנימקומותטפריך
לילךלמקוססנתכעוכו'.ע"כ.
לפי"זכנידוןדירןמסכעלמבקםלמסורעלס6טסמלמסגםעםספ0יכו%ג,סויכדכרסיזועטיםנידון
עורקודסמדמעוטענומסתוכעוקורסטכ6לכי ,b~Dbע"כחייכתלדוןכמקומוסלהכעל.
ג.כטו"עמו"מסי'כססעי'טו6:יןמקכליןעדותמל6כפניכע"ד,ו6סקכ6%יןדניןעלפיו .וכרמש
מס:וחוזריןומגידיןכפניו.וי"חו6ומריסד6סנתקבלמעדותמל6כפניוכסרכדיעכד.וסם"ךp"Dיט
סכים כמס סרם"לד6פי'כדיעכדפסול ,וכ"פ כ"מ t"uosbסי'י O"D 6טז כטסרוכפוטקיס .ופהק
6סעי'ד ~"DDסו"ת סרוקםכללמו:וקיןלקפלסטדות-מזינתה0 -ל6
הרמ"אכטו"עf"so3hסי'י
כפניםוםל6כפגיכעלס.וכפת"ממס ס"קיחסכיךהמאיריב"ק פרקמגוזלמס0כימוחכמיכר5לוני
מבעניןלייסורין-כגוןמכלועריסומעידוסנתקדמסלפלוני16מנטמ6וטסרותיו-מקכליןסל6כפני
כע"ד,טזכותסו6לולספריםמןהאיסור.ומעמיסמבכליוםממקכליסעדותסקדופיןטל6כפניכע"ד.

ממונות

שלה
-

-

ועי'קמריכינססל'עדותסי'ידמייריכמקוסם5ריךכ'עריסכגוןד6יתחזק6יסור,6ולמיטותססוכריס
דככס"גכ6יסוריןקריךלסעידכפניכי"רדוקק ,ו6פ"ס6י"5לסעידכפניכע"ד.וכ"ככפו"תסר6נ"ח
ך ~מרקבלתעדותbSa
סי'סחדסמקובל56לינומפיסופריסומפריסדכעניניחיסורקימותל"6יי
כפניבע"ד,מסכי"ד ע5מס מס כע"ד.ועי' פת"מ מס מכ"כ סרוב"ז כתמוכס ח"6סי' עונתן טעם
~בריו ומסדמוילספרונימביסורךכו"עכע"דנינתו,וסדייניסעימ
סטכפניסססעדיסמעידיס סס
כע"דכעדותזו.ועי' מלקתיו6כ t"DO~bסי'דהכיקרדבריסרדכי,זעפ"יריטכ"6קדוםיןכזלענין
גלגולמנועםמלדעתמסוכר6יןפותחין6ףכמכועסד6וריית,6הכסוטתכטכסןפותחלסכגלגולס"ז
מטוסהכליסורכליטרללערביןזל"זומחוייכיןלספריםמס6יסורולכןנחסכמכסןככע"ד.ועי'פת"מ
מסכטסתמו'ר'כ5ל6ל6מכנזיסי'סדדוק6סיכךדליכ6כעדותןhSbל6פרום6מקימורםSsb,היכף
דפתיךכסריסדרר6דממונ65יןמקכלין6פי'עלס6יסור,ו6פי' 06ימלוקהמולקלומרם6יןל6וסרס
ןעפ"י קבלת עדות ~hSכפניסס ,מ"מ6יסור6תלוי עדמסיףוכעלסעליססלסכיךסעדיס
לחיטי
לבי"ד,דסכידייניכ
ןלכל6למי,זולתזסודקי6יןלססיתרעיי"ט נקורך.ועי'תסו'  h"pD1ר"מ5ט
כסקריךג"ככעניןזס.ע"כ.ולפידכריh"Ou~oטסלענין6יסור66וקמי6דינ6ד6וריית6ומסניקכלת
עדותכהיעכב.וכ"ככנוכי"קt~uosbסי'עבכסתירתסיתרד'.
וכתב ממ"ממי'י 6ס"קי
t"sbt 6סעדיזנות5ריכיסלסטירכפני ס6ססוכעלס,כפני סכועל S"9h
לסעיד ,לע"פמנחסרתגסעליו,ותסורסלבעלתמורסלבועל ,מ"מקינונחטבככע"דhSh,דלרוות6
במילתךמקכליסכפניסכועל.
וכנד"דטליןמדיוןלניסור6תס6טס%עלםו%פמידסכתוכתס6,ל6רקלספריססמליסורטלמפגטיס
טסספסיכו~ג ,נר6סשלפ"ר לקבלעלכך עדות מל6כפניס ,וכמש"כסמ6ירי וסרדכ"זדמאידסוי
לשפרוטךמשימורקכו"עכע"דגינסו,וכמט"כממלקתיו6כדלעניןשיסורכלימר6לערכיסזל"זומ5וויס
םגס דרר 6דממונ6
%פריטמס6יסור,וסדייניס ע5מס ססכעליסדין כעדותזו.ושע"פמכדיוןזסי
לפסיכולוגסל6יקבלסכר מסקנס עכורטיפוליו,כיון אסתכר ממופסדסו6עכורטיפוליםעתידייס
מטרסגתן,סספסדסו6תו65הדממיל,6טכיוןמל6תכוץ55לולטיפולל6תסיסלסמיכסלבלסלו,וקין
תפסס
זס כדררך דממונ 6מדברכתמו'ר'כ5ל6ללמכרזי ,דפס מדוכרלסו5י 6מס6למנס מס
י
כ
כ
ס
למזונותיס ,ט6ס גתקדמסלשחרמו5י6יןמידם ,וע"כ עדות עלקידוסיססי 6עלס6יסורועלהממון
כשחד.

